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Sammanfattning 

I denna rapport beskrivs händelseutvecklingen före och under arbetet med re-
geringens uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och 
Tillväxtverket om att ”etablera tjänsten nystartskontor” (N2008/591/ENT). 
Den följeforskning som här rapporteras ingick som en del av regeringens upp-
drag. Data har insamlats genom två år av eget deltagande, med hjälp av inter-
vjuer på regeringskansliet, med nyckelpersoner i de fyra myndigheterna och i 
berörda kommuner samt via enkät och dokumentstudier.  

Det område inom näringspolitiken som granskningen berör är i första hand 
information och rådgivning till nyföretagare. Uppgiften har dock inte varit att 
utvärdera effekterna av regeringens satsning. Vad som fokuseras är vägen till 
målet, snarare än målet i sig självt. Syftet har varit att skapa kunskap om de för-
utsättningar som krävs för innovation i samverkan. Ändå ges vissa bidrag till 
sakområdet och flera av resultaten är tillämpliga även när myndigheterna själva 
tar initiativ till samverkan. 

Rapporten visar hur de anslagna medlen bakom en politisk idé, med många di-
mensioner, hanteras på regeringskansliet och av berörda myndigheter. Idén ska 
först konkretiseras för att senare realiseras. Tydligt är att utfallet i hög grad av-
gjordes av vilka myndigheter som fick uppdraget och uppdragets bemanning. 
Om andra personer valts ut – med andra erfarenheter, kontaktytor och priorite-
ringar – då hade regeringens Nystartskontor blivit något helt annat.  

Vad som i grova drag var en idé om att samla myndigheter under ett tak, för att 
med gemensamma krafter bryta det s.k. utanförskapet, blev till stora delar en 
förstärkning av redan pågående projekt. Vad som orsakar problem verkar fram-
förallt vara den bristfälliga dialogen mellan regeringen och dess myndigheter, 
och mellan offentliga aktörer på lokal och central nivå. I det aktuella fallet är 
detta så tydligt att det kan diskuteras om det är regeringen eller myndigheterna 
som styr riket. Förnyelsearbetet var begränsat också i den försöksverksamhet 
mellan stat och kommun som bedrevs på nio särskilt utvalda orter. En av flera 
slutsatser i rapporten är att det finns ett tydligt behov av mötesplatser – på lo-
kal, central och myndighetsövergripande nivå – med metodstöd för myndig-
hetsövergripande tjänsteutveckling.   

Genom nya och bättre offentliga tjänsteprocesser skulle fler komma i arbete 
genom eget företag. Att fastställa effekten av en sådan ansats ligger inte bara 
utanför det aktuella uppdraget om följeforskning, det vore också en metodolo-
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gisk utmaning av dignitet. Men att följa utvecklingsarbetet innebär att följa akti-
viteter och aktiviteterna i sig själva kan verifieras. I rapporten konstateras ex-
empelvis att de statliga servicekontoren framgångsrikt breddat stödet för nyfö-
retagare, att stödet i hög grad verkar finnas på plats samt att det efterfrågas och 
effektueras. 

Studien bidrar också till sakområdet på annat sätt. Ett exempel är den be-
greppsutredning som görs i fråga om tjänster för vägledning, information och 
rådgivning. Begreppen är näringspolitiskt aktuella för att avgöra i vilken mån 
det går att dra en gräns mellan myndigheters informationstjänster och privat 
rådgivning. Begreppen är också förvaltningspolitiskt aktuella med tanke på 
myndigheternas nya kanalstrategier. En tydlig koppling finns exempelvis till 
servicekontoren där vi ser en utveckling som innebär att generalister i en 
kundmottagning ska informera men också, allt oftare, slussa vidare till specialis-
ter för bedömning.  
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Föresatser inför denna rapport 

I denna rapport beskrivs händelseutvecklingen före och under arbetet med re-
geringens uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och 
Tillväxtverket att ”etablera tjänsten nystartskontor” (N2008/591/ENT). Den 
följeforskning som här rapporteras ingick som en del av regeringens uppdrag. 
Data har insamlats genom två år av eget deltagande, med hjälp av intervjuer på 
regeringskansliet, med nyckelpersoner i de fyra myndigheterna och i berörda 
kommuner samt via enkät och dokumentstudier. 

Det område inom näringspolitiken som granskningen berör är i första hand 
information och rådgivning till nyföretagare. Uppgiften har dock inte varit att 
utvärdera effekterna av regeringens satsning. Vad som fokuseras är vägen till 
målet, snarare än målet i sig självt. Syftet har varit att skapa kunskap om de för-
utsättningar som krävs för innovation i samverkan. Exempel på frågor som be-
handlas är: 

 Hur hanterar sektorsindelade departement och sakmyndigheter ett poli-
tiskt initiativ för bättre samordning? 

 Vad händer i rummet när representanter för skilda aktörer möts för ge-
nomförande av ett gemensamt uppdrag? 

 Hur skapar regeringskansliets nuvarande arbetssätt mer eller mindre 
goda förutsättningar för myndighetsövergripande projekt? 

 Finns det en möjlighet att skapa bättre förutsättningar för innovation i 
samverkan? 

Föremålet för vår studie är ett system för offentlig och privat företagsvägled-
ning. Systemet bärs upp av individer i riksdag, regering, statliga och kommunala 
myndigheter samt av privata företagsrådgivare och enskilda medborgare. Sum-
man av individernas interaktion är vad som förverkligar de vägledningstjänster 
som systemet levererar. Vårt intresse är riktat mot hur vägledningssystemet 
uppför sig som helhet, men vad som då måste studeras är beteendet hos enskil-
da individer.  

Vårt förhållningssätt baseras på kunskap om hur mänsklig interaktion styrs av 
regler och uppfattningar om omvärlden. Utan uppfattningar skulle samhället 
inte fungera och kunna utvecklas. Vissa regler är nedtecknade och högtidligen 
beslutade, andra ”sitter i väggarna” och är tagna för givna. Vissa normer upp-
rätthålls av alla, medan andra är viktiga för någon. Det rör sig om ett socialt 
system som ger möjligheter men där brott mot spelreglerna också får konse-
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kvenser. Reglerna är socialt konstruerade – de finns ofta bara som uppfattning-
ar – men de är mycket svåra att bryta.  Varje person bär också själv på uppfatt-
ningar som kan vara begränsande för andra. Uppfattningar finns om sådant 
som andra personers förhållningssätt, kunskap, roller, lynne och arbetssätt.  För 
att agera är individerna beroende av att förstå hur systemet hänger samman. En 
känsla av kontroll uppstår när delar ibland passar ihop och individerna håller 
gärna fast vid sådant som visat sig fungera.  

Vi förstår om den som inte är van implementationsstudier, blir upprörd av vår 
rapport. Känslan av att ”så här får det inte gå till!”, är en naturlig reaktion. Med 
styckena ovan ville vi  påminna  de upprörda om  att mänskligt beteende styrs 
av kunskap om det sociala handlingsutrymmet och om systemets andra delar 
och egenskaper. Individer som agerar utanför dessa ramar uppfattas ofta som 
ansvarslösa. Problemet för den som vill förändra är att vad som är rätt och lo-
giskt i den enskildes sammanhang, inte alltid är rätt och logiskt för andra eller 
för systemet som helhet.  I den mån den enskildes beteende bidrar till system-
fel, så är det systemet, snarare än individen, som frammanar detta beteende.  

Vi författar denna rapport i egenskap av följeforskare. Vår uppgift har varit att 
”identifiera, klargöra och övertyga programledningen om iakttagna hot och 
möjligheter”. Vi har med andra ord själva varit en del av det system som nu ska 
granskas. Från att proaktivt ha försökt konstruera har vår uppgift nu övergått 
till att retrospektivt dekonstruera. De som studeras har längs resan blivit våra 
vänner, de har låtit oss delta som ”en i gänget”. Under sådana omständigheter 
finns många faror för eget tunnelseende, för självbekräftelse och för ej upp-
märksammade styrningar. Allt detta är vi medvetna om och försöker att mot-
verka. Vad som möjliggjort en kritisk hållning är det systemsynsätt som ovan 
beskrivits. Vi vet, och de vi beforskat vet, att de flesta människor gör vad som i 
det lokala sammanhanget framstår som görligt, logiskt, rätt och riktigt. I många 
av de situationer vi beskriver skulle vi själva ha agerat likadant. Många av de 
tolkningar vi gör bygger på insiktsfulla reflektioner från dem som studeras och 
som ofta skulle vilja att saker var annorlunda. Vårt privilegium har varit att i 
lugn och ro och med alla data tillgängliga, få tid att sammanställa, reflektera och 
kritisera. 

Vårt varma tack vill vi rikta till alla dem som låtit sig studeras! 

Karlstad i december 2010 

Martin Fransson  Johan Quist 
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1 En politisk idé börjar ta form 

Inför valet 2006 presenterades den borgerliga alliansens valmanifest. Manifestet 
hade vuxit fram genom arbete i ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområ-
den. Arbetslinjen går som en röd tråd genom texterna och de grupper som av 
olika skäl står utanför arbetsmarknaden samlas under den gemensamma etiket-
ten ”utanförskap”. Som en del av den politiska retoriken finns också ett bud-
skap om att offentliga aktörers oförmåga att samordna sin verksamhet är en 
orsak till att individer hålls kvar i ett ofrivilligt utanförskap. Genom bättre sam-
ordning förväntas utanförskapet minska.  

1.1 Samlokalisering kan minska utanförskapet! 

Tre månader efter valet anger den nya näringsministern Maud Olofsson (c) 
riktningen för näringspolitiken i en annonsbilaga till Dagens Industri 
(Bolagsverket 2006), vi citerar:  

Det måste bli lättare att starta eget och därför är det bra att myndigheter går 
ihop och samarbetar, säger hon. Maud Olofsson anser att en satsning på 
företagande behöver göras på bred front över många olika sektorsgränser 
och mellan myndigheter. Hon vill att krånglet minskar och att kostnaderna blir 
lägre. – Det ska bli billigare, enklare och lönsammare att vara företagsam… Vi 
kommer att jobba för att förbättra och förstärka rådgivningen till personer som 
är intresserade av att starta företag och som har goda affärsidéer.   

I vårbudgeten 2007 (Prop. 2006/07:100) avsattes totalt 30 MSEK för en för-
söksverksamhet med så kallade nystartscentrum i ett antal kommun- och stads-
delar där utanförskapet är särskilt stort:  

Försöket syftar till att finna en samverkansform där olika aktörer samlas under 
ett och samma tak, i syfte att underlätta för den enskilde att få snabb och 
välriktad hjälp och stöd att etablera sig i Sverige och på arbetsmarknaden. 
Genom att samla privata, offentliga och ideella aktörer på ett och samma 
ställe kan den enskilde snabbare och enklare få hjälp med t.ex. utbildning, 
jobbmatchning, starta-eget-stöd eller hälsovård. Formen för denna 
samordning kommer att beredas inom Regeringskansliet med inriktningen att 
verksamheten skall kunna träda i kraft under 2008.  

Genom ett blogginlägg samma dag av Marie Wickberg, dåvarande pressekrete-
rare vid centerpartiets riksdagskansli, får vi ytterligare lite bakgrundsinformation 
om förslaget, det handlar om hängrännor och stuprör: 

Det finns dessutom ett ganska speciellt förslag i proppen, nystartscentrum i 
områden med särskilt stort utanförskap. Här ska myndigheter tvingas till 
samordning. Människans behov prioriteras framför myndigheternas system. 
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En one-stop-shop där till exempel Almi, Försäkringskassan och AMS finns 
under samma tak. I höstas kom stressforskaren, Professor Emeritus Lennart 
Levi in i riksdagen. Med sina 78 år är han riksdagens äldsta ledamot. Ganska 
snart lärde vi oss att Lennarts stora käpphäst stavas; hängrännor och stuprör. 
Inte ett gruppmöte sedan jag började mitt jobb på riksdagen i januari har 
förflutit utan att Lennart har pratar om detta. Med andra ord menar Lennart att 
systemen måste verka tvärsektoriellt, en person är inte socialbidragstagare, 
arbetslös, egenföretagare, eller pappa i stuprör. En människas liv hänger ihop 
i hängrännor - då måste även systemen göra det. (Wickberg 2007) 

Under våren debatterades frågan i riksdagen och det är uppenbart att olika riks-
dagsledamöter såg delvis olika målgrupper och användningsområden för ett 
nystartscentrum. Christer Adelsbo (s) lyfter i en fråga till näringsministern fram 
det sociala företagandet och pekar på behovet av samverkan mellan Nutek, 
Ams och Försäkringskassan (2006/07:1032)1: 

För att det sociala företagandet ska kunna utvecklas och bidra till ytterligare 
arbetsplatser och tillväxt krävs samsyn och samordning mellan politikområden 
och myndigheter. Nutek för in det sociala företagandet i de program, projekt 
och uppdrag där det är adekvat. Men vi anser att en samverkan mellan Nutek, 
Ams och Försäkringskassan är nödvändig för att nå resultat. Nutek är den 
naturliga samordnaren i arbetet att främja tillkomsten av sociala företag. För 
Ams och Försäkringskassan är sociala företag ett verktyg för att integrera 
utsatta grupper i samhälle och arbetsliv. För Nutek är det sociala företaget ett 
verktyg för att genom nya företag och nya arbetstillfällen skapa tillväxt. 

I näringsministerns svar framhålls invandrare som den viktigaste målgruppen 
för satsningen, men hon stänger inga dörrar: 

Försöket syftar till att finna en samverkansform där olika aktörer samlas under 
ett och samma tak, i syfte att underlätta för den enskilde att få snabb och 
välriktad hjälp och stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att 
samla privata, offentliga och ideella aktörer på ett och samma ställe kan den 
enskilde snabbare och enklare få hjälp med till exempel frågor som rör 
utbildning eller hälsovård liksom jobbmatchning och att starta eget. Denna 
verksamhet avser i första hand invandrare men kan vara intressant att titta 
vidare på också för andra grupper till exempel funktionshindrade. 

I riksdagens protokoll (2006/07:98) finner vi uttalanden om nystartscentrum 
från andra alliansföreträdare, som också i första hand lyfter fram integrationsar-
betet. Reza Khelili Dylami (m) uttrycker:  

Regeringen planerar nystartscentrum i stadsdelar som har särskilt stora 
behov. Nystartscentrum ska vara ett forum där olika aktörer på 
arbetsmarknaden kan samlas under ett tak för att underlätta för såväl 

                                              

1 Nutek och Ams har sedermera övergått i Tillväxtverket respektive Arbetsförmedlingen. 
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arbetssökande som för dem som vill starta eget. Man ska även kunna erbjuda 
kompletteringsutbildning för högskoleutbildade invandrare för att ge dem en 
kompetens som är relevant på den svenska arbetsmarknaden. Givetvis 
kommer även de mer generella åtgärderna för att bryta utanförskapet att 
gynna invandrargruppen.  I integrationspaketet i vårpropositionen finns även 
ett flertal åtgärder som ska underlätta för företagare med utländsk bakgrund. 
Som sagt ska det startas så kallade nyföretagarcentrum[2]. Över huvud taget 
ska rådgivning och aktiv coachning kunna erbjudas dem från 
invandrargruppen som vill starta eget. 

Désirée Pethrus Engström (kd) betonar också hon samordning inom integra-
tionsområdet när hon enligt samma protokoll säger: 

Vi måste dock också underlätta för invandrare att komma in på 
arbetsmarknaden. Instegsjobben är bara en del. Vi har nystartsjobb, och vi 
har sagt att vi också ska ha nystartscentrum med en samverkan i speciellt 
utsatta områden för att vi inte ska ha de här stuprören som flera har varit inne 
på. I stället ska vi försöka att få flera olika myndigheter att jobba tillsammans 
för att invandrare ska få en snabb etablering på arbetsmarknaden. 

Bara ett par veckor senare svarar näringsministern på en interpellation om till-
växtprogram för svensk modeindustri (2006/07:466) och passar på att utveckla 
sin syn på nystartscentrums roll och den efterfrågade samordningen: 

Jag tycker att det är besvärligt när jag möter många människor som säger att 
när de försöker få hjälp av det svenska samhället finns alla människor som 
ska ge råd, stöd och hjälp i alla möjliga olika hus. Vi har en verktygslåda i det 
svenska samhället som är ganska omfattande, men verktygen ligger utspridda 
i hela geografin. Nu säger vi: Sätt er i samma hus! Plocka ihop verktygen i en 
verktygslåda! Hjälp människor som kommer hit! Fokusera på möjligheterna i 
stället för på problemen!   

Ministern får nu stöd från oppositionen. Luciano Astudillo (s) beskriver i nästa 
anförande hur det i kommuner har förekommit liknande koncept sedan flera år 
tillbaka: 

Nystartscentrum är ett spännande koncept. Jag kan berätta för Maud att vi 
har haft nystartscentrum i Malmö sedan mitten av 90-talet, men vi har kallat 
det Arbets- och utvecklingscentrum. Det gjordes möjligt tack vare 
storstadssatsningen, som den gamla regeringen stod för. Man stöttade 
kommuner med särskilda svårigheter. Det är bra att staten går in och stöttar 
denna typ av verksamhet i Malmö och andra delar av landet. Det är 
spännande, och jag kommer att stötta det.  

                                              

2 Enligt protokollet säger Dylami ”nyföretagarcentrum” men menar förmodligen nystartscentrum. Som 
senare ska diskuteras har namnlikheten med den privata rådgivaren NyföretagarCentrum orsakat 
problem i flera led. 
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Gemensamt för ovanstående politiska uttalanden är att samordning framställs 
som en lösning på problemen med olika former av utanförskap. Men argumen-
tationen för hur, och i vilket avseende, samordning kan bryta utanförskapet är 
mera oklar. Samordning kan antas vara svårare när olika aktörer ansvarar för 
olika områden, men kan en gemensam lokalisering ändra på detta? Ska den åsyf-
tade verksamheten möjligen bli autonom gentemot sina särlokaliserade huvud-
män/enmyndigheter och själv bestämma hur ansvaret ska fördelas? Argumenta-
tionskedjan är inte helt tydlig. 

1.2 Begränsat motstånd i kammaren 

Idén om ett nystartscentrum kan sägas vara att i en och samma lokal samla och 
samordna alla aktörers verktyg för att snabbt bryta utanförskapet i flera av dess 
former. Men eftersom begreppet i detta skede saknar en detaljerad, entydig och 
fastställd definition är andra tolkningar möjliga. Attributen är många vilket för-
svårar för den som söker logisk konsistens. Är det exempelvis praktiskt möjligt 
att samla alla relevanta statliga och kommunala myndigheter, ideella krafter, 
företagarföreningar och andra föreningar i samma lokal? Den ännu lite oprecisa 
beskrivningen ger möjlighet, både för tillskyndare och för kritiker, att precisera 
och avgränsa begreppet och presentera personliga tolkningar av dess innebörd. 
Kritiker kan exempelvis lyfta fram attribut som när de kombineras påvisar att 
idén är orimlig. Någon skulle kunna uppfatta och beskriva nystartscentrum som 
att de som inte förmår att konkurrera på arbetsmarknaden, istället ska bli entre-
prenörer och försörja sig som egna företagare, ”är detta rimligt”?  

I likhet med andra politiska idéer har idén om ett nystartscentrum formats, och 
efterhand förändrats, i interaktion mellan olika individer med olika bakgrund, 
ansvarsområden och politisk agenda. Långt utöver vad vi kunnat illustrera med 
debatten i kammaren har olika egenskaper tillskrivits nystartscentrum av olika 
aktörer vid olika tillfällen och i skilda sammanhang. De samlade attributen ger 
naturligtvis inte en rättvisande bild av någon enskild individs föreställning om 
konceptets innebörd. För att förstå den fortsatta händelseutvecklingen finns 
dock anledning att samla upp vad som hittills har sagts och presenterats.  

En återkommande tanke i debatten är att de aktörer som ska råda bot på utan-
förskapet bör samlas i samma lokal. I interpellationssvar 2006/07:466 tänker 
näringsministern att ”det kan vara så att det faktum att vi har de olika myndig-
heterna utspridda gör att det är så många som inte får hjälp”. 
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Lösningen på problemet med utanförskap antas alltså, i väsentlig grad, motver-
kas av aktörernas geografiska spridning i olika lokaler. Det slags aktörer som 
nämns, och som kanske bör samlas under samma tak, är myndigheter på natio-
nell, regional och lokal nivå, ideella krafter, företagarföreningar och andra före-
ningar. Specifikt utpekade i debatten är Almi, Ams, Försäkringskassan och Nu-
tek.  

Sammantaget kan man säga att aktörerna genom samlokalisering ska tvingas till 
samordning. De ska plocka ihop verktygen i en gemensam verktygslåda och 
hjälpa medborgare i utanförskap genom att fokusera mera på det positiva och 
på de stora möjligheterna i stället för på problemen. 

De i utanförskap skall snabbt och välriktat erbjudas kunskapsvalidering, aktiv 
coachning, rådgivning och hjälp att hitta rätt i myndighetsdjungeln. Det kan 
gälla en snabb etablering på arbetsmarknaden genom jobbmatchning, nystarts-
jobb eller instegsjobb. Lösningen kan också vara att etablera ett eget företag 
genom mikrofinansiering, starta-eget-stöd eller hjälp med att starta ett socialt 
företag. Utbildning, särkilt kompletteringsutbildning för högskoleutbildade in-
vandrare, kan vara en väg att gå. Och de med vacklande hälsa ska erbjudas häl-
sovård. 

I de fall utanförskapet preciseras så talas det om nyanlända, funktionshindrade, 
arbetssökande, de som vill starta eget och personer som kanske kan bli sociala 
företagare (dvs. de som länge eller alltid varit utan arbete). 

Vem som ska vara huvudman är så långt osagt, men pressekreteraren vid när-
ingsdepartementet Frank Nilsson (2007) framför i en blogg den 4 juni att ”det 
kanske inte behöver vara en myndighet som genomför och driver nystartscent-
ren”. 

Vänsterpartiet hade under debatten i kammaren opponerat sig mot finansie-
ringen av nystartscentrum, men totalt sett möts idén av ett begränsat motstånd. 
Det kan konstateras att begreppet nystartscentrum och dess attribut fungerar 
väl i en politisk logik. Idén är dock ännu inte översatt, omformad och avgränsad 
för att fungera i den logik som råder vid regeringskansliets styrning av de statli-
ga myndigheterna. I sin befintliga oformlighet skulle konceptet inte heller fun-
gera och accepteras i den logik och de strukturer som formar myndigheternas 
operativa verklighet i olika landsändar. Även givet att idén motsvarar medbor-
gares behov, så måste den också detaljeras och formas till tjänster som uppfat-
tas som logiska och som fungerar i medborgarnas verklighet. Mycket tankearbe-
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te, anpassningar och förändringar återstår innan utanförskapet kan brytas. Det 
är uppenbart att nystartscentrum inte är entydigt vad gäller sitt innehåll och som 
vi nu ska se var inte heller tankearbetet fullgånget vad gäller själva begreppet. 

Invändningar mot begreppet  
I slutet av december uppstår en viss friktion i frågan. Problemet är den be-
greppsnärhet som råder mellan regeringens föreslagna nystartscentrum och den 
verksamhet som sedan många år arbetat med rådgivning riktat till företagare 
under namnet NyföretagarCentrum. Det är återigen Christer Adelsbo (s) som är 
aktiv och som riktar en direkt skriftlig fråga till näringsministern (2007/08:521): 

Tanken att stärka nyföretagandet i landet och särskilt i invandrartäta områden 
är självklart positiv. Jag ställer mig lite frågande till att man har för avsikt att 
starta upp så kallade nystartscentrum som ska jobba med detta. Vi har redan i 
dag en fungerande verksamhet i Jobs and Society NyföretagarCentrum, som 
finns i princip över hela Sverige. De har också varit pionjärer genom att starta 
NyföretagarCentrum i invandrartäta områden. (…) Varför ska man starta upp 
något nytt nystartscenrum när Jobs and Society NyföretagarCentrum finns? 
Varför ser man inte först över möjligheterna att ge Jobs and Society 
NyföretagarCentrum i uppdrag att arbeta med detta? Om man nu trots 
ovanstående drar i gång en ny liknande verksamhet så är det också väldigt 
olyckligt att använda ett så närliggande namn. Det blir väldigt svårt för 
presumtiva nyföretagare med invandrarbakgrund, att se skillnaden mellan 
NyföretagarCentrum och nystartscentrum. Vad är syftet med detta? Vilka 
initiativ är statsrådet beredd att vidta med anledning av det anförda? 

Av näringsministerns svar, som lämnas den 18 januari 2008, framgår att Jobs 
and Society redan inkommit med en egen skrivelse till departementet i ärendet 
och att frågan fortsatt bereds inom regeringskansliet: 

Regeringen redovisade i 2007 års vårproposition sin avsikt att inleda 
verksamhet med så kallade nystartcentrum i ett antal kommuner och 
stadsdelar, där många människor befinner sig i ett utanförskap. För att 
effektivt nå dessa grupper bedömer regeringen att samordningen av och 
samverkan mellan verksamhet – offentlig såväl som privat – i syfte att främja 
individers möjlighet till företagande och samhällsservice kan utvecklas 
ytterligare genom inrättande av nystartcentrum. Frågan om inrättande av 
nystartcentrum bereds för närvarande i Regeringskansliet. En skrivelse har 
inkommit från Jobs and Society NyföretagarCentrum i vilken det bland annat 
uppmärksammas att namnet nystartcentrum, lätt kan förväxlas med 
NyföretagarCentrum. Innehållet i skrivelsen kommer att bedömas i samband 
med den fortsatta beredningen av frågan.  

Det finns anledning att diskutera den beredning av frågan som vid det här laget 
uppenbarligen har pågått inom regeringskansliet under en period. Vi tar dock 
en paus i framställningen för att i nästa avsnitt uppehålla oss kring frågan om 
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samordning. I avsnittet introduceras några teoretiska begrepp som ska visa sig 
användbara i den fortsatta framställningen. 

1.3 Om arbetsdelning och koordinering i offentlig sektor  

I föregående avsnitt noterade vi regeringens intention att öka samordningen 
mellan olika aktörer. Nu ska vi redovisa den bakgrund, såväl nationellt som in-
ternationellt som placerar den politiska idén om nystartscentrum som en del av 
en större helhet.  

Det svenska regeringskansliet är organiserat enligt en av organisationsteorins 
mest klassiska idéer: principen om uppdelning av arbetet i funktioner. Sådan 
arbetsdelning innebär att frågans art avgör vilket specialiserat statsråd, departe-
ment eller sakenhet som ska ansvara för dess hantering. Vidare ser vi en sek-
torsindelning också på myndighetsnivå där fackmän samlas inom sitt gebit och 
därmed särskiljs och isoleras från andra specialiteter av organisatoriska gränser. 
Poängen är att när kompetensen koncentreras så kan den lättare utvecklas och 
det är nog få som ifrågasätter behovet av att på något vis dela upp arbetsuppgif-
terna inom staten (jfr Statskontoret 2006:3). Ändå är kritiken hård mot den s.k. 
”stuprörsförvaltningen”. En orsak kan härledas till en annan organisationsteore-
tisk princip, nämligen den om att specialisering gör verksamheter svårare att 
koordinera.  

Funktionsindelning medför specifika förutsättningar för att styra och koordine-
ra enskilda enheter. Under inflytande av New Public Management (NPM) 
genomfördes under 1980- och 1990-talet många reformer med fokus på mål- 
och resultatstyrning och olika marknadslösningar. Genom tydlig särskiljning 
skulle specialiserade resultatenheter optimeras. Det är idag få som invänder mot 
att specialisering underlättar styrning av såväl kostnader som kompetensutveck-
ling och att NPM bidragit till att styra upp resursförbrukningen inom förvalt-
ningen. Vad som kan kritiseras är försöken att också hålla enskilda enheter an-
svariga för sådan medborgarnytta och sådana samhällseffekter som egentligen 
bara kan tillgodoses genom en kombination av skilda funktioner och kompe-
tenser.  

Vad gäller att koordinera – snarare än att som med NPM särkoppla enheters 
aktiviteter – har reformivern inte varit lika stark. Ett skäl kan vara att den inom 
NPM-paradigmet så viktiga ansvarsfrågan då blir oklar: med den svenska mo-
dellen är det egentligen bara statsråden som kan ställas till svars för sektors-
övergripande aktiviteter som inte hänger ihop (Quist 2007).  
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I spåren av NPM har forskare konstaterat att medborgarnytta och samhälls-
övergripande effektmål ofta har åsidosatts till förmån för att styra och härleda 
prestationer och ansvar till specifika enheter. Den ena handen vet inte alltid vad 
den andra gör. NPM-reformerna verkar svårförenliga med myndighetsförord-
ningens sjätte paragraf: att varje myndighet, genom samverkan med myndighe-
ter och andra, ska ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för 
staten som helhet. Reformerna verkar tvärtom ha stimulerat cheferna att egois-
tiskt värna den egna enhetens resultat. Trycket på uppstyrning av den specialise-
rade förvaltningen har dessvärre inte kompenserats av, och balanserats mot, en 
motsvarande förstärkning av koordinerande krafter.  

Ett rimligt antagande är att när politiker och tjänstemän kritiserar ”stuprören” 
inom förvaltningen, så är det troligen inte specialiseringen utan den bristande 
koordineringen som de vänder sig emot. Idén bakom nystartscentrum kan ses 
som ett försök att bygga ”hängrännor” för att samla upp och fylla ”stuprören” 
med ett bredare och mera ändamålsenligt innehåll. 

Den internationella idén om en sammanhållen förvaltning 
Vi har under det senaste decenniet sett hur många länder, inklusive Sverige, i 
högre grad har fokuserat på olika koordinerande aktiviteter, såväl i politisk reto-
rik som i praktisk handling. Internationellt har begrepp som joined-up govern-
ment, whole-of government samt horizontal management använts och i Sverige 
har vi talat om en sammanhållen förvaltning. Den politiska idén om nystarts-
centrum kan sägas vara en del av denna utveckling. I ett interpellationssvar 
(2006/07:466) uttrycker näringsministern ett konceptuellt intresse för samver-
kan som fenomen och som ett medel för sakpolitiken: 

Vad gäller nystartscentrum ska det bli spännande att se om vi lyckas bättre 
när vi samordnar våra myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med 
våra ideella krafter, företagarföreningar och andra föreningar som kan vara 
aktiva i detta.  

Näringsministerns interpellationssvar är intressant också därför att det beskriver 
samordning mellan olika nivåer inom förvaltningen. Citaten tidigare om ny-
startscentrum har i allt väsentligt rört horisontell samordning lokalt på orten. 
Men en sammanhållen förvaltning kräver också samordning vertikalt. Pollitt 
(2003) skriver till exempel: 

”Joined up government” is a phrase which denotes the aspiration to achieve 
horizontally and vertically co-ordinated thinking and action. Through this co-
ordination it is hoped that a number of benefits can be achieved. First, 
situations in which different policies undermine each other can be eliminated. 
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Second, better use can be made of scarce resources. Third, synergies may 
be created through the bringing together of different stakeholders in a 
particular policy field or network. Fourth, it becomes possible to offer citizens 
seamless rather than fragmented access to a set of related services. 

Att se på en förvaltning vertikalt kan innebära att man fokuserar relationen mel-
lan en sakenhet på ett departement och en myndighet. Men det kan också hand-
la om relationen mellan aktörer på olika nivåer i förvaltningen, till exempel mel-
lan en statlig myndighet och en kommun3. Senare i rapporten kommer det att 
framgå hur den idé som vi studerat, kommit att påverka samordning inom för-
valtningen på flera olika sätt. Vi kommer att se exempel på hur enheter på 
samma horisontella nivå (till exempel statliga myndigheter) söker nya samord-
ningsmöjligheter, men också hur inblandade aktörer arbetar för vertikal sam-
ordning mellan stat och kommun. Sammantaget är vår bedömning att det aktu-
ella fallet lämpar sig alldeles utmärkt för att – som vi uppfattar näringsministern 
i citatet ovan – dra lärdomar om samverkan och relationen mellan arbetsdelning 
och koordinering.  

1.4 Uppdrag att utreda Nystartskontor  

Av föregående avsnitt förstås att idén om ett nystartscenter egentligen inte pas-
sar in i den svenska modellen med mål- och resultatstyrning. Vad har en idé 
som denna för chans att ens överleva beredningen i regeringskansliet: vem skall 
egentligen hållas ansvarig om servicen inte blir samordnad och om utanförska-
pet inte bryts? Och går effekten att mäta? I detta fall har dock näringsministern 
pekat med hela handen och lovat att medborgarna inte ska behöva ”springa 
runt i en massa hus för att hitta reda på alla myndigheter som kan hjälpa dem”. 
Vi återgår nu till idén om nystartscentrum och dess framväxt. Som tidigare ut-
lovats koncentrerar vi oss på det beredningsarbete som bedrevs inom reger-
ingskansliet.  

Ett viktigt steg vid förverkligandet av en politisk idé är arbetet inom ansvarig 
ministers departement. I det här fallet kunde frågan inte beredas enbart inom 
näringsdepartementet. Exempelvis den tydliga kopplingen till utanförskap och 
jobbmatchning gjorde att frågan gick utanför departementets gränser. Med 
hjälp av statssekreterare från berörda departement skapades under 2007 därför 
en interdepartemental beredningsgrupp med ett ämnesråd inom näringsdepar-

                                              

3 I Sverige är kommunerna i hög grad självständiga och lyder inte under staten på samma sätt som i 
många andra länder. Inte desto mindre debatteras den hierarkiska relationen (se exempelvis Pierre 
1994). 
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tementet som sammankallande. Gruppen hade en bred sammansättning. Flera 
olika departement var kallade och från vissa departement fanns också flera olika 
sakenheter representerade.  

Våra informanter beskriver arbetet i gruppen som relativt sökande och öppet. 
Som grund för diskussionerna fanns utöver den politiska beställningen också 
beskrivningar av redan pågående samordnings- och utvecklingsprojekt som 
kunde vara relevanta. Exempel på sådana projekt var urbant utvecklingsarbete, 
samordningsförbunden (finsam) samt samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan avseende rehabilitering.  

Efter en tid stod det dock klart att gruppen inte förmådde att konkretisera den 
mångdimensionella politiska idén till ett gemensamt förslag att gå vidare med. 
En av de inblandade tjänstemännen förklarar att ”vi var lite grand osäkra, det 
var vi nog till mans, alla som var inblandade, lite grand osäkra på hur det här 
skulle se ut”. Arbetsgruppen valde då att sänka frågan för att istället utredas 
gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket. 
Den 31 januari 2008 tar regeringen beslut i enlighet med detta.  En annan reger-
ingstjänsteman framhåller att det ”var en ganska elegant lösning på någonting 
vi, som jag minns det, inte själva kunde klura ut, hur det här uppdraget skulle 
formuleras, hur det skulle passa in i myndigheternas verksamhet”. 

I ett dokument som bär näringsdepartementets identitet och som undertecknats 
av näringsministern framgår också att man tagit hänsyn till den begreppsnärhet 
med NyföretagarCentrum som tidigare diskuterats. Nystartscentrum har ersatts 
av begreppet Nystartskontor. Nutek ges uppdraget att under våren analysera 
förutsättningarna för hur dessa kontor bäst kan etableras. Likalydande uppdrag 
(också det med näringsdepartementet som tydlig avsändare) skickas också till de 
tre övriga myndigheterna med uppmaningen att samverka med Nutek. Reger-
ingsbeslutet innehåller också skrivningar som uppmanar de fyra myndigheterna 
att samordna sitt utredningsarbete med pågående statliga utredningar samt med 
ett antal namngivna och icke-namngivna aktörer.  

Låt oss nu titta lite närmare på vad som hänt under resan från politisk idé till 
konkret myndighetsuppdrag. Beredningsarbetet inom regeringskansliet gick i 
stå, men innehållet har på ett centralt område ändå förändrats. I regeringsbeslu-
tet formuleras texten på följande sätt: 

En viktig aspekt av regeringens politik rör möjligheterna att starta och driva 
företag. Fler människor i Sverige bör ges en reell möjlighet till detta. Det gäller 
inte minst personer som bor i områden eller stadsdelar som präglas av 
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utanförskap, som saknar arbete eller haft hälsorelaterade problem eller som 
kan ha svårt att tillgodogöra sig det stöd och den service som idag erbjuds av 
olika aktörer. För att effektivt nå dessa grupper bör samordning av och 
samverkan mellan å ena sidan verksamhet – offentlig såväl som privat – 
syftande till att främja individens möjlighet till företagande, å andra sidan 
samhällsservice inom t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Skatteverket utvecklas ytterligare. (…) Etableringen av nystartskontor ska 
bygga på den samverkan som redan finns. Nystartskontoren ska etableras på 
strategiskt utvalda platser i landet. Det gäller kommuner eller stadsdelar 
präglade av stort utanförskap i form av exempelvis låg förvärvsfrekvens, stor 
andel invånare beroende av försörjningsstöd samt högt ohälsotal. I många 
sådana områden är personer med utländsk bakgrund överrepresenterade och 
inflyttningen av nyanlända invandrare stor. Etableringen av nystartskontor kan 
således också ha en viktig integrationspolitisk dimension samt vara av 
betydelse i arbetet med de lokala utvecklingsavtalen. 

Om vi jämför utredningsuppdraget med de politiska uttalanden rörande nystart 
som redovisats tidigare så har frågan om att starta och driva företag fått en 
mera central plats. Nystart inneslöt tidigare dimensioner kring att söka arbete, 
utbildning eller att få hjälp med hälso- och sjukvård. Samtidigt med denna av-
gränsning till nyföretagande uppstår också den skrivning som inkluderar alla 
former av utanförskap som grund för att få ta del av den nya samordningen. 
Nyföretagandet är inte bara en integrationsstrategi utan är också tänkt för ar-
betslösa och sjuka: kanske är företagande en möjlighet också för dessa grupper? 
I denna anda innehåller också utredningsuppdraget demografiska kriterier för 
de kommuner eller stadsdelar som skulle kunna vara lämpliga för försöksverk-
samheten. Kriterierna är låg förvärvsfrekvens, stor andel invånare beroende av 
försörjningsstöd samt höga ohälsotal.  

Värt att nämna är att uppdraget innehåller en annan ny passage som kommer 
att visa sig betydelsefull för det kommande utredningsarbetet. Det gäller dels en 
uppmaning att bygga vidare på den lokalsamverkan som de tre stora myndighe-
terna redan påbörjat och dels ett krav på medfinansiering från andra aktörer 
som kan tänkas ingå i olika former av samarbeten: 

En utgångspunkt för etableringen av nystartskontor ska vara 
Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Skatteverkets redan planerade 
lokala samverkan när det gäller tjänster och lokaler. Organisationen av 
nystartskontoren kan också kompletteras med lösningar tillsammans med 
andra aktörer t.ex. kommuner, landsting, organisationer och företag. Krav på 
medfinansiering ska ställas på dem som erbjuds delta i projektet. 

Vi har nu följt en politisk idé och delar av dess resa i riksdagen och inom reger-
ingskansliet. Vi har ingen djupare insyn i hur diskussionerna har gått och vi 
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känner inte heller till alla skäl bakom beslutet att låta utvalda myndigheter utre-
da frågan, men vi tycker ändå att det är relevant att resa några frågor som vi får 
anledning att återkomma till.  

Det hävdas i våra intervjuer att det valdes en ganska bred och öppen ansats och 
att statssekreterare från olika departement var med när deltagarna till den inter-
departementala arbetsgruppen valdes ut. En första fråga, med anledning av den 
avgränsning till nyföretagande som görs i utredningsuppdraget, är vilka männi-
skor som satt med när arbetet gått i stå, när frågan skulle ”sänkas” och utred-
ningsuppdraget formuleras: under vilka omständigheter tillkom avgränsningen? 
En följdfråga är på vilka grunder just de aktuella fyra myndigheterna utsågs som 
utredare? Noteras bör att de fyra tillsammans med Bolagsverket och Tullverket 
sedan flera år haft ett gemensamt arbete inom ”Samverkansgruppen starta och 
driva företag”. Hade inte denna konstellation varit mera naturlig? Mot bakgrund 
av den politiska beställningen uppstår också frågan varför inte någon av myn-
digheterna inom integrationsområdet blev utvald.  

Det framstår som att näringsdepartementet, någonstans längs vägen, gjorde 
frågan alltmer till sin egen. Men varför då alls blanda in andra departement och 
sakenheter? Och har det förekommit någon form av underhandskontakt mellan 
departementet och den blivande uppdragstagaren Nutek, som påverkat innehål-
let i skrivningarna? Detta är frågor som för oss kommer att förbli obesvarade, 
men som med stor säkerhet kan sägas ha påverkat vad regeringen fått ut av 
satsningen på Nystartskontoret.   

Innan vi riktar uppmärksamheten mot myndigheternas utredningsarbete, avslu-
tar vi denna del av berättelsen med ett par sekvenser som visar hur näringsmi-
nistern beskrev satsningen. Dagen efter regeringsbeslutet om utredning (den 1 
februari 2008) talade hon på Centerpartiets kommundagar och beskrev sats-
ningen på Nystartskontoret, lite motsägelsefullt i förhållande till utrednings-
uppdraget: 

Jag kan idag berätta att vi levererar ytterligare för att öppna dörrarna till 
arbetsmarknaden för fler. Regeringen ger i uppdrag åt Nutek i samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket att starta 
nystartskontor på olika platser i landet. Vi börjar i de mest utsatta områdena. 
Tanken är enkel. En dörr in. Rådgivning, stöd och coachning på ett ställe. En 
”one stop shop” i de bostadsområden som har störst utanförskap. Den som 
tar emot på Nystartskontoret ska fungera ungefär som en distriktssköterska. 
Fördomsfritt lyssna till vilken erfarenhet, kompetens och förmåga som just den 
här personen har. Sedan ska personen få handfast vägledning och 
kontaktpersoner till de myndigheter som kan hjälpa till med att starta 
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företaget, hitta lärlingsplats eller gå en utbildning. Och det kommer inte vara 
så långt att gå eftersom de kommer att ligga nära varandra. Totalt satsar 
regeringen 30 miljoner på nystartskontoren. Nystartskontoren blir ett tydligt 
exempel på hur vi vänder på gamla föreställningar. Istället för att du ska 
springa runt till olika myndigheter kan du gå till ett ställe. Istället för att du ska 
behöva sitta i telefonkö till anonyma myndigheter kommer myndigheterna till 
dig. Nära, enkelt och tillgängligt. Fokus på människan. Inte på systemen. 
Precis så som vi vill att all offentlig service ska vara. Så öppnas dörrarna. Så 
välkomnas fler. Så får fler komma in i värmen. För alla har rätt att få känna att 
de får vara med och bidra. Alla förtjänar känslan att få stå på egna ben. Alla 
måste få vara med när Sverige förändras. Det är en gemenskap där alla 
behövs. (Olofsson 2008) 
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2 Idén utreds och konkretiseras 

Till skillnad från det politiska samtalet i offentlighetens ljus så genomförs ett 
utredningsuppdrag av det här slaget mer i det fördolda. Mängden data om ut-
redningen är begränsad. Vårt uppdrag som följeforskare hade vid tiden för ut-
redningen ännu inte påbörjats. Men utifrån retrospektiva intervjuer och tillgäng-
liga texter så vill vi ändå belysa denna viktiga fas i arbetet. Nedan diskuteras 
bland annat utredningens arbetssätt och slutresultat.  

2.1 Fyra myndigheter med asymmetriska relationer 

Som tidigare nämnts formulerades uppdraget av näringsdepartementet. I reger-
ingens beslut pekades Nutek ut som utredare och det angavs att arbetet skulle 
ske i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket.  

I Sverige är alla regeringsbeslut kollektiva och därmed finns en tankemässig 
möjlighet för vilket departement som helst att (via beslut i regeringen) ge upp-
drag till vilken myndighet som helst. Ändå är det ovanligt att de vertikala linjer-
na mellan sakenhet (på departementet) och myndighet passeras. En tänkbar 
nackdel med ett sådant förfarande är att det kan uppfattas som att avsändaren 
inte har inflytande nog att förmedla uppdraget via ordinarie kanaler och att 
ärendet därmed kan hanteras med lägre prioritet.  

I vårt fall ser vi hur ett ärende som bereds på näringsdepartementets enhet för 
entreprenörskap, via beslutet i regeringen, läggs ut på tre myndigheter som 
normalt styrs från andra sakenheter på andra departement. Det är Nutek som 
ska rapportera resultatet och som tilldelas medel för uppdraget. Utpekandet av 
en specifik myndighet är helt i linje med regeringskansliets traditionella arbets-
sätt och idéerna om ansvar inom NPM. Näringsdepartementet utser den egna 
myndigheten till ansvarig och måste, mer eller mindre, vädja till ”de andra” de-
partementens myndigheter att bidra. Vi kommer i rapporten att argumentera 
för att denna centrallinje, från departement till ”egen” myndighet, orsakar obalans 
i programmet.  

Utöver banden till uppdragsgivaren finns det annat som gör att de fyra myndig-
heterna kan ha gått in i samarbetet med skilda föresatser.  

Nutek var en mycket mindre myndighet än de övriga tre, men det befintliga 
arbetet med information och vägledning till företagare innebar ett kunskaps-
övertag. Med avseende på frågor om skatter och avgifter har Skatteverket kun-
skaper och information att bidra med till dem som ska starta och driva företag. 
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Arbetsförmedlingen har till och från arbetat med starta-eget-bidrag, men bidrar 
kanske framförallt med kunskap om den aktuella målgruppen. Många i det så 
kallade utanförskapet har på olika sätt en relation till myndigheten och motsva-
rande kan sägas om Försäkringskassan.  

Till förutsättningarna hör också att alla fyra myndigheterna vid tiden för utred-
ningen redan deltog (tillsammans med Tullverket och Bolagsverket) i den sam-
verkansgrupp som omnämndes i föregående avsnitt. Arbetet med en gemensam 
portal med arbetsnamnet Mitt Företag (senare: verksamt.se) var tillsammans 
med den gemensamma ”Starta företag-dagen”, ”Starta företag-broschyren” och 
likartade produkter redan en realitet.  

Idén om att Nystartskontoret skulle innebära en samlokalisering av ett stort 
antal aktörer i gemensamma kontor är nedtonad i uppdraget. Istället uppmanas 
myndigheterna att bygga vidare på den lokalsamverkan som de tre stora myn-
digheterna redan planerat. Redan innan utredningsuppdraget (i september 2007) 
hade generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skat-
teverket träffat en överenskommelse om att på bred front utveckla och etablera 
servicesamverkan avseende det personliga mötet. Initialt skulle Försäkringskas-
san och Skatteverket tillsammans bygga en struktur med 82 gemensamma servi-
cekontor4. De båda myndigheterna skulle samverka om leveransen av tjänster, 
det vill säga att samma personal skulle hantera såväl skatte- som försäkringsfrå-
gor. På många av dessa kontor skulle också Arbetsförmedlingen inrymmas, men 
inledningsvis med egen personal. Myndigheternas befintliga strategi för kon-
torsnätet är en premiss som regeringen nu vidkänner och refererar till på ett par 
ställen i utredningsuppdraget.  

Sammantaget ger ovanstående vid handen att de fyra parterna samlades runt 
bordet med skilda föresatser och ingångsvärden. Konstellationen är asymmet-
risk i den meningen att det är den minsta myndigheten som står för närheten till 
uppdragsgivaren, huvuddelen av ansvaret och kärnkompetensen om företagan-
de. De tyngre myndigheterna har ett kunskapsövertag vad gäller målgruppen, 
samt väl etablerade strategier och en resursstruktur som kan medföra möjlighe-
ter men också begränsningar.  

Ett rimligt antagande är att all form av samverkan sker i asymmetriska konstel-
lationer, det är de skilda förutsättningarna som gör det fruktbart att samverka. 
Nyttan med samverkan, ur aktörens perspektiv, ligger i att andras kompetens 

                                              

4 Under 2008 öppnade ett fyrtiotal av dessa kontor.  
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och andras resurser blir tillgängliga för bättre medborgarnytta. Men en viktig 
aspekt är att Nystartskontoret inte är en idé som uppkommit utifrån ett upplevt 
behov och tankeutbyte mellan parterna. För tre av myndigheterna ligger upp-
draget utanför det huvudsakliga ansvarsområdet och styrsignalerna från den 
egna befälskedjan var begränsade eller obefintliga. Det ska visa sig att denna 
asymmetri kommer att påverka utfallet av regeringens satsning. För att lära, och 
inför framtiden utöka satsningen på Nystartskontoret, är det viktigt att förstå 
hur nyttiga lösningar skapas – eller blockeras – av asymmetriska ingångsvärden. 
Vi kommer längre fram i rapporten att återkomma till denna problematik och 
då använda begreppet samverkansasymmetri. 

2.2 Borgfred under utredningen 

I föregående avsnitt diskuteras de fyra myndigheterna och dess förutsättningar. 
Men utredningar skrivs inte av myndigheter, utan av individer med skilda erfa-
renheter och agendor. Den förslagstext som utredningen lämnade till regering-
en den 30 juni 2008 är undertecknad av de fyra generaldirektörerna, men själv-
klart har inte någon av dem deltagit i författandet.  

Hur rekryteringen av utredare, och den senare förankringen, gick till inom re-
spektive myndighet är oklart. Vad som kan konstateras är att det blir handlägga-
re och projektmänniskor på olika nivåer i de fyra myndigheterna som tar sig an 
uppdraget i en gemensam arbetsgrupp. Nutek tar på sig rollen som ordförande, 
vilket kan förstås mot bakgrund av hur uppdraget från departementet var skri-
vet.  

Att arbetet av flera informanter beskrivs som förvånansvärt konfliktlöst, förtjä-
nar några raders eftertanke. Hur kan det komma sig att dessa fyra olika myndig-
heter, med asymmetriska förutsättningar, kan arbeta tillsammans med en ex-
ternt initierad och myndighetsövergripande fråga utan att det uppstår någon 
större friktion? Vi ser flera olika förklaringar som tillsammans bidrar med sva-
ret. 

För det första så ger flera aktörer, på olika nivå i de aktuella myndigheterna, en 
bild av att uppdraget var oönskat. Så här uttrycker två centrala spelare sin upp-
fattning: 

Jag upplever att man gör det man ska utifrån det uppdrag som vi har (…) men 
det är kanske inte det uppdrag vi skulle ha bett om, om vi hade fått frågan. 

Ja, jag tror inte att det är någon av dem, och inte vi heller, som gör vågen 
över huvudtaget, så är det ju. Jag tror aldrig att vi skulle ha hittat på något 
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sådant här själva. Utan det här är ett regeringsuppdrag med x miljoner som vi 
måste göra det bästa av, för det är ett regeringsuppdrag. Men ingen har gjort 
vågen. 

 

Figur 1: Myndigheterna hade många önskemål att beakta  
(Foto: Ulf Larsson, skiss från februari 2008).  

Trots skepsisen så utförs uppdraget och när en tredje aktör ska förklara varför 
så får vi samtidigt en bild av den rådande förvaltningskulturen:  

Inom vår myndighet har vi som tradition att genomföra regeringsuppdrag.  

Utredningen kan ha varit en fråga som medfört hot eller möjligheter för enskil-
da individer. På individnivå förekom vissa åsiktsskillnader men utifrån myndig-
heternas och generaldirektörernas perspektiv var Nystartskontoret ändå en rela-
tivt perifer händelse (möjligen Nutek undantaget). Detta är en del av förklaring-
en till den arbetsro som rådde under utredningsarbetet. Men när utredningen 
skulle starta fanns det ändå en rad politiska önskemål att beakta: ska privata och 
offentliga aktörer samlas i en ny och gemensam lokal, vad ska erbjudas och vem 
vänder vi oss till (figur 1)? 

Det kan också konstateras att utredningsgruppen var bemannad med personer 
med diger erfarenhet av samverkan. Som just nämnts förekom det vissa me-
ningsskiljaktigheter, men samtidigt insåg de flesta av tjänstemännen att risken 



25 

för låsningar vore betydande om ambitionen skulle vara att riva upp etablerade 
strukturer. Utöver myndighetens resurser, och de möjligheter som därav följer, 
så förde aktörerna också med sig en mängd restriktioner i form av policies, fasta 
strukturer och mer eller mindre låsta föreställningar. Ingen förvånades över det-
ta. 

Utredningen baserades dessutom på den kunskap och de uppfattningar som 
enskilda individer i utredningsgruppen redan hade. Någon specifik datainsam-
ling och problemanalys, baserad på målgruppens verklighet, gjordes inte5. Tro-
ligtvis hade en sådan datainsamling, och (oberoende) analys, i högre grad kun-
nat utmana befintliga föreställningar och strukturer.  

Det kan konstateras att de tre stora myndigheterna i första hand intar en beva-
kande position. Flera konstruktiva förslag framförs och blir efterhand till verk-
lighet, men snarare än att skapa bästa möjliga förutsättningar för den enskilde 
företagaren, så handlar det om att skydda redan befintliga planer. Ur Försäk-
ringskassans och Skatteverkets perspektiv så är det framförallt den pågående 
utrullningen av service- och samverkanskontoren6 som inte får störas. Genom 
denna bevakande hållning lämnar man också delvis ifrån sig formuleringsrätten 
till Nutek som tillåts att ta ett stort utrymme. Det är så vi kan förstå att flera av 
förslagen i utredningen, som preciseras längre fram i texten, inriktades på att 
förstärka redan etablerade samverkansprojekt inom området starta och driva 
företag. 

Vårt intryck är att personerna, utifrån sin erfarenhet av samverkan, undvek att 
utmana vad var och en hade i bagaget. Ett behändigt förhållningssätt – utifrån 
den samverkanskompetens som de besatt – var att bygga på det som var förenligt 
och gemensamt, snarare än att utmana närmast orubbliga strukturer. Till risker-
na med ett sådant förhållningssätt hör att den minsta gemensamma nämnaren 
(MGN) begränsar utrymmet för innovation. Vi konstaterar att genom MGN-
principen så kunde deltagarna manövrera utredningsarbetet utan egentlig kon-
frontation mellan myndigheterna. Det ska också visa sig att resultatet inte blev 
några egentligt radikala och myndighetsövergripande innovationer.  

                                              

5 Den uteblivna insamlingen av ny data bör givetvis ställas mot det faktum att de fyra myndigheterna 
initialt bara hade fyra månader på sig att genomföra uppdraget (vilket till slut blev fem).  Det anord-
nandes också ett antal seminarier och avstämningar under utredningens gång. Bland annat en större 
hearing med ett 70-tal deltagare från kommuner, myndigheter och andra aktörer på producentsidan. 
Det kan hävdas att företagaren trots allt kommit till tals genom andra under utredningsarbetet. 
6 Samverkanskontor är kontor där Försäkringskassans personal finns på plats vissa dagar, som gäst 
exempelvis i Arbetsförmedlingens lokaler 
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2.3 Myndigheternas förslag  

I föregående två avsnitt har förutsättningarna för utredningen om Nystartskon-
toret presenterats. Vad som nu följer är en genomgång av de centrala delarna i 
det svar som de fyra myndigheterna levererade till regeringen i juni 2008. 
Genomgången görs högst summariskt och den intresserade läsaren hänvisas till 
källmaterialet i form av den rapport som de fyra myndigheterna ställde till re-
geringen. Rapporten rubricerades Individuellt anpassad vägledning och stöd för att star-
ta och driva företag.  

Vi är dels intresserade av hur problemet formulerades av de fyra myndigheter-
na, dels hur orsaken och lösningen till detta problem såg ut. Dessutom är vi 
intresserade av hur väl problemet, respektive lösningen, harmonierar med den 
politiska diskussionen samt intentionen i det utredningsuppdrag som låg till 
grund för arbetet. 

Problembeskrivning 
Den relativt kortfattade problembeskrivningen i förslagets inledning saknar en 
egentlig precisering av målgrupper motsvarande den i uppdragstexten. Istället 
sammanförs mera allmängiltiga uttalanden om vilka problem som blivande och 
befintliga företagare upplever. Ett centralt begrepp är den främre linjen och redan 
i beskrivningens första stycke framförs uppfattningen att medborgarna har svårt 
att finna rätt (s 4): 

Det finns mycket hjälp och stöd att få för nyföretagare och företagare och det 
är många aktörer som erbjuder den, såväl offentliga som privata. Det stora 
utbudet och mängden aktörer gör att främre linjen, dvs. den punkt där 
aktörerna möter medborgaren/företagaren för att leverera sin information och 
sina tjänster är svår att överblicka. Aktörerna har var sitt kontor, var sin 
webbplats, var sin broschyr eller var sin monter på mässor. Tjänsten 
Nystartskontoret ska underlätta för blivande och befintliga företagare att hitta 
rätt i den främre linjen. 

I formuleringen beaktas inte alla de referenser som senare görs till det fleråriga 
samarbetet inom Samverkansgruppen starta och driva företag och som redan 
förverkligat ett antal olika lösningar för att komma till rätta med röran. De be-
fintliga lösningarna till trots antas röran bestå. 

Värt att notera är att i FBA:s senare utredning om statligt finansierad företags-
rådgivning (Kempinsky et al. 2009) beskrivs röran som ett uttryck för politikers 
och tjänstemäns egen frustration över en komplex och inte helt transparent 
samhällsorganisation. Den sammanställning av befintlig forskning och tillgäng-
liga undersökningar som där görs visar relativt svaga empiriska belägg för att 



27 

företagen inte hittar rätt i rådgivningssystemet. Kanske är verkligheten svår att 
överblicka från de centrala myndigheternas strategiska nivå, men är situationen 
lika komplex för den lokale företagaren på orten? 

Utan data som bekräftar röran så utvecklas, längre fram i texten, problematiken 
med att varje aktör – oavsett om den är offentlig eller privat – levererar infor-
mation respektive rådgivning i specialiserade och väl avgränsade stuprör.  

Målgrupp 
Röran sägs hindra vissa personer, eller grupper, att nå ända fram till ett eget 
företag – alternativt att processen blir onödigt lång. Detta skulle kunna ses som 
en indikation om målgrupp – att de som inte själva är kapabla ska få hjälp – 
men känslan är snarare att vemsomhelst är påtänkt, oavsett bakgrund. Den 
koppling till utanförskap som följer senare (s 6) slår dock an en sträng från tex-
ten i uppdraget: 

Det finns alltså ett behov av ökad samordning och möjlighet till 
individualisering av de tjänster som syftar till att stödja blivande och 
etablerade företagare. Detta gäller i särskilt hög grad de grupper i samhället 
som av olika skäl har lägre kunskap om, eller har svårare att hitta och ta till 
sig information om samhället och den service som finns tillgänglig. Men att ha 
tillgång till adekvat information och vägledning i rätt skede kan vara 
avgörande för den som funderar på att starta företag, oavsett bakgrund. Det 
är därför viktigt att den samordnade och individualiserade tjänsten görs 
tillgänglig för många oavsett bostadsort, tillgång till Internet eller 
språkbakgrund. 

I senare passager görs förvisso mera utförliga utläggningar om olika former av 
utanförskap, men i den mån det sker en problematisering av orsakssamband så 
stannar det på en abstrakt nivå. Kanske finns det en röra i den främre linjen, 
men det förblir osäkert varför myndigheterna tidigare misslyckats att hjälpa ut-
pekade grupper. Följaktligen når skribenterna inte heller fram till en värdering 
där alternativa åtgärder prioriteras efter deras förmåga att bryta utanförskapet.  

En viktig markering när myndigheterna föreslår hur Nystartskontoret bör ut-
formas är att kontoren nu bytt skepnad och blivit till en tjänst (s 12): 

Tjänsten Nystartskontoret, dvs. individuellt anpassad vägledning och stöd för 
att starta och driva företag, ska hjälpa blivande och befintliga företagare att 
hitta rätt kanaler i den främre linjen och att förstå befintlig information och 
befintliga tjänster. Att hjälpa blivande och befintliga företagare att hitta rätt 
information och tjänster innebär indirekt att hjälpa medborgaren/företagaren 
att välja bort information och tjänster som hon inte behöver använda för 
stunden. Störst effekt får detta vid hänvisning till de kanaler i den främre linjen 
där man når flera aktörer samtidigt, dvs. där flera aktörer samverkar kring 
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information och tjänster. På så sätt gör tjänsten Nystartskontoret den främre 
linjen inte bara tydligare utan också mindre omfattande och mer överblickbar. 

Målgrupperna för det som nu beskrivs som en tjänst presenteras som ”alla som 
önskar vägledning och stöd för att starta och driva företag”. Till detta adderas 
något som egentligen är en delmängd av det förstnämnda, nämligen ”personer 
som är arbetslösa, haft ohälsorelaterade problem eller svårigheter att tillgodogö-
ra sig det stöd och den service som idag erbjuds av olika aktörer”.  Vi ser också 
hur myndigheterna, i linje med denna överlappande definition, har ambitionen 
att erbjuda dels en tjänst som riktas till alla via fysiskt möte, webb och telefoni, 
dels en ”utvidgad” tjänst som ska etableras i nio försökskommuner med höga 
ohälsotal, låg förvärvsfrekvens och stor andel av befolkningen i försörjnings-
stöd.  

De nyckelord som används för att beskriva tjänsten indikerar att röran förmod-
ligen ska bestå men att myndigheterna ska kompensera bristerna genom att väg-
leda medborgarna, ge dem stöd, och hjälpa dem att välja, hitta rätt och förstå.  

Förstärkning av befintliga koncept 
Det fysiska möte som avses för den del av Nystartskontoret som vänder sig till 
alla är en utvidgning av den befintliga livshändelse – ”starta eget företag” – som 
Försäkringskassan och Skatteverket sedan tidigare erbjudit stöd för vid landets 
servicekontor. Genom tillägg av befintliga samverkansprodukter från Samver-
kansgruppen starta och driva företag ska tjänsten breddas och livshändelsen 
bättre tillgodoses. För att få det hela att fungera erbjuds utbildning för enskilda 
servicehandläggare. Därutöver föreslår myndigheterna att webbportalen med 
arbetsnamnet ”Mitt Företag” (senare verksamt.se) och en telefontjänst (liknan-
de den s.k. ”Startlinjen” som Nutek redan driver), tillförs resurser inom ramen 
för Nystartskontoret.  

Kommunala försök 
Den utvidgade tjänsten ska som sagt erbjudas i nio kommuner och vilka dessa 
är anges redan i utredningsförslaget7. Urvalsanalysen redovisas inte i utrednings-
rapporten men enligt uppgift ska Nuteks analysavdelning – på uppdrag av ar-
betsgruppen och med ledning av kriterierna i uppdraget från regeringen – ha 
identifierat ett 30-tal tänkbara kandidater. Några av dessa hade redan visat in-
tresse, medan andra tillfrågades, och till slut ramlade de nio kommunerna ut. I 
sex fall handlar det om kommuner som sedan tidigare har lokala utvecklingsav-
                                              

7 Botkyrka, Göteborg, Haparanda, Landskrona, Malmö, Stockholm (Skärholmen), Strömsund, Söder-
tälje samt Vilhelmina.  
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tal och kopplingen tillbaka till integrations- och jämställdhetsdepartementet är 
därmed tydlig. 

Av förslaget framgår att kommunen i samtliga fall ska vara huvudman för det 
lokala projektet och att medfinansiering är ett krav. Vidare framgår att det i des-
sa kommuner förväntas att en tjänst ska utvecklas som vänder sig till alla som 
vill ha vägledning och stöd för att kunna starta och driva företag, men…(s 15f): 

 …syftet med etableringen är att kunna samordna och förstärka insatser 
riktade till grupper som behöver stöd utöver den vägledning och rådgivning 
som redan tillhandahålls av myndigheter och företagsfrämjande aktörer. Det 
innebär grupper där tröskeln till företagande eller anställning kan bedömas 
vara högre än för den genomsnittlige medborgaren men som med rätt stöd i 
form av utbildning, praktik, anställningsstöd med mera och samordning av 
samhällets insatser kan dessa komma i arbete genom företagande. Formerna 
för samordning och samverkan mellan kommunala verksamheter å den ena 
sidan och nationella myndigheter å den andra sidan är avgörande för effekten 
av det här initiativet. 

I texten följer sedan något som kan förstås som en definition av utanförskapet 
och dess natur. Bland annat nämns att dessa personers förutsättningar att få 
arbete eller starta företag begränsas av faktorer som  

 lång frånvaro från arbetsmarknaden 

 ingen eller liten erfarenhet av arbete i Sverige 

 bristande kunskaper i svenska språket 

 ohälsa eller funktionshinder som innebär arbetshinder 

 bristande kunskaper om samhället och regler 

 ingen eller liten erfarenhet av företagande 

 inga eller små egna ekonomiska resurser samt  

 ingen eller låg kreditvärdighet.  

I de därpå följande avsnitten är det framförallt arbetslösa, sjuka och funktions-
hindrades situation som diskuteras (s 16f): 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna har alla ansvar för 
att ge arbetslösa, sjuka och funktionshindrade en bättre förankring på 
arbetsmarknaden, men hanterar olika aspekter av arbete, rehabilitering och 
försörjning. Ofta är det inget problem att det är flera myndigheter som har 
olika ansvarsområden. Men för de personer som behöver hjälp från flera 
myndigheter samtidigt, då försörjningshindren är sammansatta och inte går in 
under en myndighets ansvar, blir det ofta problem. För individen är det ofta 
svårt att hitta rätt väg och att få rätt information vilket leder till otrygghet och 
svårigheter att planera långsiktigt. Rädsla för att förlora hela sin försörjning 
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om man återgår i arbete, visar arbetsförmåga eller startar företag och det inte 
fungerar fullt ut, eller man blir sjuk igen, leder till att många väljer att vara kvar 
i bidragsberoende. Detta trots att man har både vilja och förmåga att arbeta 
och driva företag men kanske inte fullt ut och med behov av extra stöd eller 
anpassning av arbetsplatsen. 

Sammantaget föreslås 16 av de avsatta 30 MSEK gå till försöksverksamheten i 
kommunerna, medan övriga medel fördelas till utveckling av redan befintliga 
samverkanskoncept, programledning, uppföljning samt marknadsföring. Utred-
ningsrapporten innehåller, utöver den problembeskrivning och det förslag som 
sammanfattats ovan, fem bilagor. Den första är en internationell utblick röran-
de koordinering i offentlig sektor (författad av en av skribenterna bakom före-
liggande rapport). De övriga utgör olika sammanställningar över kommuner 
och service- och samverkanskontor samt en kort promemoria kring profil och 
varumärke.   

2.4 Reflektion 

Vad som ovan beskrivits från utredningen föranleder viss reflektion. Kanske är 
det en oviktig fråga att det som nu beskrivs som en tjänst, har namngivits på ett 
sätt som för tankarna till ett kontor? En annan fråga är vem som egentligen styr 
vem och vilka konsekvenser det fick att myndigheterna tilläts definiera vad Ny-
startskontoret skulle innebära? Ytterligare en fråga är hur aktörerna förhöll sig 
till det faktum att det i statsbudgeten inte var avsatt medel till annat än försöks-
verksamhet på platser där utanförskapet var särskilt stort.  

Vi börjar med att jämföra utredningsförslaget med tidigare texter kring Ny-
startskontoret. Utgångspunkten är den problembeskrivning från utredningen 
som nyss diskuterats och som inledningsvis var relativt kort och allomfattande: 
Det råder en röra i den främre linje som alla företagare på ett eller annat sätt 
möter och tvingas förhålla sig till. Denna röra skapar onödiga hinder vid start 
eller drift av företag. 

Så långt korresponderar texten med utredningsuppdraget och den avgränsning 
till företagande som där redan gjorts. Men genom en förändrad målgruppsbe-
skrivning förs vi av utredningstexten ytterligare ett steg bort från den politiska 
föreställningen om aktörsgemensamma kontor som ser till hela livssituationen 
och som erbjuder ett brett utbud av insatser mot utanförskap. I missivet till 
utredningen definieras målgruppen helt kort som ”personer som vill starta och 
driva företag”. De specifika målgrupper som framhölls i den politiska retoriken 
har därmed utvidgats till att omfatta alla potentiella företagare.  Vid en första 
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anblick så bortser utredningen från dem som är i utanförskap och som tydligt 
utpekades i utredningsuppdraget. I figur 2 illustreras den förskjutning från poli-
tisk retorik, via utredningsuppdraget från regeringskansliet, till den beskrivning 
som görs tidigt i utredningstexten. 

När vi sedan vänder blicken mot de koncept som myndigheterna faktiskt före-
slår, så blir bilden lite mera nyanserad. Med hänvisning till den lite speciella 
målgruppsdefinitionen – dvs. att Nystartskontoret ska vara en tjänst både för 
alla och för vissa – föreslår myndigheterna skilda åtgärder för respektive grupp.  
Gemensam är dock den specifika inriktningen på företagande. Den ”ordinarie” 
målgruppen (dvs. alla personer som vill starta och driva företag) hänvisas till 
befintliga kanaler – som därigenom tilläggsfinansieras – medan den egentliga 
frågan om nyföretagande för dem i utanförskap, görs till en nöt för kommuner-
na att knäcka (figur 3 nedan). 

I likhet med vad som kännetecknade den politiska debatt som föregick utred-
ningen är det tydligt, i vår tidigare framställning, att myndigheterna är osäkra på 
målgruppen och hur den ska hanteras. Det gjordes inte alldeles klart vilka de 
potentiella företagare är som befinner sig i utanförskap, hur deras situation ser 
ut och vad kommunerna skulle kunna göra för att hjälpa dem.  

Figur 2: Förskjutning avseende innehåll och målgrupp 
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Figur 3: Myndigheterna riktar sig till ”alla” medan den egentliga frågan om nyföreta-
gande för dem i utanförskap, görs till en nöt för kommunerna att knäcka. 

I en passage angavs exempelvis att insatserna riktar sig till personer ”som är 
arbetslösa, haft ohälsorelaterade problem eller svårigheter att tillgodogöra sig 
det stöd och den service som idag erbjuds av olika aktörer”. På andra ställen i 
texten definierades målgruppen på andra sätt, exempelvis genom de insatser 
som kan behövas för att de åsyftade personerna ska förvandlas till företagare: 

… grupper där tröskeln till företagande eller anställning kan bedömas vara 
högre än för den genomsnittlige medborgaren.  Men som med rätt stöd i form 
av utbildning, praktik, anställningsstöd med mera och samordning av 
samhällets insatser kan komma i arbete genom företagande. 

Det utreddes dock aldrig hur de olika definitionerna förhåller sig till uppdrags-
givarens mera demografiskt inriktade beskrivning av ”höga ohälsotal, låg för-
värvsfrekvens och hög andel försörjningsstöd”. 

Det kan också noteras att medan personer med utländsk bakgrund och nya 
svenskar framhölls som viktiga i den politiska debatten så gavs dessa en mindre 
framskjuten position, såväl i utredningsuppdraget som i själva utredningen. 
Samtidigt är det flera av våra informanter som menar att det sannolikt gömmer 
sig fler potentiella företagare i gruppen nyanlända än exempelvis i gruppen lång-
tidssjukskrivna eller funktionshindrade – men det kan vara en felaktig uppfatt-
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ning. Vad vi ändå kan konstatera är att urvalskriterierna premierade kommuner 
som i flera fall brottas just med en stor andel nya svenskar utan egen försörj-
ning.  

Myndigheterna föreslog att en väsentlig del av anslaget skulle användas för att 
förstärka finansieringen av redan etablerade samverkanslösningar. Intressant är 
att vad som avsågs var projekt som utredarna i de flesta fall själva hade initierat, 
utvecklat och/eller förvaltade. Vår bedömning är att det var rättrådigt av dem 
att – när de ställdes inför att konkretisera en oklar och spretig idé – välja att 
utveckla vad de kände till och bar ansvar för.  

Som påpekats kanske utredningen inte var bemannad för att kunna lösa den 
komplexa frågan om hur utanförskapet kan brytas. Nutek var den dominerande 
parten i utredningsuppdraget och vi ifrågasatte om utredningen egentligen till-
varatog de kunskaper om målgruppen som myndigheterna med många med-
borgarmöten (främst Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) skulle ha 
kunnat bidra med. Oavsett detta så är det tydligt att huvudmannen för utred-
ningar av detta slag bör betrakta valet av utredare som en fråga av strategisk 
betydelse. Utredningsresultat är personberoende och en utredare kan inte alltid 
ersättas av en annan med samma formella kompetens. 

Ett intryck är att olika personer med olika specialiteter och med skilda priorite-
ringar deltog i författandet. Detta är ofta en styrka, men i det aktuella fallet ver-
kar det ha gjort att texten blev otydlig. Otydligheten kan också förstås som ett 
uttryck för den tidigare nämnda skepsisen inför uppdraget och ett famlande 
inför målgruppen ”utanförskap”, vilka människor som avsågs och hur de skulle 
nås. Trots långa utläggningar om skilda målgrupper så blev det slutligen reger-
ingens demografiska, och på förhand givna, urvalskriterier som styrde valet av 
kommuner. Vi fann inga spår av att urvalet skulle ha påverkats av resonemang-
en i utredningstexten. Problemet gavs en otydlig beskrivning, någon egentlig 
research och analys gjordes inte och därmed blev det omöjligt att föreslå kon-
kreta åtgärder. Myndigheterna presenterade inte heller några tillvägagångssätt 
som de ville pröva i kommunerna. Beskrivningen av den tänkta försöksverk-
samheten indikerade enbart att det kan ”handla om uppsökande insatser, pro-
jekt med utbildnings- och företagsförberedande aktiviteter och liknande”.  

Den något grumliga bilden skapade dock ett stort utrymme för tolkning – vilket 
inte alltid är av ondo. Vad utredningen egentligen föreslog, var att den fråga 
som ursprungligen sänktes från regeringskansliet till myndigheterna, nu sänks 
ytterligare en nivå för att istället utredas av kommuner. Senare i rapporten 
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kommer vi att granska hur kommunerna valde att på olika sätt angripa proble-
matiken.  

Inför nästa avsnitt ska tilläggas att en tydlig skillnad gentemot uppdragstexten 
var, som tidigare nämnts, att den fysiska platsen (kontoret) tonades ned genom 
myndigheternas arbete. Nystartskontoret beskrevs nu som en tjänst. 

Språkvård 
Positioneringen som en tjänst föranledde inte myndigheterna att föreslå att Ny-
startskontoret skulle byta namn. Men med fetstil markerades att namnet borde 
betraktas som provisoriskt (s 31): 

Trots att Nystartskontoret som namn mött ett visst motstånd föreslår vi att 
tjänsten och projektet under projekttiden ges det namnet. 

Det kan framstå som obegripligt varför en (immateriell) tjänst skulle beskrivas 
som ett (fysiskt) kontor. Språket är människans kanske viktigaste verktyg. Det 
är t.o.m. så att det är nästintill det enda verktyg som finns tillgängligt för att 
organisera, förändra och utveckla offentliga tjänster (Fransson 2008). Vi är ute-
lämnade till de ord, begrepp och symboler som vi själva skapar och väljer för att 
förmedla vår mening, våra intentioner och förväntningar till andra aktörer 
(Hewitt 2003). Det blir inte lättare av att orden inte har en given och entydig 
innebörd. Individer tolkar budskapet utifrån det aktuella sammanhanget, egna 
föreställningar och erfarenhet av ordens innebörd i andra sammanhang (Weick 
1969).  

Ordet nystartskontor innehåller tre led: ”ny”, ”start” och ”kontor”. Kombina-
tionen ”nystart” kan förvisso leda tankarna till start av nya företag. Men inom 
politiken vid denna tid – och bland tjänstemän i statlig och kommunal förvalt-
ning – appellerade det kanske främst till retoriken om att ge människor en ”ny 
start i livet” genom s.k. ”nystartsjobb” eller andra insatser. Det låg därför nära 
till hands att uppfatta ”nystart” som en signal om målgrupp och att Nystarts-
kontoret skulle vara för dem med personliga svårigheter av det slag som hindrat 
dem från att upprätthålla ett arbete. Kanske fanns det en avsikt med detta? 

Bokstavskombinationen ”kontor” uppfattades mycket samstämmigt bland våra 
informanter som att konceptet förväntades innefatta en kundmottagning. Trots 
tydliga skrivningar om en tjänst dröjde sig uppfattningen kvar och ledde till 
ständiga och långrandiga diskussioner ännu lång tid in i det senare uppdraget 
om etablering. De med sinnebilden av en kundmottagning kunde finna stöd i de 
politiska beskrivningar av konceptet som tidigare refererats.  
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Som vi ska se i senare beskrivningar av försöksverksamheten i kommunerna, 
var det vissa som menade att till denna lokal skulle de komma som stod i be-
grepp att starta eget. Andra såg inte företagande som enda lösning, utan ville 
med alla till buds stående medel hjälpa dem i utanförskap till en ny start i livet. 
De texter som fanns tillgängliga gav stöd för båda dessa uppfattningar – och 
andra. 

En tjänsteman med anledning att läsa utredningsuppdraget förklarar att ”den 
uppfattning vi fick var att … kontoren skulle vara … stugor som gick att invi-
ga”. Men som tidigare nämnts hade Skatteverket och Försäkringskassan nyligen 
initierat en storsatsning för att reducera antalet ”butiker” och på sikt minska 
kostnaden för kontorsnätet. Signaler om nya kontor kunde därmed utgöra ett 
potentiellt hot som måste neutraliseras. Därför kan det förstås varför de båda 
myndigheterna bemannade utredningen och det senare uppdraget om etablering 
med nyckelpersoner som egentligen redan hade fullt upp med den strategiskt 
mera viktiga utrullningen av servicekontor.  

Att definiera Nystartskontoret som en tjänst kan ses som ett sätt för myndighe-
terna att minska förväntningarna på nya fysiska kontor. Och ”därav kanske inte 
namnet harmonierade så väl med det nya” som en regeringstjänsteman uttryck-
te saken och fortsatte:  

Dels kunde vi inte använda nystartscentrum, för det var ett antal aktörer som 
av kända skäl hörde av sig och ville inte att vi skulle använda det namnet, så 
då bytte vi till Nystartskontoret, och sen kom det här med tjänsten in i bilden 
och då kände [angiven person] att det får vara slut på att byta namn. 

Ett framåtblickande konstaterande, innan vi tillsvidare lämnar namnfrågan, är 
att det ändå slutade med nya kontor att inviga i flera av de nio försökskommu-
nerna. Ur ett statligt perspektiv så var det förvisso ett nytt tjänsteinnehåll som 
infördes på service- och samverkanskontoren. Men trots vad som sades om en 
tjänst så upplevde många av kommunerna att det snarare var ett kontor de skul-
le etablera, dvs. en kanal (med tjänster i). I de fall Nystartskontoret etablerades 
på orten, både i statlig och i kommunal regi, kunde det ifrågasättas om det verk-
ligen behövdes två sådana kontor på samma ort. Svårt att förklara var att de 
tjänster som kommunerna utvecklade var annorlunda än det tjänsteutbud som 
Nystartskontoret tillförde servicekontoren – och att det kommunala kontoret 
på en ort ibland var något annat än det på en annan ort.  

Talet om Nystartskontoret som en (homogen) tjänst orsakade förvirring. Kan-
ske skulle det istället ha presenterats som ett program för utveckling och sam-
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ordning av offentlig företagsinformation? Vi återkommer till konsekvenserna av 
det strategiska beslutet att stå fast vid benämningen Nystartskontoret.  

Vem styr vem? 
Regeringen styr riket, heter det i regeringsformen (1 kap 6§). Detta är givetvis 
ett påstående som kan diskuteras utifrån många olika utgångspunkter (se 
Mundebo 2008) men här håller vi oss till det aktuella fallet.  

De flesta medborgare har säkert en bild av att statsråden i regeringen fattar oli-
ka beslut, som sedan realiseras via regeringskansliet och myndigheterna. Detta 
synsätt präglar också retoriken i vårt intervjumaterial. Samtidigt har vi i texten 
pekat på hur en politisk idé, i händerna på tjänstemän inom regeringskansliet 
och de fyra myndigheterna, förändras och blir till något annat (figur 2, s 31). 
Nystartskontoret definierades som en tjänst. Det blev dessutom så att satsning-
en på något nytt och innovativt i hög utsträckning omformades till en förstärk-
ning av redan pågående samverkan (exempelvis servicekontor, Mitt Företag och 
Starta företag-dagen).  

Vi kan som skattebetalare se att det finns något gott i tanken att förstärka redan 
pågående initiativ och framförallt: att inte låta en idé om något nytt slå sönder 
redan pågående utvecklingsarbete där stora resurser investerats. Det är också 
ganska naturligt att en arbetsgrupp med den sammansättning som vi sett i det 
här fallet löser ut frågan på ett pragmatiskt sätt. Men frågan om vem som styr 
vem kvarstår. 

De flesta av dem vi intervjuat, såväl inom regeringskansliet som bland myndig-
heterna, tycks vara överens om att det var en bra lösning att ”sänka” frågan om 
hur idén om Nystartskontoret kan materialiseras till de fyra myndigheterna. Ti-
digare i texten citerades en regeringstjänsteman som beskrev förfarandet som 
elegant. Men var det egentligen så elegant att ge bort formuleringsrätten? Myn-
digheterna fick sitta i relativt fredat bo under hela våren 2008 och snickra ihop 
ett förslag som till stora delar finansierade befintliga planer. Det kan hävdas att 
resultatet kan ha varit till nytta – även för dem i utanförskap. Dock neutralise-
rade det väsentliga delar av den politiska ambitionen att komplettera ”stuprö-
ren” med fler ”hängrännor” och förstärka de koordinerande krafterna i den 
specialiserade förvaltningen. 

Men svarade myndigheterna på ett sätt som var förenligt med uppdragsgivarens 
intention? Var de som formulerade utredningens förslag rekryterade utifrån sin 
kompetens att lösa den komplexa frågan om utanförskap? Hade de mandat från 
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sina hemmamyndigheter att formulera verkligt radikala och myndighetsövergri-
pande lösningar? Gavs regeringen tillfälle och en reell chans att ge bakläxa och 
att avkräva myndigheterna ett förslag som bättre rimmade med uppdraget? El-
ler var kanske de som utförde den faktiska värderingen egentligen nöjda med 
det förslag som gavs?  

Det är för oss något oklart i vilken omfattning, och på vilket sätt, myndigheter-
na och näringsdepartementet kommunicerade under utredningsarbetet. Vi vet 
med säkerhet att det förekom diskussioner kring den namnfråga som redan dis-
kuterats. Det är också känt att två medlemmar i arbetsgruppen tidigt under ut-
redningsarbetet intervjuade uppdragsgivaren i form av en tjänsteman på depar-
tementet för att reda ut synen på målgrupper och insatser (jfr figur 2, s 31). Vi 
vet också att näringsministern träffade de fyra generaldirektörerna på ett möte i 
början av juni 2008 för att stämma av idén att se Nystartskontoret som en 
tjänst. Enligt medarbetare inom regeringskansliet är ministern vid detta möte 
väldigt tydlig på att det är ett projekt som syftar till att myndigheterna ska sam-
verka.  Generaldirektörerna är å sin sida noga med att inte ta på sig nya uppgif-
ter som de inte kan fullfölja. Omfattning och innehåll i övriga kontakter mellan 
regeringskansliet och myndigheterna är inte överblickbara för oss. Det är dock 
med relativt stor säkerhet som vi påstår att det inte förekom några frekventa 
möten mellan å ena sidan myndigheternas utredningsgrupp och å andra sidan 
näringsdepartementet eller, för den delen, med den interdepartementala arbets-
grupp som först beredde frågan inom regeringskansliet. 

Vi kommer senare i rapporten att återkomma till frågan om regeringskansliets 
arbetssätt och dess relation till myndigheterna. Innan vi avslutar avsnittet om 
utredningsarbetet tar vi sikte på genomförandet och konstaterar att regeringen 
den 11 september 2008 tar beslut om ett uppdrag att etablera Nystartskontor. 
Av beslutet framgår att tjänsten ska etableras av de fyra myndigheterna, i hu-
vudsak i enlighet med deras eget förslag. Med ännu en hänvisning till vår egen 
figur 2 (s 31) ber vi läsaren uppmärksamma att det i beslutet finns ett textavsnitt 
som skulle kunna placeras i det nedre vänstra fältet, dvs. närmare den ursprung-
liga politiska idén. Det är dock inte helt enkelt att förstå hur regeringen tänkt sig 
kopplingen mellan start och drift av företag och den ”jobbmatchning” som helt 
otippat nämns i beslutet. Notera också att regeringen bidrar med ytterligare en 
version till vår tidigare samling av målgrupper. Det vida uttrycket ”andra svå-
righeter” kompletterar nu bekymren med arbetslöshet och ohälsorelaterade 
problem: 
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Uppdraget innebär att nystartskontor etableras som en tjänst för individuellt 
anpassad vägledning och stöd inför start och drift av företag. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas personer som är arbetslösa, har ohälsorelaterade 
problem eller andra svårigheter, för att dessa på ett enklare sätt ska kunna 
tillgodogöra sig det stöd och den service som idag erbjuds av olika aktörer, 
t.ex. jobbmatchning.  

Skrivningen indikerar en spänning mellan regeringens intresse för dem i utan-
förskap och myndigheternas ambition att i realiteten underlätta för alla företa-
gare. 

Beslutet innehåller också några passager av intresse för den fortsatta samverkan 
mellan de fyra myndigheterna. Till skillnad från utredningsuppdraget riktas 
uppdraget om genomförande mera likvärdigt till de fyra myndigheterna. Det är 
inte längre Nutek i samverkan med de övriga tre, utan istället ges uppdraget 
likvärdigt till Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. 
Det framgår också att samarbetet mellan de fyra ska regleras i avtal. Senare i 
texten dyker det emellertid upp formuleringar som grumlar det jämbördiga för-
hållandet och som återupprättar Nutek som ledande aktör: 

Nutek ska samordna genomförandet av uppdraget och ha det övergripande 
ansvaret för ekonomi, upphandlingar, samt avtalstecknande med de 
kommuner som föreslås ingå i projektet. Vidare ska Nutek ansvara för 
rapportering av uppdraget till samverkande myndigheters ledningar respektive 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet).  

Nu lämnar vi snart den tidsperiod som föregick vårt uppdrag som följeforskare. 
Det dröjer förvisso några månader efter regeringens uppdrag om att etablera 
tjänsten, innan vi bereds tillfälle att möta myndigheterna i deras arbete. Även en 
god bit in i nästa kapitel måste vi därför förlita oss på retrospektiva intervjuer 
samt olika former av dokument. Vår möjlighet till insyn förbättrades gradvis 
från mitten av november 2008. 

I nästa avsnitt följer vi arbetet med skapandet av en programplan för etable-
ringen av tjänsten Nystartskontoret i enlighet med regeringens beslut. Detta 
arbete skulle visa sig svårare än utredningsarbetet och det skulle dra ut på tiden 
längre än planerat. 
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3 Genomförandet planeras 

Regeringens beslut den 11 september 2008 var författat på ett sådant sätt att 
etableringen av Nystartskontoret skulle påbörjas i samma ögonblick som beslu-
tet fattades och sedan pågå i 18 månader8, vilket får anses vara en förhållandevis 
kort programtid. De fyra myndigheterna stod då i princip på samma ställe som 
när förslaget skickades in drygt två månader tidigare. Det var inte givet vilket 
beslut regeringen skulle fatta och de hade inte ägnat sommaren åt detaljplane-
ring. I detta kapitel ska vi beskriva hur myndigheterna valde att angripa det nya 
uppdraget.  

Vi argumenterar för att hösten 2008 i flera avseende var kritisk för utfallet av 
regeringens satsning. Dessvärre är det också en period som, enligt vårt sätt att 
se det, kom att begränsa utrymmet för innovation i samverkan.  

3.1 Planeringsarbetet 

Relativt snart står det klart för myndigheterna att de måste finna en form för 
sitt fortsatta samarbete. Regeringen hade också tydligt avkrävt dem ett avtal 
som skulle reglera formerna för samverkan.   

Inom kort föreslås att formen för samarbetet ska följa Nuteks programpolicy. 
Policyn är avsedd för regeringsuppdrag och används ofta när medel ska fördelas 
för verksamhet i andra organisationer9. Med tanke på regeringens formuleringar 
kring att Nutek ska samordna genomförandet av uppdraget och ha det övergri-
pande ansvaret för ekonomi, upphandlingar, avtalstecknande samt rapportering  
är det – oss veterligen – ingen som invänder mot valet av detta styrinstrument.  

Nuteks programpolicy är ett 25 sidor långt dokument som beskriver såväl vad 
ett program inom Nutek är som hur det ska organiseras. Det beskriver också 
programmets relation till linjeverksamheten inom myndigheten. Det går inte att 
säga att programmet Nystartskontoret, med sina inneboende egenskaper i form 
av fyra myndigheter, nio kommuner mm, tydligt inryms i de definitioner av oli-
ka programformer som nämns i dokumentet. Däremot finns det för den pro-
gramform som kallas ”nationella program” en beskrivning som säger att sådana 
program kan genomföras i samarbete med andra aktörer, dock ofta i form av 
regionala partnerskap eller med projektägare i olika konstellationer.  

                                              

8 Formellt slutdatum för etableringen skulle därmed vara 11 mars 2010. Slutrapport skulle sedan 
lämnas till regeringen senast den 31 juli 2010.  
9 Samma programpolicy har också tillämpats för andra samverkansprojekt, exempelvis verksamt.se 
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I princip behandlas satsningen på Nystartskontoret vid den här tidpunkten som 
vilket annat myndighetsinternt program som helst. Våra intervjuer med inblan-
dade representanter från de tre övriga myndigheterna visar att de under en peri-
od uppfattade att det fanns en ambition från Nutek att själv besätta program-
ledningen. Hemvisten inom Nutek hade då blivit än mer tydlig, men efter dis-
kussioner mellan myndigheterna upprättas istället en programledning där alla 
fyra myndigheter representeras. Det tidiga arbetet i den ännu inte formellt ut-
sedda programledningen bedrivs på liknande sätt som under den tidigare utred-
ningen. Till stor del finns en överensstämmelse med utredningsarbetet också på 
personnivå. En person i programledningen beskriver händelserna under den 
första delen av genomförandeperioden på följande sätt: 

Ja, den behövde vi för att vi nog inte var helt ense om hur vi skulle göra det 
här. Kulturskillnader, där vi [de andra tre] har ett sätt att se – det här gör vi 
tillsammans, det här skeppet styr vi tillsammans, vi har samma mandat, det är 
också för att vi ska få förankring bakåt, det vill säga är man med och tar 
besluten kan man också backa hem och stå för dem hemma. Och det har vi 
insett som otroligt viktigt. Vi har också insett som otroligt viktigt att våra tre 
myndigheter känner att vi är delaktiga och med och fattar de här besluten, att 
man inte säger stopp högre upp nånstans. Och där känner jag att Nutek hade 
en idé om att de skulle driva det här och vi skulle skicka in deltagare som var 
med. Och där krockade det nog, där vi sa att det är självklart att vi vill vara 
med. 

Trots tre andra myndigheters delade ansvar är det tydligt hur Nuteks program-
policy styr vad programledningen tar tag i. Ett program ska ha en programplan 
och hur en sådan ska se ut finns som bilaga. Av tidiga versioner framgår att 
programplanen för Nystartskontoret skrevs direkt i denna mall. Delar med ny 
text varvas med standardtexter som ännu inte bearbetats. Många textavsnitt 
känns igen från utredningen och andra hämtas från de båda regeringsuppdra-
gen. Likväl finns nya textavsnitt och arbetet med programplanen innebär en 
detaljering av det arbete som gjordes under utredningen.  

Den första versionen av programplanen dateras den 31 oktober 2008 och sedan 
följer nya versioner under hösten. Den version som slutligen kom att bli vägle-
dande för programledningens arbete är den som dateras den 8 december och 
som uppnått versionsnummer 0.91. Att det inte blev en version 1.0, vilket hade 
varit det normala, berodde på att Försäkringskassan inte var beredd att skriva 
under. Detta skedde ett drygt år senare, i januari 2010. Vår bedömning är att det 
inte låg några innehållsmässiga skäl bakom, utan att det var den allämna turbu-
lensen kring Försäkringskassan (se exempelvis Statskontoret 2009:19) samt by-
tet av generaldirektör som tillsammans orsakade denna fördröjning. Bedöm-
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ningen styrks av att det enbart är kosmetiska skillnader mellan version 0.91 och 
1.0. Att så var fallet uttalas dessutom i styrgruppens protokoll från den 5 mars 
2009. Trots att parterna egentligen var överens så blev det uteblivna underteck-
nandet ett hinder för Nystartskontorets genomförande, det rådde en osäkerhet i 
programledningen som bromsade arbetet. I såväl programledning som styr-
grupp är frågan uppe vid ett flertal tillfällen under 2009. Detta trots att proble-
matiken lindrades något redan den 28 januari 2009 när programmets styrgrupp, 
där Försäkringskassan var representerad, tillstyrkte att kommunernas utbetal-
ningar kunde verkställas. En vid det tillfället outtalad förutsättning var dock att 
kommunerna inkommit med fullständiga ansökningshandlingar. Till detta åter-
kommer vi inom kort. 

Det uppdrag vi följer är att på 18 månader införa Nystartskontoret för 30 Mkr. 
Nu har tre av dessa månader förbrukats till författandet av ett dokument. I näs-
ta avsnitt ska vi närmare studera innehållet i den detaljering som programplanen 
innebar och framförallt lyfta fram de skillnader som finns jämfört med den tidi-
gare utredningen.  

3.2 Planens innehåll 

Som just konstaterats var det version 0.91 av programplanen som kom att bli 
styrande för etablering av Nystartskontoret. Genom att jämföra denna plan 
med den utredningstext, som lämnades till regeringen cirka ett halvår tidigare, 
ser vi förändringar inom ett antal områden.  

För det första har programmets syfte fått en tydligare inriktning mot tjänstein-
novation i samverkan. Den sista meningen i nedanstående citat från program-
planen (s 5) har inte funnits med tidigare: 

Programmet ska bidra till att fler får jobb genom fler och växande företag i 
hela landet och att fler har fått möjlighet att starta och driva företag. 
Programmet ska bidra till ökad samordning och samverkan mellan 
myndigheter, kommuner och andra aktörer som agerar i processerna starta 
och driva företag.  Programmet ska utveckla och pröva nya arbetssätt. 

Det finns också en ny målsättning som korresponderar med den nya delen av 
syftet. Programmet förväntas: 

utveckla och pröva metoder, projekt, verksamheter för att nå nyföretagare och 
företagare med särskilda behov och erbjuda väg till ökad egen försörjning 
eller delaktighet i samhället genom företagande. 
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I dessa delar signalerar programplanen att aktörerna ska slå sina kloka huvuden 
ihop och med sina samlade erfarenheter och resurser, gemensamt utveckla nya 
och bättre sätt att stödja de ”nyföretagare och företagare med särskilda behov” 
som vill starta och driva företag. 

Vidare introduceras i programplanen, som en direkt följd av beslutet att se eta-
bleringen av Nystartskontoret som ett program, de fem olika delprogram som 
var och ett ska vara de verkstäder inom vilka idén om Nystartskontoret ska ma-
terialiseras. De fem som beskrivs är (s 8): 

 Personligt möte – individuellt anpassad vägledning, service och stöd för 
att starta och driva företag med utvidgad verksamhet i nio kommuner 

 Personligt möte – individuellt anpassad vägledning, service och stöd för 
att starta och driva företag på service- och samverkanskontor 

 Utbildning och information i främre linjen 

 Information och tjänster via Internet 

 Telefoni. 

De fem delprogrammen beskrivs relativt utförligt under rubrikerna uppdrag, 
genomförande, organisation och aktiviteter i programplanen. En närmare pre-
sentation av delprogrammen följer senare i vår rapport.  

I programplanen utpekas personer från samtliga myndigheter som medlemmar i 
programmets styrgrupp respektive ledningsgrupp. Att både programledare och 
styrgruppens ordförande hämtas från Nutek bekräftar dock att Nystartskonto-
ret är ett uppdrag som näringsdepartementet i första hand har riktat till den 
egna myndigheten, centrallinjen är fortsatt tydlig. 

Vid sidan av texterna i programplanen verkar det ha varit en krävande arbets-
uppgift att under hösten bemanna delprogrammen med representanter från alla 
de fyra myndigheterna samt att utse delprogramansvariga. Exempelvis den 13 
nov 2008, när vi första gången deltog i programledningens möten, meddelade 
Skatteverkets representant att de tyvärr ännu inte kunde meddela några namn, 
på någon post. Fortfarande i den färdiga programplanen (0.91) ser vi spåren av 
detta arbete i form av ännu inte kompletta listor över delprogrammens beman-
ning. I styrgruppens protokoll från den 28 januari 2009 diskuteras alltjämt be-
manningen. Vad gäller delprogrammet Utbildning och information i främre 
linjen så uttrycks att ”Arbetsgruppen har bytt några medlemmar vilket försenat 
processen något”. Från Information och tjänster via Internet rapporteras att 
”en tilltänkt projektledare kommer tyvärr inte kunna tillträda som planerat”. 
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Vidare uttrycks att Telefoni ”ligger helt på is. Konsult söks för att genomföra 
utredningen”. Slutligen meddelar programledningen att deras eget arbete ”haltar 
något på grund av att flertalet har för mycket arbete och olika arbetsuppgifter 
… tidsbrist uppstår. Uppdraget Nystartskontoret har tillkommit och lagts 
ovanpå men kanske inte prioriterats tillräckligt för att vi verkligen ska vara sam-
spelta”. Bemanningsfrågan fortsätter att vara ett problem under hela programti-
den. Kontinuiteten i programledningen är någorlunda god, men i delprogram-
men är centrala poster obesatta och bemanningen varierar. Vår tidigare bedöm-
ning kvarstår vad gäller att Nystartskontoret inte var ett uppdrag som myndig-
heterna önskade och inte heller valde att prioritera. 

Det sista område vi vill lyfta fram berör de nio kommunernas olika projekt. I 
utredningen uttalades att kommunen skulle vara huvudman för de lokala pro-
jekten samt att, som regeringen velat, medfinansiering från lokala partners var 
ett krav. Genom programplanen införs långt mer preciserade villkor som på-
verkade det senare arbetet i kommunerna. Villkoren innebär att kommunerna, 
på femton punkter i sin ansökan, i förväg skulle beskriva och värdera mycket av 
det som senare skulle utvecklas. Ansökan skulle innehålla följande: 

1. Beskrivning av kommunen/stadsdelens förutsättningar avseende befolkning, ar-
betslöshet, ohälsotal, företagande/lokalt näringsliv, föreningsaktiviteter mm 

2. Beskrivning av särskilt utvalda/viktiga målgrupper 
3. Beskrivning av projektets mervärde – vad tillför projektet kommunen/stadsdelen 

utöver den ordinarie verksamheten? 
4. Beskrivning av mätbara kvantitativa och/eller kvalitativa mål för verksamheten. In-

terna utvecklings- och produktionsmål samt ev. samhällsstrukturella effektmål  
5. Beskrivning av vilka myndigheter som kommer att ingå i samverkan kring tjänsten 

och hur samverkan avses organiseras. Ansvars och arbetsfördelning mm.  
6. Beskrivning av vilka övriga aktörer/organisationer som kommer att ingå i samver-

kan och hur samverkan med dessa etableras och organiseras  
7. Beskrivning av organisation, bemanning, beslutsgång mm.  
8. Beskrivning av det tänkta utförandet/arbetssättet/flödet för de tjänster, insatser och 

aktiviteter som kommer att erbjudas 
9. Beskrivning av hur verksamheten organiseras och planeras för att den ska nå ut till 

och stimulera fler kvinnor, invandrare och personer med funktionsnedsättning att 
bli företagare 

10. Beskrivning av hur särskilt utvalda/viktiga målgrupper ska nås och engageras  
11. Beskrivning av hur projektet integrerar miljöarbete i verksamheten 
12. Beskrivning av eventuella åtgärder för uppföljning och resultatspridning utöver de 

som planeras centralt i programmet 
13. Beskrivning av vilka åtgärder som planeras för att säkra verksamhetens fortlevnad 

efter projekttiden 
14. Kostnadsberäkning och redogörelse för beslutad och förväntad finansiering inklu-

sive medfinansiering 
15. Aktivitetslista. 
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En viktig information, som dock bara nämns i den aktivitetslista som beskriver 
delprogrammet, är att varje kommun förväntas skapa något som i planen be-
skrivs som ett lokalt partnerskap. I det kapitel där vi närmare beskriver arbetet 
med Nystartskontoret i de nio kommunerna kommer vi att återkomma till de 
styrgrupper som kommunerna skulle etablera. Styrgrupperna emanerar från den 
idé om lokala partnerskap som första gången dyker upp i programplanen. I de 
lokala styrgrupper som – vad vi kunnat förstå – tillkommer som ett krav under 
ansökningsprocessen10, skulle lokala myndighetsrepresentanter ingå. En god-
känd ansökan måste därför innehålla uppgift om med vilka partners samverkan 
skulle ske och representanter för dessa förväntades ingå i projektets styrgrupp.  

Som minimum skulle lokala representanter för de statliga myndigheterna ingå. I 
minnesanteckningar från delprogrammets möte den 2 februari 2009 kan vi se 
att flera kommuner måste komplettera med svar på bl.a. dessa två frågor: ”Hur 
ska samarbetet organiseras och formaliseras med Skatteverket, Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan. Hur fattas gemensamma beslut?”  

Utöver de femton punkterna ovan så tillkommer också krav på medfinansie-
ringsintyg från nämnda partners och allmänna villkor. Allt enligt Nuteks pro-
grampolicy och de styrdokument som där anges.  

Vi noterar att punkterna två och nio, om målgrupper, återspeglar den tvetydig-
het om vem Nystartskontoret är till för som följt med ända sedan debatten i 
kammaren. Intrycket förstärks när dessa skrivningar kombineras med den nyss 
redovisade målsättningen om att rikta sig både till ”nyföretagare och företagare 
med särskilda behov”.  

Enligt punkten åtta ska kommunerna i förväg beskriva det tänkta utföran-
det/arbetssättet/flödet för de tjänster, insatser och aktiviteter som senare ska 
utvecklas tillsammans med andra. Vi återkommer till huruvida detta är förenligt 
med idén om innovation i samverkan.  

Först vid Nystartskontorets styrgruppsmöte den 5 mars 2009 kunde delpro-
grammet rapportera att beslutsbrev nu skickats till fem av kommunerna – man 
hade i hög grad varit tvungen att hjälpa kommunerna med ansökningarna. Yt-
terligare tre kommuner hade också nått fram till färdiga ansökningar. Komplet-
teringar hade i dessa fall krävts vad gäller rätt persons underskrift, medfinansie-
ringsintyg samt – efter långdragna förhandlingar – dispens från kravet på med-
                                              

10 I mallen för ansökan finns dock ett skriftligt krav på organiserad samverkan utan att det anges i 
vilken form, jfr också punkten 7 i kravlistan tidigare.  
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finansiering. Det sista beslutet fattades den 12 maj 2009 och då saknades fortfa-
rande uppgift om deltagare i den aktuella styrgruppen.  

Den sammantagna fördröjningen, inklusive författande av programplanen, 
uppgår slutligen till ungefär sju månader. Medan några kommuner kom igång 
redan tidigt 2009, var det andra som ville avvakta en godkänd ansökan. Förut-
om ansökningsförfarandet och svårigheter med medfinansiering, åtgick tid för 
rekrytering samt för att hitta ändamålsenliga lokaler. Malmös start dröjde av 
olika skäl ända till i juni och Vilhelmina kom inte igång förrän i september. 

I programplanen utvecklas också andra formella delar såsom ekonomi, utvärde-
ring och uppföljning samt riskhantering. Intresserade läsare kan själva söka upp 
och ta del av detta. En kort kommentar om uppföljningen och vår roll som 
följeforskare är ändå på sin plats, innan vi avrundar detta avsnitt om program-
planens innehåll.  

Vårt arbete inleddes under den tid då programledningen står i begrepp att slut-
föra programplanen. Bl.a. deltar vi i att formulera de delar som beskriver vår 
roll och syftet med följeforskningen. Programledningen lyfter där fram behovet 
av ny kunskap om medborgarorientering och samordning. Medan delprogram-
men själva ska rapportera om prestation och uppnådda effekter, blir vårt upp-
drag att strukturera, tolka och dokumentera erfarenheterna av arbetet med eta-
blering av Nystartskontoret. Rollen innebär också att vi löpande ska ge feed-
back till programledningen. Sedan mitten av november 2008 har vi därför varit 
representerade i de flesta möten i programledning och styrgrupp samt i diverse 
andra aktiviteter (en mer utförlig beskrivning av vår datainsamling ges i bilaga 
I). 

3.3 Reflektion 

Programledningens arbete med att rigga programmet i form av en programplan 
föranleder viss eftertanke. 

För det första noterar vi att regeringen i sitt beslut inte tog någon hänsyn till ett 
eventuellt behov av fortsatt beredning av ärendet. De 18 månader som anslogs 
till försöksverksamheten startade direkt i samband med beslutet. I realiteten 
innebar detta att regeringen beslutade om en period på ca 10-12 månader. Hade 
det lagts till ett halvår för planering så hade det funnit en reell chans för myn-
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digheterna att leverera ett program med avsedd längd11. I den föregående ut-
redningen hade även myndigheterna chansen att föreslå en period för bered-
ning, men som en av utredningspersonerna förklarar: 

Vi har inte gjort ett genomförande ihop på det sättet. Det är alltid 
personberoende, det ska stötas och blötas, hur vi ska göra det, hur ska vi 
vara delaktiga. Jag trodde att det skulle gå fortare, för jag har jobbat med 
andra myndigheter och vi har kommit över det, jag hade glömt bort hur det var 
i början. Jag tänkte vi var tre myndigheter som gnagt rätt mycket och så 
kopplar vi på en fjärde och så kommer vi ändå fram… men i varje ny 
konstellation så är det lätt att glömma bort fasen när man måste komma till en 
samsyn. Vi underskattade tiden vi behövde lägga i början… 

Vad gäller svårighetsgraden så verkar det ha funnits en skillnad mellan utred-
ningsarbetet och den första tidens arbete i programledningen, nedan ett sådant 
exempel: 

Att skriva en, att komma överens och skriva en rapport, det är vi myndigheter 
bra på… Om det ska bli verklighet så krävs det lite annat. Ett genomförande, 
vet jag av egen erfarenhet, det krävs otroligt mycket kraft för att få ett 
genomförande, det krävs ganska mycket diskussioner om vart man är på väg 
för att få till det man faktiskt har tänkt sig. Det krävs också ganska mycket 
förankring i våra organisationer, man pratar om det … och får kraft i 
organisationen att göra det. Man kan skriva hur många rapporter som helst 
men har man inte engagemang eller drift ifrån sin organisation eller de som 
faktiskt är med och ska göra det här då blir det ingenting. 

Det tycks som att det ofrånkomliga i att något verkligen ska genomföras, inte 
bara beskrivas i en utredningsrapport, ökar kraven på samverkan. Behovet av 
att ta hem frågor till den egna myndigheten och få godkännande fanns tidigare, 
men i takt med att detaljeringsgraden ökar, och genomförandet står för dörren, 
så ökar risken att stöta på patrull. Av nästa kapitel om ”Nystartskontoret på 
servicekontor” framgår att det egentligen var oklart vad utredningen hade före-
slagit. En god stund under genomförandeperioden arbetar programledningen 
fortfarande med att bestämma vad det egentligen skulle innebära med ”person-
ligt möte – individuellt anpassad vägledning, service och stöd för att starta och 
driva företag på service- och samverkanskontor”. Vad skulle den föreslagna 
tjänsten innehålla? Motsvarande gäller vad som tidigare sagts om den föreslagna 

                                              

11 I realiteten blev det också så. I månadsskiftet jan/feb 2009 vände sig styrgruppen till näringsdepar-
tementet för att få ytterligare tid till försöksverksamheten. Det slutliga datumet för programmets av-
slutande blev därför 2010-09-30 och slutrapporten skulle ställas till regeringen senast 2010-12-31. 
Senare har programmet förlängts av andra skäl. 
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försöksverksamheten – att den i stort innebar att frågan om vad Nystartskonto-
ret är, underställdes kommunerna.  

Samtliga i programledningen var också delaktiga i utredningen. Vi har tidigare 
argumenterat för att de använde sin samverkanskompetens för att se till att ut-
redningen kunde pågå utan strategisk konflikt (s 35). Vi ska komma ihåg att de 
arbetade med något de inte önskat – och chansen fanns att det skulle stanna vid 
detta, en utredning. MGN-principen gjorde att problemen kunde undvikas (s 
27). Med vetskap om att samverkan är svårt, och inte minst för att bli klara i tid, 
måste svårigheterna undvikas. Med samverkanskompetensen kunde de identifi-
era fem ”paket” som inte orsakade kontrovers, men vars innehåll var mer eller 
mindre oklart. En relativt ytlig samverkan räckte för ett acceptabelt slutdoku-
ment. Men när paketen sedan skulle fyllas med innehåll, när genomförandet 
stod för dörren, uppdagades en större komplexitet.  

Arbetet med programplanen ger oss tillfälle att konceptuellt utveckla några av 
våra tankar om samverkan. 

För det första verkar det ställas krav på de inblandade aktörerna att förhålla sig 
till varandra som individer. Det kan krävas viss träning och tid för att fullt ut 
acceptera att personen man arbetar tillsammans med faktiskt representerar en 
annan myndighet och därmed inte alltid kan driva ”projektets” egen linje. En av 
våra informanter utvecklar: 

Det finns nåt som kan vara problem med samverkan. Det beror på person, 
hur mycket man jobbat … ibland när man kommer och säger saker så är det 
ju inte jag som [Namn] som tycker det, utan det är [myndigheten], det är 
såklart så att sitter man i programledningen, det ligger i mitt ansvar att det här 
ska gå i land. Vi har alla organisationer bakom oss – får jag signalen om att vi 
inte går med på det här, då måste jag säga det, fast jag vet att skulle vi gå 
med på det så skulle det vara det bästa för programmet… [Annat namn] kan 
säga nej, stopp, det här gör vi inte, då vill det till att jag inte tycker att han är 
dum i huvet – det är inte han, hans viljeinriktning är samma som min, alla vill 
leverera så bra som möjligt. Men det bakom oss måste vi ta hänsyn till, 
annars kastar de ut mig. Om [myndigheten] märker att det här blir nåt som 
inte de kan stå för då byter de ut mig. Det där är svårt. Det tar ett tag… man 
måste veta att [ett tredje namn] inte säger detta som person för att sätta 
käppar i hjulet, det är inte hans vilja. Det där… liksom… i alla såna här 
grupper måste man lära känna varandra som personer för att inte landa i att 
han är dum bara… 

Vad gäller att förankra i den egna myndigheten så ökar sårbarheten i takt med 
att antalet samverkande parter ökar. Vi ska exemplifiera detta genom två berät-
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telser som hämtas från Nutek respektive Försäkringskassan. Problemen är olika 
men i båda fallen handlar det om vad vi väljer att kalla för styrläckage.  

Redan 2007 lämnades en utredning om framtiden för de tre myndigheterna Nu-
tek, Glesbygdsverket och ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) till reger-
ingen. Under våren 2008 kom beskedet att de tre myndigheterna skulle läggas 
ned och att de per den 1 april 2009 skulle ersättas av två nya myndigheter. I 
princip all verksamhet inom Nutek skulle därmed inrymmas i den nya myndig-
heten Tillväxtverket. Ovanstående innebär att stora delar av utredningsarbetet, 
författandet av programplanen och bemanningen av programmet har sin hu-
vudsakliga hemvist inom en myndighet som var på väg att byta skepnad. Upp-
giften att förverkliga Nystartskontoret fördes över till den nya myndigheten och 
i sak var detta inget som påverkade programmet. Dock innebar det att linjeche-
fer inom Nutek/Tillväxtverket blev mindre handlingsbenägna och behjälpliga i 
viktiga situationer. Under en period rådde det exempelvis anställningsstopp 
inom myndigheten. Eftersom regeringen kanaliserat programmets resurser just 
via Nutek innebar detta anställningsstopp, som egentligen inte var riktat mot 
regeringsuppdraget om Nystartskontor, att genomförandet försvårades. Medel 
hade tilldelats för att säkra upp med resurser, men läckage från linjeverksamhe-
tens styrsystem blockerade regeringens beslut. 

Ett liknande dilemma har vi redan kort berört vad gäller Försäkringskassans 
uteblivna underskrift på den programplan som arbetades fram under hösten 
2008. Försäkringskassan var under den här perioden utsatt för massiv kritik från 
allmänhet, media och politiker. Mycket av kritiken var riktad mot det omfattan-
de förändringsarbete som myndigheten drev från det så kallade förändringssek-
retariatet på huvudkontoret. Stora och skenade kostnader för investeringar i IT 
och konsulter samt orimligt långa handläggningstider var föremål för diskus-
sion. I december 2008 valde myndighetens generaldirektör att lämna sitt arbete. 
I denna situation hade frågan om Nystartskontorets programplan (initierat av 
annat departement än socialdepartementet) svårt att hävda sin plats på den in-
terna agendan.  

De båda exemplen visar hur myndighetsinterna styrsignaler, och uteblivna så-
dana, läcker in och skapar oreda i ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag 
där de inte hör hemma. Risken för missriktad styrning verkar vara större i sam-
verkansprojekt, just eftersom flera myndigheter är inblandade. Under tiden för 
programplanen är det många frågor som måste förankras på hemmaplan i re-
spektive organisation. Tidsödande, i jämförelse med vanliga inomorganisatoris-
ka projekt, var att många frågor inom Nystartskontoret måste föras upp, och 
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ned, i fyra olika beslutssystem. Alla punkter i planen skulle rannsakas och an-
passas utifrån fyra skilda verkligheter. 

Med omständiga beslutsprocesser, ej ändamålsenliga dokumentmallar och för-
hållningssätt samt med blockerande styrläckage i tidigare nämnda former, så tar 
det tid innan arbetet kommer igång. Under ett möte, flera månader efter det att 
regeringen beslutade att programmet hade startat, undrar kommunerna varför 
inget händer. En av myndighetsrepresentanterna gör sitt bästa för att förklara:  

Hade bara en av oss fått ett uppdrag, ja då hade den kunnat sätta igång och 
rigga det enligt sina egna rutiner. Men nu blev det ju faktiskt fyra jämställda 
myndigheter. ’Ja, hur gör vi nu? Vi har fått trettio miljoner och kommunerna 
sitter och väntar’. Ja hur fattar man ett beslut om att... hur kan man skicka en 
miljon till Vilhelmina om vi nu skulle vilja göra det? Ja, vi kan inte bestämma 
det och ingen annan av myndigheterna kan göra det heller. Vi måste alltså, 
ska vi ha ett avtal med varandra, eller? Vi var tvungna att sätta oss och 
diskutera dom frågorna här, och det har vi gjort ända fram tills nu. Vi hoppas 
nu att vi har ett dokument, en programplan, som reglerar hur vi fyra 
myndigheter kan fatta de beslut som behövs. Det fanns ingen rutin för hur fyra 
myndigheter skulle genomföra ett sånt här uppdrag. Vi har inte kunnat fråga 
någon hur man gör, utan vi har fått vara lite kreativa... Vi hoppas vi närmar 
oss slutet på arbetet med att ta fram programmet och därefter börjar då själva 
genomförandet, som vi ju hade förväntat oss skulle kunna börja mycket 
tidigare.  

Vårt tredje exempel på styrläckage är vad som nämnts om att myndigheterna, i 
brist på bättre, finner ledning och legitimitet i Nuteks programpolicy. Med poli-
cyn följer ett antal styrinstrument för nationella program inom Nutek. Specifika 
policies för samverkansprojekt saknas och därför kan uppdraget om Nystarts-
kontor inte värja sig mot programpolicyns anspråk på att styra.  

Förutom den detaljerade planen, och den uteblivna signatur som tidigare 
nämnts, var en av orsakerna bakom dröjsmålet det ansökningsförfarande som 
kommunerna utsattes för. Brister i tidiga versioner, och att dispenser från krav i 
vissa fall måste lämnas, talar egentligen emot det faktum att samtliga kommuner 
slutligen tilldelades sökta medel. 

Kommunerna var redan utpekade i utredningen och deras inbjudan att delta var 
beslutad av regeringen. Vad tillförde det då att ägna en stor del av programtiden 
åt ett omfattande och detaljerat ansökningsförfarande? Vi menar att alternativet 
att utesluta någon var avlägset. Det hade inneburit att frångå regeringens beslut 
och det egna förslaget i utredningen. Samtidigt som det är svårt att se någon 
mening med ansökningsförfarandet så kan förklaringen vara enkel. För att nå-
gon, enligt Nuteks programpolicy, ska beviljas finansiering så krävs en ansökan. 
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I de nationella programmen är det dessutom vanligt med krav på sådan medfi-
nansiering som (på oklara grunder) fanns med i regeringens uppdrag. Mera vik-
tigt än vad som kan förklara denna tidsödande procedur är vilken skada den 
orsakade. Motsägelsefullt är det att i förväg avkräva detaljerade beskrivningar av 
innovationer som senare skall skapas genom interaktion mellan lokala aktörer. 
Vi menar att förfarandet hindrade de koncept som föreslogs från att tillgodose 
programmets syfte och målsättning att skapa innovation i samverkan. När kon-
cepten höggs i sten, genom ansökningar och villkorade anslag, så hade de lokala 
aktörerna ännu inte haft chansen att, för bästa kundnytta, slå sina kloka huvu-
den och resurser ihop. Felaktigt, men mycket tydligt, gav förfarandet en signal 
om att de lokala aktörernas roll inte var att delta i ett arbete för gränsöverskri-
dande innovation. I ett senare kapitel, om projekten i kommunerna, framkom-
mer helt följdriktigt att åtminstone den gemensamma kreativiteten varit högst be-
gränsad.  

Utrymmet för tjänsteinnovation begränsades av de detaljerade beskrivningar av 
tjänsten som krävdes för att ansökan skulle godkännas. Å andra sidan kan det 
anses orimligt att dela ut skattebetalarnas miljoner helt utan prestationskrav. 
Det måste förstås vara tydligt vilket problem som ska lösas. Den okunskap om 
problemets lösning som föranleder uppdraget, försvårar dock att projektet styrs 
mot denna lösning.  

I fall där det inte är lämpligt att styra mot ett fördefinierat resultat måste styr-
ningen ske på annat sätt. Vi menar att projekt med innovation som syfte kan 
styras för att det kreativa arbetet ska ske på mer ändamålsenliga premisser (figur 
4). På flera ställen i föreliggande rapport presenteras tolkningar som kan ses 
som premisser för kreativ samverkan och goda resultat (metodstöd, rätt balan-
serad samverkansasymmetri, tid för tankearbete och bekantskap osv.). Fler 
premisser finns att tillgå i den omfattande litteraturen inom tjänsteutveckling 
(ex: Von Hippel 1988; Eden & Ackermann 1998; Ramírez & Wallin 2000; 
Normann 2001). Därmed finns det förutsättningar för att styrning, i fall som 
dessa, ska kunna inriktas på vägen till målet snarare än på målet i sig självt. 

I denna inledande fas av Nystartskontorets etablering blir bristerna påtagliga 
vad gäller statens förmåga att styra myndighetsgemensamma projekt. Bristerna 
orsakas av individer och myndigheter som gör vad de ska, vad som i samman-
hanget är logiskt, vad som krävs och vad som förväntas. Det fanns ingenting i 
regeringens uppdrag som krävde författandet av en omfattande programplan. 
Men på detta vis hanteras program inom Nutek. Det fanns ingenting i regering-
ens uppdrag som krävde att kommunerna skulle ansöka om medel. Men också 
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på detta vis hanteras program inom Nutek. I brist på styrverktyg för samver-
kansprojekt, och med ”styrläckage” från linjen, beter sig aktörerna som om Ny-
startskontoret vore en utlysning inom ett ordinärt myndighetsinternt program. I 
vanlig ordning förlitar de sig på att befintliga system och strukturer ska förse 
dem med fungerande metoder. Vi menar att detta förhållande väsentligen har 
begränsat idén om Nystartskontoret. Om bara enskilda aktörer hade tillåtit sig 
själva och andra – och tillåtits av andra – att ifrågasätta och pröva nya vägar, då 
hade Nystartskontoret kunnat bli något mera, nytt och annorlunda. Den som 
studerar myndigheternas uppdrag kan tänka att här finns 30 miljoner vars syfte 
faktiskt är att pröva nya vägar. Men aktörerna begränsades av sina egna och 
andras föreställningar. Vi har förståelse för att även den mest visionäre tjänste-
man hamnar precis där. Utan tydlig uppmuntran och hejarop från högre nivå är 
det inte lätt att ta ut svängarna. Någon ska i slutändan ta ansvar och redovisa 
hur de 30 miljonerna har använts och vilken effekt de haft. Ett sällan gångbart 
svar är att ”nja, vi körde lite innovativa experiment, men det gav inte så myck-
et”.  

 

Figur 4: Kreativa processer kan inte styras mot en i förväg specificerad innovation, 
däremot kan de styras så att det kreativa arbetet sker på ändamålsenliga premisser. 

Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om att de regler och rutiner som 
ofta begränsar människor, är skapade av människor. De är giltiga för ett speci-
fikt syfte i en specifik kontext. När de tillämpas utanför sin domän kan de 
ibland ge trygghet och legitimitet, men risken är att de stjälper, snarare än att de 
hjälper. Den dag de förändras, då förändras de av människor med behov av 
något annat, nytt och bättre. 

Kapitel 8 rubriceras ”En innovativ och samverkande statsförvaltning” och där 
återkommer vi till varför statsförvaltningen ibland måste pröva nya vägar. När 
vi där kommer in på hur detta kan ske så anknyter vi till den senaste förvalt-
ningspolitiska propositionen. Närmast väntar två kapitel som beskriver den mer 
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konkreta verkstaden inom Nystartskontoret. Först redovisas våra iakttagelser 
när det gäller genomförandet av de fyra delprogram som de fyra myndigheterna 
själva berörs av. Sedan följer en liknande beskrivning av det delprogram som 
inkluderat arbetet i de nio kommunerna.  
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4 Nystartskontoret på servicekontor 

I detta kapitel diskuteras delprogrammet för ”Personligt möte – individuellt 
anpassad vägledning, service och stöd för att starta och driva företag på service- 
och samverkanskontor”. 

Först ska konstateras att de så kallade samverkanskontoren reducerades i bety-
delse under programtiden. Under en period tycktes det som att de skulle bli 
överflödiga genom att Arbetsförmedlingens tjänster var på väg in på service-
kontoren, men detta är inte längre aktuellt. På senare tid har fenomenet service-
platser seglat upp som samverkanskontorens ersättare. Medan samverkanskon-
toren fortfarande var aktuella utbildades ett antal handläggare inom Arbetsför-
medlingen. Vi återkommer till denna utbildning men samverkanskontoren ges 
en i övrigt begränsad plats i vår framställning. Istället koncentrerar vi oss på det 
tjänsteinnehåll som tillförts de statliga servicekontoren. 

Vi menar att de fyra delprogram som genomfördes på myndighetsnivån kan 
betraktas som ett enda program med fokus på företagsinformation vid service-
kontoren. Programmet har tre stödjande delar: utbildning, telefoni och Internet. 
Detta är något som vuxit fram över tid och som inte var så lätt att se när pro-
gramplanen författades.  

Till skillnad från alla andra delprogram inom Nystartskontoret så saknas en sär-
skild grupp som ansvarig för etableringen av det personliga mötet på service- 
och samverkanskontor. Istället placerades genomförandet av delprogrammet i 
den befintliga organisationen för etablering av kontoren. Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Skatteverket hade vad de kallade den ”operativa grup-
pen” som redan hanterade den pågående utrullningen. I programplanen ut-
trycks att gruppen skulle samordna etableringen av tjänsten Nystartskontoret 
med programledningen för Nystartskontoret. I vilken konstellation delpro-
grammet egentligen placerades kan diskuteras. Vad som är säkert är att samord-
ningen underlättades av att två personer från Försäkringskassan respektive Skat-
teverket ingick både i programledningen och i den operativa gruppen. I den 
operativa gruppen hade vi ingen insyn. Tjänsteutbudet på servicekontoren dis-
kuterades dock ofta i programledningen och många frågor avgjordes där.  

Kapitlet inleds med en närmare beskrivning av de informationstjänster som 
tillfördes det framväxande nätet av statliga servicekontor. Sedan följer avsnitt 
med beskrivningar av de tre stödjande delarna i form av utbildning, telefoni och 
Internet och därefter en diskussion om hur det nya ska förvaltas. Kapitlet avslu- 
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Tabell 1: Bara genom en personunion kunde samverkansprojekten finna varandra 
och börja kommunicera. 
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tas med en summerande del där lärdomar om samverkan står i fokus. Vi vill 
också påpeka att vi nu kommit in i den fas där Nutek övergår i Tillväxtverket, 
fortsättningsvis refererar vi till Tillväxtverket. 

4.1 Ett möte mellan tjänst och kanal 

I programplanen (ver. 0.91) rubriceras det nu aktuella delprogrammet ”Person-
ligt möte – individuellt anpassad vägledning, service och stöd för att starta och 
driva företag på service- och samverkanskontor”. Innehållet i detta möte kan 
sägas vara resultatet av ett annat möte, nämligen ett möte mellan representanter 
för å ena sidan kanalen servicekontor och å andra sidan tjänsterna Starta företag-
broshyren, Starta företag-dagen och internetportalen verksamt.se12. Koncepten 
förklaras senare i texten. Först finns anledning att fundera över varför detta 
givande möte inte inträffat tidigare. 

Huvudmännen bakom de aktuella kanal- och tjänstekoncepten är å ena sidan 
den s.k. operativa gruppen (kanalen servicekontor) och å andra sidan Samverkans-
gruppen starta och driva företag (med Starta företag-broshyren, Starta företag-dagen 
och andra tjänster) samt de samverkande myndigheterna bakom verksamt.se 
(tabell 1, rad 1). Ett viktigt konstaterande är att Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan och Skatteverket ingår, både i den operativa gruppen och i Samver-
kansgruppen. Skatteverket är dessutom en av huvudmännen bakom 
verksamt.se.  

Som utvecklas i nästa avsnitt ska medborgarna vid besök på ett servicekontor 
erbjudas de ingående myndigheternas samordnade stöd vid olika livshändelser13. 
En sådan livshändelse är ”Starta företag”. Men konceptens huvudmän hade 
ännu inte tillvaratagit möjligheten att inkludera den aktuella broschyren, dagen 
och internetportalen som verktyg i livshändelsen (rad 2). Detta sker först när 
individer med personlig knytning till respektive koncept tilldelas den gemen-
samma uppgiften att fylla det politiska begreppet Nystartskontoret med ett in-
nehåll (3). Då föds idén om att livshändelsen ”Starta företag” skall utökas med 
förmågan att informera ur ett sådant helhetsperspektiv som personalen antas 
kunna få genom att själva delta i Starta företag-dagen samt att personalen ska 
informera med hjälp av – och genom att hänvisa till – nämnda tjänster (4). Allt 
                                              

12 Det kan diskuteras huruvida Verksamt är en tjänst eller en kanal, men med tanke på hur portalen 
används i detta sammanhang betraktar vi den som en tjänst. 
13 Tanken är att erbjuda ett tjänsteutbud som paketerats utifrån vanliga situationer i livet. Exempel på 
livshändelser kan vara: Anställa personal, Arbeta/studera i Sverige, Begränsat arbete vid sjukersätt-
ning, Bli arbetslös, Bli förälder, Bli pensionär, Börja arbeta, Börja studera, Dödsfall, Flytta ihop/gifta 
sig och Namnbyte. 
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detta skedde först när det uppstod en personunion (att samma personer deltar i 
två eller flera projekt).  

Inte någonstans i vårt material blir det lika tydligt att samverkansprojekt sins-
emellan ofta är behäftade med koordineringsproblem. Den ena handen vet inte 
alltid vad den andra har att erbjuda och fenomenet med bristande koordination 
har mycket gemensamt med det ”stuprörstänkande” som samverkansprojekten 
är tänkta att bekämpa.  

Det är väl känt att våra myndigheter inte alltid förmår att analysera tillgänglig 
information. I Sverige saknas det också en funktion ovanför myndighetsnivån 
som har överblick och som sorterar och omfördelar ansvar i takt med att tjäns-
ter och kanaler utvecklas och förändras. Fallet med Nystartskontoret visar oss 
dock ett sätt att något kompensera den funktionella indelningens brister vad 
gäller koordinering. Med personunioner kunde de kognitiva barriärerna mellan 
samverkansprojekten brytas. Nyckelpersoner fick därigenom tillfälle att utbyta 
kloka tankar över funktionsgränser. 

Att representanterna för samverkanskonstellationerna möts beror bara på att de 
valts ut för att leda utredningen om, och senare genomförandet av, Nystarts-
kontoret. Som tidigare diskuterats sökte de utvalda efter en minsta gemensam 
nämnare, något konkret som de kunde ta tag i för att fylla den politiska beställ-
ningen av Nystartskontoret med innehåll. De behövde inte leta länge. Med ser-
vicekontoren som kanal, och genom att låna in informationstjänster från sam-
verkansgruppen, kunde kontoren definieras som en tjänst som på bred front 
skulle nå ut till blivande och befintliga företagare. När kontoret blev en tjänst så 
upphörde också det hot om ytterligare kontorskostnader som tidigare diskute-
rats. Resultatet blev att en del av delprogrammets uppdrag beskrevs på följande 
sätt i programplanen: 

Tillhandahålla myndigheternas gemensamma broschyr Starta företag på 
svenska, engelska och tillkommande språk vid service- och 
samverkanskontoren. 

Men det var inte bara broschyren som skulle användas. Genom en mer öppet 
formulerad punkt skapades förutsättningar för att Nystartskontoret skulle kun-
na innebära att fler tjänstekoncept för företagsinformation kom till användning: 

Servicehandläggare … ska använda den information och de tjänster som 
beslutas av styrgruppen för programmet som verktyg för vägledning om start 
och drift av företag. 
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Tjänst Användning  Förvaltare 

Startlinjen 

 Supporttelefon för 
handläggare 

 Information för  
företagare 

Tillväxtverket 

verksamt.se  
 Information för  

företagare 

 Stöd för handläggare 

Bolagsverket, Skatteverket 
och Tillväxtverket 

Starta företag-
dagen  

 

 Information för  
företagare  

 Utbildning av  
handläggare 

Samverkansgruppen   
starta och driva företag 

Starta företag-
broschyren  

 Information för  
företagare 

Tabell 2: De tjänster som på olika sätt kommit till användning vid servicekontoren 
samt dess huvudmän. 

Den vaga formuleringen kan förklaras av att det vid tiden för utredningen var 
osäkert vad som skulle vara möjligt att införa, utrullningen av servicekontoren 
var en stor apparat och många önskemål fanns att beakta. Men i programled-
ningen (och den föregående utredningen) hamnade personer från Försäkrings-
kassan och Skatteverket som just ansvarade för, och hade nära inblick i, utrull-
ning av kanalen servicekontor. Där fanns också en av Tillväxtverkets centralge-
stalter vad gäller verkets tjänster för företagsinformation. Den senare hade god 
insyn i arbetet med verksamt.se och var samtidigt sammankallande i ledningen 
för Samverkansgruppen starta och driva företag. Tillväxtverket var också ensam 
huvudman för den s.k. Startlinjen, en telefontjänst för företagare, med potential 
att utvecklas för att också tjäna som stöd för handläggare på servicekontoren.  
Bemanningen var optimal för att diskutera hur det samlade utbudet av statliga 
tjänster för företagsinformation skulle kunna föras ut på servicekontoren (tabell 
2). Därmed kan det också förstås varför delprogrammet, som tidigare antytts, i 
praktiken styrdes från programledningen snarare än från den operativa gruppen. 
Idéerna uppstod vid möten i programledningen och förankring fick senare ske i 
servicekontorens myndigheter och operativa grupp. Någon tanke med denna 
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lyckosamma besättning verkar dock inte ha funnits, det var annat som styrde 
(s 35).  

Som framgår av tabell 2 så kom tjänsterna också att användas som en resurs vid 
utbildningen av handläggare. Genom att exempelvis delta i Starta företag-dagen 
skulle de få inblick i företagarens hela resa från idé till verklighet. Därigenom 
skulle de veta vad de hänvisar kunderna till, men också förstå att företagarna 
kan befinna sig i olika faser och att det är många delar som ska vara på plats 
innan det exempelvis är dags för att fylla i blanketten om skatte- och avgiftsan-
mälan. Tanken är att handläggaren ska kunna hjälpa kunden att hitta till rätt 
tjänst och aktör och att göra saker i rätt ordning. Med hjälp av verksamt.se, som 
handläggarna lär känna under Starta företag-dagen, ska de kunna erbjuda in-
formation om lokalt tillgängliga rådgivare, avgöra om verksamheter kräver till-
stånd och informera om regler, tillstånd och annat för den aktuella branschen.  

Vad som genom Nystartskontorets försorg har tillförts livshändelsen Starta fö-
retag på servicekontoren framgår översiktligt i handläggarbroschyren ”Informe-
ra och vägleda om företagande – Handledning för dig som arbetar med tjänsten 
Nystartskontoret”. Broschyren är det ena av två exempel på produkter som 
tagits fram specifikt som support för handläggarna. Det andra exemplet är en 
interaktiv webbutbildning. Senare i texten beskrivs denna och flera av de övriga 
tjänsterna i tabell 2 ytterligare.  

Implementeringen verkar ha varit framgångsrik. Genom vår enkät (bilaga I) får 
vi veta att mer än åtta av tio servicehandläggare använder eller hänvisar till såväl 
Starta företag-dagen, Starta företag-broschyren som till internetportalen. Vi 
saknar möjlighet till jämförelse med tiden före Nystartskontoret, en inte alltför 
djärv gissning är att siffrorna då hade varit avsevärt lägre. Sämre ställt är det vad 
gäller hänvisning till den s.k. Startlinjen (knappt två av tio). Förklaringen kan 
vara att information om denna telefontjänst finns som en del av övriga tjänster, 
men att den inte gavs så mycket eget utrymme i handläggarnas utbildning. Yt-
terligare indikation på att servicehandläggarna numera angriper området relativt 
brett är att cirka fem av tio anger att de hänvisar vidare till Bolagsverkets tjäns-
ter. Denna effekt uppstår genom att myndigheten ingår i samverkansgruppen 
och att information från alla sex myndigheterna nu finns på servicekontoren. 
Dock är det bara två-tre av tio som säger sig hänvisa till kommunen eller till den 
service för nyföretagare som tillhandahålls av privata aktörer.  

Det är nu hög tid att berätta något om servicekontoren och hur de fungerar. 
Därefter följer i tur och ordning avsnitt om delprogrammen för utbildning, tele-
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foni och internet. Mot slutet, efter ett avsnitt om hur de nya tjänsterna i kanalen 
förvaltas, avrundas kapitlet med några reflektioner. 

4.2 Starta företag – en livshändelse  

Servicekontoren är alltså uppbyggda kring ett antal livshändelser som vi med-
borgare ska få hjälp med i personliga möten. En begränsning är att det i nor-
malfallet är just Försäkringskassans och Skatteverkets tjänster kring en specifik 
livshändelse som tillhandahålls. Vid tiden före Nystartskontoret var detta fallet 
också vad gäller livshändelsen Starta företag. 

Exempelvis kunde en blivande företagare vid ett och samma möte – med en 
och samma servicehandläggare – få hjälp med blanketten för skatte- och av-
giftsanmälan (Skatteverket) och samtidigt få veta hur den sjukpenninggrundan-
de inkomsten påverkades av en företagsstart (Försäkringskassan). Däremot 
fanns det, trots samverkan om sådant i andra konstellationer, ingen beredskap 
att svara på hur ett företag ska registreras (Bolagsverket) eller vilka villkor som 
gäller för starta-eget-bidrag (Arbetsförmedlingen).  

Det aktuella delprogrammet kan ses som ett initiativ för att utöka det utbud av 
tjänster som erbjuds för livshändelsen starta företag14. Så här förklarar en av våra 
informanter: 

Hela tanken med vår servicesamverkan har ju varit att möta 
kunder/medborgare/företag utifrån att kunna erbjuda dem service i ett 
livshändelseperspektiv. Och bakgrunden till den här samverkan som alla vi 
fyra myndigheter har deltagit i många år genom starta och driva företag och 
andra initiativ, det är ju just att försöka få ihop processen och presentera hela 
situationen starta och driva företag, hela livshändelsen. Så vi kände att det 
här var en ganska naturlig, om man kunde få det till att vara… underlätta 
genom att presentera det som en livshändelse så passade det väldigt väl in i 
vårt koncept servicekontor. Hur vi vill välja att ge service i den strukturen. Och 
att det här egentligen inte var något som konkurrerade, utan snarare att vi 
kunde utöka den service vi redan erbjuder. 

En annan informant bekräftar att utbudet från Försäkringskassan och Skatte-
verket tidigare var otillräckligt för att starta företag: 

Egentligen utifrån det perspektivet… vi var egentligen två – om man nu säger 
att det var fem myndigheter som var involverade [i livshändelsen] – så var det 

                                              

14 Vi är medvetna om att det i programplanen talades också om att driva företag, men inom ramen 
för servicekontoren har det aldrig funnits en livshändelse som heter driva företag. Istället talar man 
om andra delmängder, t.ex. att anställa. Mot bakgrund av detta har det varit naturligt att Nystartskon-
toret på servicekontoren handlat mycket om livshändelsen Starta företag.  
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en del av helheten, två femtedelar. Det vi gör nu är att vi lägger till de delar 
som … Tillväxtverket … som vi saknar i vår livshändelse. Så vi ser det här 
som en utökning av en redan befintlig service.  

Utbudet för dem som, i personliga möten på servicekontor, skulle få hjälp att 
starta företag hade varit begränsat. Nu skulle livshändelsen breddas, något nytt 
skulle in och fås att fungera med det befintliga. Det nya beskrivs som individu-
ellt anpassad vägledning, service och stöd för att starta och driva företag. I nästa 
avsnitt diskuteras hur stort utrymme det egentligen finns för individuellt anpas-
sade möten på ett servicekontor.  

Standardiserade möten 
Till servicekontoren rekryteras servicehandläggare med minst två års arbetslivs-
erfarenhet av att lösa problem i möten med människor med olika bakgrund och 
skilda behov inom service- och kommunikationsyrken. Erfarenheten av att be-
möta kunder behöver inte vara hämtad från offentlig service, men enligt vår 
enkät (bilaga I) kommer fler än åtta av tio servicehandläggare från en anställning 
i en statlig myndighet och då oftast från Försäkringskassan eller Skatteverket.  

I rollen som kundguide/floorwalker ska servicehandläggaren möta medborga-
ren i dörren. Enkel och snabb service ska ges direkt på golvet. Kunder med 
kapacitet och förmåga att själv söka lösningar i sitt ärende hänvisas till självser-
vice där de kan ta del av information i självbetjäningsterminaler (i den mån så-
dana finns) eller i annat informationsmaterial. Vid frågor av fördjupad ”materi-
ell” karaktär, och/eller frågor som tar längre tid att lösa, slussas medborgaren 
vidare för ett fördjupat samtal med någon av de servicehandläggare som har till 
uppgift att ta emot för enskilt samtal bakom disk eller i besöksrum.  

En skarp rågång ska dock upprätthållas mot sådana ”komplicerade” frågor som 
också fortsatt ska hanteras myndighetsspecifikt. Förutom frågans komplexitet 
begränsas handlingsutrymmet av lagstiftning i fråga om sekretess och myndig-
hetsutövning. För att säkerställa att medborgaren ändå får den hjälp han/hon 
behöver, bokas tid för fysiska eller teknikstödda möten med specialister på be-
rörd myndighet. En viktig aspekt är att servicekontoren är centralt utformade 
kanaler med standardiserade koncept som ska vara lika över hela landet. I den 
mån företagaren ska erbjudas en individuellt anpassad tjänst – som förstås av 
delprogrammets namn – så får det ske inom dessa ramar. En servicehandlägga-
re får exempelvis bara informera, aldrig besluta15 eller ge råd. Mer om denna 

                                              

15 Ett undantag är de myndighetsbeslut som görs vid utfärdande av ID-kort. 
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problematik i kapitel 6, men vi vill ändå visa hur det i den nämnda handläggar-
broschyren försiktigt uttrycks att hänvisning ska ske när den egna befogenheten 
tar slut: 

Ibland är den bästa hjälpen du kan ge din kund att hänvisa till en aktör som 
har specialistkunskap i en viss fråga. Det finns en rad aktörer som kan hjälpa 
till att svara på frågor som du eller din kund har. Ett bra tips [till kunderna] är 
att kontakta de aktörer som finns lokalt. Sök på ditt län i verktyget Hitta 
rådgivare på verksamt.se. 

Det är alltså i denna miljö och under dessa förutsättningar som den utökade 
livshändelsen Starta företag ska etableras. Men finns det någon efterfrågan i 
denna kanal? I programledningens rapport till regeringen (2010-06-30) uppges 
att ”efterfrågan på tjänsten är än så länge väldigt liten, endast några få procent 
av totalen”. I vår enkät frågade vi servicehandläggare hur många av deras besök 
som rörde frågor kring eget företagande. Svaren gav en tydlig indikation på att 
det finns en verklig efterfrågan på servicekontoren. Lite knappt hälften svarade 
någonstans i intervallet fem till tio ärenden per vecka. Resterande svar spreds ut 
både under och över detta intervall. Det finns de som svarar att de aldrig har ett 
ärende som rör eget företagande, men också de som säger att de har långt mer 
än tio ärenden per vecka. Denna variation kan säkert förklaras av olikheter av-
seende geografisk placering men också av en (spontant) organiserad fördelning 
av ärenden mellan olika servicehandläggare. 

En invändning mot efterfrågan kan vara att servicekontoren kanske själva ska-
par denna genom sin existens, dvs. att medborgarna lockas gå dit med sådant 
som de skulle fått bättre hjälp med någon annanstans. En sådan bättre kanal 
skulle kunna vara de privata företagsrådgivare som ofta betraktar företagsin-
formation och hänvisning till andra aktörer som en självklar del av sin verk-
samhet. Men till skillnad från på servicekontoren kan rådgivarna också bidra, 
exempelvis med synpunkter på en affärsplan.  

En alternativ kanal kan också vara Arbetsförmedlingen. Det kan hävdas, som 
programledningen gör i sin rapport till regeringen 2010-06-30, att Arbetsför-
medlingen har Nystartskontoret på alla förmedlingar. Skälet är att företagsin-
formation och hänvisning till andra aktörer ingår i ”Starta eget företag”, en av 
Arbetsförmedlingens sju ordinarie tjänster till arbetssökande. Men till skillnad 
från på servicekontoren kan Arbetsförmedlingen bl.a. också besluta om bidrag 
för ändamålet. Här ska det alltså finnas information likvärdig den på ett service-
kontor och åtgärder för att finansiera starten och jobbmatchning och alla möjliga 
andra åtgärder som kan krävas för att bli försörjd om eget företag visar sig vara 
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fel väg. Det måste konstateras att Arbetsförmedlingen redan har många av de 
attribut som tillskrivits Nystartskontoret (jfr avsnitt 1.2). 

I ett senare kapitel om vägledning diskuterar vi hur värdet för medborgarna kan 
bli begränsat när tjänster i ”främre linjen”, på servicekontor och andra inrätt-
ningar, avgränsas till att bedöma behov och ge information (s 83). Här konsta-
terar vi bara att medborgarna, givet servicekontorens existens, förväntar sig att 
på dessa kontor finna företagsrelaterad information. Det har blivit dags att gå 
igenom vad delprogrammet har åstadkommit. 

4.3 Livshändelsen kompletteras  

Ovan beskrevs bakgrunden och i vilken mening Nystartskontoret etablerades 
på servicekontoren. Nu är det dags att utveckla innehållet i de stödinsatser som 
lagts på plats för att möjliggöra etableringen. Konkret var det två saker som 
behövde göras för att förverkliga de idéer som föddes i det tidigare beskrivna 
mötet mellan representanter för samverkanskonstellationerna. Förutom att dis-
tribuera broschyren till de aktuella kontoren har det krävts att personalen utrus-
tats med rätt kompetens.  

I programplanen uttrycktes att delprogrammet för det personliga mötet på ser-
vicekontor skulle ansvara för att servicehandläggare och arbetsförmedlare får 
kännedom om processerna starta och driva företag samt vilka nationella och lo-
kala resurser som Nystartskontorets målgrupper kan hänvisas till. Vidare skulle 
man se till att servicehandläggare (och arbetsförmedlare på samverkanskontor) 
fick kompetens för att ge individuellt anpassad vägledning och service till Ny-
startskontorets målgrupper. Vår bedömning är att dessa aspekter främst har 
hanterats av personerna i det delprogram som ansvarade just för utbildning av 
anställda i den främre linjen. Vi börjar med den omfattande utbildningsinsats 
som genomförts inom programmet. Därefter behandlas också delprogrammen 
för telefoni och Internet.  

Handläggarutbildning 
I frågan om utbildning involverades hela sex olika myndigheter. Som tidigare 
nämnts skulle personalen – som del av utbildningen – delta i Starta företag-
dagen, men dagen hade tagits fram och förvaltades av Samverkansgruppen star-
ta och driva företag. Tullverket och Bolagsverket är, som tidigare nämnts, de 
enda myndigheter inom samverkansgruppen som regeringen valde att inte låta 
ingå som en av parterna bakom Nystartskontoret. Men de fyra som gemensamt 
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ansvarade för Nystartskontoret inbjöd de övriga två att ändå ingå i delpro-
grammet för utbildning. 

Ansvarig för utbildning var initialt en av de anställda inom Tillväxtverket. Ve-
derbörande slutade dock sin anställning under programperioden och rollen 
övertogs då av en representant för Skatteverket. 

I beskrivningen av delprogrammet är det tydligt att arbetet ska ske i nära sam-
arbete med den utbildningsgrupp som fanns för personalutbildning inom servi-
ce- och samverkanskontoren. Mönstret från föregående avsnitt går igen och på 
samma sätt som relationen operativ grupp - programledning finner vi här en 
överensstämmelse på individnivå. Vissa representanter var verksamma både i 
det aktuella delprogrammet – Utbildning och information i främre linjen – och i 
utbildningsgruppen för service- och samverkanskontoren.  

En sådan personunion innebär att personer inte lika lätt pratar förbi varandra 
och dubbelarbetar med samma sak. Men hur praktiskt är det att samma perso-
ner istället arbetar med samma saker i, och rapporterar resultat (dubbelt) från, 
vad som kanske bara på papperet är skilda konstellationer?  

Målgrupperna för de kompetenshöjande insatserna inom delprogrammet är i 
första hand servicehandläggare vid servicekontoren och arbetsförmedlare vid 
samverkanskontoren. Vidare skulle de utvidgade försöken i de nio kommuner-
na och eventuella kompetensbehov där beaktas. Slutligen var också rådgivare 
inkluderade bland målgrupperna. Det totala antalet uppskattades initialt till cirka 
1300 personer, med en övervägande majoritet i de två förstnämnda grupperna. 
En informant utvecklar det hela något: 

Fyra målgrupper. Servicehandläggare, arbetsförmedlare – arbetsförmedlare 
är avgränsat till det som kallas för samverkanskontor, det gör det hela lite 
avancerat – sen är det vägledare kallar de det de för, det kan vara olika typer 
av, ja, vägledare, coacher på de här nio kommunerna, och sen är det 
rådgivare till nyföretagare. Och de grupperna… det har vi i vår grupp sagt att 
vi ska vända oss till tre organisationer för att avgränsa oss – så vi vet vilka vi 
pratar om. ALMI, NyföretagarCentrum och Coompanion.  

Informanter i delprogrammet beskriver att de upplevt beställningen från pro-
gramledningen som att det inte har handlat om olika utbildningar för olika mål-
grupper. Istället har man försökt att skapa utbildningsinsatser som varit gene-
rellt gångbara. De beskriver vidare att arbetet kännetecknats av ett slags borg-
fred liknande den i utredningen. I de fall man tvingats backa hem till respektive 
myndighet för avstämning så har det handlat om resursfrågor av karaktären 
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”Kan vi ta på oss den uppgiften?”. Just att allokera resurser verkar ha varit ett 
påtagligt problem och det är tydligt att Nystartskontoret inte var ett strategiskt 
program. Snarare verkar denna oönskade uppgift (s 23) ha setts som en intern 
konkurrent till andra samverkansprojekt, både vad gäller resurser och funktio-
nellt ansvar. I flera fall har delprogrammet ställt frågor uppåt i systemet där svar 
har dröjt så länge att det försvårat eller till och med fått arbetet i gruppen att 
periodvis avstanna.  En av gruppens medlemmar uttrycker sig kring detta: 

Det är svårt, det är krångligt. Nä, det är… vad ska man säga 
sammanfattningsvis… det är ju organisatoriskt så är det motigt, det är precis 
som att det är en lös organisation man jobbar i. Dvs. man har ingen stark 
styrning egentligen, incitamenten är ganska låga, om man inte själv tycker det 
är jättekul så finns det inga incitament att engagera sig egentligen. Det är 
svårt att få människor att mötas fysiskt, hitta tiderna, och så är det de olika 
perspektiven – men där är det mera naturligt att det är så, det är bra på ett 
sätt. Man har olika perspektiv och det tar ganska lång tid att komma fram till 
nån slags konsensus, man måste alltid ha nån form av konsensusbeslut i 
ryggen när man går vidare. Man kan aldrig köra över nån, vilket gör att det är 
trögrörligt, en trögrörlig organisation, om man ska kalla det för det. Men i nån 
mening är ju det… om man skapar Starta företag-dagar och en broschyr så 
blir det ju nån form av organisation kring det. Den styrs från flera olika håll 
samtidigt, det blir ju, det skaver rätt mycket… 

I delprogramplanen (version 1.0 från mars 2009) beskrivs att syftet med delpro-
grammet är att ta fram ett utbildningskoncept som ska stödja personal i främre 
linjen för att de utifrån ett helhetsperspektiv ska kunna erbjuda nyföretagare 
individuellt anpassad vägledning och information inom området starta och dri-
va företag.  Det koncept som omtalas består av två olika produkter som senare 
levererats inom delprogrammet. Dels är det deltagande i Starta företag-dagen 
och dels är det nyutveckling av en webbaserad utbildning som kallats Nystarts-
kompassen.  

Starta företag-dagen är, som sagts tidigare, en produkt som fanns redan innan 
Nystartskontoret. Dagen hade skapats inom Samverkansgruppen starta och 
driva företag i syfte att samla informationen från alla de sex myndigheterna. 
Målgruppen för dagen har varit blivande företagare och dagen har ”turnerat” 
och erbjudits i olika kommuner. Vårt intryck är att dagen är ett framgångsrikt 
koncept och i flera fall under de senaste åren har detta initiativ framhållits som 
ett gott exempel på myndighetssamverkan. Det är mot bakgrund av ovanståen-
de helt naturligt att myndigheterna såg en möjlighet att nyttja dagen också för 
annat syfte.  
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Inledningsvis diskuterade delprogramledningen en möjlighet att modifiera upp-
lägget något med tanke på att målgruppen nu inte var blivande företagare utan 
myndighetshandläggare, privata rådgivare och personal från de nio kommuner-
nas försöksverksamhet. En av våra informanter beskriver och förklarar varför 
detta förkastades: 

Det var ju det som var diskussionen då – nån form av påbyggnad, antingen 
en dag eller en timme. Och då gjorde vi ett test på en dag, med 18 stycken 
servicehandläggare, och den responsen, den var helt OK, de tyckte att det var 
bra initiativ, det fanns vissa bitar man ville ändra och så där… så den hade vi 
ju väldigt, den hade vi kunnat bygga vidare på, men när vi kom till kärnan så 
var det – nä, vi har inte resurser, det finns inte personalresurser att göra det 
här. 

Istället valde gruppen att integrera målgrupperna och låta den nya målgruppen 
delta i det redan befintliga konceptet tillsammans med företagare runt om i lan-
det. Därtill begränsades antalet deltagare från programmet vid respektive träff. 
Detta för att inte skapa negativa effekter för dagens primära och ursprungliga 
målgrupp.  

Den stora majoriteten av de många hundra som på detta vis genomgått Starta 
företag-dagen utgörs av servicehandläggare och ett antal arbetsförmedlare16. 
Vad gäller servicehandläggarna så är dagen nu integrerad i den utbildning som 
alla nya handläggare går igenom. De chefer vars servicehandläggare redan var 
utbildade ålades att se till så att dessa kompletterade sin utbildning genom att 
anmäla sig till Starta företag-dagen. Under programtiden har det kontinuerligt 
tillkommit nya servicekontor runt om i landet och därmed har också utbild-
ningsbehovet förändrats. Detta har varit en komplicerande faktor för delpro-
grammets ledning.  

Den andra delen av utbildningskonceptet är en webbaserad utbildning för själv-
studier som kallas Nystartskompassen. Precis som starta företag-dagen är 
webbutbildningen uppbyggd med utgångspunkt i starta företag-broschyren. Till 
skillnad från dagen så utformades webbutbildningen specifikt för handläggare. 
Syftet var att ge en bra grund för att utifrån ett helhetsperspektiv erbjuda nyfö-
retagare individuellt anpassad vägledning och information.  

En av våra informanter illustrerar att innehållet i en dylik utbildning inte är gi-
ven och vi kan ana hur det förts diskussioner om bredd och djup i utbildningen: 

                                              

16 För exakta siffror hänvisar vi till myndigheternas egen slutrapport som författas parallellt med vår. 
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… vi har fått intrycket att de har sakkunskap inom vissa områden, 
Skatteverket och Försäkringskassan, och där ska de kunna till en viss gräns, 
ganska mycket sakfrågor, det gör att de inom det här området kan inte – vi 
kan inte förvänta oss att de ska kunna fördjupa saker utan vi måste fokusera 
ganska mycket på vägledning. Veta var saker finns, kunna möjligen sätta sig 
ner med kunden – här är checklistan [i verksamt.se], om du klickar i här så får 
du information, på den nivån. Det är hela tiden det budskapet vi har fått från 
de som jobbar med servicehandläggarna, att det är nog ingen idé att försöka 
med nåt mästerverk vad gäller kompetens för det är så tjockt, då måste man 
ta det när de har kommit igång i så fall.  

Arbetsgruppen ser också att de två olika delarna av konceptet hänger ihop och 
med fördel bör konsumeras i en viss ordning. En informant uttrycker: 

Ja, webbutbildningen och Starta företag-dagarna, det är ett paket, man ska 
helst gå på båda, det ena är ju… kommer att vara… är ju… det kommer att 
beröra samma områden, samma information egentligen i grunden. Men Starta 
företag-dagarna, där får man upplevelsen, man kan lyssna, man kan ställa 
frågor, man kan höra hur andra företag ställer frågor, och få en utbildning på 
så sätt. Medan webbutbildningen, där får du mycket mer fokus, du får en 
upprepning och så får du fokus kring hur hittar du informationskällor för att 
kunna ge den här informationen, det är liksom idén ungefär.  

En annan av våra informanter är dock relativt återhållsam när vi ber om en 
sammanfattande värdering av utbildningen: 

När det gäller utbildningsdelarna så tror jag att det har varit helt okej utifrån 
förutsättningarna. Jag tror att det också är någon typ av etableringsperiod 
som kanske framöver kommer att leda vidare till någonting annat. Att Starta 
företag-dagen blir någonting som finns i medvetandet på 
servicehandläggarna. Däremot är jag inte bergis på att servicehandläggarna 
blir upplärda till en sådan nivå där det faktiskt ger effekt i deras 
serviceuppdrag. Varken av Starta företag-dagen eller webbutbildningen. Jag 
tror att det behövs en helt annan kontinuitet för att man ska få det här till 
någonting som faktiskt är ett lärande hos de här servicehandläggarna. Men 
möjligen är det så att begreppen, alltså; ”Starta företag”, ”Starta företag-
dagen”, ”processen från affärsidé till att hämta in sin första faktura” att de 
begreppen finns åtminstone någonstans i medvetandet på 
servicehandläggarna. Och det tror jag faktiskt kan vara någonting att bygga 
vidare på.  

Vår enkät (bilaga I) skvallrar om att servicehandläggarna både har genomgått 
kompetenshöjande insatser och upplever att det varit värdefullt. Nästan samtli-
ga servicehandläggare i vår enkät säger sig ha deltagit både i dagen och i webb-
utbildningen. Nära åtta av tio säger sig ha haft god nytta av dagen i sin kontakt 
med företagare. Knappt sju av tio säger det samma när det gäller webbutbild-
ningen. Att det finns ett fortsatt behov av kompetenshöjning är lika klart. På 
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frågan om de upplever sig ha tillräcklig kunskap för att ge vägledning vid start 
och drift av företag fördelar sig svaren i princip i tre lika stora delar för alterna-
tiven ”ja”, ”nej” och ”vet inte”. Detta innebär att en blivande företagare i två 
fall av tre möter en servicehandläggare som inte tycker sig ha tillräcklig kunskap 
eller som inte är säker på att ha tillräcklig kunskap.  

Den tredjedel som uppgav att de inte upplevde att de hade tillräcklig kunskap 
fick också en möjlighet att med egna ord artikulera i vilket avseende deras kun-
skaper brister. Nedan citeras ett urval av dessa kommentarer: 

 Det är en känsla av osäkerhet och svår att definiera. Jag får ofta använda 
broschyrer som uppslagsböcker. Momsfrågor är också särskilt svåra. 
Och utländska företagare. 

 All utbildning har varit till nytta, men man behöver fördjupa sig, t.ex. 
inom frågor som rör moms, bokföring, deklarera företag 

 Det är för svårt och för viktigt för kunden att det ska bli fel från början 

 Behöver mer utbildning i ett företags olika delar, kontra de olika myn-
digheternas ansvarsområden 

 Känns inte proffsig när jag ska informera, behöver mer utbildning 

 Finansiering för att starta företag 

 Det är väldigt mycket vi ska ha i huvudet, hela FK, SKV och Pensions-
myndigheten. De som vill starta egna företag kommer så sällan att kun-
skapen lätt glöms bort... 

Innan vi lämnar detta delprogram vill vi också kort kommentera de målgrupper 
som på något sätt hamnat lite i skymundan, bakom den stora mängden av servi-
cehandläggare. När det gäller kommunerna så kan vi konstatera att det är en 
väldigt liten skara från de nio kommunerna som utbildats. Vår bild är också att 
delprogrammet aldrig fann formerna för dialogen med denna målgrupp och att 
de därmed marginaliserades. Det är något fler rådgivare som deltagit, åtminsto-
ne vad gäller Starta företag-dagen. Positivt att notera är också att delprogram-
met, förvisso sent under programperioden, genomfört ett referensgruppsmöte 
där Coompanion och NyföretagarCentrum deltog. Vår känsla när vi tar del av 
minnesanteckningarna från detta möte är att det fanns ett samförstånd och en 
god ton. Den sammantagna bilden är dock att Nystartskontoret inte i någon 
större utsträckning kan sägas ha bidragit till kompetensutvecklingen för dessa 
två målgrupper. Därför finner vi det lämpligt att i första hand beskriva delpro-
grammet som en stödinsats för det personliga mötet på servicekontor. En in-
vändning kan vara att utspritt i Arbetsförmedlingens organisation finns hand-
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läggare som också tagit del av utbildningen. Av skäl som tidigare diskuterats har 
vi inte studerat hur deras kompetens har tagits tillvara. 

Handläggares telefonsupport 
Den utbildning som beskrevs i föregående avsnitt gav stöd för det personliga 
mötet. Att på samma sätt tänka sig telefoni som ett stöd är kanske värre – det 
personliga mötet och telefoni betraktas normalt som två parallella kanaler som 
kunder kan välja mellan. Handläggare vid servicekontoren kan, som tidigare 
nämnts, hänvisa kunder till Startlinjen – ett telefonnummer och en kundtjänst 
med samlad information som bemannas av Tillväxtverket. Flera andra myndig-
heter har varit delaktiga vid utvecklingen av Startlinjen, bland annat med utbild-
ning av personal. Men kanalen existerade redan före Nystartskontoret. Så vad 
var det som skulle levereras från delprogrammet telefoni? Vi ska nu visa hur 
delprogrammet började som en egen tjänst och kanal, men slutade som ett ren-
odlat stöd till handläggaren i det personliga mötet. 

Diskussionerna om telefoni inleddes med höga ambitioner. Vår bild är att den 
ursprungliga idén var att erbjuda ett enda myndighetsgemensamt telefonnum-
mer dit blivande företagare kunde ringa och ta del av en tjänst som var någon-
ting mer än vad som fanns i Startlinjen och mer än vad som kunde erbjudas på 
servicekontoren. Via den nya kanalen för telefoni skulle företagaren inte bara 
hänvisas till rätt tjänst och aktör utan också, när så var aktuellt, kopplas ända 
fram till rätt person på respektive myndighet. I den gemensamma utredning 
som lämnades till regeringen i juni 2008 finner vi dock ett begränsat stöd för 
denna uppfattning. Telefoni beskrivs här som en kanal bland flera (s 6): 

Tjänsten ska därför erbjudas på flera sätt: personligt möte, Internet och 
telefoni. Kanalstrategin för tjänsten innebär att den kommer att vara tillgänglig 
på flera sätt och med god geografisk spridning i landet. 

Dock saknades en uppenbar möjlighet att docka ihop utvecklingsarbetet mellan 
myndigheterna, på det sätt som kunde ske i det tidigare avsnittet om det per-
sonliga mötet. Tillväxtverket såg möjligheterna, men hur såg det egentligen ut 
hos de övriga? Kanske greppade det relativt marginella Nystartskontoret i det 
här fallet över ett alltför stort och komplext område? Tveksamheten tar sig ut-
tryck senare i samma utredningsförslag (s 29): 

Ett möjligt sätt att förbättra vägledning och stöd via telefoni kan vara att samla 
och samordna telefoni- och kundtjänstfunktioner inom hela området starta och 
driva företag. Vi måste dock understryka att vi i dagsläget inte vet om den 
aktiviteten behövs eller gör någon nytta. Men vi anser att såväl 
förutsättningarna för detta som alternativen för ett genomförande bör 
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undersökas mer. Inledningsvis behövs en kartläggning av vilka frågor som 
ställs till myndigheterna, vilka kanaler som används och en noll-mätning för att 
kartlägga och analysera utgångsläget. 

Utifrån en preliminär bedömning av nuläget för myndigheternas kundtjänst via 
telefoni framstår det som intressant att överväga införandet av ett enda 
telefonnummer för tjänsten Nystartskontoret. Via det telefonnumret skulle 
nyföretagare och företagare få tillgång till relevant information och tjänster 
från myndigheterna. 

Att företagare ringer våra myndigheter råder det nog ingen tvekan om. Det 
finns också en hel del statistik om detta ringande, och vad det handlar om. 
Kanske vore det också praktiskt för företagarna med ett enda telefonnummer, 
men detta ska inte tas för givet. Alltför många tjänster med bara en väg in kan 
ibland bli till en mur i form av köer, flervalsalternativ och ständigt nya personer 
som kopplar vidare. Ändå hade det varit intressant med en sammanställning 
enligt det första stycket i citatet ovan. Om inte annat så kan sådan statistik vara 
av stort värde för att identifiera oklarheter, fel och brister inom servicekontoren 
och andra kanaler. 

I programplanen från hösten samma år benämndes delprogrammet Telefoni – 
utredning. I löptexten ser vi en förskjutning mot ett synsätt som innebär att tele-
foni också kan ses som ett stöd till handläggaren i det personliga mötet (s 14): 

Telefoni erbjuder möjligheter för målgrupperna att ta del av tjänsten i alla 
delar av landet. Telefoni kan även fungera som verksamhetsstöd för service- 
och samverkanskontoren. Etablering av tjänsten via telefoni bestäms efter 
ytterligare utredning. 

Vidare beskrivs delprogrammets uppdrag som att (i) utreda målgruppernas be-
hov av kanalen telefoni, (ii) utreda handläggarnas behov av stöd via telefoni 
samt (iii) utreda möjligheten att samordna myndigheternas och eventuellt andra 
aktörers telefoni riktad mot målgrupperna.  

Att det finns olika målbilder illustreras av detta uttalande från en av våra infor-
manter. Uttalandet görs i början av 2009: 

Stök och bök. Ingen gemensam syn på telefoni än. Det kan finnas en bild av 
ett telefonnummer in – för alla medborgare, till alla myndigheter, är det vad 
man menar eller? Den uppfattningen finns nog hos [Tillväxtverket]. Vi andra 
inser att det är alldeles för stort och komplex med fem miljoner samtal till 
Skatteverket och tio till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer 
jag inte ihåg… Att vi får inte sikta där… däremot ska vi göra en förstudie där 
och det kommer vi att hinna med. Sen blir det kanske inget genomförande, 
men det har vi ju sagt. 
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När vi summerar delprogrammets leveranser så visar det sig att det aldrig kom 
till stånd någon utredning. Istället svängdes arbetet helt mot att betrakta telefoni 
som en stödfunktion för handläggarna i det personliga mötet. I de nya direktiv 
som fastställdes under hösten 2009 finns att läsa: 

För att medarbetare i främre linjen ska kunna lämna information och service 
görs en utbildningsinsats ... Men att informera och vägleda inom 
ämnesområdet starta och driva företag är så pass omfattande att det 
dessutom behövs stöd för arbetet i främre linjen i form av tillgång till 
sakkunniga inom området. Detta ökar möjligheten att tillgodose kundens 
uttalade eller outtalade behov samtidigt som vi säkerställer att medarbetare i 
främre linjen har förutsättningar att kunna tillhandahålla tjänsten 
Nystartskontoret.  

Från och med hösten 2009 inriktas arbetet inom delprogrammet på att modifie-
ra Startlinjen så att den också ska kunna hantera frågor från handläggare i det 
personliga mötet. En av deltagarna i arbetsgruppen beskriver arbetet i samband 
med en av våra intervjuer: 

Jo, det har gått bra. Vi har gjort det vi skulle göra. Syftet var att ta fram en 
telefonisupport till handläggare som har frågor om att starta och driva 
företag… Sen var det väl svårt att veta hur många som skulle ringa och så 
vidare. Men supporten drog igång 15 september 2009, som man hade 
önskemål om och den är igång nu.  

Det är dock väldigt få handläggare som använt möjligheten och totalt sett är det 
tveksamt om delprogrammet varit av värde för servicekontoren. En av våra 
informanter är inne på samma linje i samband med en av våra summerande in-
tervjuer under våren 2010: 

Telefonidelen har funkat så till vida att vi har fått på plats det som programmet 
hade då i ambitionen att göra. Resultatet av den aktiviteten är under all kritik. 
(…) Det har varit väldigt få samtal i den här servicetelefonen, vilket gör att 
resultatmässigt så är det en katastrof helt enkelt. (…) Och sen så finns det 
delar av det uppdraget som ändå har haft värden, att vi har kommit att 
diskutera telefonin i det här sammanhanget. Vi har fått en koppling till 
servicekontoren som kanske i längden kan vara någonting som leder framåt. 
Och vi håller då på inom uppdraget Nystartskontor att titta på servicetelefonin 
i sambandet mellan servicekontor och verksamt.se och de supportuppdragen 
som finns i förhållande till verksamt.se. Det finns en samordningsmöjlighet här 
som, för oss, är uppenbar egentligen. Huruvida den går att sälja in framöver, 
det får väl tiden utvisa då. Ja, så att delvis är det delprogrammet en katastrof. 
Delvis så tror jag att det, på längre sikt, faktiskt kan bli någonting utav det. 

I citatet ovan, och också i tidigare citat i detta avsnitt, berörs Internet och fram-
förallt portalen verksamt.se. Helt naturligt diskuteras ofta de två kanalerna i 
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samma andetag. I nästa avsnitt ska vi diskutera det delprogram inom Nystarts-
kontoret som behandlat just Internet. Men innan dess bör vi sammanfatta dis-
kussionerna kring telefoni genom att konstatera att en relativt ambitiös ansats 
sakta men säkert rann ut i sanden. Vår primära förklaring är att myndigheterna 
aldrig lyckades etablera en gemensam målbild. Representanterna från de stora 
myndigheterna beskriver en gemensam telefontjänst som en alltför stor och 
ohanterlig fråga. Å andra sidan var myndigheternas telefoni- och kundtjänstan-
svariga inte så särskilt delaktiga i arbetet. Härvidlag skiljer det sig åt jämfört med 
det personliga mötet där nyckelpersoner sammanstrålade med anledning av ett 
gemensamt problem.  

Så sent som i maj 2010 levde hoppet, i varje fall hos några, om att kunna levere-
ra åtminstone en vision om hur det skulle kunna se ut och fungera i en framtid 
med ett gemensamt telefonnummer. En representant för delprogrammet hade 
bjudits in till programledningen med förväntan om ett förslag på hur en sådan 
vision skulle se ut. Representanten måste dock förklara att arbetet med visionen 
hade blockerats av att ett sådant visionsarbete samtidigt sades pågå inom ett 
annat projekt, nämligen verksamt.se. Återigen stöter vi alltså på ett exempel på 
hur samverkansprojekt ofta bedrivs i stuprör. Men informanten – i citatet när-
mast ovan – ville ju inte ge upp, kanske hade diskussionerna inom Nystartskon-
toret ändå gett något och kanske kunde idén fortfarande ”säljas in”? Kanske 
kommer det fram ett gemensamt telefonnummer enligt en vision från 
verksamt.se? Kanske involveras då också den operativa gruppen och andra par-
ter, så att kanaltransparens kan uppstå mellan telefonin, verksamt.se och servi-
cekontoren? Om nu ett gemensamt telefonnummer är av värde för företagarna, 
ska tilläggas. 

Användning av verksamt.se 
I programplanen omnämns det delprogram som nu ska bli föremål för vår 
granskning, omväxlande som Nystartskontoret på Internet och Information och tjänster 
via Internet. Redan i föregående avsnitt skvallrade vi om att webben i ett initialt 
skede betraktades som en av tre kanaler, jämte det personliga mötet och telefo-
ni. Men behovet av handläggarstöd i det personliga mötet beaktades också i de 
tidiga texterna om Internet. I programplanen uttrycks ambitionerna med del-
programmet (ver. 0.91, s 13): 

Information och tjänster via Internet med anpassad information till 
målgrupperna inför start och drift av företag. Informationen och tjänsterna ska 
också utgöra stöd för exempelvis servicehandläggare och arbetsförmedlare 
vid service- och samverkanskontoren. I arbetet ska delprogrammet utgå från 
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befintlig information och befintliga tjänster. Arbetet ska samordnas med övriga 
utvecklingsprojekt eller andra näraliggande projekt. 

I första meningen talas om att anpassa information till målgrupperna, dvs. till 
alla samt till dem i någon form av utanförskap. Då det är svårt att tala om en an-
passning till gruppen alla, så vi får anta att vad som avses är att informationen 
ska anpassas till någon av grupperna i utanförskap.  

Det som kom att bli den mest signifikativa skrivningen för detta delprogram är 
den sista meningen, dvs. att arbetet ska samordnas med andra närliggande pro-
jekt.  

För att fullt ut förstå komplexiteten rörande detta delprogram ska vi först titta 
något i backspegeln. Redan då Tillväxtverket var Nutek fanns en webbaserad 
tjänst med namnet Företagarguiden. I programplanen står att läsa hur det i Nu-
teks årsredovisning från 2007 framgår att webbsidan haft mer än en halv miljon 
unika besökare det året. Webbsidan var en del av samarbetet inom Samverkans-
gruppen och övriga myndigheter i konstellationen hade länkar till Företagargui-
den från sina respektive hemsidor. Vid tiden för Nystartskontoret hade det ock-
så uppstått ett utvecklingsprojekt med arbetsnamnet Mitt Företag. Bolagsverket, 
Skatteverket och Tillväxtverket (Nutek) hade i ett Vinnova-finansierat utveck-
lingsprojekt börjat utveckla en portal som på sikt skulle ersätta Företagarguiden. 
Efter namnbyte till verksamt.se lanserades den nya portalen 2009.  

Vår bild är att verksamt.se har varit högre prioriterat jämfört med Nystartskon-
toret, både inom Skatteverket och inom Tillväxtverket. Ett faktum som stödjer 
denna uppfattning är att projektet tidigt i E-delegationens17 arbete lyftes fram 
som ett prioriterat nationellt e-förvaltningsprojekt. Portalen har också lyfts fram 
i andra sammanhang, exempelvis var det ett av de goda exempel som hösten 
2009 representerade Sverige vid ministerkonferensen om e-förvaltning i Malmö. 
Portalen deltog där i kampen om det prestigefyllda europeiska priset för bästa 
e-tjänst. Dessutom har verksamt.se varit finalist i utmärkelsen Guldlänken för 
bästa svenska e-tjänst i offentlig sektor.  

Idén om att Nystartskontoret skulle finnas på Internet har självklart en nära 
koppling till arbetet med portalen verksamt.se. Det är detta som förklarar skriv-
ningen i programplanen om att arbetet ska samordnas med andra näraliggande 
projekt. Nedan argumenterar vi för att samordningen i praktiken innebar att 
Nystartskontoret var det som fick stå tillbaka. Därmed inte sagt att prioritering-
                                              

17 www.edelegationen.se 
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en var felaktig – verksamt.se kan antas vara av stor betydelse för landets nuva-
rande och blivande företagare.  

Under hösten 2008 berättar en informant inom verksamt.se att vad som ska 
utvecklas inom ramen för Nystartskontoret inte är en ny portal. Det är använ-
dandet av verksamt.se på servicekontoren som diskuterats i fråga om Nystarts-
kontoret, men kanske också att anpassa portalen efter målgrupper med behov 
av annat språk. Kraven är ännu inte specificerade och en försvårande omstän-
dighet verkar vara att ”det kan ställa krav på systemet även på system-nivå”: 

De har ju ett uppdrag och utifrån det måste de analysera nu då vad behöver 
de här kunderna, medborgarna, i de här kontoren när de kommer dit. Och då 
är ju kanalen Internet en del av Nystartskontoret, en handläggare kan ju stå 
framför en dataskärm och visa viss information t ex, och då handlar det om att 
se – vad är det för sorts information som behövs och på vilket sätt ska den 
presenteras i den situationen. Och de kraven har [verksamt.se] inte fått. Utan 
det måste kravställas vad det innebär. Det kan innebära nytt innehåll, 
anpassning av innehåll, det kan innebära anpassning av gränssnitt till olika 
segment av de här målgrupperna t ex, eller att man har… Alltså man kan 
tänka sig att man har en medborgare (…) som inte förstår svenska särskilt 
bra, och man behöver kunna visa olika vyer på svenska och ett annat språk, 
om man tänker sig sådana saker, och då kan det kräva anpassning av 
gränssnittet i applikationer och sånt där. Så det kan ställa krav på systemet 
även på system-nivå då, att man ska hantera flera språk t ex och kunna ha 
flera vyer på samma applikation. Så det kan innebära många krav, men 
[verksamt.se] har inte de kraven, de finns inte definierade.  

I senare intervjuer med olika aktörer med koppling till delprogrammet respekti-
ve verksamt.se, får vi intrycket att de krav som Nystartskontoret vill ställa på 
utvecklingen av portalen inte preciseras. Å andra sidan finns det inte heller nå-
gon möjlighet för arbetsgruppen runt verksamt.se att ta hänsyn till eventuella 
krav. De är hårt pressade från andra håll och i de versioner av portalen som 
passeras under programtidens gång, bereds inte utrymme för Nystartskontoret. 
En annan informant framförde följande under våren 2009: 

Så har det varit, förutsättningarna har varit såna att vi har inte tagit emot 
några krav i verksamt.se, ifrån några andra projekt än det som var beslutat att 
vi skulle göra. Den här leveransen i juni 2009 skulle hållas ren från alla andra 
möjliga intressenter som kan vilja ha nånting av verksamt.se. 

I en intervju med samma informant ungefär ett år senare sammanfattas delpro-
grammets arbete: 

Webbdelen är också ett, mer eller mindre, misslyckande… Så långt, till dags 
dato. Vi har inte fått igång det. Jag tror att det har handlat lite grann om 
resurser. Men jag tror inte att det är den stora boven i sammanhanget, utan 
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anledningen till det är helt enkelt fokuset som verksamt.se har haft i … ja, det 
som står före i prioritetslistan helt enkelt. (…) Men där är slaget heller inte 
riktigt förlorat ännu, det finns en höst att tillgå här då. Så att möjligen hinner vi 
göra någonting i den delen. 

Programledningen ger inte upp. Vid ett styrgruppsmöte den 27 maj 2010 pre-
senteras projektets önskemål med en brasklapp om att det nu är ont om tid, 
önskemålen är nu t.o.m. fler än tidigare, vi citerar: 

 Vidareutveckling av applikationen för checklista och branschguider 

 Utredning och åtgärder förbättringar i förhållande till lokal/regional nivå 
så att verksamt.se blir bättre vägvisare etc. och även fungera som deras 
verktyg i mötet med målgrupperna. 

 Handläggaringång 

 Redaktionellt innehåll, användartester. 

Sedan styrgruppens möte har ytterligare tid förflutit och i skrivande stund står 
hoppet till de tre månader med vilka regeringen förlängt programmet. Vi be-
dömer att risken är hög för att det inte skulle räcka ens med ytterligare förläng-
ning för att punkterna ska bli till verklighet. Skälet är följande. 

Den uppmärksamme läsaren märker att ett önskemål som inte står på listan är 
det nyss diskuterade integrationspolitiska behovet av översättning till andra 
språk. Författaren av listan kan emellertid tänkas ha strukit detta med medve-
tenhet om att denna punkt finns på önskelistan från ytterligare ett samverkans-
projekt om företagstjänster på Internet. Bakgrunden till detta tredje projekt är 
att alla medlemsländer inom EU ska ha en kontaktpunkt där tjänsteleverantörer 
ska kunna få information om att starta och driva företag samt att ansöka om 
nödvändiga tillstånd. Engelska har nu redan införts men andra länder har in-
formationen på sin kontaktpunkt på flera olika språk. 

I uppdraget med att utveckla den svenska kontaktpunktens webbtjänster, som 
ska införas i verksamt.se, ska Tillväxtverket enligt regeringens beslut inte samar-
beta med Skatteverket och Bolagsverket utan med Kommerskollegium och 
Konsumentverket. Vi tänker att de sistnämnda säkert kan ha mycket att tillföra 
vid utvecklingen av verksamt.se. Dock frågar vi oss varför samarbetet skall ske i 
ytterligare en organisation, med en separat önskelista och med lätt förutsägbara 
koordinationsproblem? Förklaringen till varför regeringen inte beställt någon 
samverkan med Skatteverket och Bolagsverket är emellertid enkel. Vi ser hur 
mönstret vad gäller centrallinjen och näringsdepartementets fokus på den 
”egna” myndigheten Nutek/Tillväxtverket upprepas. Denna gång är det en frå-
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ga som hamnat på UD:s bord och då blir det Kommerskollegium som ska an-
svara, Tillväxtverket och Konsumentverket förväntas samverka. Att döma av 
UD:s departementspromemoria (Ds 2008:75) verkar inte regeringen känna till 
att Nutek inte är ensam huvudman för de ”elektroniska servicefunktioner” som 
ska nyttiggöras: 

Utrikesdepartementet gav den 30 januari 2008 Kommerskollegium i uppdrag 
att i samråd med Nutek och Konsumentverket närmare utreda hur en svensk 
kontaktpunkt bör utvecklas och drivas. Kommerskollegium redovisade 
uppdraget den 10 april 2008.  
Det är nödvändigt att utvecklingen av kontaktpunkten påbörjas under 2008 för 
att denna stegvis ska kunna tas i bruk under 2009. Kommerskollegium bör ha 
ett övergripande ansvar för att samordna detta utvecklingsarbete. Det är även 
viktigt att Nutek och Konsumentverket deltar i utvecklingsarbetet för att deras 
befintliga elektroniska servicefunktioner ska kunna nyttiggöras i utarbetandet 
av en svensk kontaktpunkt. 

Vad gäller delprogrammet Internet så kan vi konstatera att ett utvecklingspro-
jekt, beställt av regeringen i form av ett uppdrag till fyra myndigheter, mer eller 
mindre prioriteras bort av samma myndigheters ledningar. Trots att det hela 
tiden har funnits medel för delprogrammet inom Nystartskontoret, har det ald-
rig bemannats med full kraft i syfte att leverera enligt plan. Under de möten i 
vilka vi deltar får vi ibland höra att problemet är personalresurser och utveck-
lingsorganisationens begränsning vad gäller att hantera många önskemål samti-
digt. Detta kan begripas med tanke på att samma regering, via den handlings-
plan som författats rörande e-förvaltning, också är beställaren bakom portalen 
verksamt.se. Därtill kommer att regeringen, tillsynes ovetande om sig själv, ock-
så har beställt den kontaktpunkt som EU kräver och att denna ska vara i funk-
tion senast vid utgången av 2009. Upplevelsen av en ohanterlig situation för-
stärks av att uppdragen därtill har delats ut till tre skilda konstellationer. 

Vad som ändå ska konstateras är att utvecklingen av verksamt.se är något posi-
tivt. Landets blivande och varande företagare har fått en portal som i många 
avseenden är ett föredöme för andra politikområden.  Som sagts tidigare får vi 
genom vår enkät (bilaga I) veta att mer än åtta av tio servicehandläggare anser 
sig hänvisa till eller använda portalen i sin kontakt med företagare. Genom det 
tidigare diskuterade delprogrammet för utbildning har verksamt.se kommit till 
användning på servicekontoren. Men eftersom portalen inte påverkats av Ny-
startskontoret är det svårt att tala om några leveranser från det delprogram som 
här har diskuterats. 
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4.4 Kompletteringen överlämnas 

Den eftertänksamme läsaren kanske undrar vad som händer med tjänsterna på 
servicekontoren när programmet avslutas. Kommer de att leva kvar, eller 
kommer spåren snart att vara utsuddade? Vi saknar data för att kunna ge en 
fullständig bild, men det finns ändå tydliga indikationer som vi gärna delar med 
oss av. För det första vill vi nämna att frågan om fortsatt förvaltning efter pro-
gramtidens utgång ofta har tagits upp i samband med möten i programledning-
en. Det har således inte varit en icke-fråga.  

Det finns i nuläget inget som pekar på att servicekontoren är på väg ut. Tvärt-
om har Pensionsmyndigheten anslutit ett antal tjänster och utbudet inom kon-
toren har därmed vuxit. Huruvida ännu fler livshändelser och tjänster ska in-
kluderas är svårt att sia om. Det finns en politisk dimension här och frågan be-
reds i skrivande stund inom regeringskansliet. Men under förutsättning att ser-
vicekontoren stannar så kommer säkert också livshändelsen Starta företag att 
fortsatt hanteras. Så här sa en av våra informanter redan i mars 2009: 

Därför är det viktigt för oss – nu när vi faktiskt tar på oss ett uppdrag som 
ligger utanför våra ansvarsområden – att vi tar in hela livshändelsen i våra 
kontor i vår service, dvs. vi tar på oss uppdrag som andra myndigheter har, 
som inte överhuvudtaget är med och finansierar det, då är det viktigt att det 
här, för oss, är en långsiktig satsning. Vi har inte råd att vara storsinta och ta 
på oss uppdrag som ligger definitivt utanför vårt ansvarsområde, med allt vad 
det innebär med att kompetensutveckla medarbetarna och marknadsföring 
osv. för att sedan lägga ner, i steg två. Då blir det väldigt mycket rök och lite 
eld. 

Inte heller ser vi något omedelbart hot mot verksamt.se. Som senare ska disku-
teras har portalen en oklar finansiering, men den fyller säkert en viktig funktion 
för medborgarna, den är ett effektivt sätt att upprätthålla viss servicenivå och 
den har ett stort symbolvärde. Servicehandläggarna kommer även fortsatt att 
kunna hänvisa företagarna till verksamt.se och de kan själva uppdatera sina 
kunskaper den vägen. Därtill kommer att den utgör en högst väsentlig kompo-
nent i den svenska kontaktpunkten. 

Värre är det med handläggarsupporten via telefon som, vad vi förstår, orsakat 
extra kostnader för bemanning på tider då Startlinjen normalt inte är öppen. 
Kostnaderna, i kombination med den extremt låga efterfrågan, talar för att del-
programmet telefoni inte åstadkommit någon varaktig nytta.  

Också Starta företag-dagen kommer av allt att döma att drivas vidare, inför 
2011 är 35 tillfällen inplanerade. Som ytterligare ska diskuteras i kapitlets nästa 



77 

och sista avsnitt måste dock finansieringen beskrivas som en årlig improvisa-
tion. Utöver inbördes förhandling om vad myndigheterna ska bidra med, letas 
efter programmedel som kan anpassas till ändamålet. Pengarna för Nystarts-
kontorets personalutbildning var ett viktigt tillskott. De senaste fyra åren, har 
Starta företag-dagen till stor del annars möjliggjorts genom finansiering från 
programmet ”Främja kvinnors företagande”. Därför har kvinnor som deltagit i 
Starta företag-dagen inbjudits till särskilda uppföljningsträffar. Den lite skakiga 
finansieringen innebär att antalet dagar, år från år, kan komma att variera. I 
programledningens rapport till regeringen 2010-06-30 uppges att ”service- och 
samverkanskontor kommer att fortsätta tillhandahålla information och vägled-
ning inom området starta och driva företag med ett utvecklat helhetsperspek-
tiv.” Utan nya programmedel från regeringen skulle detta förutsätta att persona-
lens fortsatta deltagande finansieras av Skatteverket och Försäkringskassan, al-
ternativt att samverkansgruppen bjuder på platserna. Den stora utbildningsin-
satsen kommer att vara gjord, och personalomsättningen kanske inte är så stor. 
Men kanske behöver personalen friska upp sina kunskaper med jämna mellan-
rum? 

Vad gäller Nystartskompassen så beslutades vid ett GD-möte den 22 september 
2010 att Samverkansgruppen åtar sig fortsatt förvaltning. ”Produktens redak-
tionella innehåll förvaltas av den gemensamma redaktionen. Försäkringskassan 
ansvarar för teknisk förvaltning och teknisk drift. Försäkringskassan utser en 
redaktör för Nystartskompassen som ska ingå i den gemensamma redaktionen.” 

I kapitel 7 återkommer vi kort till diskussionen om förvaltning av delprogram-
mets resultat.  

4.5 Reflektion 

I detta kapitel har vi diskuterat den komplettering av livshändelsen Starta före-
tag som Nystartskontoret innebar vid statens servicekontor. Åtgärderna har 
med stor sannolikhet varit positiva för landets företagande.  

Det sägs att innovation uppstår när två gamla idéer möts, kombineras och blir 
till något nytt (se Johansson 2004). Mer eller mindre av en slump så medförde 
Nystartskontoret att individer med idéer om en kanal stötte på en individ med 
idéer om lämpliga tjänster (tabell 1). Resultatet var att nya tjänster för företags-
information blev tillgängliga på de statliga servicekontoren. Trots att mötet var 
bra för företagandet i Sverige, så måste den innovativa effekten av regeringens 
avsatta medel beskrivas som låg. Det var påhittigt att använda Starta företag-
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dagen i utbildningssyfte. Troligen blev dagen bara mera lärorik genom den re-
sursbesparing det innebar att låta personalen delta tillsammans med företagare. 
Webbutbildningen Nystartskompassen verkar ha varit lyckosam och kan sägas 
utnyttja relativt innovativ teknik inom utbildningsområdet. Det sammantagna 
intrycket är ändå att myndigheterna till stor del har följt minsta motståndets lag 
och plockat de frukter som låg inom räckhåll. Prestationerna borde ha kunnat 
komma till stånd även utan särskilt uppdrag och pengar från regeringen. Det är 
vidare så att målgruppen ”alla” dominerar och vi har svårt att finna exempel på 
anpassningar som skett för vad vi uppfattar som regeringens prioriterade mål-
grupp: individer i olika former av utanförskap.  

Genom att använda Nystartskontoret på servicekontor som rubrik för detta kapitel 
ville vi återknyta till den tidigare namndiskussionen (s 34). Vi ville tydliggöra 
den problematik som kan uppstå när förvaltnings- och medborgarperspektiven 
på detta sätt åsidosätts för hemtagning av politisk poäng. Många frågor uppstår 
bland medarbetarna och obegripligt blir det för medborgarna: 

Nystartkontoret är en tjänst men bedrivs också som fysiska kontor.  
 (startaeget.se, Paulsson 2010)  

I samband med att servicekontoret startar kommer även ett nystartskontor att 
öppnas. (Dalarnas Tidningar, Nylén 2010) 

Valet av rubrik gjordes också för att tydliggöra att de tre delprogram som, enligt 
utredning och programplan, skulle utveckla var sin statlig tjänstekanal, slutligen 
endast kom att innebära en komplettering av utbudet i kanalen servicekontor. 
Vi är inte förundrade över detta. Framhållandet görs för att belysa komplexite-
ten och dynamiken i dylika program. Med så många huvudmän i olika samver-
kanskonstellationer – och så många parallella och överlappande utvecklingspro-
jekt – är det en grannlaga uppgift att förutspå utfallet av satsningar som den 
regeringen gjort på Nystartskontoret.  

Det finns ett uppenbart behov att samordna de samordningsprojekt som redan 
pågår. Regeringskansliets uppgift är just den: att med överblick över helheten 
styra och samordna våra myndigheter. Det är t.o.m. så att när departementen en 
gång slogs samman till ett gemensamt regeringskansli så var ett av skälen att bli 
bättre på att styra med ett helhetsperspektiv. Som framgått i detta kapitel är 
bristerna fortsatt påtagliga och myndigheterna gör klokt i att inte hoppas på för 
mycket. Under programtiden har vi därför deltagit i diskussioner som lett fram 
till en sammanslagning av styrning, ledning och drift av tjänster och kanaler 
inom verksamt.se, Samverkansgruppen starta och driva företag samt Nystarts-
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kontoret (för återstoden av den tid programmet förlängts). I bästa fall innebär 
de insikter som utvecklats under diskussionerna att myndigheterna fortsätt-
ningsvis inte föreslår, och accepterar, regeringsuppdrag som lägger sig ovanpå 
och som är oförenliga med redan pågående projekt. Men den gemensamma 
organisationen kan utvecklas ytterligare. Exempelvis undrar vi varför inte 
Kommerskollegium och Konkurrensverket deltar med Kontaktpunkten. Ville 
de inte? Fick de ingen inbjudan? Kände de sig förhindrade av hur det egna 
uppdraget formulerats?  

Det är inte förvånande att Nystartskontoret stötte på patrull och inte kunde 
genomföras enligt plan. Ändå är det intressant att försöka förstå hur det kan 
komma sig att myndigheterna föreslog ett uppdrag som de själva inte ville ha (s 
35). Var förklaringen bara att ”inom vår myndighet har vi som tradition att 
genomföra regeringsuppdrag” som en informant uttryckte det? Förvisso skulle 
många säkert dra sig för att ringa upp ansvarig myndighetshandläggare för att 
ifrågasätta ett av regeringen beslutat uppdrag. Inte heller är det sannolikt att 
myndigheterna, i ett uppdrag att utreda, skulle komma fram till att regeringens 
idé är dålig. Myndigheterna var kritiska och vad de ändå lyckades med var att 
transformera Nystartskontoret från något de absolut inte ville ha – nya kon-
torskostnader – till något de skulle kunna hantera – en tjänst i befintlig kanal. 
En begränsning verkar ha varit den bristfälliga dialogen med regeringskansliet, 
det är helt enkelt svårt att föra ett klokt resonemang när det mest måste ske via 
chefer, skrivelser och promemorior. 

Sannolikt var regeringen inte ens medveten om de samband mellan tjänster och 
kanaler som diskuterats i detta kapitel. Kunskapen är begränsad därför att reger-
ingstjänstemännens intresse för att befatta sig med den operativa verksamheten, 
ofta är lågt. Vi undrar vad resultatet hade blivit om den interdepartementala 
arbetsgrupp som först beredde frågan hade utökats, exempelvis med represen-
tanter från samverkansgruppen och/eller den operativa gruppen.  

Om regeringstjänstemän och ansvariga vid myndigheterna hade drivit projektet 
tillsammans, då hade de kanske kommit fram till något annat. De hade exem-
pelvis kunnat separera uppdraget om bättre stöd för att starta eget på service-
kontoren från den kommunala försöksverksamheten. Att så borde ha skett 
framhålls i mars 2009 av en deltagare i de kommunala försöksprojekten: 

Den nationella Nystartskontor-tjänsten är ju inte anpassad för en målgrupp, 
den ska vara generell och gälla för alla. Sen har man pratat om olika språk, 
men i grunden är den generell och lika för alla, oberoende av förutsättningar. 
Där ligger grunddilemmat, för de här två olika sakerna hade inte behövt hänga 
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samman. Man hade kunnat ge [den egna kommunens namn] och de andra 
kommunerna ett erbjudande om att göra en förstärkning av att stimulera 
företagande bland personer i utanförskap, oberoende av om man gör nåt 
annat från statens sida. Och vice versa. 

Onekligen hade det varit logiskt att låta den operativa gruppen, och dess under-
grupper ta hand om företagarinformationen på servicekontoren, i ett eget upp-
drag (förutsatt att det verkligen ska behövas regeringsuppdrag för att få sådant 
att hända). Servicekontorens huvudmän var båda del av samverkansgruppen 
starta och driva företag. Tillgång fanns till koncepten bakom gruppens informa-
tionstjänster. Hade kunskapen ändå inte varit tillräcklig, då hade personal kun-
nat lånas in från Tillväxtverket eller någon av de andra myndigheterna. Då hade 
det inte uppstått överlappande organisationer för samma sak. Hade servicekon-
toren separerats från det kommunala delprogrammet, då hade namnfrågan lät-
tare kunnat hanteras. Den politiska ordvrängningen om att ”Nystartskontoret 
har införts på servicekontoren” hade kunnat ersättas med det enkla konstate-
randet att livshändelsen Starta företag har kompletterats. Kanske hade det då 
varit möjligt att finna orden som gjorde att den politiska retoriken kunde korre-
spondera med praktisk verklighet? 

Myndigheterna hade också själva kunnat föreslå att den operativa gruppen skul-
le tilldelas medel för att införskaffa broschyren och på annat sätt utveckla livs-
händelsen Starta företag. Men utredningsuppdraget var, som tidigare konstate-
rats, främst riktat till Tillväxtverket (då Nutek) som inte ingick i denna konstel-
lation och därmed kanske ett sådant förslag inte var realistiskt? Att regeringen 
inte gav uppdraget direkt till den operativa gruppen kan på samma sätt förklaras 
med de anslagna medlens hemvist på näringsdepartementet. Därifrån fanns det, 
som tidigare diskuterats, inte någon fungerande befälslinje till servicekontoren. 
Eftersom pengarna redan var på väg genom ett stuprör, och då de politiskt var 
starkt förknippade med begreppet Nystartskontoret, var de svåra att dela upp 
och styra om.  

Ett konkret skäl till att inte opponera sig mot regeringens idé, och att trots allt 
inkomma med ett förslag om Nystartskontoret, har att göra med svårigheterna 
att finansiera Starta företag-dagen, verksamt.se och andra samverkansprodukter. 
Den metod som används är i dessa fall en årlig huggsexa om småpengar mellan 
inblandade generaldirektörer (vid sidan av tillfälliga programmedel). Om en part 
inte lägger pengarna på bordet, så kan hela samarbetet komma på fall. Exem-
pelvis under samverkansgruppens förhandling inför 2011 uppstod ett skarpt 
läge där en av generaldirektörerna meddelade att deras insats bara kunde sträcka 
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sig till 400 000. Därmed saknades 266 000 till potten. Räddningen denna gång 
blev att de andra delade med sig så att de sex myndigheterna ändå kunde skram-
la ihop fyra miljoner kronor. Trots att samverkansgruppens verksamhet måste 
anses framgångsrik, så riskerar den varje år att förintas i budgetens mellanrum. 
Pengar som är etiketterade med ”samverkan” och ”starta och driva företag” (jfr 
s 16) är med andra ord en raritet för Samverkansgruppen starta och driva före-
tag. Det är begripligt om myndigheterna valde att gapa för att låta den stekta 
sparven Nystartskontoret flyga rakt in i munnen. En önskvärd utveckling vore 
att samverkansgruppen, i kraft av sin nyvunna styrka, tar initiativ till samtal med 
regeringen om hur gruppens allt tydligare och viktigare verksamhet långsiktigt 
bör finansieras.  

I detta kapitel har vi argumenterat för att den svenska regeringen och dess 
myndigheter bör utveckla en bättre dialog. Då skulle det kunna undvikas att 
regeringen sjösätter nya samordningsprojekt utan hänsyn till redan pågående. 
Då skulle myndigheterna inte behöva hamna i situationer där de föreslår upp-
drag till sig själva som de inte vill ha. Då skulle den politiska retoriken bättre 
komma att korrespondera med praktisk verklighet. Då skulle myndigheternas 
kompetens tillvaratas samtidigt som regeringens förutsättningar att styra skulle 
öka. I vår avslutande diskussion återkommer vi till frågan om hur dialogen mel-
lan regeringen och dess myndigheter kan utvecklas, närmast nu ett kapitel om 
de kommunala försöksprojekten. 
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5 Lokala uppsättningar av Nystartskontoret 

I detta kapitel redovisas en sammanfattande beskrivning av de nio försökspro-
jekt som bedrivits på kommunal nivå. Beskrivningarna ger underlag för diskus-
sioner, på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå, om vad som ska finansi-
eras med offentliga medel och hur blivande företagare bäst bör stöttas. Vad 
som framkommer föranleder oss att i de två följande kapitlen först försöka reda 
ut de begrepp som används när rollfördelningen mellan offentliga och privata 
aktörer diskuteras, sedan diskutera de vägval som regeringen har att göra vad 
gäller Nystartskontorets framtid. 

De kommunala försöksprojekten har bedrivits i Botkyrka, Göteborg, Haparan-
da, Landskrona, Malmö, Stockholm (Skärholmen), Strömsund, Södertälje samt 
Vilhelmina. För detaljerade beskrivningar av respektive kommuns arbete hänvi-
sas till delprogrammets slutrapport samt till de kommunala projektens egna 
rapporter. Det finns också en del sådana detaljer i våra tidigare delrapporter 
(bilaga II & III). 

De nio lokala projekten har tidigare diskuterats i fråga om huvudmannaskap, 
medfinansiering och det tidsödande ansökningsförfarandet. Vi påminner om att 
det i något fall dröjde till efter sommaren 2009 innan projekten kunde påbörjas. 
I och med att programperioden förlängdes fram till september 2010 så kunde 
de flesta kommuner, vid programmets slut, se tillbaka på en projektperiod på 
drygt ett år18.  

Initialt fanns det en idé om att delprogrammets arbetsgrupp skulle innehålla 
representation från kommunerna samt att Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) skulle delta. Av detta blev inget. Arbetsgruppen har bestått av represen-
tanter från de fyra myndigheterna under ledning av Tillväxtverkets representant. 
Under hösten 2008 och våren 2009 hölls sammanlagt fyra träffar där arbets-
gruppen bjöd in projektledare och ansvariga från kommunerna för erfarenhets-
utbyte och viss kompetensutveckling.  

I programplanen uttrycks att delprogrammets uppdrag är att ”utöka och för-
bättra samordningen av individuellt anpassad vägledning, service och stöd för 
att starta och driva företag från myndigheter, kommuner och andra aktörer”. 
Vidare ska kommunerna ”öka tillgängligheten till utvidgade och fördjupade in-
satser för personer som efterfrågar det”.  Orden ”utvidgade” och ”fördjupade” 

                                              

18 Därefter har programmet förlängts ytterligare, men den perioden ingår inte i vår studie. 
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indikerar att det är något mer som ska erbjudas här jämfört med på servicekon-
toren. I flera av de nio kommunerna har också funnits, eller funnits planer på, 
ett servicekontor på orten och relationen till detta diskuterades redan vid ett 
möte mellan programledningen och representanter från kommunerna den 27 
november 2008. Någon kommun undrade då, och fick ett inte helt klart svar på, 
vad det innebar att tjänsten skulle vara utvidgad. Vår tolkning är att oklarheten 
hade att göra med vad vi tidigare berättat om hur frågan om att bryta utanför-
skapet flyttades nedåt i förvaltningen för att till slut förhoppningsvis lösas inom 
de kommunala projekten. Utvidgade och fördjupade insatser utgår i så fall från 
en uppfattning om att vissa individer i samhället skulle behöva ”mer” av väg-
ledning, service och stöd för att starta och driva företag.  

Vi bedömer att ingen vid programmets början, vare sig på statlig eller på kom-
munal nivå, hade en klar bild av vad ”utvidgad” och ”fördjupad” egentligen 
innebar. I programplanen finns dock en skrivning som påminner oss om att det 
framförallt är i denna del av programmet som de nya och innovativa lösningar-
na ska växa fram. Kommunerna förväntas ”utveckla och pröva metoder, pro-
jekt, verksamheter för att nå nyföretagare och företagare med särskilda behov 
och erbjuda väg till ökad egen försörjning eller delaktighet i samhället genom 
företagande”.  

Innan vi påbörjar redovisningen av våra intryck från de kommunala projekten 
ska vi närmare diskutera de olika aktörer som intar scenen och deras inbördes 
roller. Tanken är ju att det är olika lokala aktörer som tillsammans ska skapa det 
nya, vad föreställningen ska handla om är innovation i samverkan. 

5.1 Innan det börjar 

När vi nu bänkar oss inför de nio lokala uppsättningarna av Nystartskontoret, 
håller vi programbladet i handen med en lista över medverkande och de roller 
de spelar. Rollbesättningen varierar något mellan de nio, men huvudrollen spe-
las i samtliga fall av kommunen19. Detta var, som nämnts, en förutsättning i 
uppdraget från regeringen. Det är också kommunerna som haft ansvaret för att 
söka pengar och avrapportera projekten till Tillväxtverket. I de allra flesta fall 
har också projektmedlen använts för att anställa någon eller flera (mer om detta 
senare i kapitlet) och dessa har i regel varit anställda just av kommunen. Nedan-

                                              

19 I Göteborg är Business Region Göteborg huvudman. Läs gärna mer om detta i vår tidigare delrap-
port (bilaga III) eller i Göteborgs egen slutrapport från projektet.  
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stående citat må vara väl tillspetsat, men just uttrycket att Nystartskontoret är 
kommunens bebis används av flera informanter i olika kommuner: 

Nä, staten har jag inte sett röken av. Nä, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. 
Det är jättelätt att svara på, det här är kommunens bebis, staten har jag inte 
sett röken av höll jag på att säga. 

Det finns också andra exempel på informanter i kommuner som beskriver 
myndigheterna som statister.  I citatet används Skatteverket som exempel, men 
det kunde lika gärna gällt Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen: 

Sen finns det övriga myndigheter med i form av aktörer som kan vara 
behjälpliga och som liksom är delaktiga på begäran om man säger så, 
samtidigt som vi har en tvåvägskommunikation också, men det har väl inte 
riktigt hunnit satt sig än… Men jag tror inte att man på Skatteverket känner att 
man har något stort ansvar för Nystartskontorets verksamhet.  

Som tidigare nämnts måste kommunerna, för att beviljas medel, knyta till sig 
andra aktörer i ett partnerskap. De skulle också upprätta lokala styrgrupper där i 
första hand de tre myndigheterna men också andra partners förväntades ingå. I 
samtliga fall utom ett har de tre myndigheterna också deltagit i styrgruppen, 
åtminstone på pappret. I programledningens delrapport till regeringen den 30 
januari 2010 uttrycks idén bakom styrgrupperna: 

För att säkerställa samverkan mellan kommunerna och de statliga 
myndigheterna har samtliga kommunprojekt bildat styrgrupper där de statliga 
myndigheterna deltar i arbetet med att utöka och förbättra samordningen av 
de insatser som syftar till att stödja dem som vill starta och driva företag. 
Styrgrupperna ska ha inflytande över och möjlighet att påverka såväl 
planering som genomförande och kommande utförande av tjänsten i ordinarie 
verksamhet. 

Huruvida de tre statliga aktörerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Skatteverket ses som bifigurer eller inte varierar. Vad som kan konstateras är att 
i flera fall har medverkan begränsats till sporadiskt deltagande i styrgruppen. I 
andra fall sträcker man sig till att då och då upplåta utrymme i lokaler samt att i 
olika sammanhang informera om sina egna myndighetsspecifika tjänster.  

Det finns också exempel på kommuner där styrgruppen tycks utgöra ett viktigt 
inslag i arbetet.  Nedan två olika röster från en och samma kommun: 

Jag måste säga att jag har blivit glatt överraskad över engagemanget i 
styrgruppen, vi fick en bra styrgrupp. Framför allt känner jag stor trygghet med 
[den anställda projektledaren]. Hon är självgående, hon har idéer, och precis i 
lagom takt, så jag får bromsa lite grann ibland. Så att hon är… bra. Och vi har 
fått en bra mix i styrgruppen också, med både företagsrepresentanter, två 
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stycken, vi har ju två stycken lokala företagsorganisationer i [kommunen], och 
vi har ordförande från båda två med där, men även då AF-chef, och 
Försäkringskassan och Skatteverket.  Så att… det är högt i tak, mycket 
diskussioner, och det känns som att alla vill driva projektet framåt. Så det var 
en positiv överraskning för mig, för jag väntade mig, du vet, det är kommunal 
verksamhet, folk sitter bara av där, men det är faktiskt inte så utan det är driv 
här. Det är roligt.  

Styrgruppens uppgifter är väl att se till att projektet bedrivs på det sätt som det 
ska bedrivas att man uppnår syftet med det och att det händer saker, att det 
är aktiviteter som pågår. Hon är oerhört kreativ [projektledaren] så där är det 
absolut inga problem, men det beror ju väldigt mycket på den person som du 
har anställt vad som blir av det här projektet också. Även om styrgruppen kan 
vara rådgivande och pusha på så är det ju den som innehar tjänsten som 
väldigt mycket gör, alltså det blir vad utifrån hur den människan agerar. Och 
[projektledaren] är ju oerhört kreativ och hittar ju på mycket aktiviteter och har 
mycket funderingar som stöter med oss och blöter och funderar är det här 
vettigt ska man satsa på det här och… Sen är vi ju med och beslutar om ”ska 
vi satsa på den här utbildningen och den här konferensen och det kostar si 
och så”, tycker vi det så beslutar vi att då gör vi det. Vi är väl både ett 
bollplank och en, ja vad ska jag säga ett bollplank och vi är ett beslutande 
organ och vi håller koll på hur det fungerar, uppföljande. 

Trots goda exempel förhåller vi oss totalt sett kritiska till styrgruppernas roll i 
projekten20. Vi har tidigare påtalat problemet med att ramarna för projekten var 
tvungna att komma på plats alltför tidigt under programtiden, vilket omöjlig-
gjorde ett likvärdigt deltagande från alla aktörer. Kommunen fick i regel ta ett 
alltför stort ansvar initialt. Troligen har detta påverkat känslan av mening för 
övriga parter i styrgrupperna. Utifrån hur grupperna kommit att fungera, hade 
en mera relevant benämning varit referensgrupp. Kommunen är projektägare 
och det är i den kommunala styrkedjan som de lokala projekten placerats. Be-
greppet ”styrgrupp” indikerar att medlemmarna i gruppen haft ett större reellt 
inflytande än vad de i regel utövat. Det är också tydligt att man i många fall ar-
betat med sin egen organisations bästa för ögonen och därmed har olika 
ingångsvärden i projekten:  

Vi har olika behov av samverkan. Försäkringskassans chef sitter där och har 
behov av att det är nån som svarar på frågor om deras hemsida i kommunen, 
hur löser vi det, Skatteverket sitter och har två personer anställda och de 
behöver ha igång den fysiska lokalen, kommunen har… är du chef för 
vuxenförvaltningen så har du problem… alltså, vi har olika mål, var och en 
sitter med sina mål och sina behov och så och fattar inte riktigt allt. Jag kan 
känna att Arbetsförmedlingen är lite spindeln, utifrån att vi har alla 

                                              

20 Vi vill också i sammanhanget hänvisa till vår tidigare delrapport (bilaga III) där mer ingående reso-
nemang om styrgrupperna återfinns. 
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kundgrupperna, alltså vi har de som behöver utbilda sig, de som är på gång 
att söka eget, nyanlända som ska etableras, missbrukare som så småningom 
ska bli färdiga för oss – vi har alla behoven på nåt vis. Vi är kanske den part 
som har mest förståelse för [den lokale initiativtagarens] hela bild, för vi kan 
se att alla projekten, alla de här delarna som han försöker få ihop till nån slags 
bild, gynnas vi av, men det är inte många av oss som har hela bilden.  

Och just med styrgruppen, styrgruppernas roll, är lite speciell. De plockas in, 
de är ansvariga för olika verksamheter och tvingas till att sitta i den här 
styrgruppen, men ofta så är de inte alls engagerade, utan de har sina egna 
verksamheter i fokus och det har jag full förståelse för, men de har fått den 
här frågan i knät. Och då träffas de en gång i månaden och så lyssnar de på 
projektledaren och ställer några kloka frågor, och sen är det frid och fröjd, sen 
går man tillbaka till sin vardag, till nästa möte 

Sammantaget är vår bild den att kommunerna spelar huvudrollen och de tre 
myndigheterna i de flesta uppsättningar av Nystartskontoret är relativt ovilliga 
statister. Det är intressant att fråga sig hur deltagandet sett ut om det inte var så 
att de statliga representanterna vetat att det på central nivå fanns ett regerings-
uppdrag. Hade vi då överhuvudtaget sett någon myndighet som engagerat sig i 
frågan? Det är hur som helst värt att framhålla att det förekommer variation 
och att vi har sett exempel på äkta engagemang från myndigheternas sida, detta 
exemplifieras senare i kapitlet. Vi ska senare också diskutera skillnader vad gäll-
er hur relevanta de tre myndigheternas anses vara för Nystartskontoret. Men 
först ett avsnitt där vi, utifrån de kommunala projekten, diskuterar relationen 
mellan stat och kommun.  

Staten och kommunen i samma båt 
Att i ett och samma projekt samla lokala statliga aktörer och en kommun skapar 
automatiskt en viss spänning. Det finns flera bakomliggande skäl. För det första 
återkommer vi till det faktum att de tre myndigheterna idag alla representerar 
stora enmyndigheter där behovet av lokal variation ofta fått lämna plats för 
centralt utformade koncept. Kostnadseffektivitet och enhetlighet har varit vikti-
ga ledord i respektive myndighets förändringsarbete och de lokala chefernas 
handlingsutrymme har blivit allt mer begränsat. Medan kommunen upplever att 
möjligheterna är många begränsas handlingsutrymmet av den statliga partens 
restriktioner. Vi återkommer inom kort med exempel rörande Arbetsförmed-
lingens förmåga att tillgodose lokala behov. 

För det andra så finns det alltid en gränsdragningsproblematik när det gäller på 
vilken nivå i systemet olika frågor ska hanteras. En kommunal informant be-
skriver hur satsningen på Nystarskontor skulle kunna ses som ett försök att 
flytta ansvaret från stat till kommun: 
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…det är ju det här med vem äger. Vem äger skyldigheten att bedriva 
arbetsmarknadspolitik, exakt var är gränsen mellan [kommunen] och 
Arbetsförmedlingen. För fortfarande är det statens ansvar att bedriva den 
politiken och det här känner vi att… kanske inte lokalt, men centralt knuffas 
det på, saker på kommunerna som egentligen staten har ansvaret för. Nu vet 
jag inte, jag har inget konkret exempel där heller, men vibbarna har funnits i 
huset att … bevaka här nu och titta är det verkligen våra arbetsuppgifter eller 
vår skyldighet eller är det statens. 

Vi ska också komma ihåg att det, för det tredje, inte är första gången som 
kommun och stat samarbetar. Det finns en lokal historik som sträcker sig långt 
tillbaka och sådana erfarenheter påverkar också samarbetet inom Nystartskon-
toret. Exempelvis betraktas inte staten som en pålitlig partner av alla kommuna-
la informanter: 

…jag tror att bland många kommuner är man väldigt mån om – när man går in 
i partnerskap med de statliga myndigheterna så är det bara vägvisande 
överenskommelser. Erfarenheterna av att samarbeta med staten är ju att 
staten drar ju sig ur, så fort man får ett annat direktiv. Så står ofta kommunen 
med sina kostnader. Och så får man inget resultat. Man har lagt otroligt 
mycket arbete, förarbete, många har engagerats. När man då har sprungit 
mot målet så blir till slut erfarenheten – det är inte lönt att springa utan vi 
lunkar fram mot målet därför att vi vet att när vi kommit halvvägs att vi får ett 
nytt direktiv och då får vi oftast kanske också skäll. Inte minst 
arbetsförmedlarna, de som står oss närmast, och så får de springa tillbaka till 
ett annat mål. Den erfarenheten gör ju att vi t ex då sa att nä, vi bygger inte 
upp en ny plattform, utan vi utnyttjar befintlig struktur. 

Ett fjärde skäl till att är det kan vara svårt att samverka mellan den statliga och 
den kommunala nivån är att man inte fullt ut förstår och accepterar varandras 
interna logik. En av våra kommunala informanter uttrycker: 

Sen tror jag också att det är så att alla i kommunen har ju inte insikt i eller 
förståelse för hur Arbetsförmedlingen styrs. Jag kan känna att jag förstår vad 
som händer och att det faktiskt inte är de själva här på lokal nivå som rår på 
det. Och jag kan också märka på handläggarnivå att man blir otroligt 
frustrerad över vad framför allt Arbetsförmedlingen håller på med, att det är hit 
och dit och fram och tillbaka och man vet inte vad det är som gäller. Och då 
blir det ju också på deltagarnivå att de också har svårt att förstå vad 
Arbetsförmedlingen gör, och nu har man också väldigt svårt att förstå vad 
Försäkringskassan gör. Och jag tycker inte att kommunens uppgift ska vara 
att vara nån slags interna advokater, det är förfärligt, men samtidigt måste 
man i en samverkan ha en viss lojalitet mot sina samverkanspartners, tycker 
jag. Annars blir det också ogörligt. 
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På samma tema uttrycker en av våra statliga informanter: 

Jag tror vi som statliga inte ska prata om kommunen som kommunen, utan vi 
måste förstå att det finns olika nivåer inom kommunen också, alltså operativt 
och praktiskt så är de ju olika förvaltningar och enheter som har sina mål som 
ibland motverkar varandra och de ser inte sig som en kommun, utan de ser 
sig som vuxenförvaltningen eller utbildningsförvaltningen eller vad det nu är, 
och det måste jag fatta – jag måste tänka på de olika delarna. 

Vårt material från kommunerna påminner oss också om risken att betrakta de 
tre stora statliga myndigheterna som gjorda av samma skrot och korn. Det 
handlar tydligt om tre olika myndigheter med olika huvudmän, uppdrag, mål-
grupper och kultur. I nästa avsnitt beskrivs var och en lite närmare. 

Lokala bilder av centrala aktörer 
I det föregående kapitlet om de fyra statliga delprogrammen spelade Skattever-
ket och Försäkringskassan en mera framträdande roll än Arbetsförmedlingen. 
Skälet var att Arbetsförmedlingen inte hade ett lika stort engagemang i service-
kontoren. Ur de lokala projektens perspektiv är det tvärtom Arbetsförmedling-
en som har en roll att spela. En kommunal representant uttrycker att de två 
andra inte är lika viktiga för målgruppen: 

Alltså, man kan säga så här, att… i det kommunala, det är kommunen som är 
projektägare, den kommunala delen, och där kan man väl säga att ännu så 
länge är det från den statliga sidan Arbetsförmedlingen som är den viktigaste 
och det har väl att göra helt enkelt med att de är de som är närmast 
målgrupperna. Medan Försäkringskassan av flera olika skäl står lite längre 
ifrån det här, och Skatteverket ännu längre.  

Vi vet också att Arbetsförmedlingens intresse för blivande företag har varierat 
över tid. Under programtiden var det relativt stort. Nedan två citat, först från 
Arbetsförmedlingen och sedan från en kommun, som stärker den bilden: 

Det har ju växlat genom åren, ibland har man sagt att vårt uppdrag inte är att 
se till att det startas nya företag. Vårt uppdrag är att se till så att folk får 
anställning eller att arbetsgivarna får arbetskraft. Och det har ju till och med 
varit så att vi inte ska bevilja starta-eget-bidrag om det finns en anställning 
som alternativ, för ”det är inte vårt uppdrag”. Och likadant när folk har velat ha 
nån utbildning, som har tänkt att starta eget, att: ”vi utbildar inte för att starta 
eget, vi utbildar till anställning, det är det som är vårt uppdrag”. Sen, de 
senaste åren, har man haft fokus på starta eget utifrån att det blir en tillväxt, 
att det kan generera möjligheter till anställningar för andra. Så lite grann 
förskjutning kring hur man pratar kring starta eget tycker jag man har märkt de 
sista två åren. Men det kan ju ha att göra med att vi har en annan 
uppdragsgivare nu, än vi hade innan. Sen kan det ha att göra med 
konjunkturläge, men en liten förskjutning har man märkt. 
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Jag pratade med [den lokala chefen för Arbetsförmedlingen] om det här i går. 
Vi sa att om man tänker sig att – var ska egentligen en sån här vägledning 
ligga, ska den ligga på kommunen, helt och hållet, eller ska 
Arbetsförmedlingen också vägleda personer till nyföretagande? För jag tror att 
det här har varierat lite över tid: ibland säger Arbetsförmedlingen att vår 
uppgift är att tillsätta lediga jobb, ”det här med att starta företag det är något 
vid sidan om vår verksamhet och det är inget vi vägleder till”. Men ska man 
ändra syn på det här med att starta företag så är det viktigt att alla pushar den 
som har en idé, att man inte slår ned på idén för snabbt. Därför tror jag just 
handläggarna på Arbetsförmedlingen… man skulle tjäna på att de hade lite 
mer kunskap kring att starta företag och sen också hade en positiv inställning 
till att starta företag. 

Det finns också röster i vårt material som pekar på att det kan uppstå problem i 
relationen mellan Arbetsförmedlingen och Nystartskontoret. Myndigheten be-
skrivs ibland som tuffare jämfört med kommunerna och dessutom som tydligt 
politiskt styrd. Det finns också de som påminner om att Arbetsförmedlingen 
genomgått en egen omorganisering. Nya centrala policies har påverkat möjlig-
heten att vara med och bidra inom Nystartskontoret. Arbetssätten har, som 
diskuterades i föregående avsnitt, blivit mera centralstyrda och det är svårare att 
finna pengar som inte öronmärkts för visst ändamål.  

Vi minns näringsministerns uppmaning till aktörerna att sätta sig i samma hus 
för att där plocka ihop verktygen och hjälpa människor genom att fokusera på 
möjligheterna och inte på problemen (s 9). Men våra informanter menar att 
regeringens egen uppstyrning21 av Arbetsförmedlingen har begränsat möjlighe-
ten att finna okonventionella lösningar av det slag som förväntats av Nystarts-
kontoret och som krävs i arbetet mot utanförskap (jfr styrläckage, s 48). Nedan 
tre röster från olika kommuner om Arbetsförmedlingen: 

Det var mycket lättare att jobba mot [den tidigare länsarbetsnämnden]. Det 
var en annan insyn, vad ska jag säga, förståelse för den lokala problematiken. 
Sen är det det ekonomiska läget, de lösa pengarna som Arbetsförmedlingen 
hade tidigare, för att göra speciella projekt och åtgärder, de har varit 
rumphuggna, men nu börjar man lätta upp på dem igen, nu tänker jag på 
starta eget bidrag t ex. Det är lättare att få det idag. Men att gå utanför 
ramverket för Arbetsförmedlingen, det är svårare idag än vad det har varit 
tidigare, och det är klart, det blockerar möjligheter. … I diskussionerna har vi 
förstått att det här regelverket är mer gjutet i cement, eller att det, vad ska 
man säga, skulle vara mindre öppet för lokala avvikelser än det var tidigare. 
Om det fanns ett skäl, ett motiv, inom rimligt ekonomiskt åtagande för 
Arbetsförmedlingen, så kunde man kanske göra saker, det fanns otraditionella 

                                              

21 Genom enmyndighetsreformen, men också genom förändringar i uppdrag och regelverk. 



91 

medel. Men det finns inte idag, så AF-chefen sitter helt klart bunden vid en 
lagbok idag, på ett annat sätt än en rekommendation tidigare.  

Det jag ser som mycket hinder i samverkan, det är ju att förutsättningarna 
förändras för dem som ska samverka. Man bestämmer nånting, man kommer 
överens om nånting, att nu ska vi jobba på det här sättet. Och så händer det 
nånting, och det har det gjort väldigt mycket med Arbetsförmedlingen kan jag 
säga. Man har organiserat om, man har fått nytt uppdrag, man har fått 
indragna pengar, man har fått nya pengar... Det är väldigt svårt att få nån 
kontinuitet när det bara händer saker hela tiden, som varken… alltså det är ju 
inte den lokala AF som bestämmer det här – vissa av omorganisationerna kan 
vi väl skylla på dem men förmodligen har det ju varit utifrån de direktiv man 
har fått för övrigt också. Det tycker jag nog är ett stort hinder. 

Jag tror att de hade fullt upp med sitt eget. Har du jättestora omställningar på 
gång – man blir ju lätt introvert då, jag tror att det är en sån mänsklig faktor. 

Försäkringskassan å andra sidan är den av de tre myndigheterna som oftast, 
både av andra och sina egna anställda blir ifrågasatt när det gäller den lokala 
delen av Nystartskontoret. En styrgruppsmedlem med egen hemvist inom För-
säkringskassan säger spontant i en intervju att han ser sig själv och myndigheten 
”lite vid sidan av”. Också en annan med samma roll anser att Försäkringskas-
sans betydelse vid start av företag är perifer: 

Att det lät som en bra idé om hur myndigheter kan samverka kring de här 
personerna men jag kunde redan då se att Försäkringskassan har en ganska 
liten del i det hela när det gäller just nystartande. Det är inte högsta prio hos 
dem som ska starta företag eller bli företagare att komma i kontakt med 
Försäkringskassan … Vi kommer ju in väldigt sent och när vi har haft 
gemensamma aktiviteter så har det ju också visat sig att det är inte mycket 
frågor till Försäkringskassan utan det är mer frågor när det gäller skatter och 
all pappershantering och sådär… man har inte så mycket kontakt med 
Försäkringskassan innan, det handlar ju om den sjukpenninggrundande 
inkomsten. Det är inte aktuellt innan man blir sjuk till exempel. När du startar 
ett företag är det ju ofta inte så att du kanske anställer folk med detsamma, 
gör du det så har du ju ett ansvar som arbetsgivare där om personalen skulle 
bli sjuk men det ligger liksom längre i, precis som du säger att man har hunnit 
starta sitt företag de här alla saker du behöver ta reda på innan där känns det 
som där är Försäkringskassan inte så prioriterad av förklarliga skäl för det är 
annat som är viktigare. Det här med att hur du betalar in din skatt och hur du 
liksom registrerar ditt företag och budget och den här affärsplanen och din 
egen idé vad du tänker arbeta med i företaget. Och där finns ju inte vi med. 
Så det är väl det som jag kunde känna redan från början att det var lite tråkigt 
att vi har en sån, sån liten del, vi kan inte göra så mycket. Vi kan liksom inte 
sälja in oss för vi har inte så mycket att erbjuda en som precis ska starta 
företag. 
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En tredje styrgruppsmedlem från Försäkringskassan ger intryck av att ha en 
ganska vag bild av det offentligas betydelse för nyföretagandet: 

Som jag ser på det – när vi börjar prata om vad vi kan göra i ett sånt här 
kontor, vilken hjälp vi kan bistå med, så är det ju ganska begränsat, det kan 
jag säga, det handlar om SGI i princip vi kan informera om regler och såna 
saker. Sen är det i så fall… när det gäller folk som är sjuka och som är 
arbetslösa av den anledningen så har vi ett samarbete med 
Arbetsförmedlingen där vi då jobbar med de här frågorna redan där har vi ju 
en samverkan, och där kan det så klart dyka upp saker, men det är oftast 
Arbetsförmedlingen som har bollen där, i de bitarna då, som jag förstår det, 
jag jobbar ju inte med det… Så det är en ganska begränsad 
informationsinsats. Det är ju inte jättemånga som kontaktar oss om 
nyföretagande överhuvudtaget, utan det är ju, jag tror att Skatteverket har 
mycket mer såna frågor naturligtvis, och Bolagsverket och vad det nu är, 
Arbetsförmedlingen till viss del då. Men så tyckte Arbetsförmedlingen att de 
också hade en begränsad del i detta som jag förstod det när jag pratade med 
dem så… jag vet inte vem som har en stor del i det, kommunen kanske? 

Till skillnad från Försäkringskassan är det i princip ingen som ifrågasätter Skat-
teverkets medverkan i de lokala projekten. Däremot finns en och annan som 
ifrågasätter deras engagemang. Ett ganska talande och typiskt citat från vårt 
material angående Skatteverket hämtar vi från en av våra intervjuer: 

Du ska ha preliminärskatten, du måste sätta dig in i reglerna kring momsen, 
kring arbetsgivare, du kanske måste registrera dig för moms och arbetsgivare. 
Sen ska du plötsligt deklarera, du ska betala din preliminärskatt varje månad, 
du kanske ska dra preliminärskatt för anställda och skicka in. Oundvikligen så 
har du med Skatteverket att göra. 

Påpekas bör att de tre myndigheterna haft skilda strategier vad gäller det lokala 
kontorsnätet. Arbetsförmedlingen påminner mest om kommunernas egen 
struktur, eftersom de fortsatt har ett kontor i varje kommun. Kanske är det en 
förklaring till att kommunerna upplever att de har en närmre relation just till 
Arbetsförmedlingen? För att återkomma till frågan senare i kapitlet så avslutas 
detta avsnitt med ytterligare ett par röster om hur Arbetsförmedlingen skiljer sig 
från de andra, både vad gäller arbetssätt och lokalstruktur: 

Det här är ju ett samarbete kring kundmottagningen, och där har ju både 
Försäkringskassan och Skatteverket generalister som tar emot kunderna, 
medan Arbetsförmedlingen, där går det runt på arbetsförmedlarna, så de 
jobbar på ett helt annat sätt. Sen har ju Försäkringskassan 48-49 olika 
ärendeslag, där man kommer in som kund och vill ha upplysningar. 
Arbetsförmedlingen har ju liksom inte det utbudet av förmåner, de har ju, när 
det kommer in ett spontanbesök gäller det kanske en inskrivning, eller a-
kassan. Resten är ju coachning och matchning och såna saker, det kan man 
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inte lägga ut på en generalist. Så de har inte det utbudet av enklare ärenden, 
som man kan få hjälp av som spontankund. Den skillnaden kan jag se. Sen är 
de ju, Arbetsförmedlingen har väldigt små kontor, de finns i varje kommun, det 
kanske bara sitter ett par tre förmedlare - så hade ju vi det tidigare, vi har gått 
ifrån det för länge sen, skapat större enheter, kundcentra… vi har nog kommit 
lite längre i kontorsstrukturen än vad de har gjort. 

Jag känner att Skatteverket funkar på ett helt annat sätt än 
Arbetsförmedlingen, de har inte öppna dörrar och så utan sitter mest vid sin 
dator, de har ju inte… det arbetssättet som Arbetsförmedlingen har. 

I detta avsnitt har vi försökt att kort introducera de tre statliga myndigheter 
som tillsammans med kommunen finns med i samtliga lokala projekt. Vi har 
framförallt försökt att visa på de olikheter som är relevanta för vår förståelse av 
arbetet med Nystartskontoret. Innan vi låter ridån gå upp bör vi också notera, 
vilket framskymtat i något av citaten ovan, att det inte bara förekommer kom-
munala och statliga aktörer i rollistan. Allt sedan näringsministerns första utta-
landen om att samla många olika aktörer under ett tak har privata rådgivare och 
andra potentiella intressenter nämnts i sammanhanget22. De aktörer som utöver 
kommuner och statliga myndigheter finns representerade i minst en av de nio 
styrgrupperna är ALMI, Företagarna, Länsstyrelsen samt NyföretagarCentrum. 
Den senare av dessa har gjort tidigare framträdanden i vår rapport och det är 
också den av de övriga aktörerna som tydligast återkommer senare i detta kapi-
tel. Det är uppenbart att Nystartskontoret, inte bara när det gäller namnfrågan, 
kommer nära den rådgivande verksamhet som NyföretagarCentrum bedriver på 
många orter runt om i landet.  

5.2 Nystartskontoret tolkas 

Tidigare beskrevs hur frågan om speciella målgrupper, och regeringens önske-
mål om nya innovativa grepp, vandrade genom systemet för att slutligen landa 
hos kommunerna. Framhållas bör att till fördelarna med att tolka den politiska 
idén lokalt hör möjligheten att hantera den faktiska variation som nationellt 
uniforma koncept inte kan beakta. Å andra sidan är möjligheterna likaledes be-
gränsade vad gäller att sedan upphöja sådana lokalt förankrade metoder för att 
föra ut dem som nationell standard.  

Nu befinner vi oss dock på det lokala planet och konstaterar att kommunerna 
tidigt visste att de var utvalda att delta. Fram till dess att ansökningar hade för-

                                              

22 Den fullständiga rollistan för respektive kommuns styrgrupp framgår av en tabell på sidan åtta i vår 
andra delrapport (bilaga III).  
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fattats och skickats in, uppemot ett år, fanns utrymme att fundera över mål-
grupp och tänkta aktiviteter. På en övergripande nivå ska vi nu förhålla oss till 
idén med målgrupper, vilka målgrupper som varit aktuella i kommunerna samt 
regeringens förväntan på innovativa grepp.  

Tankar om målgrupper 
Först några rader om hur man i de lokala projekten upplevt idén om att arbeta 
mot dubbla och överlappande målgrupper. Initialt fanns bilden hos flera kom-
muner att det enbart handlade om individer som befann sig i någon viss form 
av utanförskap. Men delprogrammet har i sin kommunikation under program-
tiden betonat att kommunerna inte enbart bör bearbeta denna specifika grupp. 
Nedan två citat från olika kommuner som beskriver hur våra informanter upp-
fattade budkapet och hur myndigheterna påverkade dem: 

När jag först fick höra detta i nyheterna, så upplevde jag att det var personer i 
utanförskap då som man pratade om och att få dem att bli bättre på 
företagande – det handlar väl om arbetslinjen att man inte skulle vara 
beroende av ersättningar från samhället, utan man skulle göra det istället om 
man inte fick ett jobb kanske så kanske man har en idé som man kan tjäna 
pengar på och klara sig på. Sen när vi, sen när jag pratade med Nutek då och 
träffade dem första gången och andra gången så fick jag uppfattningen att det 
var ju inte bara den gruppen utan det var ju alla – alla nyföretagare och de 
som vill utveckla sina verksamheter. 

Och då ställde jag frågan till Nutek, för jag blev inte klok på målen. Från 
början var det tänkt som ett projekt för yngre personer mot starta eget 
företagande, men när jag pratade med Nutek förstod jag att målgruppen är 
mycket bredare än så. Så i princip alla personer som är i behov av hjälp för att 
gå vidare för att klara sin försörjning kan bli kunder, eller klienter, eller 
sökande. Så det är mycket bredare än vad det var från början, som jag har 
förstått det i alla fall. 

Vi uppfattar det som att målgruppen ”alla” i programplanen, främst avsåg de 
delprogram som arbetade med statliga tjänster och kanaler. Kan det vara så att 
skrivningen oavsiktligt har färgat av sig på de kommunala projekten? Å andra 
sidan vet vi att det till programledningen, vid ett tidigt informationsmöte med 
kommunerna, framfördes en åsikt om att det kan vara begränsande för efterfrå-
gan om en tjänst enbart riktas mot utsatta grupper. Genom att ta del av tjänsten 
känner sig individen utpekad och då minskar efterfrågan. Å tredje sidan torde 
en fördel med ”alla” vara att det då inte måste förklaras hur Nystartskontoret 
(notera: bestämd form singularis) kan vara ”en [och samma] tjänst som i vissa 
fall har specialiserat sig på några, och i andra fall vänder sig till alla”. 
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Det finns också exempel på aktörer i de kommunala sammanhangen som ifrå-
gasatt den grundläggande idén med att få individer i utanförskap att starta före-
tag. En projektägare utvecklar sin syn och beskriver hur målgruppen begränsar 
handlingsutrymmet. Vi tolkar vederbörande som att en mer öppen målgrupps-
formulering hade kunnat generera fler nya företag: 

Att ha en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av 
ohälsorelaterad problematik, hur hade man tänkt sig där att de ska bli 
inspirerade till att starta företag? Det kommer att ta tid, tror jag. Att nå den… 
ja, nå gruppen är ju inte så svårt, det är bara att sätta igång ett samarbete 
med Försäkringskassan, till exempel, men därifrån till att en människa som är 
borta från arbetsmarknaden på grund av sjukskrivning av olika skäl och så, 
det kan ju ta ganska lång tid innan en idé om att starta ett företag 
överhuvudtaget kan slå rot. Så det är där jag tänker att ja, man kanske skulle 
ha gjort det här i etapper, istället… nu prövar vi idén med Nystartskontoret i 
de här nio kommunerna, det ska vara en kommunal service. Bakom finns 
naturligtvis tanken att man vill att det ska starta fler företag därför att man tror 
att det kommer att generera fler arbetstillfällen. Fine, det hade räckt. Nu blir 
det, jag kan känna att jag går i ett rum, där jag inte kan gå rakt fram, därför att 
jag stöter i hela tiden – ja visst, vi ska ta hänsyn till det här också, då kan jag 
inte göra så. 

I vårt material ser vi också hur olika kommuner har förhållit sig olika till de två 
målgruppernas inbördes vikt. I någon kommun talar man tydligt om att tjänsten 
är för alla. Andra är mer lojala mot den ursprungliga idén och talar om att den i 
första hand riktar sig mot de prioriterade grupperna, men att ingen motas bort 
när de efterfrågar hjälp. I nästa avsnitt diskuteras detta djupare.  

Målgrupper i praktiken 
De nio kommunerna har som sagt angripit frågan om målgrupper på lite olika 
sätt. Det vanligaste är att tala om tjänsten som öppen för alla, men samtidigt 
markera att insatsen framförallt är till för någon eller flera prioriterade grupper. 
Några exempel på sådana formuleringar hämtas från olika dokument författade 
av kommunerna: 

Tjänsten vänder sig till alla som vill starta företag men med särskilt fokus på: 
Personer med utländsk bakgrund, företag i generationsskifte, kvinnor, företag 
som vill växa och ungdomar.  

Prioriterade målgrupper är; vuxna med annat etniskt ursprung än svenskt, 
ungdomar i åldern 16 till 25 år och personer med ohälsa eller funktionshinder 
som innebär arbetshinder. Utöver dessa målgrupper vänder sig 
Nystartskontoret till alla medborgare i [kommunen]. 

Verksamheten har riktats till alla som efterfrågar det men särskilda insatser 
har riktats till arbetslösa, ungdomar och nyanlända flyktingar.  
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Medborgarna i [kommunen] men särskilt prioriterade är arbetslösa, unga med 
försörjningsstöd och personer med funktionshinder.  

Från våra intervjuer kan vi hämta delvis kompletterande bilder som rör arbetet 
med de prioriterade grupperna:  

Dessa grupper är kvinnor, personer med invandrarbakgrund och ungdomar 
som vill starta företag vilka är underrepresenterade i kommunen i dag. 
[Kommunen] arbetar bl a med matchning mellan näringslivets 
arbetskraftsbehov och den kompetens som finns hos nyanlända flyktingar. 
För de människor som inte kan tänka sig att studera eller ta anställning, är 
eget företagande ett självklart alternativ. [Kommunen] ser detta som en stor 
möjlighet för en integrerad stad och hoppas att så många som möjligt på detta 
sätt kan komma in i och fungera i det svenska samhället på ett 
tillfredsställande sätt. 

Jag ser entreprenörer som söker hjälp som är kanske innovatörer, som ska bli 
företagare, som är bra på sin tillverkning eller marknadsföring av produkten 
men kanske inte van vid myndighetskontakterna. En brygga som gör det 
lättare att ta bort administrationen vid nystart av företag men det kan även 
vara fråga om att det finns personer som är idag sjukskrivna, personer som 
har varit en period på tillfällig sjukskrivning, eller sjukbidrag heter det väl, och 
som behöver lite mer hjälp att komma vidare... 

Av delprogrammets slutrapport framgår att en hög andel av de individer som på 
olika sätt varit i kontakt med de kommunala projekten kommer just från re-
spektive kommuns prioriterade grupper. I något fall redovisas att 100 % kom-
mer från dessa grupper och i övriga fall varierar siffran mellan 40 och 80 %. En 
informant som också har erfarenhet från rådgivning inom NyföretagarCentrum 
bekräftar bilden att målgruppen varit snävare inom Nystartskontoret.  Rådgiv-
ningen inom NyföretagarCentrum riktar sig till en bred målgrupp och en stor 
andel är infödda svenskar: 

Men här på Nystartskontoret är det så att 95 procent av mina kunder, 
besökare, är människor med en annan etnisk bakgrund, människor som 
kommer i kontakt med de här myndigheterna, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan… Det är ofta den typen av klienter.  

 I en delrapport från en av kommunerna finner vi detta självreflekterande av-
snitt:  

I projektbeskrivningen har vi angett att målgruppen är medborgarna i 
[kommunen] och närområde. Så är fallet alltjämt. Särskilt prioriterade är 
arbetslösa, unga, personer med försörjningsstöd och personer med 
funktionshinder. De allra flesta personer som besöker Nystartskontoret är 
arbetslösa i åldersgruppen 30-40, både äldre och yngre förekommer 
naturligtvis. Vi saknar uppgifter om våra besökare uppbär försörjningsstöd då 
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vi inte explicit efterfrågar den uppgiften. Vad gäller personer med 
funktionshinder är det sällan vi har haft personer med synliga funktionshinder. 
Dolda funktionshinder har ibland uppdagats när besökaren själv informerat 
lotsen om sin situation. 

Göteborg – som skiljer sig från de övriga kommunerna på så sätt att ”alla” mera 
tydligt utgjort målgruppen för verksamheten – redovisar också i sin slutrapport 
vilka kategorier man varit i kontakt med. Trots den breda ansatsen är det många 
individer som skulle kunna sägas ingå i programmets specifika målgrupp. Fram-
förallt är det de cirka 40 % arbetssökande (med och utan A-kassa) som fångar 
vår uppmärksamhet. Det är däremot väldigt få individer med någon form av 
hälsorelaterad problembild som redovisas. Sjukskrivna är till exempel endast 
0,9 %. Här bör också poängteras att redovisningen inte inkluderar vare sig ut-
landsfödda eller funktionshindrade och det kan gömma sig flera ur dessa grup-
per bland siffrorna. Med tanke på att ett av två kontor i Göteborg är placerade i 
Angered, med en stor andel utlandsfödda, är det högst troligt att så är fallet. Vi 
noterar också att den aktör som det oftast hänvisas vidare till är IFS. Organisa-
tionen har specialiserat sig just på företagande bland invandrare. 

Sammantaget kan vi se att målgrupperna i kommunerna varierat något, men att 
grupper som traditionellt inte förknippas med eget företagande har prioriterats. 
Arbetslösa, nyanlända, funktionshindrade och många andra har inkluderats i 
kommunernas olika projekt. Kommunerna verkar kunna nå fram till utanför-
skapet för att där stimulera till eget företagande, så långt tycks idén fungera. 

I sammanhanget känns det relevant att resa frågan hur det kom sig att kommu-
nerna landade i likartade men ändå skilda prioriteringar vad gäller målgrupp? 
Det naturliga svaret är givetvis att kommunerna är olika och brottas med skilda 
problem. Vår bild är att det är kommunerna själva som i hög utsträckning har 
formulerat raderna om prioriterade grupper. Det positiva med detta är att det 
med stor sannolikhet motsvarar ett faktiskt behov. Mindre bra är den bristande 
förankring hos tilltänkta partners som därmed kan förväntas och som tidigare 
diskuterats. Redan i samband med ansökningarna till Tillväxtverket skulle mål-
grupperna anges och då var det få, eller rent av inga, partnerskap etablerade. 
Möjligen hade formuleringarna sett annorlunda ut om frågan diskuterats förut-
sättningslöst? Nu bjöds övriga aktörer i många fall till ett dukat bord, där det 
inte fanns utrymme att förändra den målgruppsdefinition som utgjort underlag 
för tilldelning av medel.  

Ovan har vi förhållit oss till vilka målgrupper som de lokala projekten arbetat 
med inom Nystartskontoret. I nästa avsnitt ska vi närmare beskriva vad kom-
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munerna valt att Nystartskontoret ska vara, dvs. vad tjänsten ska innehålla. Vi 
ska också förhålla oss till ett annat krav som lagts på delprogrammet, nämligen 
att de kommunala försöken inom regeringens satsning på Nystartskontoret ska 
arbeta innovativt.  

Innovativa inslag i praktiken 
Som tidigare framhållits fanns det också krav från programledningen om att de 
nio lokala projekten skulle utveckla och pröva metoder och nya verksamheter 
för att erbjuda väg till ökad egen försörjning eller delaktighet i samhället genom 
företagande. Det fanns också en förhoppning om att de lokala projekten skulle 
vara olika till sin karaktär och att det därmed skulle finnas en källa av skilda er-
farenheter att senare ösa ur. Om man lägger de nio slutrapporterna bredvid var-
andra så kan man både argumentera för att de är lika och olika. Man kan också 
argumentera för att projekten är innovativa, men lika gärna att det i hög ut-
sträckning saknas innovativa inslag. Det beror delvis på detaljeringsgraden, men 
kanske framförallt på vad som läggs i ordet innovation. I detta avsnitt ger vi vår 
syn. Vi ger exempel på sådant som är nytt men finner också att kommunernas 
projekt är relativt lika. I ett senare avsnitt nyanseras dock den bilden när vi dis-
kuterar de skilda avgränsningar som gjorts vad gäller förhållningssättet till of-
fentlig vägledning. 

För det första kan vi konstatera att Nystartskontoret, i flera fall, åter har antagit 
formen av ett kontor. Det har till och med förekommit att sådana högtidligen 
har kunnat invigas. Lite beroende på storlek på kommun och resurstillgång har 
en eller flera personer anställts och placerats i någon form av kundmottagning 
där mötet med den blivande företagaren ägt rum.  

Det finns några generella drag som dessutom kan sägas ha ett innovativt inne-
håll. Det utvidgade eller fördjupade mötet får till skillnad från mötet på service-
kontoren ta tid. De extra medel som regeringens satsning inneburit har gjort det 
möjligt med en resurs som kan möta medborgaren utan tidspress. Det är till 
och med så att det i flera kommuner, åtminstone initialt, har funnits ett under-
skott på efterfrågan vilket har skapat en känsla av att de möten som kommit till 
stånd får ta tid. En av våra informanter uttrycker något som äger stor giltighet 
också för andra kommuner: 

Den stora skillnaden tror jag är att jag ger det här personliga stödet. Jag tar 
mig tid och jag säger aldrig att nej men det här bryr jag mig inte om utan jag 
lyssnar och så försöker jag se på vilket sätt kan jag lotsa dem vidare hur kan 
jag hjälpa dem. Så jag säger aldrig nej att det här kan inte jag hjälpa dig 
med…Det personliga stödet ger jag också i form av att jag hjälper dem med 
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blanketter för det märker jag och där sätter jag en gräns för det är många som 
tycker att de har svårt med svenskan och svårt att riktigt förstå vad man ska 
skriva i de här fälten. De har inte tillräckligt bra självförtroende att veta att de 
uppfattar frågorna rätt. Det kan vara lite svårt, jag tittade på den här starta 
eget-ansökan som Arbetsförmedlingen har till exempel, eller den här skatte- 
och avgiftsanmälan eller om man funderar på att söka mikrobidrag via 
Länsstyrelsen. Man tycker det är knepigt. 

Ytterligheten är de kommuner som byggt upp sin tjänst som ett långsiktigt stöd 
för individen. Någon som följer den blivande företagaren på resan: 

Ja, precis, jag håller dem i handen hela vägen. Kan vara den som de kan 
beklaga sig till när de får ett krångligt svar från Skatteverket, då kan vi gå dit 
tillsammans. Jag är hela tiden kundens advokat, hela tiden med på den sidan. 

För oss är det tydligt att den reguljära vägledningen på området har fokus på 
handfasta ting, såsom affärsplaner eller marknadsundersökningar. Nystartskon-
toret har i flera fall varit en aktör som istället kan se människan bakom det bli-
vande företaget. Flera informanter talar om att bygga individer: 

Utgångspunkten är att målgruppen har sämre förutsättningar än snittet att 
etablera ett företag, uppgiften är att se till så att deras förutsättningar blir 
likvärdiga snittets.  

Om man ser på coachen/lotsen är det tänkt att den personen ska informera, 
identifiera, inspirera, det är en uppsökande verksamhet, då kan man säga att 
coachen/lotsen ska göra så att de människorna som kan identifieras, 
inspireras, står så väl rustade så att de, efter att ha arbetat med 
coachen/lotsen, kan ta till sig det stöd och rådgivning som krävs för ett 
företagande.  

Det är också tydligt att kommunerna i flera fall uppfattar att de möter den bli-
vande företagaren i en väldigt tidig fas, där det är långt ifrån säkert att just före-
tagande blir den slutliga lösningen:  

Inte enbart, vi vill ju rikta in oss på tiden… innan det är liksom riktig verkstad. 
[Kollega] brukar beskriva det som att vi jobbar i farstun... Där man då jobbar i 
ett tidigt skede med de här delarna som… de är lite mjukare, innan man 
kommer till business och gör affärsplan och budget. Nystartskontorets roll är 
att finnas tidigt och vara ett bollplank där man kanske bara funderar på att 
starta företag. 

Precis, så har jag förstått – man kan hjälpa – bara man får personen att lösa 
sin ekonomiska situation – om det blir till anställning – tips på var man kan 
hämta information, lägga ut sig och sitt CV på nätet, om det är Monster.se 
eller vad det nu kan vara, Arbetsförmedlingens sida, till att nej, du bör kanske 
ta en kontakt med en läkare – vad du berättar om dig själv är så omfattande 
problem, fysiskt eller mentalt eller vad det nu kan vara – att du kanske inte bör 
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släppa bollen och säga att du är frisk idag, som de säger på 
Försäkringskassan, utan du bör tala med en läkare på nytt. Det här blir alltså 
en otroligt bred tjänst, speciellt på en mindre ort.  

Den sammantagna bilden blir en tjänst som erbjuds vid en tidpunkt där ingen 
annan aktör vill eller har tid att vara. Att göra något som ingen annan gör kan 
definitivt betraktas som innovativt. Insatserna riktas framförallt mot prioritera-
de grupper som verkligen efterfrågar det stöd som erbjuds. Det är inte vår sak 
att avgöra om sådana insatser är samhällsekonomiskt bärkraftiga, men visst bör 
frågan ställas. Det är tydligt att de lokala mötena i många fall tar mycket tid i 
anspråk och vägen från olika former av utanförskap till eget företagande kan 
synas lång. Men kanske skapas andra värden längs vägen och kanske blir resul-
taten något annat än nya företag?  

En annan form av innovation som vi ser i materialet strider mot den nyss pre-
senterade bilden av Nystartskontoret som ett fysiskt och fast placerat kontor. 
Ambulerande, och i hög grad uppsökande, verksamhet präglar flera av kommu-
nernas arbete. Det allra tydligaste exemplet är Södertälje, men det är flera som 
uppvisar liknande drag. Så här beskrevs idén i Södertälje i ett initialt skede av 
projektet: 

Men det som jag tycker är väldigt innovativt med Nystartskontoret Södertälje, 
det är att det ska vara en ambulerande verksamhet. Det kommer att fungera 
som så att vi kommer att vara en halv till en dag hos Arbetsförmedlingen, i 
samarbete då med NyföretagarCentrum, vi kommer att vara en halv till en dag 
i veckan med Skatteverket, vi kommer att vara en halv till en dag i veckan i 
gamla stadshuset där arbetslivskontoret sitter, som har upp till åttahundra 
besökare varje dag. Där kommer vi att ha en plats i receptionen och finnas 
med och hålla föredrag vid behov och såna här saker. De andra två dagarna 
kommer vi att vara ute i kommundelar… vara ute i stadsdelar, det finns ju en 
del stadsdelar i Södertälje som är mer utsatta än andra och har större behov 
av arbete än andra. Och i regeringens uppdrag så står det klart och tydligt att 
vi ska vara nära kunden. … Och inte bara i stadsdelar, vi ska även medverka i 
evenemang, vad ska jag säga, näringslivsdagar, marknadsdagar, överallt där 
det samlas människor av dignitet i Södertälje och speciellt då den målgruppen 
vi eftersöker mest – ungdomar, kvinnor och folk av annat etniskt ursprung.  

Nystartskontoret i Södertälje kanske inte i alla delar blev som förutsades i cita-
tet, men väldigt nära. Det dominerande intrycket från kommunen är att verk-
samheten varit uppsökande och ambulerande och det gäller som sagt för flera 
av kommunerna. Nedan några ytterligare citat från andra kommuner som ex-
emplifierar: 
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Hon jobbar mer utåtriktat, hon pratar om sociala företag, hon pratar med våra 
nyinflyttade, nysvenskar via SFI:n och sådana grupper. 

Ja, hon har varit ute på skolor, hon har varit ute på ungdomens hus, hon har 
samverkan med olika föreningar tillsammans med SFI till exempel har hon 
haft en del, hon har haft lite workshops och har varit med och haft lite mässor 
som man har startat tillsammans med andra. Ja, massor med saker, 
Hushållningssällskapet har hon haft samverkan och haft lite grann, 
Coompanion har hon samverkat med. Ja, massor med saker. 

Det är mycket uppsökande verksamhet, att vara på plats. Där jag sitter nu, det 
är mitt kontor, men där är jag ytterst sällan, utan jag är på språng så att säga 
och försöker på ett otraditionellt sätt söka upp potentiella företagare i de här 
målgrupperna. 

Den här typen av ambulerande eller uppsökande verksamhet är inte ny för värl-
den – företagsrådgivare och andra har exempelvis deltagit för att informera på 
olika mässor och liknande. Men innovation kan också vara att använda en 
gammal idé i ett nytt sammanhang. Att så tydligt söka upp målgrupper som 
normalt inte möter information om nyföretagande, det kan betraktas som inno-
vativt.  

Ett mer svårfångat exempel på innovation i kommunerna är också värt att 
framhålla. Många gånger har det varit konfliktfyllt, men som påpekades i vår 
andra delrapport (bilaga III) kan det i många fall konstateras att projektet bidra-
git till en ny relation mellan myndigheter, kommun och privata aktörer. Vad 
informanterna berättar är att representanterna i styrgruppen, i den mån de träf-
fats, har lärt känna varandra och varandras verksamhet på ett djupare plan. Fle-
ra tror projekten har berett mark för andra, kommande projekt. Som exempel 
använder vi oss av vad som bara i förbigående nämns i slutrapporten från Sö-
dertälje. När styrgruppsledamöterna fick anledning att samspråka med anled-
ning av Nystartskontoret, då upptäcktes ett behov av att stämma av de egna 
tjänsterna mot andras: 

På uppdrag av Styrgruppen har vi tillsatt en operativ grupp med personer som 
arbetar nära medborgaren med olika åtgärder för att stimulera nyföretagande 
från skatteverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknads-
kontoret, NyföretagarCentrum och Drivhuset. Vårt första möte gick ut på att 
kartlägga vad vi gör inom varje organisation för de som vill starta eget. Vi fick 
fram en lång lista och såg där många saker som vi kan göra tillsammans för 
att stärka upp informationen. Vi kommer att träffas regelbundet för att skapa 
möjligheter och engagemang för nyföretagande. Den operativa gruppen 
stämmer av och rapporterar till styrgruppen. 



102  

Det tar tid att utveckla sådan samverkanskompetens som tidigare diskuterats (s 
25, 47). Genom Nystartskontoret har aktörerna lärt känna varandra, utvecklat 
respekt för varandras verkligheter och lärt sig att förstå spelreglerna för sam-
verkan. När detta nu har uppnåtts är förutsättningarna för innovation bättre, 
men projekttiden snart slut. Det kan konstateras att en lärdom inför liknande 
projekt är att huvudmannen inte bör underskatta den tid det tar att utveckla 
förutsättningar för samverkan.  Bara genom att olika aktörer träffas och disku-
terar skapas en samsyn som i många fall tidigare inte funnits.  Genom att klar-
göra rollerna och vad de olika aktörerna har för uppgifter, kan det antas att 
tjänsteutbudet i viss mån har blivit mera enhetligt och sammanhängande. Där-
med kan det hävdas att viss innovation i samverkan faktiskt förekommit med 
utgångspunkt i styrgruppernas arbete. I avsnitt 7.1 och 8.3 återkommer vi till 
behovet av olika fora för eftertanke och meningsutbyte. 

Det finns också några få exempel på innovativa inslag som enbart förekommit i 
en enda kommun. Ett exempel är det arbete med Digital Storytelling som pågått 
i Landskrona. Det är en metod som underlättar och tidigarelägger målgrupper-
nas möjligheter att presentera affärsidéer genom användandet av ny teknologi. 
Vidare har man i Göteborg arbetat med omfattande utbildning för blivande 
företagare.  

När vi i nästa avsnitt beskriver mötet med presumtiva företagare, kompletteras 
bilden av tjänsteinnehållet med de delar som vi inte funnit lika innovativa. För 
att summera de innovativa inslagen vill vi framhålla de kommuner som i en ti-
dig fas på vägen till det eventuella företaget tagit sig tid med de svaga i samhäl-
let samt de som arbetat uppsökande. Den uppsökande verksamheten kan dess-
utom, i vissa fall, ses som ett resultat av sådan samverkan som regeringen efter-
frågade. I övrigt finner vi dock få fall där aktörerna slagit sina kloka huvuden 
och resurser ihop för att utveckla nya metoder. Det kan då också förstås att det 
inte är någon betydande variation mellan vad som prövats i de kommunala pro-
jekten.  

Likformigheten kan till stora delar förklaras som ett resultat av korsbefruktning 
mellan kommunerna. Kommunerna kände till varandras existens redan från 
början. Som tidigare konstaterats gick det upp emot ett år från det att kommu-
nerna först blev varse att de var utvalda till dess att koncepten frystes genom 
ansökan till programmet. En av de kommuner vars koncept existerade före idén 
om Nystartskontoret, berättade om konceptet när myndigheterna kallade kom-
munerna till information. De andra kommunerna som måste formulera sina 
koncept lyssnade förmodligen uppmärksamt. Det aktuella konceptet var tydligt 
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fokuserat på att hänvisa till rätt aktör. Som vi ska se i nästa avsnitt, så är fokus 
på att hänvisa en dominerande komponent i de kommunala koncepten.  

Innan vi avslutar detta avsnitt vill vi också kommentera vad som nyss antytts 
om att vi, i åtminstone två fall, kunnat se att koncepten existerade före Ny-
startskontoret. I fall som dessa är det svårt att hävda att regeringens pengar an-
vänts till innovation. Mönstret känns igen från tidigare kapitel där vi argumente-
rat för att myndigheterna styrde en annan del av regeringens satsning till att 
förstärka egna, redan pågående aktiviteter (s 28, 36 ). En kommunal projektäga-
re beskriver i positiva ordalag: 

Ja, det är samma tankegods som ligger bakom beslutsunderlaget till 
regeringen som ligger bakom den urbana utvecklingspolitiken. Samma 
målsättning en-dörr-in, flera-dörrar-ut, koordinering syftande till optimering, 
utnyttjande av de europeiska strukturfonderna mm mm. De här bitarna är 
identiska, det är samma målgrupp också dessutom. Ger oss möjlighet att få 
mer styrka. … Och att stimulera nyföretagande och samarbete med etablerat 
näringsliv finns med i det hela, men tack vare Nystartskontor-erbjudandet har 
det blivit en skjuts framåt som fortfarande lever vidare. Det har varit en 
jättestor hjälp för oss, vi är otroligt positiva till det. 

Vi är inte lika entusiastiska. Det minsta problemet är att just dessa kommuner, 
av förklarliga skäl, var ovilliga att byta sina egna varumärken mot begreppet 
Nystartskontoret. Stora ansträngningar gjordes, dels för att förmå dem att an-
vända Nystartskontoret, dels för att de i sin marknadsföring skulle framhålla 
vilka de fyra myndigheter var som ansvarade för projektet inför regeringen. 
Namnet var förvisso ett villkor för tilldelning av medel men frågan torde vara 
av begränsat intresse för medborgarna. Som ytterligare försvar, och som tidiga-
re påpekats, så finns det dessutom tydliga fördelar med att inte ständigt byta 
strategi efter hur de medel öronmärkts som för stunden finns tillgängliga.  

Värre är att redan pågående och etablerade strukturer var ett av hindren för att 
etablera styrgrupper för innovation i samverkan, där de lokala koncepten kunde 
födas och efterhand förfinas. I de aktuella fallen saknades förutsättningar för att 
regeringens mål skulle uppnås.  

I detta avsnitt har vi framförallt diskuterat de innovativa inslagen i de lokala 
projekten. Vi har argumenterat för att en dominerande idé har varit att möta 
målgrupperna tidigt i processen samt att låta mötet få ta tid. I nästa avsnitt ska 
vi närmare studera hur mötet mellan de lokala partnerskapen och den blivande 
företagaren tagit sig uttryck.   
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5.3 Företagaren gör entré 

I merparten av de nio kommunerna finns en öppen kundmottagning dit blivan-
de företagare, från såväl de prioriterade grupperna som övriga, kan vända sig. 
Sättet att lokalisera kundmottagningen varierar mellan kommunerna. I några fall 
är mottagningen placerad inom de statliga servicekontoren, vilket därmed utgör 
en annan (begreppsmässigt förvirrande) variant av Nystartskontoret på service-
kontor jämfört med vad vi beskrev i föregående kapitel. I andra fall inryms 
verksamheten i kommunala lokaler, eller så är Nystartskontoret helt fristående. 
Tillgängligheten varierar också. Några är strategiskt placerade nära målgruppen, 
medan andra är mer undangömda och bara tar emot på bokade tider. 

Vissa kunder kommer på eget initiativ medan andra rekryteras genom sådan 
uppsökande verksamhet som berördes i föregående avsnitt. I vissa kommuner 
spelar också andra aktörer en viktig roll när det gäller att förse Nystartskontoret 
med besökare. I flera fall sägs Arbetsförmedlingen vara den viktigaste aktören 
när det gäller inflödet. Men också andra kan spela viktiga roller. I de fall Ny-
startskontoret är inhyst på servicekontoret är det givetvis naturligt för service-
handläggare att hänvisa. Men också i de fall servicekontoret finns i andra lokaler 
har det skapats nya stigar för medborgarna. Det samma gäller för vissa kom-
munala enheter och medborgarkontor. Som tidigare framhållits utgör Nystarts-
kontoret en ny resurs som gärna använts av dessa aktörer. Istället för att själva 
lägga tid på den blivande företagaren, har man kunnat hänvisa vidare till någon 
med mer tid till sitt förfogande. Inflödet av blivande företagare har alltså upp-
stått spontant, styrts genom uppsökande och marknadsförande aktiviteter samt 
uppstått genom hänvisning från andra aktörer.  

Vad de som tar emot bakom disken kallas, varierar mellan kommunerna. Väg-
ledare, coach, rådgivare, lots, kundansvarig, växellåda, akutmottagning – be-
nämningarna och liknelserna är många. Här ett axplock av röster från kommu-
nerna som inte bara beskriver vem som tar emot utan också vad som erbjuds: 

Vi har ju då en vägledare som ska hjälpa och lotsa personerna i fråga så att 
de kläs på alla kunskaperna som man behöver inför en företagsstart, eller om 
man väljer att inte starta. Målet är inte att starta företag, verksamhetens mål 
är att ge individen så mycket råd och stöd och kunskap så att man kan fatta 
beslutet själv om man ska starta eller inte. 

Vi ska inte sitta med affärsrådgivning, vi ska inte sitta och bedöma någons 
affärsplan, vi ska vara det lyssnande bollplanket, coachen, rådgivaren, inför 
konkret rådgivning, det är den rollen vi har. Det har jag fört fram tydligt, vi ska 
inte in, vi kommer inte att pilla på någons område utan alla aktörer är bäst på 
det de gör, och vad vi ska vara det är det här lyssnande örat, bollplanket inför 
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rätt aktör. … som akutmottagningen på sjukhus – vi är ju som en 
akutmottagning, kunden kommer till oss, vi lyssnar, vi frågar, vi ställer mer 
kompletterande frågor, just för att ställa rätt diagnos, vad är din livssituation 
nu, vad har du för målsättning, vad har du för bakgrund, vad har du för 
erfarenhet, och utifrån det – så pusslar vi ihop den här personen med nån av 
alla aktörerna då. Så det är våran klara roll. 

Hjälpa dem vidare att inse att du är inte där ännu, hjälpa dem att få insikt att 
oj, jag får nog tänka lite till. Så väldigt mycket coach, psykolog och rådgivare 
på en gång för att ringa in – var står de idag och vad är egentligen deras 
frågeställning, för att sen kunna hänvisa till rätt hjälp i det här systemet.  

Vi ska vara en sån… en växellåda… första stället för att ta reda på var de 
finns och vad de har för behov och sen kunna… det är då man liksom… de 
flesta kommer ändå att hamna på IFS… det är inte så att man ska samarbeta 
med 50 olika utan det blir nog tre fyra som man ska… precis som 
hittills….men vi ska vara de första de träffar och vi ska visa dem vidare. Det är 
meningen. 

Så hon har i blodet lite grann om det här tankarna man har som nyföretagare 
man har t ex – vilken typ av bolag ska jag bilda, såna saker, var ska jag söka 
det och känner till att Bolagsverket och såna saker. Såna praktiska saker som 
personer kan ha. Men även stötta i det här, kanske som coach har en person 
som har en idé, men inte kommer igång med den. Att man lägger realistiska 
återkommande möten, t ex, att man säger OK, du har en affärsidé, du vill 
börja sälja träskor. Har du kollat konkurrenssituationen på orten, din marknad, 
att man gör praktiska saker – OK, vi ses om en vecka, gör en 
marknadsundersökning under den veckan, om personen vet hur man gör det 
så gör hon det själv, eller får man kanske visa där också hur man kan kolla av 
marknaden, för att veta om den här affärsidén är bärande.  

Dessa citat innehåller enstaka personers bilder av vad Nystartskontoret ska 
kunna bidra med när den blivande företagaren dyker upp. Bilderna påminner 
om varandra och skälet kan vara vad som tidigare sagts om hur kommunerna 
påverkade varandra. Vi ska nu ändå visa att kundmötet skiljer sig åt på några 
centrala punkter. 

Kundmötet kringskärs 
Vi har tidigare diskuterat de begränsningar av det innovativa utrymmet som 
uppstod redan genom ansökningsförfarandet. Det var i hög grad förutbestämt 
vilka koncept de lokala partnerskapen skulle utveckla och etablera. Dock går det 
alltid att finna skillnader när ett fenomen zoomas in.  

En skillnad som framträder när förstoringsgraden ökas är förhållningssättet till 
andra aktörer. Tjänstens värde kan i hög grad påverkas av var gränsen dras mel-
lan vad Nystartskontoret ska göra och vad som lämnas åt andra aktörer. Frågan 
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har därtill varit relativt het i de kommuner där flera aktörer har ”trängts på en 
liten yta”. Av programledningens delrapport till regeringen i januari 2010 fram-
går att gränstvister finns att rapportera: 

I flera kommuner råder osäkerhet kring begreppet nystartskontoret och 
rollfördelningen mellan kommunprojekten och införandet av tjänsten 
nystartskontoret på service- och samverkanskontoren. I några kommuner 
förekommer diskussioner om rollfördelning och konkurrens mellan å ena 
sidan tjänsten nystartskontoret och å den andra sidan företagsrådgivande 
organisationer, framför allt Nyföretagscentrum. 

Från tidigare kapitel i vår rapport minns vi att Jobs and Society Nyföretagar-
Centrum uttryckte en negativ inställning till programmet som helhet. De argu-
ment som framhölls var den ursprungliga namnlikheten samt att en ny aktör 
inte behövs. Förslaget var att istället ge mera medel till deras verksamhet som 
redan hade en etablerad struktur. En informant med koppling till organisatio-
nen förklarar: 

Vi på NyföretagarCentrum var emot den här insatsen från början, för att 
NyföretagarCentrum ansåg att det är onödigt när det finns en struktur, en 
organisation, vi täcker egentligen 200 kommuner i landet, och det är en väl 
beprövad metod. Nu återger jag den diskussionen som försiggick i samband 
med lanseringen av det här projektet. Men … det här är ett politiskt beslut och 
man vill gärna ha sin egen stämpel på vissa åtgärder. 

Gränsdragningen till privata aktörer diskuterades redan på det tidigare nämnda 
mötet mellan kommunerna och programledningen, den 27 november 2008. 
Den bild som då kommunicerades var relativt tydlig: på de statliga servicekon-
toren får ingen rådgivning utföras men för kommunerna bör det vara fritt fram. 
Ett alternativ som dock framhölls var att de statliga medlen kunde användas för 
att finansiera extern rådgivning.  

Vid mötet sades alltså att kommunerna kunde erbjuda rådgivning, men detta 
förhållningssätt måste snart omprövas. Ett skäl är vad som utspelar sig redan 
den 23 april 2009 när Nystartskontorets referensgrupp samlas för första gången. 
De externa intressenter som infinner sig är få, men bland dessa märks den 
högst ansvarige för NyföretagarCentrum samt Vd:n för IFS Rådgivningscent-
rum. I minnesanteckningarna noteras de synpunkter som framförs vad gäller 
”uppdragets avgränsning (vägledning/rådgivning) och risken att genomförandet 
i kommunerna ska innebära minskade resurser till rådgivning till de befintliga 
’privata’ aktörerna”. Myndigheterna medger att ”i vissa fall ser det ut som om 
det etableras en ny aktör trots att det inte är ambitionen i programmet men vi 
har inte möjlighet att stoppa kommunerna”. Det noteras också en risk för ”att 
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de som arbetar ’på Nystartskontoren’ i kommunerna kommer att arbeta med 
rådgivning trots att det inte är ambitionen i programmet. Signalerna nu, tidigt i 
programmet, går åt båda hållen. Både ren vägledning och viss rådgivning bero-
ende på hur det ser ut på orten och ’traditioner’.” Avslutningsvis fastslås vad 
som är ett av skälen till att vi ägnar hela nästa kapitel åt saken, nämligen att 
”skillnaden mellan information, service, vägledning och rådgivning är inte helt 
lätt. Kanske behöver det tydliggöras av oss”.  

När myndigheterna funderar över det relativt turbulenta referensgruppsmötet 
kan de se att arbetet i de kommuner som specialiserat sig på hänvisning verkar 
förflyta relativt friktionsfritt. I ett av citaten ovan (akutmottagningen) framgår 
väldigt tydligt att de aktuella kommunerna inte ser det som sin roll att syssla 
med rådgivning. Nedan ytterligare ett citat som illustrerar denna inställning: 

Vi tycker att det ska vara skarpa gränser. Och också för att vi som kommun, vi 
får ju inte ge råd, vi får inte värdera affärsplaner, det ingår inte i kommunens 
uppgift, utan där tycker vi att det ska vara fristående personer som gör det. 
Det är svårt för en kommun att ta ansvar för det.  

Kanske är det för mycket sagt att myndigheterna var säkra på sin sak när de 
tidigare uppmanade kommunerna till rådgivning. Men efter mötet med refe-
rensgruppen, och efterhand som det första året passerar, kommuniceras det allt 
mer konsekvent att Nystartskontoret inte skall erbjuda rådgivning.  

Under ett möte där vi närvarar, mellan ansvariga representanter för myndighe-
terna den 10 dec 2009, diskuteras ett fall där rådgivningsspåret fortfarande är 
tydligt, men där kommunens representanter inte medger, eller förstår, detta. En 
av de närvarande berättar att ”NyföretagarCentrum har märkt att deras under-
lag förändras, men vi har nog löst det”. En annan person oroas dock inte så 
mycket och menar att rådgivning bör kunna tillåtas, ”det är ju försöksverksam-
het”. En tredje berättar då om en kommun där ”NyföretagarCentrum ser 
kommunen som en konkurrent”, att relationen är ”ansträngd”. Vederbörande 
rapporterar dessutom om ”diverse konflikter” med samma part i ytterligare en 
kommun och att information om det som där inträffar, hela tiden förs upp till 
moderorganisationen Jobs and Society. Den första tar nu åter till orda och säger 
sig vara rädd för att det ska bli för stora konflikter. Konsensus vad gäller den 
först nämnda kommunen blir till slut vad den tredje föreslår: att de i ansökan 
ska styras bort från rådgivning när de, med anledning av programmets förläng-
ning, ska söka mera pengar.  
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Representanterna diskuterar också om man vid den kommunträff som ska 
genomföras den 28 januari 2010 kanske bör jobba med begreppen vägledning, 
rådgivning, service och stöd. I likhet med vad referensgruppen konstaterat upp-
lever de begreppen som oklara och det diskuteras om det finns ”någon guru på 
området”. Någon guru uppbådades aldrig, och den begreppsutredning som ut-
lovats i nästa kapitel, var vid det aktuella tillfället inte gjord. 

Programledningen upplever dock att kommunerna inte är lika oroade över att 
klampa in på rådgivarnas revir. Särskilt tydligt är detta i de kommuner där priva-
ta aktörer saknas. Värt att påpeka är att det förekommer citat av det obekymra-
de slag som nu ska redovisas också från de kommuner där andra individer väl-
digt tydligt deklarerat att rådgivning inte är något man erbjuder. Det första cita-
tet är hämtat från en sådan kommuns slutrapport, övriga från våra intervjuer:  

Syftet med projekt [projektets namn] har varit att marknadsföra och synliggöra 
nyföretagande och framför allt, vägleda, rådge samt stödja inför start av, och 
vid drift av företag i ett tidigt skede i linje med tjänsten nystartskontor.  

Sen har jag också, gör jag enskilda insatser mot personer som går i starta 
eget tankar och hjälper dem att konkretisera en affärsidé, ner till då att 
eventuellt en affärsplan, de kontakter som behöver göras, jag lotsar dem att 
göra en att-göra-lista ungefär, så får de tillsammans kan jag göra vissa 
insatser rent kompetensmässigt, men även att de får någon som pekar – gör 
så här, du behöver göra detta innan. Man gör en agenda helt enkelt, bryter 
ner det här stora till att de kan ta på det. Nu ska jag göra detta sen går vi 
vidare. Där har jag fem sex såna här enskilda individer som är i de här 
nämnda målgrupperna, en del är olika långt, jag har en person som jag har 
hjälpt från noll i princip och som nu har skickat in en affärsplan för att få starta 
eget bidrag. Där jag också har varit ute och tittat på lokaler och kontakt med 
bank, där det är hela vägen. Så finns det de som bara önskar att jag lotsar 
dem vidare, ger dem råd, inför att nån ska ta över en befintlig verksamhet 
som vill stämma av, så det är ett brett spann av olika insatser jag gör där.  

Det är ofta så, är det så att de känner att de vill ha hjälp med sin affärsplan, 
då har jag hjälpt dem med det. … Men som det är nu, jag hjälper dem med sin 
affärsplan, om de vill det, och det är mer eller mindre, beroende på. Det är de 
som har språksvårigheter och tycker det är skitsvårt att skriva på svenska, 
och då hjälper jag dem med det, och med andra är det mer att vi spånar kring 
olika punkterna och så får de skriva själv.  

Vi har uppmuntrat dem som har varit ganska osäkra, givit handfasta råd och 
tips till dem som kommit en bit på vägen el. börjat driva sitt företag, vi har 
informerat vår omvärld om vår tjänst bl.a. genom stora annonser i lokala 
tidningar, utdelning av broschyrer, medverkan i starta eget dagen. 

Det kan vara en ung kille som jag har haft kontakt med nästan hela tiden, han 
startade företag han fixade liksom den processen själv men sen kände han att 
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han behövde nån som han behövde bolla med för han funderade på att 
utvidga och skaffa fler ben att stå på, vem kan jag få som hjälper mig med att 
skriva avtal till exempel med ett företag som han skulle bli återförsäljare för. 
Då kunde jag lotsa honom vidare till Handelskammaren i [en annan kommun] 
och han har velat ha hjälp med att försöka formulera sig i ord för att kunna 
göra en liten ansökan om mikrobidrag, nån annan har kommit för att han har 
funderingar på att anställa och han bara ett deltidsföretag och hur i hela friden 
bär man sig åt och vad händer då. 

Jag ser… risker finns alltid men man gör det inte på egen hand, det finns så 
mycket hjälp att få… när folk kommer hit, efter tio minuter när vi har pratat 
med personen ser jag att det går aldrig ihop … utan vi går igenom hela 
affärsidén så att han ser själv eller inser själv att det inte går, vi kan sitta i två 
timmar, sen kommer man själv till slutsatsen att det här går inte ihop och så 
liksom … man sätter ofta hela familjen… det är ingen personlig grej, så man 
är väldigt noga med att inte rekommendera något till några som inte är 
beredda. Å andra sidan, brist på rådgivning i idéfasen gör att många startar 
…, nånstans finns gränser för vad som är en bra affärsidé men jag tycker 
absolut att alla ska få en chans att prata om sin affärsidé, sen får man komma 
fram till om det går eller inte att genomföra.  

Gränser som skapat problem 
Det måste konstateras att den avgränsning till rådgivning som gjorts har varit en 
ständig stötesten för många kommuner, i flera fall har den varit levande under 
hela projekttiden. I Landskronas slutrapport finns följande avsnitt: 

Att bedriva ett arbete gentemot de inom nystartskontor prioriterade 
målgrupperna (inte minst individer med annat etniskt ursprung än svenskt) 
kan inte enbart handla om coachning och lotsning. Det måste tillåtas innehålla 
handledning och ett visst mått av rådgivning. Om detta inte tillåts är det högst 
osannolikt att processer mot företagande påskyndas. Snarare kan det finnas 
en risk att då förhoppningar som väckts grusas av att resan (processen) 
visade sig vara mycket längre än vad man föreställt sig. 

Det finns en stor mängd röster i det empiriska materialet som vittnar om de 
svårigheter som uppstår när en rågång upprättas mellan information och råd-
givning. Det känns viktigt att ett antal av dessa får komma till tals: 

Jag kan säga så här – det är mycket individuellt, alltså de här kunderna som 
kommer de är olika och de har olika idéer och de har kommit olika långt i sina 
planer, så vad vi gör beror främst på var de finns så att säga och var deras 
behov ligger. Det finns kunder som kommer bara fem minuter, vet vad de letar 
efter och när de får informationen så är det slut, men de flesta de fortsätter 
man med på nåt sätt och där ingår att man ska få lite rådgivning, man kan inte 
bara säga, nu ska du gå till NyföretagarCentrum, så fungerar det inte, det är 
inte riktigt tanken heller utan vi tar den första rådgivningen här, det måste man 
också göra för att starta eget kan vara alla möjliga olika saker, så för att 
hänvisa vidare måste man åtminstone ha en rådgivning och gå lite djupare, 
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både prata med personen om personliga förutsättningar och affärsidéns 
förutsättningar.  

När de väl har skissat på en affärsplan är de välkomna till mig igen, då skulle 
jag kunna titta på t ex budgeten eller hela affärsplanen och ge feed-back. Det 
vet jag att den biten egentligen inte ingår i mina arbetsuppgifter som 
företagslots, men nånstans innerst inne vill jag att de ska lyckas, och då kan 
jag inte bara avvisa dem och säga gå till Nyföretagarcentrum som egentligen 
inte just nu kan ta emot dig. Det är så.  

…så vore det ju synd om vår kompetens och kunskap inte ska sträcka sig 
över att hjälpa dem med de frågorna de behöver, eftersom det handlar om 
individuell vägledning. Så att man kan säga att största delen får individuell 
vägledning, råd och stöd. Och sen är där en bit, en viss, som behöver 
information om det här, kan jag starta mitt företag utan f-skatten, och då får vi 
säga – vad tror du man kan göra, vad tror du är lagligt och hur kan det se ut 
när man gör det? Jag vet ju svaret, men vi går ju inte in i våra myndigheters 
professioner, vi är väldigt tydliga med vad vi är bra på, för vi lotsar de vidare 
då t ex till skatte- och avgiftshantering, som då de bara kan ställa sig i kö, 
alltså det är ju ett öppet forum där du kan ställa dig i kö eller boka en tid, där 
de ska ställa de frågorna till SV, för att det inte ska bli några problem. Så då 
lotsas – den personen, det kom en tjej till mig, hon har bott i Barcelona i tre år 
och är utbildad fotograf, så fort hon kom hit här första veckan så ansökte hon 
om f-skatt. Hon frågar mig saker om hur gör man med moms och skatt. Och 
jag sa till henne att du kan inte starta fakturera om du vill dra momsen, jag är 
gammal företagare, så jag… då kan hon ju inte dra momsen. Så mitt svar är 
nej, men om du vill vara säker så ska du gå till – och så hänvisar jag henne dit 
och så har vi en kontakt i projektet som vi alltid kan ringa. Hon fick hennes 
namn och telefonnummer. … Men jag vill ändå vara tydlig med att inte lägga 
mig i deras business. Det är ett steg som de får ta och stå för och ta ansvar, 
och vi är här, liksom. Och sen gav jag henne numret, och så fick hon sticka 
ner till skatte- och avgiftsanmälan, sätta sig i kö och få ett svar. För jag sa, de 
finns ju där till för dig. Och de kan till och med underlätta det för dig, faktiskt.  

Jag har ju lite grann, nu vet jag inte, det har varit några formuleringar, där jag 
har varit som sjutton på att nej, vi är ingen rådgivnings… men det är också en 
jädra balansgång i det, va. Det här med, det har vi stridit lite om – rådgivning 
och coachning i samband med start och drift, va.  

Ja fast jag känner att det här med att gå och tänka till, istället för att de ska gå 
till NyföretagarCentrum när de inte är klara…då kan man säga att titta dig 
runtomkring vad som finns och gör en marknadsundersökning, titta på dina 
konkurrenter. Det tycker inte jag är riktigt rådgivning. Där är mer att väcka 
tanken och kanske ge dem den här broschyren, hur man 
marknadsundersöker. Så att visst, men det kan vara svårt att dra gränsen 
men när man börjar gå in och titta på en affärsplan, det gör ju inte jag. För en 
del kommer ju till mig och har en affärsplan men den går inte jag in i för det är 
NyföretagarCentrum, eller nån rådgivare som ska göra 
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Det finns ytterligare ett par fall som vi vill lyfta fram för att spegla problemati-
ken när det gäller vem som gör vad. Exemplen visar hur det på det lokala planet 
kan uppstå ganska dråpliga situationer utan givna lösningar. 

I samband med att Nystartskontoret i en kommun skulle bemannas anställdes 
en vägledare som tidigare hade arbetat inom NyföretagarCentrum. Till en bör-
jan anställdes personen på halvtid vid sidan av fortsatt arbete som rådgivare. Då 
detta var en av de kommuner där det tydligt var sagt att rådgivning inte skulle 
ske, uppstod situationer där vägledaren i princip måste hänvisa individer till sig 
själv. Samtalen måste fortsätta vid annan tid och på annan plats. Uppenbarligen 
hade vägledaren tillräcklig kompetens för att ge råd, gällande exempelvis affärs-
planer, men tvingades att stympa den värdeskapande processen för den blivan-
de företagaren och istället hänvisa vidare. När vägledaren senare anställdes på 
heltid, blev den djupare delen av hans kompetens inte längre tillgänglig för 
medborgarna.  

I en annan kommun uppstod ett läge där kommunens projektägare fick tjänst-
ledigt på halvtid – mitt under projektet – för att etablera ett NyföretagarCent-
rum i kommunen. En av medlemmarna i styrgruppen berättar: 

Det är inte så längesen det körde igång det där NyföretagarCentrum. Och 
killen [projektägaren] han jobbar där, som också finns med i styrgruppen, så 
att det gör ju att saker och ting blir lite lättare. Men det är klart att det finns en 
liten komplexitet i det där: vem som ska ha hand om vad? Om jag har förstått 
saken rätt så tar [projektledaren] mer det övergripande, och den här 
individuella informationen från början och ger råd åt personerna och sen 
slussar hon dem vidare dit. De ska väl ha kommit en bit på vägen innan de 
går till NyföretagarCentrum tror jag. 

En kommun drog sig t.o.m. ur projektet då de inte såg något värde i att fortsät-
ta utan rådgivning. Den aktuella kommunen hade initialt tagit god tid på sig att 
inkomma med en fullständig ansökan. Det var också problem med kravet på 
medfinansiering. Projektet kom sedermera igång, men när möjligheten att för-
länga projekttiden uppstod, valde man som enda kommun att tacka för sig och 
dra sig ur. I våra intervjuer framkommer något, som möjligen kan hjälpa oss att 
förstå. Orsaken verkar vara att det inte fick förekomma rådgivning inom Ny-
startskontoret. Våra informanter menade att då var verksamheten meningslös 
eftersom samma tjänst erbjöds på det lokala servicekontoret. Rådgivning kunde 
däremot ske utan Nystartskontorets restriktioner inom en annan enhet under 
kommunens näringslivskontor. Vi citerar två representanter för kommunen: 
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Enligt skatteverkets pressmeddelanden och direktiv så ska ju dom här 
servicehandläggarna ledsaga och hjälpa till i kontakt med olika myndigheter. 
Alltså i princip samma roll som Nystartskontoret har haft hittills; att lotsa, 
ledsaga, men inte coacha och inte rådgiva. Och det blir ju bara en fjäder av 
en höna: att lämna ut blanketter, skatteanmälan, momsen vart ska jag vända 
mig för Starta-eget bidrag och a-kassan, hur påverkas den? Det är ju i stort 
sett det dom kan göra, för sen är de ju förhindrade … genom sin 
myndighetsutövning… Nystartskontoret sitter i samma lokaler som dom, dörr 
vid dörr, och det skulle ju visa sig knepigt, ut mot den lokala marknaden om 
man började prata två olika Nystartskontor… Det är därför vi i vår styrgrupp 
har resonerat om att man ska lyfta in delar av det [Nystartskontoret] har jobbat 
med in i kommunens näringslivsorgan… Och det är det jag menar: att den här 
mera djuplodande lotsningen, coachningen, att tänka på det här med 
affärsplan. Hur ska jag finansiera min start? Och vilka tillstånd kan jag 
behöva? Och vad kan jag få hjälp med? Det, det är den delen som det lokala 
näringslivskontoret ska ta hand om. 

Det var ju, om man säger, [Nystartskontoret] fick ju mycket instruktioner från 
[programmet] om man säger, hur man såg på… myndigheterna emellan. Och 
det är ju en vägledande och informativ roll man ska ha… [Nystartskontoret] får 
ju inte ha en rådgivande roll, är det sagt. 

Fallet är också ett exempel på alla de bekymmer som orsakades av att regering-
en begärde att Nystartskontoret skulle heta Nystartskontoret även i det fall det i 
själva verket rörde sig om ett servicekontor. Beslutet har i flera fall bidragit till 
oklarheter vad gäller rollfördelningen i förhållande till de statliga servicekonto-
ren. Ta detta exempel som en kommunal representant framför:  

… och sen hade ju dom gått ut med nåt sånt här pressmeddelande ”nu startar 
vi Nystartskontoret”, Försäkringskassan. Då ringde ju [privat aktör] mig på en 
gång, ”vad säger du om den här konkurrensen?” ”Va, jag hade ju inte ens sett 
den”. Men då fick jag [Tillväxtverket] att ta i det. För det dom menade var att 
det var ju servicekontoret. 

Gränser som fungerat 
Intressant är att i ett par kommuner har relationerna förbättrats. I dessa fall har 
det tydliggjorts att den rådgivning som utförs riktar sig till medborgarnas tidiga 
steg på vägen mot ett eventuellt företag. Om denna målgrupp finns ingen kon-
kurrens och när potentiella företagare rekryterats så kan de i ett senare steg 
hänvisas vidare till NyföretagarCentrum. Detta bättrade på relationen. Ett be-
kymmer kan dock vara att det inte är givet för en rådgivare att ökat inflöde är av 
godo. Om det inte följer någon ytterligare finansiering med individen riskerar 
denna att bli utan stöd på grund av resursbrist: 

Hon sa att problemet med NyföretagarCentrum är att visst, de får fler klienter, 
i och med att Nystartskontoret fungerar som insparkare till dem, men 
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problemet är att det är kostnadsfri rådgivning, så fler klienter innebär inte mer 
pengar, i princip kan det innebära en belastning för dem. Vilket gör att de 
kräver pengar av Nystartskontoret – i vissa fall har Nystartskontoret köpt 
tjänster av NyföretagarCentrum. Det är väl en lösning. När det väl blir dags för 
rådgivning köper man helt enkelt tjänsten av NyföretagarCentrum. 

Nystartskontoret har hittills i alla fall inte allokerat några medel för att köpa 
den här typen av tjänster från NyföretagarCentrum, och NyföretagarCentrum 
har väldigt dålig ekonomi, så att NyföretagarCentrum har i praktiken ingen 
möjlighet att ta emot de här kunderna som skickas från Nystartskontoret. 

I en tredje kommun sägs relationen ha förbättrats genom en tydlig uppdelning 
av målgrupperna. Vår tolkning är dock att det också i detta fall rör just personer 
som befinner sig i samma tidiga fas som nämndes i de två fallen ovan. Krasst 
uttryckt är de privata rågivarna inte alltid så intresserade av de målgrupper som 
kommunerna valt att prioritera.  

Exemplen visar att det kanske inte behöver finnas någon konflikt mellan Ny-
startskontoret och privata aktörer. De personer som själva söker sig till privat 
rådgivning kanske i vissa fall befinner sig i utanförskap, men det kan knappast 
ha varit dem regeringen ville nå? 

En viktig insikt som kan vara värdefull att ta med sig till andra former av sam-
verkan mellan offentliga och privata aktörer är att det inte är givet att en privat 
aktör är intresserad av ökad samordning. Varje besök som kan bokföras av en 
privat, men statligt finansierad, rådgivare är ett plus i statistiken. Samtidigt med-
för varje besökare dock en rörlig kostnad, som nyss framhållits. Vi återkommer 
till denna tanketråd i nästa kapitel.  

Genom citaten i detta avsnitt har vi försökt att ge en bild av att mötet med den 
blivande företagaren kan te sig väldigt olika. Konceptuella beskrivningar i an-
sökningshandlingar och rapporter kan te sig lika, men bakom sådana ord som 
”vägledning” och ”coach” döljer sig väsentliga skillnader. Där någon enbart 
hänvisar kan en annan arbeta ingående med kvalificerad rådgivning. Skälet till 
den rikliga mängden citat är enkelt. Vi vill stryka under att Nystartskontoret inte 
är en homogen tjänst. Skillnaderna är stora både vad gäller valet av målgrupp 
och vad gäller förhållningssättet till vägledning, rådgivning och information. 
Skillnaderna är av stor betydelse för det värde som tjänsten skapar. Avsnittet 
har bidragit med underlag för en diskussion om vad Nystartskontoret egentli-
gen är och ska vara i framtiden. 

Som utlovats ska vi i nästa kapitel försöka att bidra till politikområdet med en 
begreppsutredning. Men dessförinnan ska vi fylla på med ytterligare några iakt-
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tagelser från de lokala projekten.  I nästa avsnitt lyfter vi fram relativt konkreta 
exempel på hinder som på olika sätt motverkat idén om samverkan mellan ak-
törer i kommunerna. Därefter återstår ett avsnitt om delprogrammets prestatio-
ner innan kapitlet avslutas med reflektion. 

5.4 Luckor i manuskriptet 

I våra studier av de nio olika lokala projekten har vi då och då slagits av de hin-
der som uppenbarligen existerar och som försvårar den önskade samordningen. 
I detta avsnitt ska vi återge några sådana exempel under två rubriker. Det första 
avsnittet behandlar vad som kan liknas vid systemfel där olika regelverk inte 
harmonierar med varandra. I det andra så återvänder vi till ett område som be-
handlats tidigare i rapporten. Vi visar med tre olika exempel hur intraorganisa-
toriska faktorer läcker in i olika aktörskonstellationer och skapar hinder för 
samverkan.  

Regelverk som inte harmonierar 
I programledningens delrapport till regeringen i januari 2010 lyfts fram att ”oli-
ka system” kan motverka varandra. Man exemplifierar genom ett förslag och en 
fråga: 

1. Förslag:Inrätta en åtgärd för stegvis start av företag som ett steg före 
Arbetsförmedlingens Stöd till start av näringsverksamhet. Åtgärden skulle 
kunna innehålla grundläggande utbildning, vägledning och eventuell 
förstärkning av yrkeskompetens. 

2. Fråga: Kan man vara kund hos nystartskontoret och arbeta med att 
förbereda företagsstart utan att anses ha återfått arbetsförmåga om man 
samtidigt tar emot sjukersättning? 

I Södertäljes slutrapport finns att läsa: 

Ett hinder som jag kan se är de som har försörjningsstöd eller någon annan 
form av bidrag får en väldigt liten ersättning när de får Starta Eget bidrag. 
[Nystartskontoret] har lyft upp frågan till försörjningsstöd om det finns 
möjlighet att få fylla upp med försörjningsstöd när man har fått godkänt för 
Starta eget bidrag. Det finns andra kommuner som har genomfört det bl a 
Malmö. Ärendet utreds i kommunen. 

På liknande sätt har vi i olika intervjuer fått återberättat hur olika regelverk, 
skapade i ett annat stuprör, stör möjligheten för enskilda individer att starta 
företag. Det är inte vår sak att avgöra om hindren existerar i juridisk mening, 
men obeaktat juridiken så fungerar de ändå som effektiva hinder i operativ me-
ning. Nedanstående exempel upplevs som, och utgör därmed, ett hinder i en av 
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de nio försökskommunerna. Också här är det tydligt att just Arbetsförmedling-
en har många kontaktytor gentemot Nystartskontoret. 

Nu har vi ju, eller upptäckt och upptäckt, men det har ju blivit, kommit upp till 
ytan lite grann så där att Arbetsförmedlingen får ju inte bevilja starta eget 
bidrag till ungdomar under 25 år, vilket innebär att då betalar inte kommunen 
försörjningsstöd heller, för det är ju lite utifrån socialstyrelsens riktlinjer. Det 
man gör att man kan fylla upp då, när man deltar i en arbetsmarknadsåtgärd, 
så det har jag lyft till [tjänstemän inom Arbetsförmedlingen]. Inte för att jag tror 
att man får till en förändring men mitt förslag är att man ska göra ett undantag 
för de här nio kommunerna, eftersom man ger ett budskap från 
näringsdepartementet, via Tillväxtverket, att jobba med gruppen ungdomar, 
och sen sätter man stopp från andra – från arbetsmarknadsdepartementet då. 
Och det är väl sånt, det ser jag också som en uppgift, att plocka fram de här 
grejerna som klaschar, liksom. Sen vet jag inte hur långt man kommer med 
det, men… 

Det skulle även underlätta om unga blivande entreprenörer kunde få gå som 
lärlingar och samtidigt få behålla det bidrag de har. Ofta är det att den som lär 
ut inte kan betala men kan ge kunskap.  

Det var det jag såg att varje myndighet har ju sina regelverk att gå efter och 
så vidare. Så det är det som i första hand styr dem. Då kan det ju vara så att 
det som vi föreslår kan krocka med det regelverket. Till exempel, nu har jag 
en som ska starta en egen firma inom ett område där det inte finns nån riktig 
just nu. Så vi bedömer det här som en lysande idé. Och då har vi praktikplats 
… som man kan få och utnyttja fullt utrustade med kontor och material och 
telefon och data och hela ditten. Men då ska det vara fredat från 
Arbetsförmedlingen, man ska inte kunna skicka ut dem på något jobb den tid 
som de är i praktik där och då … även om Arbetsförmedlingen har sagt ”ja, så 
får ni göra”, så kan det vara handledare som säger ”men så kan ni inte ha det 
för blir det något jobb så ska du ta det” för då var den där regeln före 
Arbetsförmedlingens tänk om man säger så. Och det är såna svårigheter och 
då kan ju kunder komma och säga att ”jag fick inte”. Och ska man lämna det 
därhän då blir det så, men det gör vi ju inte förstås utan då tar vi kontakt och 
säger att nu blev det lite fel det här. Så det är såna saker som kan finnas. 

Men det är inte bara i relationen med det arbetsmarknadspolitiska området som 
det finns potentiella hinder. Nedan två exempel från det socialpolitiska området 
där både statliga och kommunala regelverk kan störa. Det senare exemplet talar 
för att Försäkringskassan inte alltid är irrelevant som partner: 

Starta eget processen som sådan, den fungerar väldigt bra om man har en 
viss buffert, innan man startar, säg 250 000 på banken eller nåt sånt där, då 
fungerar den jättebra. Och så fungerar den också bra i AF-sammanhang, där 
man är arbetslös, då finns det bra möjligheter, och det tillkom fler möjligheter 
nu, så att det, där kan man vara utan pengar i stort sett och ändå gå igång. 
Medan det på försörjningsstöd-nivån, då är man ju… det är ju det sista som 
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samhället tar till om man säger så, du måste sälja allt du äger och har först för 
att komma i beaktning och om man befinner sig i en risig situation och 
beslutet om försörjningsstöd drar ut på tiden, det är en tuff värld att vara i. 
Och… då kan man ju, när man väl har landat som bidragstagare då kanske 
man kan, om man skulle få idén att starta eget eller få hjälp att starta eget, då 
blir det ju en tuff uppförsbacke att ta sig uppför och det som man kan se det är 
att – viss hobbyverksamhet det kan man ju godta och man kan säkert också 
få vissa tillstånd att planera sitt företag tillsammans med mig, på 
försörjningsstöd, men man ska vara väldigt väldigt försiktig i det läget så man 
inte tappar bort sitt försörjningsstöd och plötsligt glider över och blir betraktad 
som egenföretagare, för då är det kört.  

Och nu på fredag ska vi träffa handläggarna på Försäkringskassan just för att 
diskutera, ja, hur mycket får man vara verksam med sin företagsidé innan 
liksom man inte tycker att de är sjuka längre, om jag uttrycker mig så, så att 
man riskerar att förlora i sjukersättning och så, som är viktigt för en under den 
här tiden. Man måste hitta en smidig övergång däremellan, från det att man 
har sjukersättning till dess att man står där som egen företagare. Det är en 
systemfråga, det är ett regelverk som finns hos Försäkringskassan som är 
ganska stelt. De måste väl ha såna regler för att det ska fungera i deras 
verksamhet. 

Vi tror att flera av ovanstående exempel visar hur regelverk skapade för att 
åstadkomma något kan sätta käppar i hjulet i ett annat sammanhang. Det är 
mycket möjligt att regelverken bör se ut exakt som de gör, men det är inte givet 
att alla dessa krockar är kända alternativt prioriterade inom regeringskansliet. 
Att enstaka individer som möter människor i olika former av utanförskap har 
fått en möjlighet att beskriva sina upplevelser och också lära sig mer om andra 
aktörers system och regelverk är ett konkret resultat av arbetet med försöks-
verksamheterna i de nio kommunerna. Att skapa arenor av det här slaget är en-
ligt vårt sätt att se en prioriterad uppgift för ledande personer inom förvaltning-
en. Det hela påminner mycket om den förebyggande verksamhet som för några 
år sedan drevs inom Kronofogdemyndigheten, där ledningen lyfte fram ansva-
ret för enskilda medarbetare att påtala systemfel som de upptäckte i sitt dagliga 
arbete med skuldsatta. Detta oavsett om det var egna eller andra politikområ-
dens regelverk som skapade problemen.  

Oro på hemmaplan 
I ett tidigare kapitel beskrev vi ett fenomen som vi kallade styrläckage (3.3). Vi 
kunde se hur styrsignaler och pågående aktiviteter på hemmaplan hos en sam-
verkande aktör störde hela konstellationen av aktörer och det pågående gemen-
samma arbetet. Med flera partners inblandade blir den sammantagna risken för 
störningar flerdubbelt större än vad som gäller i traditionella intraorganisatoris-
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ka projekt. Motsvarande styrläckage har vi identifierat också i de nio kommu-
nerna. I detta avsnitt återges några sådana exempel av många.  

Det första exemplet klipper vi från Landskronas slutrapport. Där beskrivs hur 
avsaknaden av en kommunal näringslivsorganisation, samt pågående utveck-
lingsarbete inom myndigheterna, har stört det gemensamma projektet: 

Under 2008 avvecklades näringslivsorganisationen inom Landskrona stad. 
Frågan om ny organisation har därefter varit högprioriterad både politiskt och 
förvaltningsmässigt och olika förslag har diskuterat. Men tyvärr har inte någon 
ny organisation kommit på plats och under 2010 har frågan skjutits framåt i 
avvaktan på vilket politiskt styre valet skulle medföra. Nu är styret klart och 
frågan återigen högprioriterad. Praktiskt har avsaknaden av 
näringslivsorganisation medfört att den nödvändiga långsiktigheten inte har 
varit möjlig att uppnå vad gäller samverkan. … Den avgörande svårigheten i 
arbetet har varit att [Nystartskontoret har] verkat … under en tidsperiod som 
kännetecknats av otydlighet och osäkerhet kring organisation, uppgifter, roller 
och mandat inom de samverkande aktörerna. Tidigare har nämnts 
avsaknaden av näringslivsorganisation i Landskrona stad. Men till detta 
kommer att inom både den kommunala och de olika statliga organisationerna 
har omorganisationer skett och därmed också byten av kontaktpersoner. 
Detta har inneburit att ett grundläggande förankringsarbete ständigt har 
behövt bedrivas. 

Ett annat exempel hämtas från en av de kommuner som etablerat ett separat 
Nystartskontor parallellt med att Skatteverket och Försäkringskassan förberett 
öppnandet av det gemensamma servicekontoret. En kommunal företrädare på-
talar för oss att situationen har inneburit att myndigheternas representanter i 
styrgruppen ideligen uteblivit från möten eftersom de prioriterat servicekonto-
ret. Även på den lokala nivån ser vi hur ett samverkansprojekt (där de aktuella 
parterna har ett uppdrag från regeringen) prioriteras bort till förmån för ett an-
nat (uppenbarligen mer angeläget) samverkansprojekt.  

Det tredje och sista exemplet handlar om något så vardagligt som lokaler. Att 
samlokalisera inkluderar uppenbarligen väldigt många fler dimensioner än vad 
som framkommer vid en första anblick. I en kommun drevs idén om att placera 
Nystartskontoret i de lokaler där också det nya servicekontoret skulle inrymmas. 
Det fanns också långt gångna idéer på att bjuda in andra kommunala och statli-
ga aktörer till någon form av medborgarkontor. Det var i det aktuella fallet nära 
att näringsministerns uppmaning: ”sätt er i samma hus”, hade tillgodosetts (s 9). 
Nedan några saxade urklipp från en artikel i en lokal dagstidning från juli 2009, 
som visar att diskussionerna var relativt långt gångna: 
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För cirka sex år sedan flyttade försäkringskassan från centrum … Nu är det 
dags för ännu en flytt. Från och med den första december ska ett 
servicekontor öppna i [kommunen]. Servicekontoret är en sammanslagning av 
försäkringskassan och skattekontoret. … Det nya kontoret ska ha fyra 
heltidsanställda som ska serva kunderna med både skatte- och 
försäkringsärenden. … Förutom skattekontoret, som i samband med 
sammanslagningen lämnar sina lokaler … och försäkringskassan är det tänkt 
att även Nystartskontoret … ska få en plats i lokalen. - Troligast är att tjänsten 
som coach placeras på servicekontoret, säger [projektledaren] för 
Nystartskontoret … På grund av det stora antalet besökare är det viktigt att 
servicekontorets nya lokaler är rymliga. - Flyttar vi in hos arbetsförmedlingen 
krävs det en viss ombyggnad av lokalen, säger [en controller inom 
Skatteverket]. Frågan diskuteras just nu av de berörda myndigheterna och 
[den lokala förening] som äger lokalerna. Svar på om placeringen är möjlig 
väntas i början av hösten. Enligt [en tjänsteman] är det sannolika att ännu fler 
myndigheter flyttar in på servicekontoret. - På sikt kan det här utvecklas till ett 
medborgarkontor. Det skulle till exempel vara tänkbart att Migrationsverket, 
kronofogdemyndigheten och den nystartade pensionsmyndigheten blir en del 
av servicekontoret, säger han. 

Nystartskontoret i kommunen blev aldrig samlokaliserat med servicekontoret, 
som i sin tur aldrig flyttade in i de lokaler som Arbetsförmedlingen redan satt i. 
En informant ger oss en detaljerad beskrivning av hur vederbörande uppfattat 
den process som slutade med att idén om det gemensamma huset övergavs. 
Uppenbarligen har det funnits interna överväganden hos respektive aktör som 
övervägt de potentiella fördelarna som medborgarna skulle kunna få:  

Sen vet jag inte om Arbetsförmedlingen varit involverad, de borde ha varit det, 
men det framstår nästan som att de inte hade varit det. Den nya lösningen var 
att man skulle ha en dörr på gaveln. … Så att när man kommer på den stora 
gatan så ser man entrén direkt. Och Arbetsförmedlingen har tagit strid om det 
därför att den här nya lösningen skulle innebära att Arbetsförmedlingen 
förlorade tre rum, det var lite oklart – arkitekten hade sagt fel, men oavsett så 
förlorade de på det. Och det andra var att kommunen ville ha den här dörren, 
för de menar att det är väsentligt att signalera att det är nånting nytt. Det har 
varit mycket dravel hit och dit och diskussionen handlade om kostnaden men 
jag har svårt att se… Det handlar väl helt enkelt om hur man ska samarbeta 
och på vems premisser. … Jag upplever att de statliga myndigheterna tycker 
att kommunen kräver för mycket, och det är både kostnadsmässigt men andra 
aspekter också .... ni är bara en aktör varför ska ni kräva så här mycket 
gentemot tre eller fyra aktörer.  

Exemplet som beskriver den havererade samlokaliseringen berör givetvis ett 
större sammanhang än Nystartskontoret, men visar ändå hur interna faktorer 
läcker in i samverkanskonstellationer och ibland till och med får projekt att av-
stanna eller läggas ned. Ett regeringsuppdrag med tillhörande pengapåse räcker 
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inte för att medborgarens behov ska prioriteras framför dörrar och andra kon-
kreta och därmed åsiktsattraherande s.k. cykelställsfrågor (jfr Parkinson 1957). 
Detta exempel, och andra, föranleder en väsentlig fråga: i vilken mån är tjänste-
producerande system utrustade med egen förmåga till förändring och förnyelse? 
Är det just pengar och uppdrag som saknas för att aktörerna ska stimuleras att 
samverka för medborgarorienterad innovation? Med löftet att återkomma till 
denna frågeställning i avsnitt 8.2, avslutas nu genomgången av vardagliga hinder 
i de nio kommunerna. I nästa avsnitt diskuterar vi värdet av de prestationer som 
aktörerna kring försöksverksamheterna har levererat inom ramen för delpro-
grammet.  

5.5 Recension 

Vi har flera gånger i rapporten hänvisat till den delrapport som programled-
ningen lämnade till regeringen i januari 2010. Till rapporten bifogades en sam-
manställning av Nystartskontorets representation i media. Bland annat kan vi 
där läsa att Länstidningen i Södertälje under rubriken ”Hängrännor har redan 
gett effekt” skrivit följande om Nystartskontoret (den 6 oktober 2009): 

I dag, fem månader efter att nystartskontoret i Södertälje invigdes på Tre 
kronor som låg förtöjd vid Hebbevillan, har den lokalt ansvariga Anna 
Nienhüysen hjälpt över 120 personer ... Fyra företag har redan startat och fler 
är på gång. Och i några fall handlar det om företag som i sin tur kan komma 
att växa och behöva anställa. Och detta under en bistert isig lågkonjunktur. 

Ett par dagar senare (den 8 oktober 2009) skriver Länstidningen i Östersund 
följande om projektet i Strömsund: 

Nystartskontoret har 30 kunder på väg mot jobb 
Nystartskontoret i Strömsund ger goda effekter. Redan har tre personer valt 
att starta nytt företag. - Jag räknar med att ytterligare sex personer startar 
eget, säger Björn Bloom. 

Båda dessa artiklar är exempel på reaktioner i media på det inslag som visades 
ett par dagar tidigare, den 5 oktober 2009, i SVT:s Rapport: 

Satsningen har redan visat resultat. Under den tid som nio testkommuner 
drivit nystartskontoren har närmare 900 personer fått personlig rådgivning och 
230 företag har startats eller är på gång att starta. Det visar en genomgång 
gjord av SVT.  

- Nystartskontoren blir ett tydligt exempel på hur vi vänder gamla 
föreställningar. Istället för att du ska springa runt till olika myndigheter kan du 
gå till ett ställe. I stället för att du ska behöva sitta i telefonkö till anonyma 
myndigheter kommer myndigheterna till dig. Det ska vara nära, enkelt och 
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tillgängligt. Fokus på människan och inte på systemen, säger näringsminister 
Maud Olofsson. 

Vi kommer senare i rapporten att ifrågasätta effektmått av detta slag, här an-
vänds de bara för att illustrera hur de kommunala projekten presterat medial 
uppmärksamhet. Oavsett om det är relevanta uppgifter som rapporteras, ger 
bilderna i media ett intryck av att det pågår aktivitet inom Nystartskontoret. 
Liknande uppgifter återfinns i såväl kommunernas egna slutrapporter som i 
delprogrammets slutrapport. I den senare återges också andra kvantitativa mått 
som vi finner anledning att lyfta fram. Måtten visar att kommunerna inte legat 
på latsidan.  

Till exempel så redovisas att det förekommit mer än 35 000 personliga kontak-
ter sammantaget i de nio kommunerna. Nästan 2700 av dessa ska i ett person-
ligt möte ha fått individuell vägledning. Från tidigare i kapitlet vet vi att vad som 
ryms i sådan vägledning kan variera, men likafullt är detta exempel på presta-
tion. Värt att notera i sammanhanget är dock att vi inte alltid vet om dessa per-
soner kanske hade kunnat få annan, likvärdig vägledning om Nystartskontoret 
inte funnits.  

I delprogrammets rapport framkommer också att just hänvisningar till annan 
aktör är en prestation som kommunerna gemensamt levererat. Nästan 2900 
specifika hänvisningar redovisas, dvs. mer än en hänvisning i genomsnitt per 
personligt möte. För att illustrera vad som avses hämtas ett exempel från vårt 
intervjumaterial: 

Häromdagen så var det två kvinnor som har anställning och som lite grann 
skulle vilja växla över och kanske bli företagare så småningom. Och de är i 
början av processen så de hade mycket frågor kring det här med vilken form 
av företag ska vi i så fall bilda, är det bättre med ett handelsbolag eller ska vi 
ha varsitt företag, och så det här med skatter och moms, och de kände att de 
inte riktigt visste nånting. Då frågade jag dem om de ville träffa en expert och 
fundera just på de här områdena. Och det ville de, så då bokade jag ett besök 
med en informatör från Skatteverket. Och så där kan det vara när det gäller 
andra saker också.  

Exemplet rör Skatteverket, men hänvisning ges till många andra aktörer. Av 
materialet framgår, för det första, att det ser olika ut i olika kommuner när det 
gäller vilka aktörer det hänvisas till. Göteborg är den kommun som svarar för 
flest hänvisningar och är också den som kan leverera tydligast statistik. I deras 
fall är de fyra största posterna IFS, ALMI, Företagarinfo på Stadsbiblioteket 
samt Arbetsförmedlingen. Värt att notera från det aktuella fallet är också att 
servicekontor (inkl Skatteverket och Försäkringskassan) hamnar långt ned på 
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listan. Skatteverket finns å andra sidan inrapporterad som den vanligaste hän-
visningen från en annan kommun. I materialet som helhet finns också Nyföre-
tagarCentrum bland dem som oftast kommer i fråga.  

Att hänvisa till annan aktör har i vissa kommuner varit det absolut tydligaste 
som Nystartskontoret presterat. Det appellerar väl till den upplevda röra som 
beskrevs i myndigheternas utredningssvar till regeringen. Givet att röran är reell 
så torde hänvisning till rätt aktör motsvara en effekt som är positiv för den en-
skilde medborgaren. Kanske har också den tid som investerats i kundmötet gi-
vit effekt på så vis att de blivande företagarna är bättre förberedda och förstår 
varför de möter just den aktuella aktören?   

Den mest trovärdiga effekten av programmet kanske ändå är att den uppsökan-
de verksamheten genererat ett ökat inflöde till systemet för företagsvägledning, 
att tanken väckts hos fler och att några av dessa tagit steg på vägen till ett eget 
företag. Kanske hade dessa personer kunnat följas och kanske vore det möjligt 
att mäta hur många nya företag detta gav? 

Kunskapen om Nystartskontorets effekter är högst begränsad. Vi har tidigare 
påpekat att utredningen inte vilade på data om den befintliga situationen och 
problemet med denna. Det har varit oklart, och funnits skilda uppfattningar 
om, vilket problem som Nystartskontoret skulle åtgärda. Bara genom detta är 
det svårt att uttala sig om effekt. Av kommunernas slutrapporter att döma ver-
kar det inte heller finnas någon egentlig statistik vad gäller vilken effekt projek-
ten haft på de lokala problem som angavs i ansökan. Detta kan i sin tur ha att 
göra med den lokala kompetensen att mäta sådana saker, dels med problematik 
vad gäller mätbarhet som vi lovat att återkomma till.   

5.6 Reflektion 

I detta kapitel har vi redovisat våra sammantagna intryck från försöksverksam-
heterna i de nio kommuner som deltog i Nystartskontoret. Det fanns förvänt-
ningar på att de lokala aktörerna i respektive kommun gemensamt skulle angri-
pa problematiken med utanförskap. De skulle slå sina kloka huvuden ihop och 
förändra det sammantagna tjänstesystemet till något bättre och av högre värde 
för medborgarna. Innovativa inslag finns, men interaktionen mellan aktörerna 
har mera präglats av konflikt än av innovativ samverkan. Trots tidiga signaler (s 
12) var det kanske inte alldeles lätt att förutse den problematik som skulle upp-
stå i relationen till andra. I några fall verkar det vara möjligt att samexistera, 
men i många fall har problem uppstått. 
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Naturligt är att uppfattningarna varierar vad gäller behovet av Nystartskontoret 
och vad tjänsten egentligen ska innehålla. Vad det rör sig om är nio försökspro-
jekt som bedrivs i nio olika sammanhang. En sak som skiljer är aktörsfloran. 
Om en aktör saknas, då kan det finnas en väsentlig roll att spela men om någon 
anser sig redan spela den rollen, då uppstår rivalitet. Utrymmet för tjänstekon-
struktion har varierat beroende på närvarande aktörer men också på hur rela-
tionen till dem har hanterats.  

En problematik, som få var medvetna om vid programmets början, är att det 
förekommer skilda uppfattningar om vad juridiken och politiken tillåter en of-
fentlig aktör att göra och inte göra. Regering, myndigheter och kommuner, samt 
enskilda individer, har skilda uppfattningar huruvida en offentlig aktör kan, och 
bör, ägna sig åt rådgivning. Därtill kommer den oklarhet som råder kring cen-
trala begrepp som används för att beskriva och särskilja de tjänster som aktö-
rerna erbjuder. Som flera gånger utlovats ska vi därför i nästa kapitel ge oss på 
att försöka reda ut något av terminologin. 

Den som betraktar försöksverksamheterna från en nivå ovanför det enskilda 
kundmötet kan se att dessa bidragit med ett unikt underlag för kommande dis-
kussioner på politisk nivå såväl som på tjänstemannanivå. Vi avslutar detta kapi-
tel med konstaterandet att materialet ger underlag för en diskussion, både om 
vad som ska finansieras med offentliga medel och hur blivande företagare bäst 
bör stöttas.  
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6 Vägledning och rådgivning och att ge råd om rätt väg 

Att ord, begrepp och deras innebörd är viktiga var tydligt redan inledningsvis 
när den dominerande aktören på marknaden för företagsrådgivning, Jobs and 
Society NyföretagarCentrum, reagerade på benämningen ”nystartscentrum”. 
Regeringen tvingades backa och ändra till ”Nystartskontoret”. Men oron lade 
sig inte genom detta.  

Som framgick av föregående kapitel uppstod sedan gränstvister mellan de 
kommunala försöksprojekten och befintliga rådgivare. Den fråga vi nu ställer 
oss är ifall de kommersiella aktörerna lättare skulle acceptera Nystartskontoret 
om det tydligt uttalas att vägledningen inte får innefatta någon rådgivning?  

För att avskilja rådgivning är det nödvändigt att vara överens om vad detta in-
nebär. I minnesanteckningarna från det referensgruppsmöte som tidigare refe-
rerades, kunde vi läsa att landets ledande aktörer enats om att ”skillnaden mel-
lan information, service, vägledning och rådgivning är inte helt lätt. Kanske be-
höver det tydliggöras av oss”. I detta kapitel görs därför en begreppsutredning 
vad gäller vägledning och rådgivning och vad det innebär att bara informera. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om de möjliga nackdelarna med en av-
gränsning till information och vad som kan vara en alternativ orsak till kritiken. 

Begreppen är näringspolitiskt aktuella för att avgöra i vilken mån det går att dra 
en gräns mellan myndigheters informationstjänster och privat rådgivning. Be-
greppen är också förvaltningspolitisk aktuella med tanke på myndigheternas nya 
kanalstrategier. En tydlig koppling finns exempelvis till servicekontoren där vi 
ser en utveckling som innebär att generalister i en kundmottagning ska informe-
ra men också, allt oftare, slussa vidare till specialister för bedömning. Kapitlet 
bygger på så vis vidare på, och bidrar till, den diskussion som inledningsvis för-
des om relationen mellan arbetsdelning och koordinering. 

6.1 Trängsel bland rådgivare 

Strax efter namnändringen till ”Nystartskontoret”, i mars 2008, oroar sig riks-
dagens näringsutskott över att statligt finansierad rådgivning kanske tränger 
undan de privata alternativen (2007/08:NU7). Efter samtal med Jobs and Socie-
ty och andra företagsrådgivare23 hade utskottet förstått att det redan fanns ett 

                                              

23 Som underlag fanns också Riksrevisionens granskning av Almi Företagspartner AB (okt 2007, 
RiR 2007:15). De rådgivare som tillfrågats var Almi Företagspartner, Innovationsbron, Industrifon-
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stort antal aktörer som var verksamma med att tillhandahålla rådgivning. I sitt 
betänkande, mitt under pågående utredning om Nystartskontoret, framför ut-
skottet att det bör undersökas hur Nystartskontorets verksamhet förhåller sig 
till redan existerande statliga och privata aktörer: skulle här kunna uppstå en 
överlappning? Utskottet vill låta utreda om staten överhuvudtaget ska vara en 
aktör på marknaden för rådgivning. 

Huruvida de utredande myndigheterna kände till oron är inte känt. Vad vi vet är 
att näringsdepartementet upphandlade en privat utredare vars svar dröjde till 
den 2 februari 2009. Bedömningen blev att Nystartskontoret sannolikt inte 
skulle komma att konkurrera med befintliga aktörer. Verksamheten skulle, en-
ligt vad utredningen kunde förstå, bara fånga in potentiella nyföretagare och 
vägleda dem till rätt aktör. Vi noterar att utredningens slutsats skiljer sig från 
vad som ett par månader tidigare (se s 106) kommunicerades till kommunerna:  

Utredningen har genom avstämning med ansvariga fått bilden att 
nystartskontoren främst kommer innebära en ökad samordning av redan 
befintliga tjänster kopplat till 9 specifika platser. Nystartskontoren ska inte 
bygga upp nya rådgivningsresurser utan ta tillvara befintliga resurser och ge 
dessa extra bärkraft i relation till de specifika platser där kontoren placeras. 
Nystartskontoren utvecklar nya, lokalt specifika fångstarmar men utan att 
utbudet totalt sett påverkas. (Kempinsky et al. 2009) 

Jobs and Society lugnades dock inte genom detta. Så sent som i mars 2010 
gjorde sig organisationen återigen hörd genom den kände privatekonomen An-
ders Andersson och hans nättidning ”driva-eget”. Andersson lät påskina att 
näringsministern hade ett stort problem med NyföretagarCentrum: 

… organisationen fanns långt innan hon blev näringsminister, och då blir det 
svårt att ta några politiska poänger. Så hon kom på att hon skulle inrätta 
något liknande, som hon kunde använda för att plocka poänger. Hon kallade 
det Nystartskontor. (Andersson 2010) 

Uppfattningen att Nystartskontoret konkurrerar med de privata aktörerna rim-
mar illa med den bild som näringsdepartementets utredare fick av Nystartskon-
toret som en samordnare av det befintliga. Vad var det då som etablerade aktö-
rer ändå uppfattade som ett hot och vilken marknadsposition var det som Ny-
startskontoret faktiskt intog? Föregående kapitel gav en del av svaret, men vi 
börjar med att repetera konceptet och dess målgrupp.  

                                                                                                                              

den, Norrlandsfonden, Industriella utvecklingscentrum, Coompanion, Nationellt resurscentrum för 
kvinnor, Jobs and Society Nyföretagarcentrum, Connect Sverige och Riksorganisationen Famna. 
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I utredningsuppdraget angavs att Nystartskontoret skulle erbjuda ”information 
och stöd för att starta och driva företag”. Osagt var om informationen och stö-
det på något vis skulle avgränsas. I det senare utredningsresultatet föreslogs det 
snarare en utvidgning som innebar att Nystartskontoret skulle ”samordna och 
förstärka insatser” och erbjuda något ”utöver den vägledning och rådgivning 
som redan tillhandahålls av myndigheter och företagsfrämjande aktörer”. En 
rimlig tolkning, av de privata rådgivarna, kunde alltså vara att det nya kontoret 
skulle ta marknadsandelar, genom ett mera samordnat och innehållsrikt utbud. 
På Nystartskontoret skulle kunderna finna ”rådgivning, stöd och coachning på 
ett ställe”, som näringsministern sade i citatet tidigare. Men skulle Nystartskon-
toret egentligen konkurrera inom samma kundsegment?  

I uppdraget till myndigheterna att utreda Nystartskontoret angavs, som tidigare 
nämnts, en tydlig avgränsning till de personer i utanförskap som befintliga aktö-
rer misslyckats med att nå. Regeringen angav att Nystartskontoret skulle vända 
sig till dem som ”kan ha svårt att tillgodogöra sig det stöd och den service som 
idag erbjuds av olika aktörer”. Men myndigheternas innersta mening i utred-
ningssvaret var att målgruppen borde omfatta alla ”personer som vill starta och 
driva företag”. I uppdraget om genomförande accepteras detta av regeringen 
som dock vidhåller att ”särskild uppmärksamhet ska ägnas personer som är 
arbetslösa, har ohälsorelaterade problem eller andra svårigheter”.  

Vi har sett hur denna kraftmätning fortsätter under hela programtiden. På ena 
sidan har vi främst de statliga myndigheterna som vill att Nystartskontoret ska 
rikta sig till alla och på den andra sidan har vi regeringen och många av kom-
munerna, för vilka det är angeläget att hjälpa de grupper som annars inte skulle 
komma ifråga för företagande. När de kommunala projekten etablerades blev 
konflikten med NyföretagarCentrum alltmer konkret. Nystartskontoret finansi-
erades dessutom med statliga medel och i möten och annan kommunikation har 
myndigheterna ofta framfört sin ståndpunkt. Både regeringskansliet och kom-
munerna verkar efterhand ha fått upp ögonen för problematiken. 

I föregående kapitel kunde vi se hur det i flera fall hettade det till ordentligt när 
företagsrådgivare och kommunala huvudmän möttes på det lokala planet i Ny-
startskontorens styrgrupper. ”Vad är det egentligen som ska vara Nystartskon-
torets roll och vad blir kvar till oss andra?” Därtill kommer diskussionerna om 
lokalfrågan: skulle Nystartskontoret vara ett eget kontor, skulle kontoret också 
inrymma andra aktörer eller var Nystartskontoret bara en tjänst som skulle in-
korporeras i befintlig verksamhet? Trots vad som sagts om hur koncepten fixe-
rades genom ansökningsförfarandet kan det hävdas att oklarheterna vad gäller 
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kanal, målgrupp och tjänstekoncept, medförde ett relativt stort utrymme för 
aktörsgemensam innovation. Det fanns uttalade förväntningar på att aktörerna, 
med gemensamma krafter, skulle reda ut den sagda röran i främre linjen och 
förkorta vägen till det egna företaget. Men snarare än att mobilisera för att 
gemensamt bryta utanförskapet, mobiliserade de tänkta kompanjonerna för att 
försvara sina marknadsandelar. Snarare än att bryta gränserna för ökad medbor-
garnytta blev det viktigt att tydliggöra de funktionella rågångarna.  

6.2 Att upprätta en rågång mellan vägledning och rådgivning 

Under programtiden utvecklades en allt starkare konsensus om vikten av en 
rågång mellan vägledning – som många anser kan ske i offentlig regi – och råd-
givning – som många anser bör vara förbehållet det privata.  

Bakgrunden finner vi dels i de oklara villkor som nyss repeterats, dels i den va-
riation mellan lokala varianter av Nystartskontoret som helt följdriktigt upp-
stod. Oklarhet kan också ha uppstått genom att de som arbetar med tjänsterna 
inom Nystartskontoret beskrevs med så skilda ord om coach, guide, konsult, 
lots, rådgivare, servicehandläggare, vägledare osv. Kanske hade benämningarna 
valts med omsorg för att förmedla vilka behov hos klienten som ska tillgodo-
ses? Samtidigt signalerade de vilken roll den nya aktören ville inta i relation till 
de gemensamma klienterna/företagarna. 

Avhållsamheten från rådgivning tycks 
dessutom oförenlig med de ”särskilda 
insatser” som myndigheterna före-
slog för att ”samordna och förstärka” 
och erbjuda något ”utöver den väg-
ledning och rådgivning som redan 
tillhandahålls”. Hur var detta fören-
ligt med tanken om att inte utdela 
råd? Någon skulle också kunna undra 
varför de privata aktörerna lättare 
skulle acceptera konkurrens vad gäll-
er att informera och hänvisa till 
andra, som de ofta framhåller som en 
naturlig del av sin verksamhet. Likväl 
så utvecklades det med tiden en allt 
tydligare uppfattning bland myndig-
heterna att ”information och vägled-

Figur 5: De statliga företrädarna anser 
att Nystartskontoret inte ska utföra 
rådgivning, de ska vägleda till rätt råd-
givare. 
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ning kan vi ägna oss åt, men ger vi oss in på rådgivning så blir det konkurrens 
med det privata”. De statliga myndigheterna verkar ha landat i att Nystartskon-
toret är en tjänst som, även på lokal nivå, bör hålla sig till att informera om of-
fentliga och privata tjänster och som slussar företagarna till rätt aktör i nätverket 
av rådgivare (figur 5). Därför är det viktigt att förstå förutsättningarna för att – 
vid en eventuell förlängning/utvidgning av programmet – begränsa Nystarts-
kontoret till att bara innefatta vägledning. Strategin förutsätter att det går att 
särskilja vägledning från den rådgivning som då reserveras för privata aktörer.  

Är vägledning och rådgivning aktiviteter som egentligen kan och bör särskiljas 
och går det att, i mötet med medborgaren, upprätthålla en sådan gräns? Givet 
att Nystartskontoret faktiskt varit en konkurrent till NyföretagarCentrum: då 
kanske skälet är att det varit praktiskt omöjligt att avhålla sig från rådgivning? 
Att rådgivning förekommit förnekas inte av en representant för myndigheterna 
men det var kommunerna som styrde åt det hållet: 

De statliga myndigheterna ska … bara värdera affärsidéer när vi gör 
bedömningar inför olika beslut… som när man bedriver näringsverksamhet 
eller någonting sådant. Men kommunerna är i sin fulla rätt att ägna sig åt att 
stödja företag eller nyföretagare med rådgivning, det avgör de själva. Så då i 
ett samarbete mellan statliga och kommunala aktörer så kan det kanske vara 
lite otydligt var rådgivningen försiggick egentligen. 

Vad som bekymrat de statliga aktörerna är inte bara risken för undanträngning 
och att stöta sig med privata aktörer. Frågan om ansvar och risken att en tjäns-
teman ger råd som skadar den enskilde, kan också vara ett skäl. Hur blir det 
med rättsäkerheten i det fall samma organisation – i servicerollen – ger råd till 
den enskilde och sedan – i myndighetsrollen – fattar beslut i frågan? Inom om-
rådet finns säkerligen också andra aspekter, exempelvis av det juridiska slaget, 
som ligger utanför vår organisationsteoretiska kompetens att diskutera.  

Kommunerna, å andra sidan, befinner sig närmare den praktiska verkligheten 
och har kanske lättare att se den enskildes behov. Ur företagarens perspektiv 
kanske en skarp rågång mest upplevs som ett hinder?  

Att förmå Nystartskontoret i kommunerna att avhålla sig från rådgivning upp-
visar klara paralleller till en väl känd problematik på servicekontoren. Att beho-
ven inte alltid överensstämmer med aktörernas funktionella indelning bekräftas 
av vår enkät (bilaga I) som visar att många företagare förväntar sig att service-
handläggarna ska hjälpa till med kalkyler och beräkningar, fastställa omsättning, 
budgetera, rekommendera lämplig bokföringsfirma, granska affärsplaner, re-
kommendera typ av företag (AB, HB etc.), beräkna vinst, och fylla i deklara-
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tionsblanketter. I många av dessa fall kanske det är självklart att hänvisa vidare 
till privata rådgivare, men ta detta enkätsvar som exempel: 

Ett annat bekymmer är de kunder som har oerhört liten kunskap om 
företagande men som besöker kontoret och vill få hjälp att fylla i en Skatte 
och Avgiftsanmälan - Hur djupt ska man som servicehandläggare gå där? 
Den kunden verkar ofta behöva mycket stöd, förklaringar och skulle kanske 
behöva göra upp en affärsplan först, vilket vi inte hjälper till med.  

Ska handläggaren i detta fall avhålla sig från rådgivning och bara lämna ut blan-
ketten? Vore det inte bättre att ge råd om att se över bristfälliga delar i affärspla-
nen? Eller är det i detta läge som handläggaren bara ska vägleda medborgaren till 
rätt rådgivare? Men innebär inte det också ett slags rådgivning, som om det blir 
fel kan orsaka skada för den enskilde? Är vägledning bara att hjälpa medborga-
ren att hitta den rådgivare, myndighet, blankett eller broschyr som kan lösa de 
problem som företagaren själv vet om? Vilken av parterna skall definiera pro-
blemet och fastställa att rådgivning krävs? En mängd svar i vår enkät visar att 
många servicehandläggare är oklara på var gränsen går och att de känner obe-
hag inför att avvisa kunder som de inte tror sig ha rätt att hjälpa. 

Även med en uttalad avgränsning till vägledning så uppstår tveksamhet om var 
gränsen går för vad den kommunala coachen, guiden, lotsen eller vägledaren får 
hjälpa till med. Vad innebär det att Nystartskontoret bara ska vägleda nyföreta-
garna till rätt aktör och när övergår vägledning till att bli rådgivning? Behov 
finns att reda ut begreppen och i nästa avsnitt görs ett försök. 

6.3 Fyra förhållningssätt vid vägledning  

När vi i föregående avsnitt diskuterade vägledare vid Nystartskontoret, och de-
ras relation till företagsrådgivare, så använde vi våra informanters definitioner 
och gängse språkbruk. Med den åtskillnad som gjordes uppstod spänningar, 
begreppen överlappade varandra och var svåra att tillämpa. De som skulle vara 
”vägledare” upplevde svårigheter med att avhålla sig från ”rådgivning”. Den 
tänkta rågången mellan vägledning och rådgivning skapade osäkerhet och blev 
till hinder för klienterna, vägen till det egna företaget snarare förlängdes än för-
kortades. Det kan också hävdas att vägledning – i betydelsen hänvisning till 
andra privata eller offentliga specialister – borde ingå som en självklar del av 
rådgivarrollen. Alla vägar in i systemet ska fungera och alla aktörer bör känna 
till och vid behov kunna informera om varandras tjänster. Detta kan tyckas som 
särskilt rimligt i de fall där rådgivaren är statligt finansierad (jfr. Kempinsky et 
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al. 2009). Det är tveksamt om särskild vägledning kan motiveras och om roller-
na kan och bör särskiljas. 

Som ett försök att reda ut begreppen utgår vi nu istället från att rådgivning är en 
naturlig del av god vägledning. I detta avsnitt introduceras en modell som inne-
bär att vägledning innefattar att ge råd, men också att informera. De båda rol-
lerna ”informatör” och ”rådgivare” ingår med andra ord som delar av den 
övergripande rollen ”vägledare”. Modellen förutsätter också att vägledaren mö-
ter två typer av klienter, dels dem som står inför ett vägval och som är rådvilla 
inför nästa steg, dels dem som analyserat sin situation och som redan är på väg 
att agera.  För vägledaren uppstår då fyra möjliga förhållningssätt (figur 6). 

 

Figur 6: Fyra förhållningssätt vid vägledning 

Rollen som rådgivare 
Vad många ser framför sig när de tänker på rådgivning är en person som lyssnar 
till en rådvill klient, ställer frågor och som därefter förordar ett sätt att lösa eller 
hantera problemet. Denna variant av rådgivande vägledning finner vi i den ned-
re, vänstra rutan i figur 6.  

Rådgivare torde behöva en relativt djupgående kompetens inom sitt specifika 
kompetensområde. I enlighet med detta är företagsrådgivare ofta specialiserade 
på vissa målgrupper, branscher eller på företagandets olika stadier. Indelningen i 
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olika kompetensområden (i figur 7) förklaras av att rådgivare inte kan vara ora-
kel som svarar på allt. De fördjupade kunskaper som krävs, kan inte finnas 
inom alla områden. Vägledarnas översiktliga kompetens avseende hela systemet 
för företagartjänster medger ändå att hänvisa klienten till rätt aktör när den egna 
kompetensen inte räcker till. Denna hänvisning sker uppe t.h. i figur 6. Det kan 
därför konstateras att de som betraktar sig som rådgivare inte bara rör sig i den 
nedre delen av samma figur. 

 
Figur 7: Den enskilde vägledarens kompetens som rådgivare varierar inom olika 

områden och motsvarande gäller den översiktskompetens avseende systemet för 
företagartjänster som krävs när vägledaren agerar informatör. 

Vid sidan av att förorda, hör det till den rådgivande delen av vägledarrollen att 
ibland ifrågasätta ett vägval som en klient redan har gjort. Vi återkommer till frå-
gan om att ifrågasätta i den nedre högra rutan i figur 6, först något om rollen 
som informatör. 

Rollen som informatör 
Informatörerna, i den övre delen av figur 6, har istället för djup specialiserat sig på 
bred översiktskompetens om systemet för företagartjänster. Generalister av 
detta slag finner vi bland de servicehandläggare på servicekontoren som tränats 
i att beakta medborgarnas helhetssituation. Snabbt och oberoende av sektorsan-
svar ska de kunna identifiera vilka kompetenser och tjänster som krävs för den 
aktuella livshändelsen. Klara besked ska också kunna ges om vilka kontakter 
som behöver tas med de statliga och kommunala aktörer som inte finns i huset. 
Också i flera av de kommunala uppsättningarna av Nystartskontoret har huvud-
rollen spelats av en informatör. 
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Informatörens förhållningssätt när klienter står inför vägval är att neutralt klargöra 
vilka alternativa aktörer, tjänster och kanaler som finns att tillgå och vilka fak-
tiska egenskaper dessa har. Information kan ges om rådgivare och deras specia-
liteter, utbildningar och deras innehåll eller om utlysta tjänster inom en viss yr-
keskategori. Att klargöra kan också vara att informera om vilka regler som gäller 
för klientens val eller om konsekvenserna av kryss i en viss ruta. 

Vägledning kan också efterfrågas av klienter som analyserat sin situation och 
som redan är på väg att agera. Informatörens förhållningssätt är då att instruera 
klienten om rätt tillvägagångssätt. Det kan gälla vilken blankett som ska använ-
das, var blanketten kan hämtas och vilka fält som ska fyllas i.  

Här kan det förstås uppstå en situation där klienten blir rådvill inför sitt beslut, 
vill ompröva sitt vägval och där arbetet med att instruera tar ett steg tillbaka för 
att återigen klargöra alternativen. En sådan tillbakaglidning från att instruera 
mot att klargöra, horisontellt åt vänster i figur 6, kan också ske på vägledarens 
initiativ när denne märker att klienten är oklar över konsekvenserna av sitt be-
slut.  

6.4 Funktionell indelning förhindrar byte av förhållningssätt  

Vi vänder nu blicken mot figur 8 (nedan) där vår tidigare modell utökats med 
en cirkelpil som visar hur klientens behov, och vägledarens förhållningssätt, 
ibland förändras. Steg moturs kan behöva tas, men i den mån vägledaren behö-
ver byta förhållningssätt så sker det oftast medurs. I den nedre, rådgivande de-
len av figuren hittar, vi som förut, de fall där klienten självmant ber vägledaren 
att förorda det bästa alternativet. Där finns också de fall där vägledaren väljer att 
på eget initiativ ifrågasätta klientens vägval.  

En viktig insikt är att klientens behov ofta motiverar att vägledarens förhåll-
ningssätt förändras. En klient kanske upplever sig vara klar med sin analys och 
förväntar sig nu att vägledaren bara ska instruera om tillvägagångssättet. För kli-
entens bästa kan det ändå ibland vara rätt att ifrågasätta klientens vägval. Enas 
parterna om att analysen var bristfällig så kan vägledaren förorda ett bättre alter-
nativ. För att klienten ska kunna ta ställning till vad som förordas, måste rådgi-
varen under samtalet ”byta mössa”, bli informatör och klargöra alternativens 
innebörd. Efter ett helt varv i figur 8 är parterna tillbaka där mötet inleddes, 
dvs. med att vägledaren instruerar klienten om hur denne praktiskt kan gå till 
väga.  
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Rimligen gör vägledare analyser, även i de fall där klienten själv valt väg och 
bara vill bli instruerad. Medvetet eller omedvetet analyserar vägledaren de upp-
gifter som klienten lämnar och relaterar dessa till egen erfarenhet och kunskap, 
exempelvis om företagandets villkor, regelverket och utbudet av företagstjäns-
ter. Frustration kan då uppstå om vägledaren är tillsagd att aldrig ifrågasätta 
klienters vägval. Vägledare, som bara får klargöra och instruera och som inte får 
ifrågasätta och förorda, kan uppleva att de leder in klienterna på en förvisso 
självvald, men felaktig väg. Vid dåliga vägval, och givet vägledarens analytiska 
förmåga och kompetens, går klienten miste om råd som kan innebära skillnaden 
mellan framgång och misslyckande. Risken för misslyckande är ett argument för 
att det inte är lämpligt med renodlade informatörer. Utan dessa skulle klienterna 
tvingas söka sig någon annanstans där de skulle få veta bättre. 

Klienterna passerar ständigt gränsen mellan att vara mottagare av information 
och mottagare av rådgivning. Detta gäller oavsett hindrande restriktioner mot 
rådgivning och eventuella transportsträckor mellan informatörer och rådgivare. 
Teoretiskt kan rådgivare och informatörer skiljas åt men, som tidigare konstate-
rats: mycket talar för att en sådan lösning sällan skulle vara av värde för dem 
som ska ta del av tjänsterna (figur 9). Inte heller framstår det som rimligt att 

 

Figur 8: Den naturliga ordningen vid byte av förhållningssätt under vägledningssam-
tal är: instruera-ifrågasätta-förorda-klargöra-instruera osv., dvs. medurs i vår figur. 
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vägledare, som ofta upplever sig som kompetenta, ska förväntas avhålla sig från 
att ge goda råd. Vi ska komma ihåg att vid de kommunala uppsättningarna av 
Nystartskontoren arbetar personer som i flera fall har tidigare erfarenhet av 
företagsrådgivning (och i något fall arbetade deltid som rådgivare). På motsva-
rande sätt är det inte ovanligt att servicehandläggare på servicekontor tidigare 
arbetade med företagarrelaterade frågor, exempelvis inom Skatteverket. Av na-
turliga skäl är dessa personer fortfarande relativt kunniga inom området och 
frågan är om de kan och bör avhålla sig från att låta kunden ta del av denna 
kunskap? 

Det kan också ifrågasättas om gränsen är så tydligt uttalad ens av de organisa-
tioner som är noga med att personalen inte får ägna sig åt rådgivning. Exempel-
vis vid Nystartskontoret i Göteborg analyseras klienternas situation varefter viss 
rådgivare faktiskt förordas. Informatörerna vid servicekontoren är instruerade att 
se till klientens hela process vid start av företag och sedan ska också de förorda 
vad som är nästa steg. Men ”vi informerar bara”, säger de, ”rådgivning utförs av 
de privata rådgivarna”. I nästa avsnitt problematiseras denna anomali och trolös-
het mot den renodlade informatörsrollen och de kommersiella företagsrådgi-
varna. 

 

Figur 9: När rådgivning avskiljs kan vägledningstjänsten ibland upplevas som 
kringskuren. 
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6.5 Informatören som rådgivarens gatekeeper  

Mötet med en specialist är tidskrävande och dyrt. Våra statliga myndigheter har 
ofta valt att inte låta specialisterna vara en resurs som medborgarna själva kan 
avropa närhelst de så behöver. I ”den främre linjen” bland informatörerna på 
servicekontoren ingår det att avgöra vilka frågor som är så ”komplicerade” att 
tid för fysiska eller teknikstödda möten ska få bokas med specialister i ”den 
bakre linjen” på berörd myndighet. Motsvarande gäller nyss nämnda Nystarts-
kontoret i Göteborg. I flera andra av de kommunala försöksprojekten har man 
också tagit på sig ansvaret att ge råd om vilken specialist som bör anlitas. I detta 
avsnitt diskuteras vilka förutsättningar som finns för en generalist att sortera – 
och till bakre linjen fördela – de kunder som kanske inte själva förstår och kan 
beskriva sitt behov.  

Ofta är det personal med informatörskompetens som avgör vilka ärenden som 
staten ska satsa resurser på och vilka ärenden som inte har strategisk prioritet. 
Ska den som frågar efter blanketter för bolagsregistrering och F-skatt uppmunt-
ras att fylla i dessa, eller borde registreringen först stämmas av med en statligt 
finansierad företagsrådgivare så att affärsplanen håller? Ska det bedömas att den 
som anmäler sig till Arbetsförmedlingen har förmågan att själv finna ett arbete, 
eller krävs det en djupgående utredning av den sökandes arbetsförmåga? 

Ett av de mera kritiska momenten i kundmötet torde vara att bedöma medbor-
garens egentliga behov. Förutom skada för den enskilde kan felaktiga bedöm-
ningar av tjänstebehovet orsaka stora kostnader. Skulle fel person uppmuntras 
att starta ett företag så kan kostnaderna bli stora, såväl för den enskilde som för 
samhället. Å andra sidan kan stora kostnader uppstå om handläggare tar det 
säkra före det osäkra och överskattar medborgarnas behov av dyrare specialist-
tjänster.  

Översatt till sjukvården innebär det att den första diagnosen skulle ställas av en 
receptionist. Receptionisten skulle säkert, efter viss träning, kunna hänvisa 
många till egenvård via apoteket och på så vis eliminera en stor del onödig ef-
terfrågan ur systemet (jfr Seddon 2003). Men hur vanligt skulle det bli med fel-
bedömningar, hur många skulle komma tillbaka med sjukdomar som nu vore 
svårare, mera tidskrävande och dyrare att behandla?  

Det innebär uppenbara risker att låta personal med bred, men ytlig, kompetens 
anvisa eller förorda specialister. Det paradoxala är att det kan krävas en specia-
list för att avgöra vem som behöver en specialist. Inom sjukvården pågår f.ö. 
mycket intressanta försök med att sätta ett helt team av specialister i fronten. 
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Att låta den mest erfarne läkaren gallra bland patienterna är också vanligt inom 
militär fältsjukvård.  

Felaktigt designad incitamentsstruktur 
I NyföretagarCentrums kundundersökning för 2009 uppgav 56 % att de samti-
digt mottagit råd från andra aktörer (NyföretagarCentrum 2010). Noteras bör 
att många av dessa aktörer, i likhet med NyföretagarCentrum, inkasserar statlig 
finansiering och har behov att bokföra dessa starter som ”sina”.  

Företagsrådgivarna har ofta specialiserat sig på skilda målgrupper, branscher 
och på företagandets olika stadier. Några vänder sig till företagare med utländsk 
bakgrund, andra till kvinnor, ytterligare andra till studenter osv. När en företa-
gare uppsöker en rådgivare med fel specialitet, så bör denne hänvisas rätt. Flera 
av våra informanter uttrycker dock att det behövs en neutral part som fördelar 
de statliga medlen till företagsrådgivare. Skälet är att de statligt finansierade ak-
törerna har ett affärsmässigt egenintresse i att kunna påvisa hög besöksfrekvens. 
Trots rådgivarnas profilering så finns incitament att få klienten att stanna kvar 
för att bli en pinne i statistiken.  

En idé skulle exempelvis kunna vara att låta servicekontoren fungera som en 
rådgivarförmedling. Kanske skulle de kunna dela ut konsultcheckar och på så 
vis fylla en viktig funktion med att fördela skattemedel? En invändning är att de 
därmed skulle utöva en sådan påverkan på marknaden som inte skulle uppskat-
tas av alla. Frågan är också om det kan säkerställas att offentliga informatörer är 
kompetenta att anvisa lämplig rådgivare? Genom detaljstudier av specifika typ-
situationer torde dock riskerna för felaktiga bedömningar kunna minskas. Som 
nämnts har rådgivarna ofta specialiserat sig på skilda målgrupper. Genom att 
tydliggöra för personalen vad olika alternativ är till för så torde uppgiften kunna 
hanteras.  

Behovet av informatörer döljer andra problem 
Rollen som renodlad rådgivare får betraktas som den ena ytterligheten på en 
glidande skala mot rollen som renodlad informatör. Vi har i detta avsnitt sett att 
rollerna är svåra att särskilja. Det går inte att utan vidare avgränsa en verksam-
het till att uteslutande informera, alternativt att ge råd.  

Det ligger nära till hands att ibland se den faktiska förekomsten av ”renodlade” 
informatörer som ett tecken på att den aktuella myndigheten satt sitt eget bästa 
framför medborgarnas. Om vägledarens befogenhet begränsas till att bara in-
formera så kan en myndighet undgå ansvar när beslutet inte blir vad medborga-
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ren och dennes rådgivare hade önskat och kanske tagit för givet. Det går också 
att se informatörstjänster som ett tecken på otydliga kärntjänster som behöver 
utvecklas. Människor efterfrågar hjälp när de inte själva kan utläsa hur tjänster-
na ska hanteras. Ett bättre alternativ än resurser till informatörer kan då vara att 
undanröja bristerna och den onödiga efterfrågan som dessa skapar (Seddon 
2003).  

I nästa avsnitt hade det varit naturligt att diskutera dessa begränsningar ur med-
borgarens perspektiv. Är orsakerna bakom begränsningarna verkligen acceptab-
la för den som ska starta eget? Vad skulle krävas för att skapa självinstruerande 
lösningar som innebär att medborgaren alltid möter ändamålsenlig kompetens 
vid personliga möten med förvaltningen? Men om detta har vi och många andra 
skrivit i andra publikationer. Istället koncentrerar vi oss på en ytterligare nog så 
viktig förklaring till förekomsten av informatörer. Det gäller den tidigare disku-
terade frågan om kritik mot att våra myndigheter konkurrerar med det privata 
näringslivet.  

6.6 Rådgivare mot informatörer i statsbudgeten 

Vi återgår nu till meningsutbytet mellan näringsdepartementet och Jobs and 
Society och minns att invändningarna skulle tillgodoses genom en gräns mellan 
privata företagsrådgivare och offentliga vägledare utan befogenhet att ge råd. 
Med tanke på nackdelarna med en sådan strategi, som just diskuterats, är det 
ytterst viktigt att identifiera den verkliga orsaken bakom problemet.  

Vi minns hur privatekonomen Anders Andersson tog parti för Nyföretagar-
Centrum i sin nättidning ”driva-eget”. Den som läser vidare kan se att Anders-
son slarvar lite med fakta när han, med anspelning på näringsministern, säger att 

I en utredning om statligt finansierad företagarrådgivning (FBA-utredningen) 
kunde hon nyligen läsa att NyföretagarCentrum fick igång 14 000 nya företag 
på ett år - till en statlig kostnad på 2 miljoner. (Andersson 2010) 

Enligt den åberopade utredningen (som egentligen bara återrapporterar Nyföre-
tagarCentrums egna uppgifter) så avser siffran 14 000 det antal personer som 
2007 besökte organisationen. Kanske bör det poängteras att hur många av dessa 
som, just tack vare NyföretagarCentrum, startade företag är okänt.  

Enligt den tidigare refererade kundundersökningen från år 2009 så var det 43 % 
av de 31 % svaranden som uppgav att de startat företag, dvs. 1146 företag i ett 
totalt utskick till 8505 personer (NyföretagarCentrum 2010). Genom en upp-
räkning gentemot besöksfrekvensen (som detta år ska ha uppgått till hela 
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23 400 personer) vill Jobs and Society NyföretagarCentrum hävda att antalet 
starter som de initierat under 2009 uppgick till 10 000. I de intervjuer vi gör 
med flera av organisationens företrädare hänvisas upprepade gånger till dessa 
siffror. Kanske är det inte främst den eventuella konkurrensen från Nystarts-
kontoret som är det verkliga problemet: 

Om vi får ett statligt stöd som innebär 10 000 starter årligen, för detta får vi ett 
grundläggande statligt stöd omfattande två miljoner kronor. Medan 
Nystartskontoret ges 30 miljoner kronor med en satsning på jag vet inte hur 
många företag man ska få fram totalt sett, är det 50 eller 100? 

Rimligen menar inte Jobs and Society att om anslagen till dem femtondubbla-
des så skulle det bli 150 000 nya företag, årligen. Skattebetalarnas 2 Mkr till Ny-
företagarCentrum kan vara väl investerade, men inte skulle nyföretagandet 
minska med 10 000 om det statliga stödet drogs in?  

Kritiken mot att ”Nystartskontoret konkurrerar med befintliga rådgivare” kan, 
åtminstone delvis, förstås som en kamp om de näringspolitiska medlen. De pri-
vata rådgivarna kan ha förväntat sig att den nya borgerliga regeringens satsning 
på småföretag skulle innebära mera pengar till privata rådgivare. I någon mån 
kanske rådgivarlobbyn kan avväpnas, men osäkert är om kritiken skulle upphö-
ra om vägledning bröts itu och delades upp mellan statliga informatörer och 
privata rådgivare. Därtill kommer de tidigare diskuterade nackdelar som detta 
skulle föra med sig. 

En avgränsning till information torde också kunna hindra Nystartskontoret från 
att nå fram till dem som konceptet ursprungligen var tänkt för. En formulering 
var att nå fram till dem som ”behöver stöd utöver den vägledning och rådgiv-
ning som redan tillhandahålls”. Å andra sidan verkar beläggen vara få för att 
denna grupp egentligen existerar (se ex. Kempinsky et al. 2009).  

Med denna diskussion om den upplevda konkurrenssituationen avslutas detta 
kapitel som sökt problematisera begrepp som vägledning, rådgivning och in-
formation. I nästa kapitel får vi anledning att återkomma till vissa av de reso-
nemang som förts, eftersom en eventuell förlängning eller utvidgning av pro-
grammet Nystartskontoret relaterar till ovanstående. Det är nu dags för en and-
hämtningspaus inför programmets eventuella fortsättning. 
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7 Andhämtningspaus i Nystartskontoret  

Den 1 juli 2010 läser vi i ett pressmeddelande från näringsdepartementet att 
regeringen har ”beslutat förlänga programtiden för att etablera tjänsten Ny-
startskontor till den 30 mars 2011. För förlängningen avsätter regeringen 4 mil-
joner kronor”.  

Ett par månader senare och strax före riksdagsvalet presenterar den borgerliga 
alliansen den 24 augusti sitt ”Jobb- och företagspaket – för företagande, entre-
prenörskap och innovation” (Alliansen 2010a). I det avsnitt om företagsrådgiv-
ning som där finns nämns inte Nystartskontoret med ett ord. Istället dyker be-
greppet upp den 30 augusti som en av ”9 punkter för bättre integration”: 

Alliansen har också inrättat Nystartskontor för att samla myndigheter, 
kommuner och rådgivningsaktörer under ett tak i stadsdelar där 
arbetslösheten är som störst (…) Nystartskontoren är så kallade one stop-
shops där den sökande ska kunna få all den kunskap och hjälp han eller hon 
behöver från myndigheter, kommun och rådgivningsaktörer för att kunna 
starta ett företag. (Alliansen 2010b) 

Vi känner igen tankegodset från tiden före Nystartskontoret. Näringsministern 
framförde då att utanförskapet försvåras av att aktörerna finns ”i alla möjliga 
olika hus… Sätt er i samma hus! Plocka ihop verktygen i en verktygslåda! Hjälp 
människor som kommer hit! Fokusera på möjligheterna i stället för på proble-
men!” (s 9). Regeringens vilja har hela tiden varit att bryta utanförskapet genom 
att samla aktörerna i samma lokal och att de där ska använda alla till buds stå-
ende medel. Myndigheterna ville i sitt förslag, i första hand, erbjuda vägledning 
och stöd till alla som vill starta och driva företag. Förslaget accepterades men 
regeringen slängde ändå med ordet ”jobbmatchning” i beslutet (s 37).  

Vad som kan konstateras är att på de statliga servicekontoren har fokus uteslu-
tande varit att utveckla stödet för livshändelsen Starta företag, målgruppen har 
varit ”alla” och där har inte flyttat in några fler, förutom då Pensionsmyndighe-
ten av andra skäl. Verksamheten är dessutom av informerande karaktär och har 
inga insatser att erbjuda. Exempel finns på att de kommunala försöksprojekten 
har delat lokal med andra. I flera fall har de dessutom vänt sig till specifika mål-
grupper. Dessutom, i vissa kommuner, fanns det en ambition att vägleda också 
till annat än företagande. Myndigheternas fokus på företagsinformation och 
styrning bort från rådgivning har dock begränsat urvalet av lösningar och insat-
sernas djup. Med en skillnad har koncepten i de kommunala försöksprojekten 
alltmer kommit att likna den vid servicekontoren. Skillnaden är framförallt den 
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tid som funnits tillgänglig i kommunerna, tid för att prata och ibland t.o.m. följa 
klienten under besöket till den anvisade aktören. 

I samband med de nio punkterna avseende integration anges också att Alliansen 
under mandatperioden vill ”utvärdera och förstärka nystartskontoren”. Att Ny-
startskontoret ska utvärderas anges också sist i det nyss nämnda pressmedde-
landet där det står att ”en utvärdering av programmet pågår och kommer att 
slutredovisas den 31 december 2010”. Som vi uppfattar det utgörs den nämnda 
utvärderingen av slutrapporten från de fyra myndigheterna. Även då vår rapport 
ingår som en del i slutrapporten så har syftet varit ett annat. Vi ser dock att vi, 
som en restprodukt, sitter på material som kan vara till god nytta när regeringen 
ska ta ställning till Nystartskontorets framtid.   

I detta kapitel ska vi med verktyg från tjänsteforskningen försöka bidra till att 
strukturera upp materialet och ytterligare tydliggöra tjänsternas konstruktion.  

Regeringens beslut om en fortsättning hade varit relativt enkelt om det nu fun-
nes ett antal koncept där något eller några uppvisat effekter som klart översteg 
andra som också prövats. I Nystartskontorets rapporter till regeringen finns 
talrika siffror som redovisar prestationer inom programmet, men tunnsått är det 
med effektmått. Vi inleder kapitlet med att slutföra de resonemang som tidigare 
förts om effekter och mätning av sådana. 

Effekter av Nystartskontoret 
Förutom att vara en samtalspartner för programledningen, har vårt uppdrag 
varit att dra lärdomar av aktörernas arbete med att organisera sig själva, sina 
kanaler och sina tjänster. Att förstå organisering innebär att följa aktiviteter och 
sådana finns i de kanaler och tjänsteprocesser som ska skapa värde för medbor-
garna. Att verifiera dessa aktiviteter har varit en del av vårt arbete och därför 
har vi haft vissa möjligheter att i tidigare kapitel yttra oss om prestationer, vad 
Nystartskontoret faktiskt är och vilka möjligheter tjänsterna erbjuder.  

Att däremot fastställa vilket värde tjänsterna skapar och i vilken mån Nystarts-
kontoret gett upphov till sysselsättning är svårare. Effektmätningar ligger inte 
bara utanför det aktuella uppdraget om följeforskning, det vore i detta fall också 
en metodologisk utmaning av dignitet. Vi har tidigare kritiserat Jobs and Society 
för de anspråk organisationen gjort på att verksamheten inom Nyföretagar-
Centrum genererar si och så många företag. Lika kritiskt inställda är vi mot de 
uppgifter som förekommit i massmedia, exempelvis att ”230 nya företag på 



141 

några månader är resultatet av regeringens satsning på Nystartskontor” (s 119). 
Siffrorna är behäftade med bristande trovärdighet.  

Svårigheten ligger i att skapa jämförbarhet så att effekter kan särskiljas från kon-
junktursvängningar, regelförändringar, konkurrens och annan möjlig påverkan. 
Vi bedömer att när insatserna riktats mot en tydligt avgränsad lokal målgrupp, 
är möjligheterna större än vad som gäller för målgruppen ”alla”. Då vore det 
lättare att systematiskt pröva olika metoder. De aktiva skulle med egna ögon 
kunna se hur olika tillvägagångssätt, i varierande grad, får individer att lämna 
bidragsberoendet för eget företagande. Å andra sidan, för att ett sådant arbets-
sätt ska fungera, och lokalt kunna värderas, krävs egentligen inte någon statistik. 
Vad som krävs är verksamhetsutvecklingskompetens av ett slag som vi inte sett 
mycket av i försökskommunerna.  

I det fall målgruppen är väl avgränsad och om insatsen är tydlig, massiv och 
enhetlig, och särskilt om förändringen är påtagligt mera positiv än i jämförbara 
populationer, då torde det kunna konstateras att arbetssättet är effektivt. Fun-
nes dessutom lokal kompetens för effektmätning, då torde det vara menings-
fullt att till central nivå rapportera hur andelen bidragsberoende och företagare 
lokalt förändras. Dessa förutsättningar har dock inte förelegat inom Nystarts-
kontoret. 

Svårigheterna att mäta är ofta stora och risken är att detta hindrar viktiga sats-
ningar från att komma till stånd. I den rådande andan av New Public Manage-
ment kan bristen på mätbarhet, och den oro sifferlösheten skapar, medföra att 
viktiga satsningar uteblir. Motståndare kan, med visst fog, alltid ifrågasätta nyt-
tan med en viss satsning. I vissa fall måste regering och myndigheter, vid sidan 
om olika rapporter, förlita sig på andra typer av underlag. Det gäller att tillåta 
sig lite ”skit under naglarna”, ge sig ut i verksamheten och försöka att förstå 
den verksamhet som ska utvecklas. 

Ett problem under hela vägen från idé till genomförande har varit den spretig-
het och otydlighet som uppstått genom ofärdiga tankar, bristfällig styrning och 
utebliven dialog. Det har många gånger varit oklart vad som ska uppnås. Det 
har saknats tydlighet ifråga om tjänst, kanal, målgrupp, tjänstevärde och efter-
frågan. Då blir det inte bara svårt att mäta, det blir svårt att ens veta vad Ny-
startskontoret är för något. Med tanke på regeringens kommande ställningsta-
gande ska vi i de följande avsnitten göra ett försök att reda ut något av detta. Vi 
börjar med vad Nystartskontoret har innehållit. 
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7.1 Tjänst 

I föregående kapitel gjordes en begreppsutredning där vägledning definierades 
som överordnat i förhållande till information och rådgivning. När vi nu ska dis-
kutera Nystartskontorets tjänsteinnehåll så förhåller vi oss först till den figur 
som då användes (figur 6, s 129). Vi kan då se att det inom Nystartskontoret 
funnits tjänster som till sin natur varit  

 Hänvisande (övre delen av figur 6 med glidning nedåt: Informatör med 
befogenhet att förorda andra tjänster/aktörer) och 

 Vägledande (hela figur 6: informatör och rådgivare med viss specialise-
ring). 

En helt annan inriktning finner vi bland dem som arbetat 

 Uppsökande (för att skapa efterfrågan på andra tjänster) och 

 Utvecklande (för att förbättra redan befintliga tjänster).  

Vi ska nu, en för en, gå igenom dessa fyra kategorier och tydliggöra dem med 
exempel ur vårt material. Regeringen har sedan en möjlighet att ta ställning till 
vilken, eller möjligen vilka, av dessa som ska gälla vid en fortsatt satsning på 
Nystartskontoret. 

Hänvisande 
I kapitlet om de kommunala försöksprojekten så var det tydligt att Nystartskon-
toret ofta tog på sig rollen att klargöra vad olika rådgivare eller myndigheter kan 
stå till tjänst med. De kunde också klargöra vilka tjänster som fanns att tillgå 
och vad de är till för (ex. Starta företag-dagen, Startlinjen), samt instruera om 
deras användning (verksamt.se, blanketten Skatte- och avgiftsanmälan). Kom-
munerna säger sig arbeta likt en ”distriktssköterska” eller ”trafikpolis” som sor-
terar och dirigerar medborgarna efter deras behov. I exemplen ovan använder 
vi tjänster för företagsinformation, men hänvisning till ”skuldsanering” (för att 
bli redo för företagande) och andra åtgärder kan också rymmas inom denna 
kategori.  

Den roll kommunerna tar på sig ligger nära den för en informatör, men vi kan, i 
enlighet med tidigare resonemang, konstatera att här finns en glidning mot rol-
len som rådgivare (nedåt i figur 6). Kommunerna har funnit det legitimt att för-
orda lämpliga aktörer och tjänster. Glidningen är begränsad men medför ändå 
en tydlig skillnad mot den renodlade informatörsrollen.  
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Denna inriktning mot att arbeta hänvisande till olika aktörer och tjänster proble-
matiserades under rubriken ”Informatören som rådgivarens gatekeeper” (s 
134). Ett exempel som då användes var servicekontoren vars tjänster också är 
tydligt hänvisande till sin karaktär.  

Ett viktigt påpekande är att denna kombination av förhållningssätt inte medger 
några egentliga åtgärder. Som påpekats har de kommunala varianterna av Ny-
startskontoret haft mera tid till sitt förfogande, men i övrigt kan det vara svårt 
att se i vilken mening de kommunala tjänster som begränsats av myndigheter-
nas inställning till rådgivning egentligen är ”utvidgade” (jfr s 28). Detta i förhål-
lande till vad som erbjuds på servicekontoren.  

Vägledande 
I föregående kapitel argumenteras för att när rådgivning avskiljs kan den infor-
mationstjänst som då återstår upplevas som kringskuren. I systemet för offent-
lig och privat företagsvägledning finns dock aktörer utan sådan begränsning. 
Hit hör privata rådgivare, finansiärer men också några av försökskommunerna i 
vårt material. Hit hör också tjänsten ”Starta eget företag” på Arbetsförmedling-
en där rådgivning ingår som en naturlig och ej ifrågasatt del24. Vi påminner om 
att dessa aktörer också hänvisar och att information är ett naturligt inslag också 
hos specialiserade rådgivare. 

Uppsökande 
En tredje variant har varit att genom uppsökande verksamhet torgföra företa-
gandet som alternativ försörjningskälla. Vi ser exempel på hur kommunerna har 
besökt annan offentlig verksamhet (t.ex. SFI), haft kontakter med föreningsli-
vet, bjudit in till temakvällar och informationsträffar och det egna företagandet 
har lyfts fram i samband med mässor och tävlingar. Målet har varit att förändra 
attityder gentemot företagande så att ett eget företag ses som en naturlig väg till 
försörjning. Tjänster av detta slag beskriver vi fortsättningsvis som uppsökande. 
Vi har konstaterat att vissa tecken finns på att den uppsökande verksamheten 
haft faktisk effekt vad gäller att generera ett ökat inflöde till systemet för före-
tagsvägledning. Det kan vara så att tanken väckts hos fler och att några av dessa 
tagit steg på vägen till ett eget företag. 

                                              

24 Att den inte ifrågasätts kan bero på att vissa delar upphandlas. Enlig Arbetsförmedlingens ”Fakta-
blad till arbetssökande november 2010 – Stöd vid start av näringsverksamhet” ska den sökande 
beskriva sin affärsidé och lämna in beskrivningen till Arbetsförmedlingen som med hjälp av konsulter 
tar ställning till om förutsättningar finns för verksamheten. Bidrag kan då beviljas. Som förberedelse 
inför starten och stöd under inledningsskedet kan myndigheten på vissa håll erbjuda informationsträf-
far, rådgivning och nyföretagarkurs. Vi noterar också att det i informationsbladet hänvisas till såväl 
privata rådgivare som till verksamt.se och Startlinjen. Dock ej till servicekontoren! 
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Utvecklande 
Ett intressant alternativ till att utveckla nya tjänster kan vara att identifiera, kart-
lägga och åtgärda orsakerna till de eventuella svårigheter som medborgaren mö-
ter – att arbeta med befintliga tjänster och kanaler för att få dessa att bättre fun-
gera och samverka. Det var en sådan problematisering av orsakssamband som 
efterlystes i kapitlet om utredningen (s 27). Detta skulle ha underlättat för att 
finna metoder med förmåga att bryta utanförskapet. Men problemen kan varie-
ra och kanske vore det ännu bättre om analysen gjordes lokalt i kommunerna – 
och kanske var det så myndigheterna tänkte att det skulle ske? 

I 24-timmars-delegationens rapport Offentliga E-tjänster i medborgarens tjänst 
(Wihlborg 2005) skisseras en vanlig problembild: 

Inom olika förvaltningar möter medborgaren flera olika professionella aktörer 
som inte heller de har intern samordning. Det är inte ovanligt att medborgaren 
själv tvingas hantera motstridig information från myndigheter och andra 
offentliga aktörer. Det kan till och med hända att de måste konfrontera olika 
professionella aktörer med varandras motsägelser, vilket inte alls kan ses 
som ett professionellt agerande.  

En möjlighet är att arbeta för att med ett systemperspektiv förbättra det redan 
befintliga tjänsteutbud som ibland beskrivs som rörigt och svårt att överblicka 
(jfr s 26). Skrivningarna i utredning och programplan, om svårigheten att över-
blicka alla tjänster i den främre linjen, kan ses som ett tecken på att kommuner-
na i första hand förväntades arbeta utvecklande med det utbud som redan 
fanns. De lokala aktörerna skulle slå sina kloka huvuden ihop och med sina 
samlade erfarenheter och resurser, gemensamt utveckla nya och bättre sätt att 
stödja de ”nyföretagare och företagare med särskilda behov” som vill starta och 
driva företag. Partnerskapen med andra aktörer skulle ge tillfälle för gemensam 
översyn och förbättring av det befintliga.  

Vi har i tidigare rapporter (bilaga II, bilaga III) påpekat att det kreativa arbete 
som förväntades i de lokala styrgrupperna blev begränsat. Förhållandet bekräf-
tas även i denna slutrapport (kapitel 5), men vissa undantag finns. I Södertälje 
hade styrgruppen tillsatt en grupp på handläggarnivå som skulle leta efter ”saker 
som vi kan göra tillsammans för att stärka upp informationen” (s 101). Detta är 
en idé som verkar ha uppkommit bara genom att personerna i styrgruppen fick 
anledning att träffas. Vad gäller flera andra kommuner så tror vi med all säker-
het att samstämmigheten mellan olika aktörer har ökat genom alla de samtal 
som Nystartskontoret orsakat med anledning av regelverk som inte harmonierat 
(s 114). Men inte alltid var det i de ”gemensamma” försöksprojekten som detta 
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hände. När styrgruppsrepresentanterna lämnade mötet så var det ibland för att 
förändra något på hemmaplan, i någon av de egna och befintliga tjänsterna. Ett 
antal frågor har lösts ut och inom detta område finns det därmed effekter som 
vore möjliga att påvisa. Att sådana effekter inte rapporteras kan bero på att ak-
törerna inte betraktat detta som en del av projektet, gruppen i Södertälje nämns 
bara i föregående i kommunens slutrapport. Det intressanta är att effekterna 
verkar ha uppstått bara genom att aktörerna fick en förevändning att träffas. 
Som också påpekades i tidigare rapporter hade ett adekvat metodstöd kunnat 
stimulera denna utveckling ytterligare25.  

Ett liknande exempel är fallet med livshändelsen ”Starta eget” på servicekonto-
ren. Personalen utbildades i andra myndigheters tjänster. Därifrån tog de med 
all säkerhet till sig många av de ord och begrepp som nyföretagaren stöter på i 
andra sammanhang. Beskeden som ges om vilka aktörer och tjänster som finns 
att tillgå har därmed inte bara blivit mera fullödiga utan också mera samstäm-
miga. Servicehandläggarna samspelar nu bättre med exempelvis Starta företag-
broschyren eller verksamt.se. Besked och språkbruk stämmer bättre överens 
och upplevelsen av rörighet kan antas ha minskat. Också i detta fall var den 
avgörande faktorn att rätt personer fick anledning att umgås (tabell 1, s 54).  

 

 

Figur 10: Samverkan i värdestjärna med fokus på ökad samstämmighet 
(jfr Normann & Ramirez 1993; anpassad från Fransson & Quist 2008). 

                                              

25 Jfr avsnitt 3.4 om metodstyrda gruppsamtal samt 14.2 om god handledning i Fransson 2008. 
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Vad som nu diskuteras och som beskrivits från kommunerna och servicekonto-
ren är ett fruktbart sätt att samverka, särskilt när det inte krävs en specifik och 
sekventiell ordning mellan aktörernas olika aktiviteter. Vad som avses är livs-
händelser där medborgaren kan ta del av respektive aktörs tjänster parallellt 
eller sekventiellt och utan inbördes ordning. Detta kan också resultera i att så-
dana fel åtgärdas som lika mycket beror på egna som på andra aktörers felaktiga 
tjänstekonstruktion, exempelvis att medborgare hamnar mellan stolarna. Detta 
kan beskrivas som samverkan i en värdestjärna (figur 10, ovan). 

Vi är naturligtvis medvetna om ambitionen att också hjälpa företagaren att göra 
saker i rätt ordning. På servicekontoren och i kommunerna har detta hanterats 
genom de personliga möten där företagaren hänvisas till rätt instans. Men vi har 
också argumenterat för att särskilda informationstjänster egentligen inte borde 
behövas, samstämmig information om hela tjänstesystemet bör egentligen fin-
nas att tillgå hos varje aktör. Vidare kan det hävdas att om klientelet behöver 
manuell betjäning, för att finna vägen till aktörer eller blanketter, vore det då 
inte bättre att bygga en ny, mera lättfunnen och lättframkomlig väg? Efterfrågan 
på information kan med andra ord ses som ett symptom på felaktig tjänstekon-
struktion i andra kanaler. Om att informera bara är att lindra symptom: varför 
inte låta aktörerna samverka för att skapa en gemensam, förenklad och förtydli-
gad process för nya företagare? Om tjänsterna ordnas sekventiellt torde det gå 
att finna sådant som kan åtgärdas i början av kedjan som sedan underlättar och 
kvalitetssäkrar det som senare ska ske. Risken skulle minska för att företagaren 
kommer in fel i processen och utsätter sig för risker genom att göra saker i fel 
ordning.  

Ibland kan det vara så att medborgaren bör följa en mer eller mindre tydligt 
snitslad bana som löper över myndighetsgränser och mellan olika privata aktö-
rer. Poängen är att medborgaren ofta ser vägen till företaget som en enda pro-
cess, medan aktörerna tenderar att hantera det som ett antal olika ärenden inom 
respektive organisation. Den med överblick över hela det lokala tjänstesystemet 
kan se att vägen till det egna företaget är lång, riskfylld och tidsödande. Syste-
met är ofta designat mer utifrån aktörerna än ur medborgarens perspektiv. Ge-
nom att identifiera flödet utifrån medborgarens perspektiv, blir det tydligt hur 
aktörerna är stationer på vägen från bidragsberoende till egen försörjning. Det 
blir också tydligt vad som behöver förändras och förbättras för att underlätta 
för den som vill starta nya företag. Vi vill därför peka på att ett andra alternativ 
för tjänsteutvecklande samverkan vore att helt eller delvis samordna olika aktö-
rers tjänster i en sekventiell och sammanhängande värdekedja (figur 11). Åter-
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igen med reservation för det metodstöd som med all säkerhet skulle behövas 
vid en sådan ansats. 

 

 
Figur 11: Samverkan i sekventiell och sammanhängande värdekedja  

(jfr Porter 1985; anpassad från Fransson & Quist 2008). 

I detta avsnitt har Nystartskontorets tjänsteinnehåll diskuterats. I samband med 
detta har också två olika former av tjänsteutvecklande samverkan presenterats. I 
nästa avsnitt har det blivit dags att se vilka kanaler som det arbetats i under pro-
gramtiden och föra en diskussion om vilka av dessa som kan vara aktuella vid 
en eventuell förlängning eller utvidgning av Nystartskontoret. 

7.2 Kanal 

I detta avsnitt diskuteras alternativa kanaler där tjänster kan planeras för att råda 
bot på utanförskapet. Internet och telefoni är viktiga, men framförallt kanske det 
är personliga möten som har potential för ändamålet.  

Som tidigare konstaterats hör inte Internet och telefoni till de kanalkategorier 
inom vilka Nystartskontorets tjänster distribuerats. Den relativt begränsade in-
teraktivitet och den opersonlighet som präglar dessa kanaler gör dem dessutom 
mindre lämpliga för att nå fram till människor som behöver olika former av 
stöd och hjälp. Kanalerna är dock viktiga vid enskilda moment i processen, när 
medborgaren är på väg i en viss riktning och bör hjälpas snarare än stöta på 
hinder. Här ser vi en möjlighet att skjuta till medel för att upphandla konsult-
stöd, skynda på utvecklingen samt utveckla funktionaliteten för specifika mål-
grupper. Kanske kan det behövas anpassning till funktionshindrade eller över-
sättning till ytterligare språk?  

Servicekontoren är en kanal för personliga möten som med anledning av Ny-
startskontoret fyllts med ett bredare innehåll. Tjänsterna är nu etablerade och 
bör kunna förvaltas utan särskilt uppdrag från regeringen. Vi bedömer att kana-
len är mindre intressant vad gäller utanförskapet p.g.a. de restriktioner som 
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finns vad gäller djup och specialistkompetens. Servicehandläggare är den enda 
yrkeskategorin på kontoren och de är generalister med informatörskompetens. 
Möjligheten att ge någon stöd eller hjälp är större än i elektroniska kanaler, men 
det krävs mer tid i kundmötet, och mer specialiserade tjänster, för att det ska 
göra någon skillnad. Dock kan det vara ett rimligt krav i regleringsbrev, att in-
formationsmaterial och personal utvecklas för att bättre tillgodose viktiga mål-
grupper. 

Arbetsförmedlingens kontor är ett alternativ som kan vara väl värt att överväga. 
På samma sätt som gällde för servicekontoren före Nystartskontoret, och som 
tidigare nämnts, så finns där redan stöd i form av tjänsten ”Starta eget företag”. 
Därtill kommer den vana som finns av att just arbeta med personer i utanför-
skap samt att det, utöver att Starta eget företag, finns sex andra tjänster som just 
är till för att bryta eller förhindra olika former av utanförskap. De kommunala 
försöken har f.ö. lärt oss att det ofta är just Arbetsförmedlingen som är kom-
munens viktigaste partner i fråga om egen försörjning och sysselsättning.  

Det går också att betrakta de privata företagsrådgivarna som en kanal för per-
sonliga möten. Många av dessa är statligt finansierade. I den mån regeringen 
inte anser att innehållet i kanalen tillgodoser behovet hos specifika målgrupper, 
då kanske villkoren för finansieringen kan ändras? Här finns kompetens och 
kanske kan tjänster för specifika målgrupper upphandlas för att kanalen ska bli 
tillgänglig? 

Inom Nystartskontoret har vi också sett exempel på etablering av nya kanaler 
för personliga möten. Vad vi tänker på är försöken i kommunerna. Dock har 
inte kommunerna förmått att övertyga alla statliga och privata specialister att 
lämna ”olika hus” och ansluta sig. Detta är synd eftersom en gemensam kanal 
skulle underlätta genom att koordineringen då skulle kunna ske iterativt och i 
realtid (jfr Nonaka 1994; Löfberg 1995). Vad som gör idén mindre realistisk är 
de nya enmyndigheternas strikta kanalstrategier, med ambitionen att styra cent-
ralt blir utrymmet för lokala initiativ begränsat. Därtill kommer den komplexitet 
som uppstår, exempelvis med att hantera de mest skilda ärenden i en och sam-
ma kundmottagning. Däremot är det inte uteslutet att två eller ett fåtal spelare 
kan kampera tillsammans och smida planer i gemensam butik.  

Därtill kommer också den ambulerande ”kanal” vi sett i de kommuner som 
arbetat med uppsökande verksamhet. Kanalen kan i dessa fall sägas vara iden-
tisk med den person som också bär upp och ”är” själva tjänsten. Denna tjänst, 
kanal och person kanske kan vara den intresseväckare som i vissa fall behövs? 
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Ska koncepten i de aktuella kommunerna dupliceras så kan det vara en utma-
ning att rekrytera personer med rätt glöd och karisma. 

7.3 Målgrupp, mål och efterfrågan 

Kanske mer än något annat så är valet av målgrupp en politisk fråga. Inte heller 
är vi särskilt duktiga på frågor om utanförskap och hur det kan brytas.  Vad vi 
tror oss kunna bidra med är en kort lista med saker att tänka på vid val av mål-
grupp. Två begrepp som är relaterade just till målgrupp är mål och efterfrågan. 
Vi börjar med det sistnämnda som inom näringslivet är något entydigt positivt, 
så ej i offentlig förvaltning.  

Vi har tidigare diskuterat varför efterfrågan av det slag vi mätt upp på service-
kontoren inte alltid motsvarar ett behov – efterfrågan kan uppstå bara genom 
att kanalen existerar. Oklart är hur många av besöken på servicekontoren som, 
om dessa inte funnits, hade hamnat i en annan kanal (ex. Internet) där de funnit 
rätt information direkt utan att bli hänvisad. I jakten på målgrupp är efterfrågan 
inte avgörande. I näringslivet finns en logik som säger att nöjda kunder driver 
efterfrågan och lönsamhet. Men efterfrågan kan aldrig vara lönsam inom of-
fentlig förvaltning, den kostar pengar. På motsvarande sätt kan det främsta må-
let sällan vara kundupplevd kvalitet. Förvisso är det på flera sätt bra om med-
borgarna upplever att de offentliga tjänsterna är av god kvalitet. Inom offentlig 
förvaltning kan kvaliteten t.o.m. få vara så god att kunderna aldrig får anledning 
att komma tillbaka. Men vi ska komma ihåg att här också finns inslag av myn-
dighetsutövning. Vad Nystartkontoret har handlat om är att människor ska stå 
på egna ben och komma i egen försörjning. För detta ändamål finns t.o.m. 
maktmedel att tillgripa för att mer eller mindre tvinga fram efterfrågan (ex. in-
dragen a-kassa). Det finns naturligtvis ett värde i efterfrågan, men förutsättning-
en är att den finns i en målgrupp som regeringen vill investera i. Den uppsö-
kande verksamhet som ovan diskuterats, fyller en funktion för att skapa önskad 
efterfrågan. Men bara om den kan ledas in i en kanal som är riggad med en 
tjänst som har kapacitet att skapa bestående värde av skattepengarna. Och här 
kanske Nystartskontoret har en egen nisch: att vägleda dem som har potential 
att bli företagare men som ännu inte börjat tänka i termer av affärsplan osv.  

De mål som ska gälla Nystartskontoret kan exempelvis vara av näringspolitisk, 
socialpolitisk eller integrationspolitisk karaktär, men kanske inte på en gång. 
Sannolikt är det omöjligt att samla alla aktörer i samma tjänst och i samma hus 
och erbjuda företagsrådgivning, jobbmatchning, rehabilitering och hälsovård. 
Myndigheterna hade enligt vår tidigare beskrivning en relativt tydlig näringspoli-
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tisk inriktning med att hjälpa ”alla” att starta företag. Förmodligen delade de 
detta intresse med näringsdepartementet. Med tanke på den starka centrallinjen 
mellan näringsdepartementet och Tillväxtverket, är det intressant att regeringen 
nu presenterar Nystartskontoret som ett integrationsprojekt. Flera olika depar-
tement har andelar i Nystartskontoret och frågan är vilket av dessa som ska få 
sin vilja igenom. Vad som är viktigt, som vi ser på saken, är att inte alla önske-
mål tillgodoses. 

När det kommer till val av målgrupp så bör denna förmodligen väljas efter sin 
potential att med en viss tjänst uppnå ett visst mål. Samma metod är sällan 
lämplig för att i det ena fallet med socialpolitiska och i det andra fallet med när-
ingspolitiska mål, bearbeta två målgrupper. Ordet ”företagande” må vara 
gemensamt, men förmodligen är det en fundamental skillnad, både vad gäller 
mål och metod, mellan att stimulera välutbildade invandrares företagande och 
långtidsarbetslösa inföddas sociala företagande. Här följer nu en lista över frå-
geställningar som vi med hjälp av vårt material funnit relevanta vid val av mål-
grupp: 

 Är den aktuella målgruppen lämpad för den aktuella tjänsten? Är det an-
svarsfullt att låta målgruppen ta del av den aktuella tjänsten? 

 Är målgruppen tillräckligt homogen för att fungera med en enhetligt ut-
formad tjänst?  

 Går målgruppen att nå? Kan den urskiljas från dem som inte hör dit? 
Var finns dessa människor? Hur kan de kontaktas? Kommer de frivilligt? 
Kan de tvingas fram? Kan de sökas upp? Kan efterfrågan skapas? 

 Finns kompetens och nödvändiga aktörer i tillräcklig närhet till mål-
gruppen? Kan dessa förmås samverka med målgruppens bästa för ögo-
nen? 

Troligen finns det något i alla kombinationsmöjligheter som vi nu arbetat oss 
igenom som kan vara av godo för det svenska samhällets utveckling. Om reger-
ingen är av denna åsikt så räcker det inte att konstatera att ”Nystartskontoret 
ska fortsätta”. Till att börja med så gäller det att peka ut en eller flera kombina-
tioner, ge var och en av dessa en meningsfull benämning och sedan se till att ge 
uppdragstagarna förutsättningar att styra uppdraget.  

7.4 Regeringens alternativ  

Vi minns brasklappen om en utvärdering (s 140) men det verkar ändå som att 
regeringen avser att stå fast vid sitt vallöfte om fortsatt satsning på Nystartskon-
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toret. Ur budgetpropositionen inför 2011 (2010/2011:1, utgiftsområde 24, när-
ingsliv) saxar vi följande fyra citat: 

Regeringen avser genomföra fortsatta insatser för att främja företagande 
bland personer med utländsk bakgrund, t.ex. med satsningar på mentorskap 
och rådgivning, mikrolån och fortsättning av Nystartskontor  

Regeringens arbete med Nystartskontor för samlad information och 
rådgivning fortsätter. Insatsen är ett led i regeringens politik för fler jobb och 
minskat utanförskap.  

Regeringen föreslår att 641 009 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 
Näringslivsutveckling m.m. för 2011. 

Anslaget används för näringslivsfrämjande åtgärder och till tjänsten 
Nystartskontoret. 

Vi ska börja med att säga att vi inte vill ifrågasätta regeringens analys. Bland alla 
de målgrupper som förekommit i diskussionerna så hör personer med utländsk 
bakgrund till dem där det kan finnas en potential. Detta bara enligt vår mag-
känsla och förutsatt att syftet är minskat bidragsberoende. Och kanske finns det 
individer som inte får det stöd de behöver av IFS och andra som redan speciali-
serat sig just på denna målgrupp? Vi uppfattar det som att den del som avsett 
servicekontoren inte längre är aktuell, livshändelsen kan förvaltas som en ordi-
narie del av servicekontorens verksamhet och det känns rätt. 

Avsikten skulle dock kunna vara att utöka den fria försöksverksamheten i 
kommunerna och låta tusen blommor blomma. Om så är fallet så ser vi ingen 
anledning att definiera detta som en angelägenhet för statliga myndigheter på 
central nivå. Då är det snarare ett samverkansprojekt mellan lokala aktörer. Ut-
maningen blir att få ut pengarna till kommunerna, på något slags rätt sätt men 
utan onödig administration. Förmodligen finns det då inte heller någon ambi-
tion att styra utvecklingen och vi lämnar därför detta tankespår åt sitt öde. 

Om regeringen har en uppfattning om vad Nystartskontoret är för något, då är 
det dags för en ny utredning, som kan behöva en stunds arbetsro. Det handlar 
om frågor kring tjänstedesign, kanalstrategi, ytterligare precisering av målgrupp, 
relationen till privata ”konkurrenter” osv., allt enligt tidigare resonemang i detta 
och tidigare kapitel. Säkert har regeringens behov att kommunicera denna nya 
satsning på integration – är det en tjänst eller en kanal och vad ska den kallas? – 
men klokt är att vänta till dess att svar finns. 
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Vi noterar att anslaget ligger under budgetposten 1:5 Näringslivsutveckling 
m.m. Kanske måste detta inte innebära att det kommer ett nytt uppdrag till 
Tillväxtverket att – som näringsministern uttryckte det tidigare uppdraget – ”i 
samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket … 
starta nystartskontor på olika platser i landet”. Här finns en mängd alternativ. 
Ett sådant vore att fördela medlen lika till myndigheterna inom Samverkans-
gruppen starta och driva företag och ge uppdraget helt likvärdigt till dem. Men 
finns det då ändå inte en risk för samverkansasymmetri (s 23) och styrläckage (s 
48)? Och är det självklart att uppdraget bör domineras av representanter för 
statliga myndigheter? Varför inte bereda plats för Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL)? Om Starta eget på servicekontoren nu fortsatt ska vara myn-
digheternas eget ansvar, då kanske Försäkringskassan kan avvaras. Kanske bor-
de istället någon av myndigheterna inom integrationsområdet ingå? Och kanske 
borde regeringen därtill bjuda in sig själv att delta så att dialogen om vad detta 
ska bli kan hållas vid liv? Allt detta är frågor som vi på ett principiellt plan ut-
vecklar i nästa kapitel. 
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8 En innovativ och samverkande statsförvaltning 

Vi har i de två föregående kapitlen sammanfattat de bidrag som vi önskar lämna 
till det aktuella politikområdet. Innan vi slutgiltigt drar ett streck i vår framställ-
ning ska vi i detta kapitel återvända till vad som kan läras om samverkan genom 
exemplet Nystartskontoret. Kapitlet blir på så sätt mer tydligt riktat mot för-
valtningspolitiken. Mycket är redan sagt längs vägen, men ett mer samlat grepp 
är på sin plats. En utgångspunkt för kapitlet är näringsministerns tidigare be-
skrivna intresse för förvaltningens stuprör och hängrännor. I samtal, inte minst 
med personer på regeringskansliet, upplever vi ofta att stuprören och oförmå-
gan att samverka tillskrivs sakmyndigheterna. Men stuprören börjar högre upp i 
systemet, närmare bestämt just inom regeringskansliet. Vi påminner också om 
resonemanget från rapportens inledning. Det är inte sektorsindelningen i sig 
som kritiseras, det är oförmågan att finna fungerande koordineringsmekanis-
mer. Det är, enligt vår uppfattning, regeringskansliet som inte förmår att skapa 
rimliga förutsättningar för innovation i samverkan. 

8.1 Ett nytt förvaltningspolitiskt ledmotiv 

I mars 2010 lämnade regeringen en ny förvaltningspolitisk proposition till riks-
dagen (Prop. 2009/2010:175). Propositionen rubricerades ”Offentlig förvalt-
ning för demokrati, delaktighet och tillväxt”. Det är i Sverige relativt ovanligt 
med dylika propositioner och vi kan rimligen anta att propositionen kommer att 
följas av ett förvaltningspolitiskt handlingsprogram, som vi sedan kommer att 
leva med under ett antal år26. I den aktuella propositionen föreslås en ny mål-
formulering för förvaltningspolitiken (s 27): 

En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, 
har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar 
till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.  

En innovativ och samverkande förvaltning appellerar på flera sätt till det pro-
gram som vi studerar i denna rapport. Minns till exempel tidigare diskussioner 
om den politiska viljan att integrera resurser i syfte att bättre möta medborga-
ren. Längre fram i propositionstexten utvecklas de för oss mest intressanta be-
greppen i målformuleringen, nämligen innovativ och samverkande. Samtidigt 
talas om behovet att få till stånd fler värdeskapande system (s 87): 

                                              

26 Den föregående propositionen presenterades 1997 och efterföljdes 2000 av ett handlingsprogram.  
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Myndigheternas kontinuerliga arbete med att utveckla verksamheten utifrån 
medborgarnas och företagens behov och att hitta nya sätt att organisera 
produktionen av offentliga tjänster, den s.k. produktionslogiken, är 
grundläggande för att uppnå ökad kvalitet och produktivitet i offentlig 
förvaltning och en nyckel till den framtida tillväxtpotentialen i svensk ekonomi. 
Det finns vid det här laget många exempel i offentlig sektor, bl.a. från vården, 
som visar vilka avsevärda kvalitets- och produktivitetsvinster som går att göra 
med förändrad produktionslogik. Det är därför angeläget att denna typ av 
innovativt arbete ges utrymme och sprids till flera delar i den offentliga 
förvaltningen. Målet är att få till stånd fler värdeskapande system som 
tillgodoser brukarnas önskemål om hög kvalitet i de offentliga tjänsterna, 
professionernas önskan att få bedriva ett framgångsrikt arbete och 
huvudmännens krav på god resursanvändning. Formerna för detta övervägs 
för närvarande i Regeringskansliet.  

Något senare i texten framgår att regeringen inte är övertygad om att organise-
ringen av arbetssätten inom regeringskansliet är den bästa för att stödja samver-
kan (s 100): 

Uppgifter och ansvarsfördelning ska, liksom Regeringskansliets organisation, 
vara utformade på ett sätt som stödjer regeringens kollektiva beslutsfattande. 
Det är angeläget att arbetet med tvärsektoriella frågor bedrivs på ett effektivt 
sätt. Det behövs kunskap om hur sektorsövergripande arbete bedrivs och 
förslag på ändamålsenliga arbetsformer som ger förutsättningar för en effektiv 
styrning. Mot denna bakgrund bör en översyn av Regeringskansliet göras.  

Vår bild är att de erfarenheter som redovisas i föreliggande rapport, stödjer 
uppfattningen att en översyn av regeringskansliet är nödvändig. Det är uppen-
bart att det finns möjligheter att skapa bättre förutsättningar för framtida pro-
jekt som likt Nystartskontoret syftar till innovation i samverkan. Den ambition 
som stakas ut i den förvaltningspolitiska propositionen skulle innebära avsevär-
da förändringar inom förvaltningen. Det vore underligt om en sådan färdväg 
inte också kräver förändringar högst upp i systemet. Vi ska i detta kapitel peka 
på några sådana områden. 

8.2 Har tjänsteproducerande system egen förmåga till förnyelse? 

Det går att läsa beskrivningen av programmet Nystartskontoret på olika sätt. Vi 
har redan i inledningen beskrivit att vi valt att tolka händelserna med hjälp av 
ett systemsynsätt. Med sådana glasögon är det inte i första hand enskilda indivi-
ders handlingar som sätts i centrum. Viktigare är de förutsättningar och be-
gränsningar som ges av det system inom vilket individen verkar. Spänningen 
mellan individens handlingsutrymme och strukturernas tillåtande och begrän-
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sande krafter är ett område som flitigt beforskats inom sociologin. Men vi har 
inte som intention att göra en genomgång av forskningen på det området.  

Låt oss istället börja i en annan ände och konstatera att det finns många olika 
typer av system; det kan vara skogar, bilar och familjer. Alla är de exempel på en 
komplex helhet som är beroende av relationen och interaktionen mellan syste-
mets olika delar. En organisation kan också betraktas som ett komplext system. 
Poängen är att det finns gott om exempel i offentlig sektor där just synsättet att 
en organisation är ett system riskerar att leda fel. I berättelsen om Nystartskonto-
ret har vi försökt att visa att det är möjligt att se det värdeskapande systemet 
från den blivande företagarens håll. I det systemet ingår den blivande företaga-
ren själv, men också ett antal andra aktörer. I ett värdeskapande system kan ingå 
statliga, kommunala och privata organisationer. I vissa fall ingår hela organisa-
tionen i systemet och i andra fall mer eller mindre tydliga delar av organisatio-
nen.  

Enligt vårt sätt att se så var det ett system som fokuserades inom programmet 
Nystartskontoret. Om vi förenklar vad som avhandlats i rapportens två första 
kapitel så kan vi säga att programmet syftat till att förändra systemet. Vi menar 
att fallet visar att dylika system inte per automatik är självförändrande. Med 
andra ord: det är högst osannolikt att medelstilldelning och glada hejarop räcker 
för att förändra sådana komplexa system som behandlats i denna rapport. I sy-
stem som befinner sig i balans kan de bevarande krafterna vara starka. Av be-
rättelsen framgår till exempel att det inte är givet att alla aktörer ens vill med-
verka till ökad samverkan. Vidare att de medel som tilldelats för att förändra 
systemet, i hög grad gått till att förstärka och befästa det befintliga. Detta har 
inte skett för att motarbeta idén bakom Nystartskontoret. Det har skett för att 
det varit det lokalt förnuftiga att göra, bl.a. för att inte slå sönder annat i vilket 
staten också investerat.  

Sammantaget pekar vårt fall på behovet av att ändra förutsättningarna för 
innovation i samverkan. Det är som sagt inte givet att ett system innehållande 
flera olika aktörer med olika huvudmän är självförändrande. Vi menar att pro-
grammet Nystartskontoret visar på behovet av den översyn av arbetssätten i 
regeringskansliet, som signalerades i den förvaltningspolitiska propositionen. 
Möjligen slår vi därmed in en öppen dörr. Vi hoppas dock att vi genom våra 
empiriska iakttagelser ska kunna precisera de mest angelägna problemområdena 
och också i några fall signalera möjliga förslag till lösning. Rollen som följefors-
kare i programmet är en del av ett större forskningsprojekt, vilket möjliggör en 
fortsatt bearbetning av det empiriska materialet. Vår förhoppning är att i kom-
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mande publikationer precisera förslagen och också, i större utsträckning, ut-
veckla våra iakttagelser med stöd av relevant forskningslitteratur. 

8.3 Preciserade problemområden 

För att utveckla värdeskapande system på olika områden i svensk offentlig sek-
tor krävs, enligt vårt sätt att se, förändrade förutsättningar för de aktörer som 
ska förverkliga politiska idéer. I detta avsnitt preciseras de problemområden 
som Nystartskontoret hjälpt oss att upptäcka. I texten nedan behandlas i tur 
och ordning konkretisering, finansiering samt realisering av idéer.  

När idéer ska konkretiseras 
Mest tydligt i inledningen av vår rapport, men mer eller mindre närvarande ge-
nom hela texten, så pågår konkretisering av en politisk idé. Vi är inte de första 
som påtalar behovet av att politiska idéer behöver modifieras före och under 
realisering, det är inte den poängen vi vill göra. Istället vill vi tala om formerna 
för hur en idé konkretiseras och framförallt de mötesplatser och funktioner 
som vi anser saknas.  

Vår utgångspunkt är att innovation av det slag som avses i det här samman-
hanget, ofta inte uppstår på annat sätt än genom möten mellan individer med 
skilda referensramar. Vi har förvisso beskrivit hur individer från olika departe-
ment samlats för att konkretisera den idé som då kallades nystartscentrum. Vi-
dare hur olika myndigheter möttes under utredningsarbetet och vidare genom 
programmet, samt hur olika aktörer också möttes på den lokala nivån. Men vi 
har svårt att se nyttan med att i så hög grad skilja individer på olika nivåer från 
varandra. Det är framförallt gränssnittet mellan regeringskansliet och de fyra 
myndigheterna som vi fastnat för i berättelsen om Nystartskontoret. Vi har be-
rättat om hur idén har omdanats på resan från den politiska nivån, via den in-
terdepartementala arbetsgruppen och senare näringsdepartementet till de fyra 
myndigheterna. Vi fann anledning att t.o.m. ifrågasätta vem det var som styrde 
vem.   

Självfallet är vi väl medvetna om den svenska modellen med självständiga myn-
digheter på en armlängds avstånd. Men vi undrar hur lång en arm måste vara? I 
slutet av kapitel fyra resonerar vi ingående om vad som kunde ha hänt om kon-
kretiseringen av idén hade skett i större samverkan mellan den interdepartemen-
tala arbetsgruppen och ett antal myndigheter. Vad hade hänt om det fanns for-
mer i regeringskansliet för att äga frågor gemensamt mellan olika sakenheter 
och departement? I nuvarande praktik ter sig sådana lösningar som främmande. 
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Men det kan inte vara någon större svårighet att ändra i regeringskansliets direk-
tiv för projektarbete, så att det ges möjlighet att ta gemensamt ansvar för ut-
vecklingsprojekt som berör mer än ett departement. Den asymmetri som, via en 
stark centrallinje i form av näringsdepartementet och Tillväxtverket, färgar hela 
programmet Nystartskontoret är väl ingen naturlag? Det kan hävdas att resurser 
för sådant arbete saknas inom regeringskansliet och att ansvarsfrågan blir otyd-
lig vid gemensamt ägande. Men vi tror att idén om innovation i samverkan mer 
tydligt behöver ställas mot andra värden. Om nya värdeskapande system ska 
skapas, behöver frågor likt den om ansvar finna sitt svar. Individer från myn-
digheter och departement behöver mötas på andra sätt än via chefer, skrivelser 
och promemorior. Kunde de tänka och arbeta tillsammans, då skulle det skapas 
andra förutsättningar för konkretisering av en idé än vad vi sett i fallet Ny-
startskontoret.  

Det faktum att alla parter alltid representerar något (exempelvis sin sakenhet 
eller sin myndighet), skapar en paradoxal utmaning. Någon i vårt intervjumate-
rial talar om det som ryggsäckar som alla bär med sig in i rummet. Ryggsäckar 
som till exempel kan innehålla organisationsinterna överväganden, restriktioner 
och tidsramar. Det som skapar den upplevda fragmenteringen bärs med in i 
rummet, men det paradoxala är att ingen part helt och fullt representerar den 
som i litteraturen kallas gränsobjektet.  Med det menas helt enkelt det objekt 
som samverkan handlar om. Det kan gälla global uppvärmning, men i vårt fall 
är det den blivande företagaren.  

I Danmark finns en neutral projektresurs, placerad tvärs över ett antal ministe-
rier (departement), vars viktigaste uppgift är att representera medborgaren i 
olika former av gränsöverskridande konkretiseringsprojekt. Det kan ske genom 
intervjustudier, videoklipp, processkartor eller på andra sätt. Det viktiga är att 
det finns någon i rummet utan ryggsäck, någon som enbart representerar det 
värdeskapande systemets viktigaste intressent. Genom rapporten har vi anmärkt 
på att den blivande företagarens bild av exempelvis den påtalade röran har sak-
nats. Vi tror att en resurs likt ovan hade varit värdefull.  

Det sista problemområdet som berörs under denna rubrik har redan påtalats 
vid flera tillfällen i rapporten. Den svenska förvaltningen är stadd i omdaning. 
Nya kanaler och tjänster växer fram och i många fall sker detta i olika samver-
kanskonstellationer. I allmänhet sker det dock med fokus på ett enskilt pro-
blem, en enskild aspekt, en viss leveranskanal, en särskild region eller en speci-
fik målgrupp. Vi har i rapporten beskrivit hur olika konstellationer hindras från 
samröre på grund av kognitiva barriärer (s 54) samt hur det funnits närmast en 
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konkurrenssituation mellan olika samverkansprojekt. Att likna sådana projekt 
vid stuprör ligger nära tillhands, trots att det i vart och ett av fallen handlar om 
gränsöverskridande projekt med syfte att öka samverkan. Snarare än hängrän-
nor kan projekten beskrivas som stuprör utan inbördes förbindelse, som lagts 
ned och staplats i en trave. 

En relevant fråga i sammanhanget är vad och vem som driver utvecklingen? De 
inblandade aktörerna har förstås olika bevekelsegrunder och svaret är inte enty-
digt. Alldeles uppenbart så finns det många individer som inom ramen för ett 
visst koncept är klart och tydligt fokuserade på att skapa värde för medborgar-
na. Men på vilka grunder skapades dessa koncept och vad ger de för förutsätt-
ningar för medborgarnas eget värdeskapande? Inte minst verkar slumpen, tolk-
ningar av regelverk, styrkeförhållanden och personliga uppfattningar ha en vä-
sentlig påverkan på vilka samverkansformer som uppstår och vilka som aldrig 
blir verklighet. De koncept som vi ser har ofta etablerats av enskilda eldsjälar på 
lokal nivå. Frågan är vem det är som styr det offentliga tjänstesystemet som 
helhet? 

Servicekontoren är exempel på ett lokalt initiativ som lyfts upp och som kom-
mit att lanseras som en nationell förebild. Vi har tidigare i rapporten relativt 
ingående beskrivit detta samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket 
gällande myndigheternas personliga möte med medborgarna. Konceptet är som 
sagt uppbyggt kring ett stort antal livshändelser, där starta företag är en. Försäk-
ringskassan har också skapat en ny webbplats som just nu lovordas i olika 
sammanhang. Den är dock uppbyggd på en annan uppsättning av livshändelser 
och i denna kanal finns inte Skatteverket med. Det finns säkert förklaringar till 
detta som är logiska, men möjligen är logiken mindre tydlig för medborgarna.  

Ett talande exempel finns i vårt material när det gäller verksamt.se och service-
kontoren. Å ena sidan har vi verksamt.se med elektroniska tjänster samlade i en 
elektronisk kanal och å andra sidan servicekontoren som är en kanal för person-
liga möten. Vi har visat att portalen utgör ett mycket gott komplement till vad 
som kan levereras genom servicehandläggarna på servicekontoren. Men vi har 
också visat att det mer eller mindre var en slump att de två vägarna möttes. Vil-
ka andra sådana möten har fortfarande inte uppstått? 

E-delegationen är i sig ett gott exempel på samverkan där många aktörer möts 
och utbyter erfarenheter. Dessutom utgör delegationen en mötesplats för både 
regeringskansliet och myndigheterna. Dock finns en risk att avgränsningen till 
elektroniska kanaler faktiskt motverkar den samordning som eftersträvas. På 
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samma sätt som i exemplen ovan riskerar frågor som berör relationen mellan 
exempelvis elektroniska kanaler och personliga möten inte bara att lämnas olös-
ta utan också att försvåras. Kanske skulle E-delegationen kunna byggas ut eller 
kompletteras, så att ett mer samlat grepp över samtliga kanaler och pågående 
utvecklingsarbete kan tas?  

I nuläget saknas en samlande kraft att nyttja när idéer ska födas och konkretise-
ras. Detta har påverkat resultatet av regeringens satsning på Nystartskontoret. I 
den förvaltningspolitiska propositionen visar regeringen dock probleminsikt 
också när det gäller bristen på samordning mellan olika utvecklingsprojekt 
(2009/2010:175, s. 69): 

En viktig aspekt av detta arbete är att myndigheterna, inom ramen för det 
statliga åtagandet, verkar för att utveckla tjänster som inte är till nytta enbart 
för den egna myndigheten, utan som är en investering som hela förvaltningen 
eller tredje part kan dra nytta av. Det kan i detta sammanhang finnas skäl att 
närmare överväga hur myndighetsövergripande utvecklingsprojekt bör 
samordnas.  

Citatet ovan signalerar också att frågan om finansiering av gränsöverskridande 
projekt kan vara ett problem. Detta behandlas i nästa avsnitt.  

När idéer ska finansieras 
I fallet Nystartskontoret så följde 30 MSEK med uppdraget att etablera tjäns-
ten. Det tycks vara relativt ovanligt att medel avsätts på detta sätt från regering-
en för att stödja samverkan mellan olika aktörer. Vi har tidigare i rapporten vi-
sat hur till exempel Samverkansgruppen starta och driva företag gemensamt 
skramlar ihop till aktuella projekt och vår bild är att merparten av den samver-
kan som pågår finansieras just så.  

Med den svenska budgetmodellen så följer att myndigheterna normalt sköter 
sin utveckling inom givna ramar, men det finns några specifika drag som möjli-
gen föranleder ett annat förhållningssätt vid samverkan. Risken är uppenbar att 
viktiga projekt fördröjs på grund av oklar finansiering. Myndigheterna kan ock-
så ha olika bilder av prioritering mellan olika projekt, beroende på olika interna 
överväganden. Såväl i förarbetena till E-delegationen som i delegationens egna 
skrifter har det pekats på behovet av att finna andra finansieringslösningar för 
stora utvecklingsprojekt kring ny teknologi. Vi menar, på samma sätt som tidi-
gare i kapitlet, att frågan inte bara rör E utan lika fullt också andra samverkans-
projekt. Hur som helst så har delegationen först beskrivit vad som kallats inve-
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steringsparadoxen27 (SOU 2009:86) och sedan föreslagit en lösning i form av en 
finansieringsmodell28 (SOU 2010:62). Regeringen har dessutom i den senaste 
budgetpropositionen (Prop. 2010/2011:1) avsatt centrala medel för att finansie-
ra vissa förstudier avseende just gemensamma e-tjänster29.  

Gott så. Men vi skulle ändå vilja påtala möjligheten att regeringskansliet oftare 
kan göra som i fallet Nystartskontoret och öronmärka medel för en specifik 
insats. Det innebär samtidigt en tydligare styrsignal om att området är politiskt 
prioriterat och att det finns önskemål om innovativ samverkan. Risken finns att 
myndigheterna inte delar vår bild (betänk hur det aktuella regeringsuppdraget 
togs emot), men det är en av våra poänger. Givet att de förutsättningar för 
konkretisering av idéer som vi tidigare diskuterat kan etableras, vill vi uppmana 
regeringskansliet att inte ge bort formuleringsrätten kring vilka projekt som är 
önskvärda till myndigheterna. Istället bör man i högre utsträckning styra den 
pågående utvecklingen. Att använda öronmärkta medel för samverkan blir då 
just ett medel. 

En ytterligare förutsättning för ovanstående är dock att regeringskansliet finner 
fungerande former för att hantera sådant kapital. Fallet Nystartskontoret har 
visat att det kan vara förknippat med diverse administrativa hinder. Vi har bland 
annat illustrerat hur interna processer i den myndighet som tilldelats medlen 
orsakade störningar i det gemensamma programmet. Att från ett departement 
placera medel i den egna av fyra myndigheter förstärker också intrycket av en 
centrallinje, vilket ovan har beskrivits som problemfyllt. Också av det skälet 
vore det önskvärt om andra former för att hantera gemensamt utvecklingskapi-
tal kan skapas.  

När idéer ska realiseras 
Avslutningsvis några rader om önskvärda förändringar som kan initieras av re-
geringskansliet för att underlätta vid myndigheters realisering av idéer. Vi kom-

                                              

27 Det paradoxala uppstår när en myndighet får bära stora kostnader och andra aktörer och/eller 
medborgare kan räkna hem vinsten. Sådana projekt tenderar att aldrig bli av. 
28 Den tidigare finansieringsmodellen för utveckling av e-förvaltningstjänster utformades för den 
första generationens rationaliseringsprojekt. Den bygger på principen att myndigheter ska låna till 
utvecklingsprojekt för att sedan betala tillbaka lånet med uppnådda rationaliseringsvinster. Delega-
tionen föreslog i sitt betänkande att regeringen ska vidimera att den inom staten etablerade lånefi-
nansieringsmodellen även kan tillämpas vid myndighetsgemensam utveckling av e-tjänster (varför 
inte alla sorters tjänster?). Den myndighet som sedan tar ansvar för utvecklingen och drift av e-tjänst 
ska beredas möjlighet att ta ut avgift för tjänsten av nyttjande myndigheter. På så sätt ska effekterna 
av investeringsparadoxen mildras. 
29 Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor per år tillförs 2011–2013 för att ett antal myndighetsge-
mensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för statsförvaltningens utveckling ska kunna 
bedrivas. Förstudier ska kunna finansieras för att analysera kostnader och effekter av de e-
förvaltningsprojekt som E-delegationen föreslagit eller avser att genomföra. 
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mer att beröra baksidan av ansvarsutkrävandet samt frånvaron av ramverk att 
hålla sig till vid myndighetsgemensamma projekt.  

Det är möjligt att betrakta det värdeskapande system som stått i fokus i denna 
rapport som en delmängd av ett större politiskt/administrativt system med mer 
eller mindre tydliga spelregler. Vi har tidigare i rapporten berört att många indi-
vider agerat ungefär som det förväntas av dem. Det skulle till exempel vara 
möjligt att kritisera myndigheterna för idén om ansökningsförfarandet, som vi 
menar begränsade utrymmet för innovation i samverkan. Men å andra sidan har 
vi argumenterat för att ansvarsutkrävande är en central del av kulturen i förvalt-
ningen. Därmed uppstår en begränsning när det gäller en mer experimentell 
ansats.  

Genom berättelsen om Nystartskontoret har vi visat att de sätt som myndighe-
ter och kommuner arbetar på inte alltid stödjer innovation och nytänkande. Vår 
uppfattning är att dessa själva har svårt att ändra förutsättningarna för innova-
tion i samverkan. Finns det en sådan vilja till innovation som den förvaltnings-
politiska propositionen uttrycker, då bör det föras en diskussion inom reger-
ingskansliet om denna problematik.  

Av kapitel 3, där arbetet med programplanen behandlades, framgår att de fyra 
myndigheterna saknade former för hur det gemensamma projektet skulle for-
meras och drivas. Här finns återigen anledning att påminna om tidigare diskute-
rade begrepp som samverkansasymmetri, centrallinje och styrläckage. Det kan 
konstateras att frågor som inte skulle behöva ta tid och energi, gör just det. Ar-
betet upplevs som tungrott och långsamt jämfört med myndighetsinterna pro-
jekt. Den blivande företagaren får väldigt lite tillbaka på den tid som investerats 
i diskussioner om Tillväxtverkets programpolicy, detaljerade beskrivningar av 
innovationer som senare ska göras, eller hur ett beslut om utbetalningar av me-
del till en kommun ska kunna fattas.  

Om vi får tro budskapet i den förvaltningspolitiska propositionen så kommer vi 
att se fler projekt där flera olika myndigheter arbetar tillsammans. Som vi ser 
det så finns det två alternativa synsätt på problemet som beskrivs ovan. Det 
första är att varje projekt är så unikt, så det är lika bra att låta tusen blommor 
blomma och låta myndigheterna finna formerna från gång till gång. Med ett 
sådant synsätt bör man lära av fallet Nystartskontoret att det kan ta en stund att 
finna dessa former och inkludera denna fas i tidplanen. Det andra synsättet be-
jakar likheterna mellan projekt av det här slaget och tanken om att det skulle 
kunna gå att ge myndigheterna mer klara spelregler från början. Hur ett sådant 
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ramverk bör se ut är i så fall en fråga som regeringskansliet bör ställa till sig 
självt.  

Möjligen skulle man då kunna studera E-delegationens betänkande från oktober 
2010 (SOU 2010:62). Här redovisas fem aktivitetssteg som ska passeras när en 
gemensam e-tjänst ska etableras inom förvaltningen. Igen ställer vi oss frågande 
inför avgränsningen till e-tjänster. Vår uppfattning är att de fem stegen säkert 
kan vara relevanta för all form av tjänsteutveckling. Däremot saknas fortsatt 
viktiga aspekter när det gäller formerna för myndigheternas gemensamma arbe-
te. Vi noterar också att E-delegationen tydligt bygger vidare på den rådande 
kulturen inom regeringskansliet och önskar starka centrallinjer med ansvariga 
myndigheter också för gemensamma projekt. Som framgår av föreliggande rap-
port är vi inte lika övertygade om att det är det bästa sättet att skapa innovation 
i samverkan.  

Vi låter en lokal representant för Skatteverket få sista ordet:  

… det skulle vara att föredra att man får en mer övergripande styrning att nu 
ska det jobbas på det här sättet för det ser man ju bara nu med 
servicekontoren, nu är det tjänstesamverkan, vi tillsätter kompetens vi tillsätter 
resurser som kan hela biten då blir det bra. Men normalt sett så haltar det där 
alltså, vi jobbar på vårt sätt och just då kan inte Försäkringskassan jobba på 
det här sättet de är mitt uppe i nån omorganisation, Arbetsförmedlingen, där 
bara svämmar det över för det har varit en lågkonjunktur. Det är väldigt 
mycket verklighet som tar överhanden så… Det är ju på högsta nivån som 
man fattar de här besluten att vi ska samverka och så. Men sen på nåt sätt så 
ger man inte förutsättningar för alla alltid. Och det är ju så med allt i 
statsapparaten, you name it. Alltså: vi ska fokusera på organiserad 
brottslighet, då kan man inte bara ge resurser till polisen och SKV om man 
inte ger resurser till åklagarväsendet… Alltså man måste ju se hela processen 
och alla som bidrar måste ha rimliga förutsättningar för det. Alltså jag tror att 
det ska styras på högsta nivå men det måste ju också då ges resurser eller 
alltså ge förutsättningar ända ner så att det inte bara nånting man ska trolla 
ihop med knäna sen för då tar verkligheten över och alla tror jag 
organisationer, myndigheter lever ju i en tight tillvaro med väldigt många 
måsten och prioriterade arbetsuppgifter och knappa resurser. 



163 

9 Referenser 

Alliansen (2010a). Jobb‐ och företagspaket ‐ för företagande, entreprenörskap och 
innovation  

Alliansen (2010b). 9 punkter för bättre integration. 
Andersson, A. (2010, 15 mars 2010). "Stoppa revirstriden om nyföretagarna." driva eget  

hämtad  15 december 2010,  http://www.driva‐eget.se/stoppa‐revirstriden‐om‐
nyforetagarna‐632275. 

Bolagsverket. (2006, december 2006). "Näringsministern satsar stort på företagande." 
Företag & Affärer  hämtad,  
http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/di_bilaga/foretag_o_affarer_2006.p
df. 

Eden, C. & F. Ackermann (1998). Making strategy: the journey of strategic management. 
London, Sage. 

Fransson, M. (2008). Självbeskrivning och tjänstekognition: om processkartläggning på 
Arbetsförmedlingen. Karlstads universitet, Centrum för tjänsteforskning CTF. 
Karlstad, Karlstad University Press 2008:23. 

Fransson, M. & J. Quist (2008). Förväntningar och kanalval vid myndighetsgemensamma 
portaler och serviceinrättningar – en genomgång av befintlig litteratur. Karlstad, 
Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet. 

Hewitt, J. P. (2003). Self and society: a symbolic interactionist social psychology. Boston, 
MA, Allyn and Bacon. 

Johansson, F. (2004). The Medici effect: breakthrough insights at the intersection of ideas, 
concepts, and cultures, Harvard Business Press. 

Kempinsky, P., M. Burman, et al. (2009). Statligt finansierad företagsrådgivning. För fler 
och växande företag. Stockolm, Forum for Business Administration (FBA). 

Löfberg, A. (1995). Arbetsplatsens utformning som pedagogisk utmaning. Miljöpedagogik 
och Kunskapsbildning. A. Löfberg & J. Ohlsson. Stockholm, Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet. 

Mundebo, I. (2008). Hur styrs staten: Resultat av resultatstyrning. Stockholm, Stockholm 
University, Department of Political Science. 

Nillson, f. (2007). "Riksrevisionen kritiserar tidigare s‐regeringen."   hämtad  15 december 
2010,  http://departementet.wordpress.com/author/franknilsson/page/6/. 

Nonaka, I. (1994). "A Dynamic Theory of Organisational Knowledge Creation." 
Organisational Science 5(1): 14‐37. 

Normann, R. (2001). När kartan förändrar affärslandskapet. Malmö, Liber ekonomi. 
Normann, R. & R. Ramirez (1993). "From value chain to value constellation: Designing 

interactive strategy." Harvard Business Review 71(4): 65. 
NyföretagarCentrum. (2010). "Slutrapport nationell NKI‐undersökning (Nöjd Kund‐

Index)."   hämtad  15 december 2010,  
http://www.nyforetagarcentrum.com/virtupload/nyforetagarcentrum/content/8
4/Nationell_rapport_nki.pdf. 

Nylén, B. (2010, 2010‐01‐13). "Gemensamt servicekontor för myndigheter." Dalarnas 
Tidningar  hämtad  15 december 2010,  
http://www.dt.se/nyheter/mora/article557914.ece. 

Olofsson, M. (2008). "Tal av partiledare Maud Olofsson vid Centerpartiets kommundagar i 
Skövde den 1 februari 2008."   hämtad  15 december 2010,  
http://www.slideshare.net/Centerpartiet/maud‐olofsson‐tal‐kommundagarna‐
2008. 



164  

Parkinson, C. N. (1957). Parkinson's law, and other studies in administration. Boston, 
Houghton Mifflin. 

Paulsson, E. (2010). "Nystartskontor ska ge råd kring att starta och driva företag."   
hämtad  15 december 2010,  
http://www.startaeget.se/nyheter/nystartskontor_ska_ge_raad_kring_att_starta
_och_driva_foeretag/379. 

Pierre, J. (1994). Den lokala staten: den kommunala självstyrelsens förutsätningar och 
restriktioner. Göteborg, Almqvist & Wiksell. 

Pollitt, C. (2003). "Joined‐up government: A survey." Political Studies Review 1(1): 34‐49. 
Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior 

performance. New York, Free Press. 
Quist, J. (2007). En sammanhållen förvaltning, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads 

universitet. 
Ramírez, R. & J. Wallin (2000). Prime movers: Omställarna. Malmö, Liber ekonomi. 
Seddon, J. (2003). Freedom from command and control: a better way to make the work, 

work. Buckingham,, Vanguard Education. 
Weick, K. E. (1969). The social psychology of organizing. Reading, Mass., Addison‐Wesley. 
Wickberg, M. (2007, 16 april 2007). "Hängrännor och stuprör ‐ den nya bävern."   hämtad  

15 december 2010,  http://wickberg.blogspot.com/2007_04_01_archive.html. 
Wihlborg, E. (2005). Offentliga e‐tjänster i medborgarens tjänst: En diskussion om 

samordning, demokrati och legitimitet. Stockholm, 24‐timmars delegationen. 
Von Hippel, E. (1988). The sources of innovation. New York, Oxford University Press  
 

 



1 

Bilaga I: Tillvägagångssätt  

I denna bilaga beskrivs de metoder för datafångst som använts i uppdraget att 
följeforska vid etableringen av Nystartskontoret. Datainsamling har skett via 
deltagande, insamling av dokument, intervjuer, samt genom en enkät. 

Deltagande 
Under våren 2008 författade Johan Quist en internationell utblick på uppdrag 
av den utredning som nämns i rapportens kapitel 3. Frågan om följeforskning 
aktualiserades och Martin Fransson deltog därför också vid ett möte under ut-
redningstiden. Någon medveten datainsamling pågick dock inte under denna 
tid. 

Under perioden november 2008 t.o.m. juni 2010 har Martin Fransson deltagit 
under de flesta möten i programledningen. Martin har funnits med på sändlistor 
och haft tillgång till samma information som andra. Deltagande har också skett 
i de flesta styrgruppsmöten samt storsamlingar med representanter för försöks-
kommunerna m.m. Vidare har enstaka deltagande skett vid möten med pro-
grammets referensgrupp samt med ledning och aktiva inom Samverkansgrup-
pen starta och driva företag.  

Inledningsvis spelades många möten in, men detta blev ohanterligt. Istället för-
des anteckningar under mötet, men också under tågresan hem. Därtill kommer 
anteckningar förda vid de tillfällen besöken i kommunerna också innefattade 
deltagande i lokala styrgruppsmöten (sju tillfällen). 

Insamling av dokument 
Under hela tiden för deltagandet har forskarna haft tillgång till programmets 
gemensamma arbetsytor på www.projectplace.se. Därtill har sökningar gjorts på 
Google.se efter dokument exempelvis med nyckelorden nystartskontor, ny-
startkontor, nystartcenter och nystartscenter. Via sändlistor har tillgång också 
funnits till dokumentation såsom protokoll etc. från angränsande samverkans-
konstellationer. 

Intervjuer 
Johan Quist, Martin Fransson samt projektassistenterna Kajsa Öbrink och He-
lena Agnemyr har tillsammans genomfört ca 13030 semistrukturerade intervjuer 
med en genomsnittlig samtalstid om ca 45 minuter. Intervjuerna har till övervä-

                                              

30 Siffran har justerats nedåt med tanke på att en del av våra intervjuer på regeringskansliet primärt 
utförts med ett annat syfte.  
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gande del genomförts under perioden februari 2009 t.o.m. maj 2010. Ett tiotal 
av dessa intervjuer genomfördes med anställda på regeringskansliet, tolv med 
programledning och styrgrupp, tretton med delprogram och angränsande pro-
jekt, fem med andra nationella aktörer samt ett nittiotal med representanter för 
kommuner och lokala partners. I flera fall har samma individ intervjuats vid 
olika tidpunkter under programtiden.  

Merparten av intervjuerna har genomförts i ett personligt möte, men i vissa fall 
har telefon använts. I samtliga fall har intervjuerna spelats in och transkriberats.  
En stor del av intervjumaterialet har tillsammans med material från andra data-
källor kodats med NVivo8. Inför tolkningen, och med ledning av transkriptio-
nerna, har många av intervjuerna också lyssnats igenom, en eller flera gånger.  

Enkät 
Bland de lokala partners som intervjuades i kommunerna fanns chefer från För-
säkringskassans och Skatteverkets lokala servicekontor. Av praktiska skäl var 
det dock inte möjligt att också intervjua personalen på servicekontoren. För att 
verifiera genomslaget för de aktiviteter vars planering följdes på central nivå i 
programmet, genomfördes en enkät.  

Samtliga chefer vid servicekontoren skickades ett mail där de uppmanades att 
till samtlig personal vidarebefordra en internetlänk till vår enkät. Cheferna 
uppmanades samtidigt att, för varje kontor, returnera uppgifter om hur många 
anställda som mottagit enkäten.  

Cheferna rapporterade att enkäten hade vidarebefordrats till 94 kontor och 384 
medarbetare. Då utrullningen av nya servicekontor fortfarande pågick när enkä-
ten skickades ut i september 2010, är bortfallet lite svårt att exakt beräkna. Känt 
är dock att planen var att 113 kontor skulle vara igång vid årsskiftet 2010/11. Vi 
bedömer bortfallet, vad gäller chefernas utskick till medarbetare, som försum-
bart. 

Enkäten besvarades av 261 medarbetare, vilket innebär en svarsfrekvens på 
68 %.  Några av de 32 % som inte svarat kan möjligen ha känt att de har för få 
kontakter med företagare för att enkäten skulle vara relevant. Detta skulle i så 
fall något försämra enkätens trovärdighet. Emellertid måste svarsfrekvensen  
anses vara mycket god och merparten av bortfallet kan säkert förklaras av na-
turliga orsaker.  
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Enkäten utformades med hjälp av Query & Report och på första sidan beskrevs 
syftet: 

 

 

 

  



4  

På sidan två efterfrågades bakgrundsinformation: 

 

  



5 

På sidan tre frågades efter vilka verktyg servicehandläggarna har nytta av i 
kundmötet: 
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På den fjärde sidan frågades efter hur den anställde såg på sina personliga förut-
sättningar för att leverera tjänsten: 
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På enkätens sista sida fanns utrymme att bidra med övriga synpunkter: 
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1. Förord 
Tillväxtverket ska lämna en delrapport om regeringens uppdrag angående Nystartskontor till 
Regeringskansliet den 30 juli 2009. Enligt Plan för följeforskning om Nystartskontoret ska 
följeforskarna vid Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet bidra med 
underlag till denna delrapport. Denna nulägesrapport utgör detta underlag.  

Som följeforskare har vi under våra resor i kommunerna mött många engagerade individer 
som arbetar hårt för att förbättra förutsättningarna för företagare. Här finns goda 
förutsättningar för att regeringens satsning ger positiva effekter. Vårt primära intresse rör 
dock inte de omedelbara och lokala effekterna. Följeforskningen ska istället bidra till 
programmets övergripande och mera långsiktiga mål genom att följa och utvärdera dess 
genomförande. De iakttagelser och reflektioner som redovisas ska vara framåtsyftande och 
till för att medvetandegöra och möjliggöra styrning av programmet medan det pågår. 
Uppgiften har karaktären av att vara lite av ”motvalls käring” och ”en nagel i ögat” på 
ansvariga parter. Att på detta sätt redovisa och diskutera potentiella brister och hot har blivit 
möjligt genom ett gott och förtroendefullt samarbete. 

Föreliggande rapport grundas i första hand på de intervjuer som under våren har gjorts med 
företrädare för departement, styrgrupp, programledning, deltagare i delprogram, samtliga 
kommunala projekt och flera service- och samverkanskontor. Sammantaget har 13 intervjuer 
genomförts med personer ansvariga för programmet och 28 intervjuer med personer 
inblandade i de kommunala nystartskontoren. Därutöver har vi deltagit vid ett stort antal 
möten både på central och lokal nivå. Vi vill poängtera att det i vissa fall förflutit en tid sedan 
intervjuerna genomfördes och att förhållanden kan ha hunnit förändras. Många av de 
kommunala vägledarna har nyligen börjat arbeta och har inte intervjuats.  

Följeforskningen är en ständigt pågående verksamhet och redovisningen av vad 
respondenterna har uttryckt syftar inte till att fastslå ”hur det är”. Vi vill stimulera till ett 
utvecklande samtal som förhoppningsvis kan bidra till en fortsatt positiv utveckling. Vi har 
valt att avstå från möjligheten att stämma av beskrivningarna med berörda aktörer på den 
lokala nivån. Istället ser vi fram emot synpunkter som gör det möjligt att utveckla och 
förbättra redogörelserna i kommande rapporter. 

Eftersom mänskligt beteende mera styrs av uppfattningar än av skrivna dokument har vi 
försökt undvika att redovisa information från kommunala projektplaner och andra 
dokument (undantag är vissa citat som tydligt markerats). I de sammanfattningar som inleder 
rapporten har insamlade data dock relaterats till vad som uttrycks i programplanen för 
Nystartskontoret (version 0.91). Vad som fokuseras i rapporten är delprogrammet för 
personligt möte i nio kommuner, medan övriga delprogram ges en mera summarisk 
beskrivning. 

 

Karlstad i juni 2009 

 

Martin Fransson, ek dr   Kajsa Öbrink, fil kand 
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2. Sammanfattande analys  
I detta kapitel redogör vi kortfattat för de stora dragen i vår rapport. Vi relaterar de 
iakttagelser som redovisas i senare kapitel till centrala skrivningar i Nystartskontorets 
programplan (ver 0.91). Enligt planen är syftet med programmet bl.a. att fler ska få jobb 
genom fler och växande företag i hela landet och att fler har fått möjlighet att starta och 
driva företag. Då programmet medför stor aktivitet och mycket uppmärksamhet kring frågor 
om företagande så är detta ett troligt resultat. Att fastställa att så blivit fallet torde dock vara 
en metodvetenskaplig utmaning och det ligger dessutom utanför vårt uppdrag. 
Följeforskningen är mera inriktad på att följa hur programmet leder till nya kunskaper och 
hur studerade aktörer utvecklar varaktigt förbättrade förutsättningar för företagande. Ett 
viktigt delsyfte med Nystartskontoret är att utveckla och pröva nya arbetssätt samt att bidra 
till ökad samordning och samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer. Vi 
vill bidra till att programmet utvecklas i denna riktning och vill väcka tankar om vad som 
ytterligare kan göras för att stimulera en sådan utveckling.  

2.1. Kommentarer kring delprogrammet för personligt möte i nio 
kommuner 

Syftet med regeringens satsning på nystartskontoren i nio kommuner var att få stat och 
kommun att samverka för att förbättra sin samordning av stödet för nyföretagande. 
Följeforskningen inom detta delprogram har därför till stor del varit inriktad på att följa vad 
som görs för att förbättra samordningen. I samtliga styrgrupper på den kommunala nivån 
finns, utöver kommunen, också tre myndigheter representerade – Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Skatteverket. Valet av dessa statliga partners kan förklaras av att de 
var givna på förhand – att det var de som (tillsammans med Nutek/Tillväxtverket) fick 
regeringens uppdrag att etablera programmet.  

Projekten i de nio kommunerna ska enligt programplanen bl.a. bidra till att förbättra 
samordningen av ”den individuellt anpassade vägledning och stöd för att starta och driva 
företag som erbjuds av myndigheter, kommuner och andra deltagande aktörer”. Därför är 
det intressant att det i några fall också har knutits andra partners till projektet. Orsaken skulle 
förvisso kunna vara kravet på medfinansiering, men det skulle också kunna bero på att de 
har identifierats av kommunerna som de viktigaste aktörerna för att räta ut och bättre 
samordna de tjänster som riktar sig till nyföretagare.  

Vad som kan konstateras är att ett antal inflytelserika personer de facto har knutits samman i 
lokala styrgrupper och andra har rekryterats för att ägna sin tid åt att stödja etableringen av 
nya företag. Säkert kommer detta att leda till några slags nya grepp och lärdomar. Dock är 
den bild vi fått av i vilken mån styrgrupperna faktiskt träffas och vilka frågor som diskuteras, 
i många fall oklar. I åtminstone ett fall har någon styrgrupp inte ens etablerats och chansen 
att uppnå samverkansmålen är förstås då begränsad. Det bör framhållas att programmet är 
under utveckling och att vad som i dagsläget kan redovisas bara är de initiativ som tagits och 
de tankar som uttryckts om hur samordningsproblematiken ska lösas.  

Samverkan i styrgrupperna verkar bl.a. ha störts av att satsningen på Nystartskontor, enligt 
många kommuner, har upplevts som en konkurrent till befintliga koncept. Flest diskussioner 
har det varit med NyföretagarCentrum och andra rådgivare, men i något fall har även 
kommunala näringslivskontor reagerat mot att Nystartskontoret ger sig in på ett område som 
de anser är ”deras”. I vissa fall är konceptet också påfallande likt delar av 
Arbetsförmedlingens verksamhet, även om detta inte hittills tycks ha vållat några större 
problem. I glesbygdskommunerna är risken för konkurrens förvisso mera begränsad. Å 
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andra sidan torde värdet av samordning minska med färre aktörer. För att överhuvudtaget 
kunna upprätthålla den offentliga servicen är samverkan där ofta en självklarhet – sedan 
länge.  

I Göteborg finns ambitionen att undersöka de offentligt finansierade rådgivarnas resultat. 
Tankar om att påverka rådgivarna att rikta in sig på tydligt åtskilda delar av målgruppen eller 
företagarens process finns i ytterligare någon kommun. Denna form av mera påtvingad 
samordning utvecklas i beskrivningarna av kommunernas projekt nedan, främst under 
avsnittet om Göteborg. Det bör påpekas att detta kan sägas ske med viss rätt, eftersom 
rådgivarnas verksamhet ofta finansieras med statliga medel. Det ska bli intressant att se ifall 
samverkansklimatet påverkas när kommunerna börjar hänvisa potentiella företagare till olika 
rådgivare, och därigenom kanske påverkar marknaden för dessa aktörer.  

Snarare än att samarbeta med andra aktörer för att räta ut vägen till det egna företaget verkar 
uppgiften för de vägledare/lotsar/coacher som kommunerna har anställt, vara att torgföra 
företagandet som en alternativ försörjningskälla och att hjälpa potentiella företagare att hitta 
rätt bland befintliga tjänster. De kommunala lösningarna är med andra ord ganska likartade, 
vilket dessvärre inte är en fördel för utvecklingen av innovativa arbetssätt.  

Inte nog mycket kan det framhållas att samtidigt som koncepten ofta är likartade och de 
innovativa inslagen ännu är begränsade, kan det som införs ändå vara nytt, saknat och av 
stort värde på det lokala planet. Lokal nytta i de nio kommunerna är en viktig del av 
programmets syfte, men det är inte följeforskningens primära intresse. För att öka 
variationen mellan kommunerna har programledningen, vid de upptaktsmöten som hållits, 
försökt att stimulera till lokalt gemensam metodutveckling. Vi frågar oss dock om verkligt 
innovativ samverkan kan förväntas utan ett väl tilltaget metodstöd i varje kommun. 

I ett par fall har vi ändå iakttagit vad som kan beskrivas som embryon till att försöka bena ut 
de olika aktörernas tjänsteutbud och att skapa en gemensam, mera tydlig och mera 
sammanhängande väg för nya företagare. Lång tid av programmet återstår och vi följer 
utvecklingen med stort intresse. 

Innovationer förenliga med programmets syfte kan förstås också röra mycket annat än 
gemensamma produktionsmönster. Som exempel på detta kan nämnas de initiativ till 
tekniska lösningar som tagits i två kommuner. Med hjälp av ett CRM-system ska man i 
Göteborg kunna följa och utveckla kundernas väg till det egna företaget. Därigenom blir 
också rådgivarnas finansiering tydlig, så att jämförelser blir möjliga mellan tilldelade medel 
och resultat. Landskrona kommun har tagit initiativ till utveckling av en programvara som 
ska underlätta att tydliggöra och presentera affärsidéer med hjälp av s.k. ”ditigal story-
telling”. Programledningen undersöker om idén har en sådan potential att den kan lyftas upp 
på central nivå för att vidareutvecklas inom delprogrammet Internet. 

Variation är en viktig förutsättning för lärande och sådan finns med avseende på de 
kommunala vägledarnas lokalisering. I vissa fall har de lokaliserats i anslutning till andra 
kommunala verksamheter, däribland medborgarkontor, i andra fall i lokalsamverkan med 
servicekontor. I något fall är verksamheten ambulerande mellan olika platser och 
myndigheter.  

Också sättet att nå fram till potentiella nyföretagare varierar. I nästan samtliga kommuner är 
tanken att statliga och kommunala aktörer ska hänvisa potentiella företagare till de 
kommunala vägledarna (att kunna klargöra för personalen till vilken aktör hänvisning ska 
ske, har f.ö. framhållits som positivt av chefer i offentlig förvaltning). Nästan överallt finns 
också någon form av uppsökande verksamhet, det kan gälla besök i annan offentlig 
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verksamhet (t.ex. SFI), kontakter med föreningslivet, inbjudningar till temakvällar och 
informationsträffar, annonsering och deltagande i mässor och tävlingar. 

Variation finns också med avseende på de målgrupper som respondenterna vill prioritera. 
Det kan röra individer i utanförskap, men även kvinnor, ungdomar och befintliga företag. 
Några norrlandskommuner utmärker sig genom att rikta sig till alla arbetslösa i kommunen – 
och ingen norrlandskommun utesluter att vägledarna även ägnar sig åt hjälp till anställning 
och annan egen försörjning.  

Kommunernas egen uppföljning kommer företrädesvis att ske genom summeringar – t.ex. 
antal besök, antal möten, antal deltagare eller antal nya företag. Värdet av sådana siffror kan 
dock ofta ifrågasättas och vad gäller samordningsproblematiken så finns det få om ens några 
planer för uppföljning. Som antytts ovan kanske idéer om förbättrad samordning helt enkelt 
saknas eller så väljer kommunerna att följa upp det som de finner möjligt att mäta? 
Intressanta data kanske i vissa fall kan skapas i de fall där kunderna ska tillfrågas om hur de 
upplever tjänstens kvalitet. Enbart med utgångspunkt från kommunernas mätningar kan det 
ändå bli svårt att i efterhand se i vilken mån denna del av programmet egentligen har 
förbättrat samarbetet mellan olika aktörer och servicen till blivande företagare. Problemet 
kan i viss mån komma att undanröjas genom den centralt utformade enkät som 
delprogrammet utvecklat och ska distribuera. Följeforskningen kommer dessutom att kunna 
svara på vilka initiativ till samordning som faktiskt tagits. Vi vill ändå framhålla att det kan 
finnas anledning att erbjuda metodstöd vad gäller uppföljningen av de kvalitativa målen i 
kommunerna.  

Vad som händer med Nystartskontoren efter programperioden är i de flesta kommuner en 
öppen fråga. Några har tankar på att låta verksamheten övergå i andra befintliga eller 
planerade projekt. De flesta har dock bara ambitioner eller vaga förhoppningar om fortsatt 
verksamhet och finansiering av den.  

2.2. Kommentarer kring övriga delprogram  
Delprogrammet utbildning och information i främre linjen har ambitionen att låta mer än 1000 
servicevägledare på statliga servicekontor och arbetsförmedlare på s.k. samverkanskontor 
utbildas i start och drift av företag ur ett helhetsperspektiv. Utbildningen, som redan har 
påbörjats, innebär att frontpersonalen deltar i den myndighetsgemensamma Starta företag-
dagen som annars vänder sig till blivande företagare. Dessutom håller en webbutbildning på 
att tas fram, med fokus på källor till information om företagande.  Arbetet fortgår av allt att 
döma enligt plan. 

Delprogrammet Nystartskontoret på Internet innebär att information på portalen verksamt.se1 
ska kompletteras och justeras. Nystartskontorets bidrag till portalen är tänkt att införas 
successivt mellan augusti 2009 och juni 2010. Arbetet inom delprogrammet har dock just 
inletts och det faktiska innehållet är därför ännu oklart.  

Delprogrammet Personligt möte på service- och samverkanskontor ska säkerställa att myndigheternas 
gemensamma broschyr Starta företag finns tillgänglig på service- och samverkanskontoren. 
Som en del av verksamheten ska handläggarna också kunna hänvisa till och guida på 
företagarsajten verksamt.se. Den befintliga organisationen för införande av service- och 
samverkanskontor ska se till så att denna service kring att starta och driva företag blir till en 

                                                 
1 Verksamt.se publicerades på Internet i juni 2009 och vänder sig till såväl blivande som befintliga 
företagare. Verksamt.se är under utveckling men avsikten är att den under 2010 ersätter 
Företagarguiden och foretagsregistrering.se. 
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permanent del av kontorens tjänsteutbud. Personalens ordinarie kompetensutveckling måste 
därmed kompletteras och delprogrammet har därför många beröringspunkter med nyss 
nämnda delprogram för utbildning. Bl.a. är den nämnda webbutbildningen tänkt att ingå 
som en ordinarie del av servicevägledarnas utbildningspaket. Följeforskningen har ännu inte 
prioriterat att följa upp hur långt detta arbete fortskridit. Delprogrammet har därför 
utelämnats i den fördjupade beskrivningen senare i rapporten. 

Delprogrammet Telefoni – utredning har inte kommit igång. De inblandade statliga 
myndigheterna tar tillsammans emot många miljoner telefonsamtal från sina kunder. 
Införandet av ett gemensamt telefonnummer skulle komma att påverka myndigheternas 
befintliga och mycket komplexa kanalstrategier. Delprogrammet saknar en delprogramledare 
och kanske är frågan för stor för att lösas inom ramen för programmet, även om en 
utredning eller förstudie så småningom kommer igång. Då delprogrammet ännu inte bedrivit 
någon verksamhet, utelämnas också detta i den fördjupade beskrivningen. 
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3. Delprogrammet för personligt möte i nio kommuner 
I detta kapitel fördjupar vi oss i de olika koncepten för nystartskontor i respektive kommun. 
Vi inleder med en konceptuell beskrivning av hur de kommunala lösningarna skiljer sig åt i 
två dimensioner. Den vertikala dimensionen i figuren nedan beskriver objektet för 
kommunernas verksamhet, är det individen eller individens idé om ett företag som ska 
utvecklas? Den andra dimensionen beskriver kommunernas arbetssätt, i vilken mån vill man 
låta sig involveras i objektets utveckling? 

3.1. Nystartskontorens arbetssätt och inriktning 

Entreprenör Agent

Missionär Syokonsulent Terapeut Förälder

Konsult Inkubator

FormaBiståHänvisaPropagera

Företaget

Individen

In
ri
kt
n
in
g

Arbetssätt

 
Den horisontella delen av i figuren illustrerar fyra olika arbetssätt. Genom att propagera vill 
kommunen förändra attityder, antingen till företagande eller till möjligheterna att förändra 
sin livssituation. De vars arbetssätt är att hänvisa tar på sig uppgiften att finna vägen i vad 
som uppfattas som ett oöverskådligt myller av tjänster från olika aktörer. För dem vars 
arbetssätt är att bistå är det naturligt att i första hand själva ge de råd som krävs. De som vill 
forma satsar på mera djupgående och långsiktig hjälp av alla de slag. De håller kontakten med 
sina klienter och till dem förväntas kunderna återkomma, åtminstone tills problemet är löst. 

Den vertikala dimensionen i figuren visar att vissa kommuner fokuserar på att så fort som 
möjligt få igång ett livskraftigt företag. I andra kommuner står individens livssituation i fokus 
och lösningen måste då inte vara ett eget företag.  

De resulterande åtta möjliga kategorierna kan lite schablonmässigt och tillspetsat beskrivas 
på följande sätt: 

Entreprenören vill förändra ortens attityder gentemot företagande så att ortens karaktär ska 
präglas mer av entreprenörskap. Medborgarnas syn på sig själva som arbetstagare ska ersättas 
av att ett eget företag ses som en naturlig väg till försörjning. 

Agenten ser sig själv som spindeln i nätet i ett myller av rådgivare, finansiärer och 
myndigheter. Med hänvisning till den aktör som bäst tros kunna tillgodose aktuellt behov, 
lämnas nyföretagaren åt sitt öde.  
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Konsulten anser sig själv kunna bedöma och föreslå förändringar i nyföretagarens planer. 
Hänvisning till andra aktörer sker när så krävs, men goda råd finns på hyllan och erbjuds rakt 
över disk. 

Inkubatorn satsar på långvariga relationer och är inte rädd att själv vara med och forma det 
framtida företaget. Efter eventuella besök hos andra aktörer förväntas adepten återkomma 
för diskussion om vad som kan vara nästa steg.  

Missionären söker upp de vilsegångna i utanförskapet och berättar om vägen till befrielse. 
Alla kan förändra sin livssituation om de bara får rätt hjälp, och företagande är bara en av 
flera vägar.  

Syokonsulenten rustar individen för en ny start i livet genom att hänvisa till offentlig service 
utförd av andra. Ett eget företag kan vara ett alternativ men först kanske det vore bra med 
skuldsanering eller att förbättra kunskaperna i svenska språket?  

Terapeuten menar att ett eget företag kan vara ett framtida alternativ men först krävs en 
översyn av klientens hela livssituation. Snarare än att hänvisa till annan social service erbjuds 
omedelbara synpunkter på hur exempelvis privatekonomin, familjesituationen och hälsan 
kan förbättras.  

Föräldern vet att alla inte är födda till att vara egna företagare. Med fokus på individens 
personliga förutsättningar erbjuds en trygg hand att hålla i på resan till det nya livet. Stöttning 
ges i kontakter med myndigheter och andra aktörer och skötebarnet fostras till det möjligen 
är flygfärdigt och kan stå på egna ben. 

Alla kategorier har förstås inte återfunnits bland de nio kommunerna, en kommun kan också 
ofta passa in i flera kategorier och olika respondenter i samma kommun kan dessutom passa 
in i olika kategorier. Ändå har vi funnit det meningsfullt att i texten nedan försöka beskriva 
de kommunala koncepten utifrån dessa kategorier. Vi då har valt ut den etikett som bedömts 
dominera det aktuella projektets karaktär. 

Varje kommunavsnitt inleds med en beskrivning av syftet med Nystartskontoret i respektive 
kommun. Dessa beskrivningar är ordagrant hämtade från projektansökningarna.  

3.2. Botkyrka 
Botkyrka beskriver syftet med projektet som ”att effektivisera och förenkla processen med 
att starta och driva företag och att sprida möjligheten att starta och driva företag som ett 
alternativ till traditionell anställning. Vi vill också bredda synen på eget företagande genom 
att visa på möjligheten att starta företag tillsammans med en eller flera andra personer. Syftet 
är vidare en utvidgad samverkan med aktörer vi redan har ett samarbete med men där vi inte 
samverkat inom området starta eget samt att skapa och utveckla samverkan med parter vi 
inte samarbetet med tidigare, t.ex. kommunens Medborgarkontor.” 

3.2.1. Målgrupp 
Målgruppen är alla som bor i Botkyrka med särskilt fokus på unga kvinnor, personer med 
ohälsorelaterad problematik samt nyanlända invandrare. Även befintliga företagare ska 
kunna få hjälp.  

3.2.2. Organisation 
I styrgruppen ingår projektledaren för Matchning Södertörn (se nedan).  
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Utöver styrgruppen finns en samverkansgrupp med medarbetare från både statliga 
myndigheter och olika kommunala verksamheter. Samverkansgruppen ska identifiera var det 
finns hinder för företagare och se vad man kan göra åt dem.  

Två nystartsvägledare har anställts, som dels ska utveckla sitt eget arbetssätt, dels 
implementera arbetssättet i ordinarie verksamhet. Nystartsvägledarna finns på kommunens 
Arbets- och kompetenscenter. 

Botkyrka

Kontaktcentrum
Medborgarkontoret  Vägledningscentrum
Statliga myndigheter

Två nystartsvägledare 
bedömer tjänstebehov och hänvisar

Myndigheter Rådgivare Finansiärer

ger information och hänvisar

Agent

 

3.2.3. Modellen 
Information om nystartstjänsten ska finnas i den s.k. främre linjen. Den består av de statliga 
myndigheter och de kommunala verksamheter som har i uppdrag att vägleda eller slussa 
medborgare vidare. Där får potentiella företagare den första informationen och hjälp att 
använda Tillväxtverkets webbportal. Om det behövs hänvisas de sedan vidare till 
nystartstjänsten. Nystartsvägledarna hänvisar dem då vidare till myndigheter, rådgivare eller 
finansiärer, beroende på vad personen behöver hjälp med.  

Vägledningens karaktär är främst den att verka som agent – d.v.s. att fokus är på att starta 
företag och vägledningen sker genom hänvisning till rätt aktör.  

3.2.4. Metodutveckling 
I samverkansgruppen ska hinder för företagare identifieras och åtgärdas. Någon modell för 
hur detta ska gå till finns dock inte. Deltagare från statliga myndigheter och olika kommunala 
verksamheter ska själva fundera över sin egen del i nyföretagarens process. Vid 
gemensamma möten ska sedan eventuella hinder diskuteras och förhoppningsvis åtgärdas. 
Förhoppningen är att vägledarna ska få en överblick över företagarnas resa, och därigenom 
kunna se vilka åtgärder som behöver vidtas. 
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3.2.5. Andra utmärkande drag 
Botkyrka betonar intrakommunal samverkan över förvaltningsgränser. Kommunen tror att 
den kan utvecklas vad gäller företagande, och att man på det sättet gemensamt kan 
underlätta för individen. 

Den främre linjen, de myndigheter som hänvisar till nystartstjänsten, är ovanligt bred i 
Botkyrka. Flera kommunala verksamheter har engagerats för att kunna ge information till 
och hänvisa potentiella företagare till nystartstjänsten.  

Programmet Sommarlovsentreprenörer, där gymnasieungdomar istället för sommarjobb får 
hjälp att starta företag på sommarlovet, ska bedrivas inom ramen för projektet. 

3.2.6. Efter programtidens slut 
Det är tänkt att Nystartskontoret ska integreras i ett projekt som kallas Matchning Södertörn, 
en gemensam matchningsorganisation för Södertörnkommunerna, som syftar till att möta 
behovet hos arbetsgivare och arbetssökande.  

3.3. Göteborg 
Syftet med projektet i Göteborg är ”att marknadsföra och synliggöra nyföretagande och 
framför allt, vägleda, rådge samt stödja inför start av, och vid drift av företag i ett tidigt 
skede. Projektet kommer, genom att möta målgruppen ’i vardagen’, avdramatisera 
företagandet. Ofta uppfattas tröskeln till företagande som väldigt hög. Vi kommer också att 
åskådliggöra och vägleda till de aktörer (och offentliga organisationer/myndigheter) som 
verkar inom/för nyföretagande på ett enkelt och tydligt sätt. I och med ett nära samarbete 
med berörda myndigheter kommer även risken att ’kunderna’ hamnar mellan stolarna inför 
en eventuell företagsstart att minska.”  

3.3.1. Målgrupp 
Målgruppen är alla presumtiva företagare. Kontoret i Angered kommer företrädesvis att få 
invandrade besökare.  

3.3.2. Organisation 
Samtidigt som ett av kontoren redan har invigts, har arbetet med att formera en styrgrupp 
inte inletts. Orsaken ska vara att ansökan inte blev formellt godkänd förrän i maj. 

Två vägledare rekryteras till kontoret i Nordstan. 

3.3.3. Modellen 
Nystartskontoret ska ha två adresser i Göteborg – en centralt placerad i närheten av 
servicekontoret i Nordstan och en i Angered. Kontoren finns där människor rör sig och ska 
dessutom marknadsföras genom enkla annonser samt utställningar på Stadsbiblioteket, 
närvaro vid affärsidétävlingar, entreprenörsdagar och liknande.  Potentiella företagares 
nyfikenhet ska på detta sätt väckas och de ska söka sig till Nystartskontoret. Där får de hjälp 
att identifiera vilken av alla rådgivande aktörer som passar just deras situation bäst. Därefter 
hänvisas de till den aktören. De rådgivande aktörerna finns sedan tidigare samlade i ett 
nätverk som kallas Idé-net.  I Centrum ska en kontorsplats erbjudas samtliga rådgivare i Idé-
net, som sedan får använda platsen enligt ett rullande schema. I lokalen i Angered ska IFS 
(Internationalla Företagarföreningen i Sverige) ha en fast kontorsplats. 

De statliga myndigheterna ska hänvisa potentiella företag till Nystartskontoret. Dessutom 
kan det bli aktuellt för Nystartskontoret att hänvisa personer till statliga myndigheter – t.ex 
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när det märks att personen i fråga inte är lämplig som företagare och behöver en annan typ 
av stöd.  

Göteborg

City
Två vägledare

Angered
En vägledare

Statliga 
myndigheter 
hänvisar

Rådgivare
(Idénet)

Lokal 
närvaro

Mässor

Annonser

Utställ‐
ningar

Myndigheter

CRM‐system

Idénet
representant 

IFS‐rådgivare

bedömer behov och hänvisar

Agent

 
Förutom hänvisningar från myndigheter ska besökare lockas av annonser, utställningar och 
deltagande i tävlingar och mässor. Vägledningens karaktär är framförallt den av en agent – 
d.v.s. fokus är på att starta företag och vägledningen sker genom hänvisning till rätt aktör. 

3.3.4. Metodutveckling 
Genom ett digitalt CRM-system ska kunderna kunna följas från den första kontakten till ett 
befintligt företag med organisationsnummer. Dessutom ska systemet göra att rådgivarnas 
finansiering ska tydliggöras, vilket i sin tur möjliggör jämförelser mellan influtna (ofta 
offentliga) medel och resultat.  

En lokal undersökning har visat att det inte finns något samband mellan aktörernas influtna 
medel och deras faktiska resultat, och de olika finansiärerna är heller inte medvetna om 
varandras medel. Ett problem är att även om rådgivarna säger sig vara unika och nischade till 
en viss del av målgruppen eller processen, så tar sig alla an i princip allting och konkurrerar 
med varandra. 

3.3.5. Andra utmärkande drag 
Inom projektet får de rådgivande aktörerna i Idé-Net hjälp med marknadsföring och de 
erbjuds också plats på de två kontoren enligt ett rullande schema. I Angered har IFS en 
permanent plats.   
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Göteborg satsar mycket på att väcka nyfikenhet genom central närvaro, annonser, 
utställningar och mässor.  

3.4. Haparanda 
Nystartskontoret i Haparanda ”skall erbjuda arbetslösa vägledning och stöd att våga komma 
igång med tankarna om företagandet som ett alternativ till lönearbete och att förändra 
attityder och bryta mönster när det gäller entreprenörskap”. 

3.4.1. Målgrupp 
Målgruppen är de arbetslösa, d.v.s. alla personer som är i behov av hjälp för att klara sin 
försörjning.  

3.4.2. Organisation 
I styrgruppen ingår även representanter för det lokala näringslivet. 

En coach har anställts.   

3.4.3. Modellen 

Haparanda

En coach
hänvisar, bokar besök, ger råd

Myndigheter Finansiärer

Servicekontor     Arbetsförmedling 
hänvisar

SFI

Andra 
arenor

Aktiviteter 
för 

arbetslösa

Inkubator

Coachen ska vara placerad på det statliga Servicekontoret i Haparanda, där bl.a. även 
Arbetsförmedlingen finns. Myndigheterna kommer att hänvisa till Nystartskontoret, och 
coachen kommer också att marknadsföra sig själv t.ex. vid aktiviteter för arbetslösa och på 
SFI. Uppgiften är att vara tillgänglig för att stötta potentiella företagare genom hela deras 
process, allt ifrån att göra budget och affärsplan till att boka besök på myndigheterna eller 
hos finansiärer. 

Fokus ligger på företagande men coachen kan även ge hjälp till att lösa personens 
ekonomiska situation på annat sätt, t.ex.genom anställning.  
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Vägledningens karaktär är den av en inkubator, d v s fokus är på att starta företag, och 
deltagandet från coachen ska vara djupt och långvarigt. En uppfattning bakom arbetssättet är 
att tornedalingar ibland har för mycket respekt för myndigheter och behöver hjälp att ta 
kontakt.  

3.4.4. Utmärkande drag  
Coachen i Haparanda får en rådgivande roll och skulle därför kunna uppfattas som en 
konkurrent till andra rådgivare. I Haparanda finns det emellertid få rådgivande aktörer, 
bortsett från revisionsbyråer. 

Upparbetade kanaler finns mellan bankerna och kommunens näringslivskontor. Om banken 
får in en potentiell företagare så kan de, med kundens godkännande, kontakta kommunens 
näringslivskontor. Detta anses vara ett sätt att överbrygga den misstro mot myndigheter som 
finns i Haparanda.  

Nystartskontoret kan också ge hjälp till fast anställning eller rentav sjukskrivning. I princip 
kan alla de bli kunder som behöver hjälp för att på något vis klara sin egen försörjning.  

3.5. Landskrona 
Nystartskontoret i Landskrona ”syftar till att bygga upp och successivt tillämpa en långsiktigt 
hållbar metod för att främja nyföretagande och företagsamhet bland individer som befinner 
sig i utanförskap. Detta betyder att projektet riktar sig till individer vars förutsättningar att, 
utan personlig stöttning och lotsning, starta företag eller komma in på arbetsmarknaden i 
dagsläget är begränsade.” 

3.5.1. Målgrupp 
Det finns tre prioriterade målgrupper: Personer med annat etniskt ursprung än svenskt, 
ungdomar samt personer med arbetshinder p.g.a. ohälsa eller funktionshinder.  

3.5.2. Organisation 
Styrgruppen är densamma som det lokala partnerskapet inom ramen för det lokala 
utvecklingsavtalet och kallas för Arena Sysselsättning. Där finns representanter från 
Folkuniversitetet, NyföretagarCentrum, Företagarföreningen, Landskrona Kävlinge Svalövs 
Gymnasieförbund samt ett kommunalråd. 

En samordnare och en lots är anställd. Lotsen ska arbeta uppsökande och rusta 
målgrupperna, som har sämre förutsättningar än genomsnittet för att starta företag, tills de är 
redo att ta till sig ordinarie rådgivningsinsatser hos andra aktörer.  

3.5.3. Modellen 
Satsningen i Landskrona är kopplad till den tidigare storstadssatsningen och nuvarande 
lokala utvecklingsavtal. Deltagandet i programmet är en del i en större satsning, som syftar 
till att stimulera tillväxt och sysselsättning inom servicesektorn. Många stora EU-finansierade 
projekt pågår parallellt.  

Det kommunala projektet ska samlokaliseras med det kommande Servicekontoret. Båda 
verksamheterna ska under hösten eller vintern 2009 flytta in i Arbetsförmedlingens lokaler i 
Folkets hus. I anslutning finns även den kommunala rådgivnings- och vägledningscentralen 
för vuxna, KompetensForum.  
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Landskrona

En lots
kartlägger stödbehov, 

ger råd, hänvisar, bokar besök

Myndigheter Finansiärer

Servicekontor     Arbetsförmedling
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IT
verktyg

Test‐
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Förälder

Lotsen ska söka upp potentiella företagare i målgrupperna, t.ex. på SFI, KomVux och arenor 
för personer med försörjningsstöd. Dessutom ska de statliga myndigheter hänvisa personer 
till Nystartskontoret. Efter en kartläggning av deras behov ska olika insatser (inom ordinarie 
verksamheter) göra de potentiella företagarna rustade att gå vidare till andra aktörer och 
traditionell rådgivning, t.ex.på NyföretagarCentrum. Ett digitalt verktyg håller på att tas fram, 
vilket ska hjälpa till att tydliggöra affärsidén för att kunna sälja in den. Ett test-café kommer 
också att startas för att prova idéer inom catering och restaurang.  

I kommunen finns en grupp arabiska kvinnor som sedan tidigare får hjälp med sin affärsidé. 
Utifrån deras affärsidé och några spontanansökningar arbetar lotsen just nu fram en metod 
för att stödja dessa individer på bästa sätt. Därefter, och utifrån den metoden, ska sedan den 
aktivt uppsökande verksamheten påbörjas. 

Vägledningens karaktär är den av en förälder, d v s fokus ligger på att rusta individen, och 
vägledaren följer med på resan och håller handen tills individen själv kan gå vidare.  

3.5.4. Metodutveckling 
Det digitala verktyget ska hjälpa till att tydliggöra och presentera affärsidéer, ”digital story-
telling”. Projektägaren har tittat mycket på andra projekt i Europa, och dragit slutsatsen att 
det är nödvändigt att hitta nya sätt att framställa ansökningshandlingar och presentationer än 
rent skriftliga. För personer med annat modersmål kan det t.ex. vara svårt att skriva en 
formell byråkratisk ansökan. Likaså har det visat sig att kvinnor kan ha svårt att ta plats och 
formulera sina idéer. Dessa hinder ska kunna underlättas av ett digitalt verktyg. Personer från 
skola, universitet och företagarvärlden är engagerade för att ta fram en modell, som kan 
börja testas i augusti 2009.  
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3.5.5. Andra utmärkande drag 
Nystartskontoret i Landskrona ingår tillsammans med olika större EU-finansierade projekt i 
ett större utvecklingssammanhang. Kommunen vill stimulera tillväxt och sysselsättning i 
servicesektorn, och Nystartskontoret är en mindre del av det.  

Kommunen  kommer att skapa ett testcafé, för att testa företagsidéer inom café, restaurang 
och catering. 

3.6. Malmö 
I Malmö ska en förbättrad myndighetssamverkan ”upparbeta metoder och organisation  
utifrån individernas behov av tjänster och stöd. Ett mål är att arbeta fram hållbara strukturer 
för en en permantent myndighetssamverkan för vägledning, stöd inför start och drift av 
företag, jobbmatchning och rehabilitering. Effektmålet är givetvis att fler företag startas och 
att fler malmöbor kommer till arbete.” 

3.6.1. Målgrupp 
Målgruppen är alla malmöbor som vill starta eller utveckla eget företagande men ungdomar 
och medborgare med utländsk bakgrund är prioriterade. 

3.6.2. Organisation 
Styrgruppen inkluderar en representant från Länsstyrelsen. 

En projektledare är anställd för att hålla i kontakterna ut mot myndigheterna, rådgivande 
aktörer och företag. En coach ska anställas för att arbeta mer direkt med deltagarna i 
projektet.  

3.6.3. Modellen 
Nystartskontoret kommer att vara placerat på Arbets- och Integrationscentrum, AIC, mitt i 
centrala Malmö. (På AIC, ett resultat av storstadssatsningen, arbetar kommunen med att 
motivera och vägleda t.ex.nyanlända, arbetslösa med försörjningsstöd, sjukskrivna och 
personer med funktionshinder. Arbetet sker i samverkan med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.) 

Projektledaren och coachen kommer att börja med att göra en nulägesbeskrivning av 
aktörerna och samverkan dem emellan, för att därefter identifiera hur man ska gå vidare.  

Potentiella företagare ska kunna vägledas till rätt aktör. Projektledaren och coachen ska dels 
finnas tillgängliga på AIC, dels arbeta uppsökande på t.ex.AIC i andra stadsdelar, på bibliotek 
och på olika utbildningar. Informationen om Nystartskontoret kommer eventuellt att ges i 
samarbete med representanter från Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

I Malmö finns en grupp av rådgivande aktörer som kallar sig samrådsgruppen, som 
inkluderar bl.a. NyföretagarCentrum, ALMI och Coompanion. Ett samarbete ska inledas 
med denna grupp. 

Besök ska kunna bokas på de statliga myndigheterna, eller på AIC med representanter från 
flera statliga myndigheter. Eventuellt kommer mentorer på befintliga företag att rekryteras 
som ett stöd till potentiella företagare.  
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Planer finns på att etablera ett Servicekontor i centrala Malmö, och i så fall kommer kanske 
Nystartskontorets personal också att vissa tider finnas där. 

Vägledningens karaktär är den av att verka som en agent, d v s fokus ligger på att starta 
företag genom att hänvisa kunden vidare till rätt aktör.   

3.6.4. Utmärkande drag 
Nystartskontoret adderas till en verksamhet som har sitt ursprung i en samverkan mellan 
kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Den ursprungliga omfattningen av 
samarbetet har dock med tiden avtagit. 

Den inledande kartläggningen av aktörerna och samverkan skulle kunna vara en början på att 
bena ut kundens process och därefter bygga en gemensam väg till företagande.  

3.7. Skärholmen 
Nystartskontoret i Skärholmen verkar för ”att blivande företagare och nyligen etablerade 
företagare ska få den information och rådgivning de behöver på ett enkelt sätt. Vi vill också 
väcka intresse hos dem som inte ens tänkt tanken på att starta eget.”  

3.7.1. Målgrupp 
Målgruppen är medborgarna i Skärholmen och i närområdet. Särskilt prioriterade är 
arbetslösa, unga, personer med försörjningsstöd och personer med funktionshinder. 
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3.7.2. Organisation 
Styrgruppen inkluderar representanter från IFS/ALMI, NyföretagarCentrum och Stockholm 
Business Region.  

Två starta-eget lotsar har anställts, varav en är projektsamordnare.  

3.7.3. Modellen 

 

Lotsarna kommer att vara placerade på Medborgarkontoret i Skärholmen, där även ett 
statligt Servicekontor och Arbetsförmedlingen är lokaliserade. Myndigheterna ska hänvisa 
potentiella företagare till starta-eget lotsarna. Lotsarna arbetar också uppsökande på t.ex. 
Handikapprådet, Ungdomens hus och Jobbtorget samt arrangerar starta eget kvällar på 
Medborgarkontoret. Avsikten är också att kartlägga alla aktuella aktörer och samla sin 
information på en hemsida – www.stockholm.se/skarholmen. Starta eget lotsarna ska guida 
de potentiella företagarna vidare till lämplig rådgivande aktör. 

Vägledningens karaktär är både den av en missionär och en agent. Det finns en vilja att söka 
upp och väcka intresse för företagande, och för stöd på vägen till eget företag hänvisas i 
första hand till andra aktörer.  

3.7.4. Utmärkande drag 
Nystartskontoret finns på ett tio år gammalt Medborgarkontor. I samma lokal har nyligen ett 
Servicekontor etablerats. 

Att samla information om lokala aktörer på hemsidan är ett sätt att säkerställa att kunskap 
finns kvar när projektet avslutas.  

Två lotsar
bedömer behov och hänvisar

Myndigheter Finansiärer

Medborgarkontoret Servicekontoret
Arbetsförmedlingen
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3.8. Strömsund 
Nystartskontoret i Strömsund ska:  

”Utveckla samordnande insatser mellan medverkande myndigheter. 
Överblicka nystartsprocessen i kommunen och göra den mer lättillgänglig. 
Hitta nya vägar att sprida nystartsprocessen i hela kommunen. 
Hitta mentorer och testa mentorskap som en del i lärandet för att starta företag. 
Finna former för en bestående verksamhet efter projekttidens slut.” 

3.8.1. Målgrupp 
Målgruppen är de som står längst ifrån arbetsmarknaden.  

3.8.2. Organisation 
I styrgruppen sitter en representant från ALMI. 

En koordinator och en projektledare på deltid har anställts.  

3.8.3.  Modellen 
Koordinatorn har för avsikt att göra en kartläggning, en grafisk beskrivning av de olika 
aktörerna och nyföretagarens process.  

En koordinator
ger råd, hänvisar, bokar besök

SFI

Trygghets
fonden

Stor‐
möten

Statliga myndigheter
hänvisar

Myndigheter Finansiärer

Rådgivare
Utbildnings‐
anordnare

Entreprenör/ 
Förälder

Strömsund

Koordinatorn ska söka upp personer i målgruppen på t.ex. SFI och på stormöten i olika 
kommundelar, och informera om det stöd som finns. Dessutom ska de statliga 
myndigheterna hänvisa till Nystartskontoret. Kunderna tas sedan emot i en kommunägd 
lokal, där även andra projekt och kommunala verksamheter med anknytning till 
företagsamhet finns. Koordinatorn ska vara mycket delaktig - inspirera, boka besök hos och 
följa med till myndigheter, rådgivare och andra aktörer, ha kontinuerliga samtal och hela 
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tiden vara på kundens sida. Koordinatorn ska kunna hjälpa människor att bryta 
bidragsberoende även på andra sätt än genom eget företagande.  

Vägledningens karaktär är både den av en entreprenör och en förälder. Det finns en vilja att 
bryta Strömsunds identitet som bruksort och individen ska rustas genom en långvarig 
relation där koordinatorn ska vara en samtalspartner om den sammantagna livssituationen.  

3.8.4. Andra utmärkande drag 
Den grafiska bilden över företagarens kontakter, som beskrivs som en ”tunnelbanekarta”, 
skulle kunna vara en början på att bena ut företagarens process och räta ut den till en 
myndighetsgemensam väg.  

I Strömsund finns många andra projekt inriktade på företagande. Diskussioner om möjliga 
konkurrenssituationer ledde till att Nystartskontoret fokuserade på gruppen längst ifrån 
arbetsmarknaden. 

Liksom i övriga norrlandskommuner ska kunderna även kunna få hjälp till fast anställning. 
Koordinatorn ska fungera som inspiratör och ska fokusera på personernas allmänna 
livssituation. Första steget för en bidragsberoende är snarare utbildning eller anställning än 
eget företag.  

3.9. Södertälje 
Nystartskontoret i Södertälje ”ska ha till uppgift att samordna och utveckla samverkan och 
optimering av samhällets och näringslivets resurser för att nå nya målgrupper och för att öka 
nyföretagandet.”  

3.9.1. Målgrupp 
Prioriterade målgrupper är ungdomar, kvinnor och personer med annat etniskt ursprung än 
svenskt. Särskilt fokus ligger på vissa stadsdelar med hög arbetslöshet.  

3.9.2. Organisation 
En vägledare (”spindel i nätet”) har anställts.  

3.9.3. Modellen 
En stor mängd aktörer, från myndigheter till föreningsliv, har engagerats för att ”snappa upp 
entreprenörssignaler” – d.v.s. identifiera potentiella företagare. Dessa signaler ska skickas 
vidare till vägledaren, som också kommer att informera om verksamheten hos samma 
aktörer. När vägledaren får en signal ska personen hjälpas vidare i sin process, genom att 
hänvisa till och kanske t.o.m. boka besök hos lämplig myndighet/rådgivare/finansiär. 
Vägledaren kommer att ha en ambulerande verksamhet, d.v.s. kommer att finnas på olika 
platser olika dagar i veckan – på statliga myndigheter, på kommunens stadshus och 
arbetslivskontor, och ute i olika stadsdelar.  

Nystartskontoret invigdes den 3 maj i samband med att briggen Tre Kronor lade till i 
Södertälje kanal. Förutom grönklädda medarbetare från nystartskontoret fanns också ett 20-
tal samarbetspartner på plats i den tältby som hade byggts upp, däribland Almi 
Företagspartner, Swedbank, Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Skatteverket.  
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Genom att myndigheterna träffas och börjar prata i styrgruppen är förhoppningen att det 
gemensamma arbetet också kommer att öka.   

 Föreningslivet är engagerat för att hjälpa till med marknadsföringen av Nystartskontoret.  

Verksamhetens karaktär är framförallt den av en entreprenör. Fokus ligger på att förändra 
attityder mot företagande och att få igång fler företag. Nystartskontoret ska också fungera 
som en agent som förmedlar kontakter med rådgivare.  

3.9.4. Utmärkande drag 
Södertälje har engagerat ett ovanligt stort antal aktörer som ska identifiera potentiella 
företagare, t.ex. idrottsföreningar, studieförbund och kyrkliga föreningar. Det är ovanligt 
många aktörer som ska kunna hänvisa till vägledaren. Vägledaren rör sig mellan många olika 
platser, bland annat kommundelar med högt utanförskap.  

Förhoppningar finns om att samverkan och gemensamma lösningar ska uppstå genom att 
myndigheterna börjar träffas och prata med varandra i styrgruppen.   

3.9.5. Efter programtidens slut 
Planer finns på ett framtida Näringslivets hus i Södertälje, där Nystartskontoret skulle kunna 
ingå. 

3.10. Vilhelmina 
Syftet med Nystartskontoret i Vilhelmina ”är att ge information och vägledning till de 
personer i de prioriterade målgrupperna som är intresserade av att starta företag. Det 
kommer att ge möjligheter till en ökad sysselsättning genom företagande, samt att fler kan 
återkomma till arbete och en egen försörjning.” 

30 partners
Myndigheter Föreningar Kyrkor
Studieförbund Idrottsföreningar Banker 

hänvisar

En vägledare
hänvisar, bokar besök

Myndigheter Rådgivare Finansiärer

Invigning

Entreprenör/
Agent

Södertälje
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3.10.1. Målgrupp 
Målgruppen är alla arbetslösa.  

3.10.2. Organisation 
Verksamheten är tänkt att styras av en del av linjechefsgruppen inom ett pågående 
samverkansprojekt (se nedan), d v s med chefer från Servicekontoret och 
Arbetsförmedlingen samt kommunchefen. 

En projektledare har anställts.  

Servicekontor Arbetsförmedling 
hänvisar

En projektledare 
ger råd, hänvisar, bokar besök

Myndigheter Entreprenörs
Centrum

Finansiärer

Tema‐
kvällar

Konsult

Vilhelmina

 

3.10.3. Modellen 
Projektledaren placeras på Servicekontoret, där även Arbetsförmedlingen finns. I samma 
lokal finns planer på utökad samverkan med fler statliga myndigheter samt kommunen.  

Inom kommunen finns också Vilhelmina EntreprenörsCentrum, ett ALMI-projekt som 
arbetar med rådgivning till potentiella företagare. Projektledaren ska hjälpa potentiella 
företagare med de första stegen mot företagande. Han kan följa med dem till myndigheter 
(kommunen menar att det finns en misstro mot myndigheter i Vilhelmina) och hjälpa till att 
skapa exempelvis bankkontakter. Temakvällar med föreläsare kommer att arrangeras. När de 
är redo skickar han dem vidare till EntreprenörsCentrum.  Inom EntreprenörsCentrum finns 
möjlighet att få hjälp av mentorer.  

Från kommunens sida menar man att Nystartskontoret blir ett komplement till 
EntreprenörsCentrum, och en länk mellan myndigheterna och EntreprenörsCentrum. 
Gränsen mellan EntreprenörsCentrum och Nystartskontoret har dock ännu inte blivit helt 
tydlig för följeforskningen.  
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Fokus ligger på företagande men under resans gång kan det även hända att vissa får hjälp till 
fast anställning.  

Besökare till Nystartskontoret ska skapas genom hänvisningar från statliga aktörer, men 
också genom temakvällar.  

Vägledningens karaktär är konsult, d v s fokus ligger på att starta företag och projektledaren 
stöttar och ger råd.  

3.10.4. Utmärkande drag 
Det nära samarbetet med EntreprenörsCentrum utmärker Nystartskontoret i Vilhelmina. 
EntreprenörsCentrum betraktas som ett framgångsrikt projekt, och inledningsvis fanns det 
en oro för att Nystartskontoret skulle göra samma sak. Nu framhålls Nystartskontoret som 
ett komplement till EntreprenörsCentrum.  

Liksom i övriga norrlandskommuner kan arbetslösa även få hjälp till fast anställning, även 
om fokus ligger på företagande. 

I kommunen finns ambitioner att starta ett samarbete mellan nio olika statliga myndigheter 
och kommunen. I huset, som allmänt kallas VISAM-huset, finns idag ett servicekontor 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, men även t.ex. polis och Migrationsverket. Konceptet 
är framarbetat men resurser har hittills saknats för att sätta igång. Linjecheferna för de olika 
verksamheterna träffas i en särskild grupp. Det var delar av den gruppen som tog fram 
Nystartskontorskonceptet i Vilhelmina.  
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4. Övriga delprogram 
I detta kapitel ges en kortfattad redogörelse för de iakttagelser som gjorts i fråga om övriga 
delprogram. Vad gäller delprogrammet för Personligt möte – individuellt anpassad vägledning, service 
och stöd för att starta och driva företag på service- och samverkanskontor så har följeforskningen ännu 
inte prioriterat att följa upp hur långt arbetet har fortskridit. Delprogrammet har därför 
utelämnats i detta kapitel. Motsvarande gäller delprogrammet för Telefoni där någon 
verksamhet, av tidigare nämnda skäl, inte funnits att studera. 

4.1. Utbildning och information i främre linjen  
Sedan flera år tillbaka ger sex myndigheter regelbundet och gemensamt information om att 
starta företag på den s.k. Starta företag-dagen. Det är blivande företagare som varit 
målgruppen för denna verksamhet. Nu ska Starta företag-dagen också användas för 
utbildning inom programmet Nystartskontor. Fyra nya målgrupper nås därigenom av den 
information som där förmedlas:   

 Servicehandläggarna på samtliga servicekontor 
 Arbetsförmedlarna på samtliga samverkanskontor 
 Vägledarna i kommunerna  
 Rådgivare inom de tre organisationerna: ALMI, Coompanion och 

NyföretagarCentrum 

Av dessa grupper har rådgivarna lägst prioritet. De anses delvis ha andra behov än övriga 
grupper. Sammantaget är det över tusen personer som ska nås av utbildningen.  

Inledningsvis var tanken att utveckla Starta företag-dagen och använda en ny pedagogik, 
vilket också testades på några servicehandläggare med gott resultat. Detta lades dock ned på 
grund av resursbrist. Genom att använda det befintliga konceptet kan informationen snabbt 
nå ut till flera. Det anses också vara en pedagogisk poäng att låta aktörerna inom 
Nystartskontoret möta den ordinarie målgruppen för Starta företag-dagen och lyssna till 
deras frågor. Utbildningen har inletts och alla målgrupper har redan börjat gå utbildningen. 

Samma målgrupper ska också nås av en webbutbildning. Den blir delvis en repetition av 
informationen från Starta företag-dagen, men fokus ligger på hur man hittar 
informationskällor kring att starta och driva företag. Innehållet i portalen verksamt.se ska 
utgöra basen för innehållet. Webbutbildningen ska utvecklas med start den första juni 2009. 
Användarstarten beräknas till den 15 oktober. I ett andra steg ska utbildningen också 
integreras som en del av verksamt.se (januari 2010). 

4.2. Internet 
Sedan 2005 samarbetar en grupp myndigheter för att förenkla processen att starta företag. 
Inom ramen för detta samarbete utvecklas portalen verksamt.se (f.d. Mitt företag). Portalen, 
som riktar sig till blivande och befintliga företagare, ska integrera Tillväxtverkets 
Företagarguiden (www.tillvaxtverket.se/foretagarguiden) med Skatteverkets och 
Bolagsverkets gemensamma tjänst för företagsregistrering (www.foretagsregistrering.se). En 
första version av verksamt.se ska finns tillgänglig från och med juni 2009 och projektet ska 
pågå till juni 2010. 

Nystartskontoret ska bidra med innehåll till verksamt.se. Deadline för det innehåll som ska 
finnas på verksamt.se vid starten i juni 2009 passerades i januari och verksamt.se har därför 
ännu inte kunnat ta emot Nystartskontorets önskemål om innehåll. Delprogrammet har 
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dessutom saknat en delprogramledare, varför några krav inte heller kunnat preciseras. Vid 
starten kommer verksamt.se därför vara opåverkad av programmet Nystartskontoret.  

Bemanningsfrågan ska nu vara löst och Nystartskontorets önskemål om innehåll ska kunna 
beaktas senast i den version, som är planerad till juni 2010. De tankar som finns om 
innehållet är att förenkla och anpassa den befintliga checklistan för företagare så att den 
bättre stödjer Nystartskontorets målgrupp. Checklistan kan också komma att erbjudas på fler 
språk och/eller lättläst svenska.  

En tanke är också att integrera Landskronas idé om ett nytt verktyg för att visualisera 
affärsidéer.   

På verksamt.se kommer det att finnas ett planeringsverktyg, en slags interaktiv affärsplan. En 
möjlig påverkan på verksamt.se från Nystartskontorets sida är att införa möjligheten att dela 
den interaktiva affärsplanen med en servicehandläggare eller annan rådgivare, t.ex. inför ett 
personligt möte.  

I ett parallellt projekt till verksamt.se och Nystartskontoret på internet – Kontaktpunkten – 
utvecklas möjligheten för företagare i andra EU-länder att skicka frågor och dokument till 
svenska myndigheter. Funderingar finns på om den tjänsten skulle kunna vara intressant 
även för Nystartskontorets målgrupper.
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1. Förord 
Till den delrapport som myndigheterna bakom programmet ska lämna till regeringen den 30 
juni 2010 bidras med detta underlag från följeforskningen.  

Under våren, mest intensivt under mars månad, har vi intervjuat ett femtiotal 
styrgruppsmedlemmar och projektledare i de nio kommunerna. Intervjuerna har genomförts 
både på plats i respektive kommun och via telefon. Intervjuer har även skett med ett tjugotal 
företrädare för departement, programledning och deltagare i olika delprogram. Utöver 
intervjuer har datainsamling också skett genom löpande interaktion och deltagande vid möten 
på såväl lokal som central nivå.  

En central del av syftet med programmet Nystartskontoret är att utveckla och pröva nya 
arbetssätt samt att bidra till ökad samordning och samverkan mellan myndigheter, kommuner 
och andra aktörer. Den vägledning och det stöd för att starta och driva företag som erbjuds av 
myndigheter, kommuner och andra deltagande aktörer ska utvecklas och samordnas. Ett 
bakomliggande antagande är att det kan vara svårt för den enskilde medborgaren att hitta till 
rätt instans, myndighet eller privat organisation när det gäller frågor om eget företagande. 

Genom Nystartskontoret har regeringen velat samla samhällets resurser för att underlätta för 
medborgarna att starta eget företag. Följaktligen betraktar vi satsningen som en strategi för 
tjänsteinnovation (Service Innovation). Aktörerna ska förena sina resurser i ett gemensamt 
arbete med integrerad tjänsteutveckling (Integrated Service Development). Strategin förväntas 
frammana nya, mera samordnade och medborgarorienterade tjänster.  

Idén om att stimulera aktörerna att samverka om tjänsteutveckling har också bekräftats i 
intervjuer på Regeringskansliet. Det framhålls att näringsministern ville stimulera till 
samverkan, samt att detta tydligt kommunicerades till de aktuella generaldirektörerna.  

Tanken verkar ha varit att aktörerna ska slå sina kloka huvuden ihop. Förutsättningar för 
innovation ska skapas genom att låta olika verkligheter och perspektiv konfronteras med 
varandra. Därmed drar vi slutsatsen att såväl det innovativa inslaget som samverkan mellan 
aktörer bör utgöra centrala element i vår granskning. 

Karlstad i juni 2010 

 

Martin Fransson, ek dr Helena Agnemyr, pol mag Johan Quist, ek dr 
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2. Delprogrammet för personligt möte i nio kommuner 
I föregående rapport (juni 2009) konstaterades att i många fall hade ett antal inflytelserika 
personer knutits samman i lokala styrgrupper. Dock fanns signaler om att aktiviteten i 
styrgrupperna var begränsad, det var oklart i vilken mån styrgrupperna faktiskt träffades och 
vad som där dryftades.  

Snarare än att samarbeta med andra för att räta ut vägen till det egna företaget, verkade de 
kommunala projekten vara inriktade på att hjälpa potentiella företagare att hitta rätt i den 
sagda röran av befintliga tjänster. Några kommuner hade också satsat på att torgföra 
företagandet som en alternativ försörjningskälla. Men pågick det egentligen någon samverkan? 

Det fanns tecken på att samverkan verkade ha störts av att satsningen på Nystartskontor hade 
upplevts som en konkurrent till befintliga koncept. Flest diskussioner hade det varit med 
NyföretagarCentrum och andra rådgivare, men i något fall hade även kommunens eget 
näringslivskontor reagerat mot att Nystartskontoret gav sig in på ett område som de ansåg var 
”deras”. 

I rapporten ifrågasattes om samverkan kan förväntas ske av sig självt, kan verkligt innovativ 
samverkan uppstå utan väl tilltaget metodstöd i varje kommun? 

2.1. Programledningens åtgärder 
Redan vid de upptaktsmöten som hölls inför programmets start hade programledningen 
uppmanat till lokal samverkan för tjänsteutveckling och innovation. De tecken på brister i 
styrgruppernas arbete som påtalades i föregående rapport föranledde att uppmaningen 
upprepades vid nya samlingar. Någon professionell handledning i lokala styrgrupper för att 
utveckla integrerade tjänstekoncept har dock inte erbjudits.  

Programledningen har också rest runt i kommunerna för möten med respektive styrgrupp. De 
har därmed fått en fördjupad bild av styrgruppernas arbete och de lokala förutsättningarna. I 
någon mån kan de också tänkas ha påverkat styrgruppernas inriktning och arbetssätt. 

2.2. Aktuella iakttagelser i kommunerna 
Det kan konstateras att i åtta av nio kommuner finns styrgrupper som träffas regelbundet. I 
strid med villkoren för deltagande saknas dock en styrgrupp i Göteborg. Skälet ska vara att 
samarbetet tar sig andra väl fungerande former. 

I några kommuner är privata aktörer representerade i styrgruppen medan det i andra endast är 
statliga myndigheter och kommunen som ingår. I Malmö är även Länsstyrelsen representerad.  

I flertalet av de nio kommunerna finns Nyföretagarcentrum representerat på orten, i tre av 
kommunerna företräds de även av en representant i styrgruppen (tabell 1).  
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   AF  FK SKV  Kommunen SK NyC

Andra 
privata 
aktörer

Andra statliga 
aktörer 

Botkyrka  X  X   X X      

Göteborg  Styrgrupp saknas

Haparanda  X  X X  X X X  Företagarna   

Landskrona  X  X X  X   X Företagarna   

Malmö  X  X X  X       Länsstyrelsen

Skärholmen  X  X X  X   X ALMI  

Strömsund  X  X X  X X      

Södertälje  X  X X  X   X    

Vilhelmina  X  X   X        

Tabell 1: Aktörer i kommunala styrgrupper 

I det fall ett bra samarbete ansetts viktigt för att underlätta arbetet med att utveckla tjänster, 
blir de olika aktörernas roll i styrgruppen logisk. Men, som nämndes i föregående rapport, 
valet kan ev. också ha styrts av kravet på medfinansiering, dvs. att andra aktörers deltagande 
var ett villkor för tilldelning av medel. 

2.2.1. De statliga myndigheternas roll i kommunala styrgrupper 
I intervjuerna med de lokala styrgrupperna framkommer att särskilt Försäkringskassans 
representanter inte riktigt förstår sin roll i projektet när det gäller att starta företag. Många 
menar att myndigheten inte är involverad i processen förrän företaget egentligen är startat. 
Några försvarar ett deltagande och menar att nyföretagare inför ett startbeslut kan behöva svar 
om reglerna för sjukförsäkring, föräldraledighet och sjukpenninggrundade inkomst.  

Försäkringskassans representanter säger sig ändå vara införstådda med vikten av deras 
engagemang just för att de är en statlig myndighet, att det ändå ”är bra om alla myndigheter 
visar upp en enad front så att det inte blir några missförstånd". Kanske bör Försäkringskassan 
finnas med på ett hörn oavsett dess betydelse i processen? Mot det argumentet kan hållas att 
det möjligen finns andra myndigheter som på liknande grunder skulle ha bjudits in. 
Arbetsförmedlingens och Tillväxtverkets roll i sammanhanget är sällan ifrågasatt, men ofta 
undrar respondenterna, såväl lokalt som centralt inom programmet, varför regeringen valde ut 
Skatteverket och Försäkringskassan att delta. Eller snarare: varför valdes Tullverket, 
Bolagsverket och andra bort? 

Den egentliga orsaken till Försäkringskassans medverkan är sannolikt den ursprungliga 
formuleringen i regeringsuppdraget som handlar om människor i utanförskap. Det skulle vara 
möjligt att tolka osäkerheten från Försäkringskassans representanter som att denna dimension 
av programmet inte riktigt kommer till uttryck i det lokala sammanhanget. 

2.2.2. Bristande mandat 
Intrycket är att styrgrupper och projektledare arbetar med tydligt medborgarfokus. Emellertid 
är det också tydligt att de är styrda av krav och riktlinjer från hemmaorganisationen, vilket – 
som någon av de intervjuade påpekade – leder till att de i vissa lägen arbetar med ena handen 
bakbunden. Samverkan sinkas av att representanterna inte sitter på fullt mandat. Kanske 
alltför ofta måste olika frågor föras hem för tidsödande diskussioner och formella beslut . 
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2.2.3. Styrgruppens syfte och roll 
Många av styrgrupperna verkar till en början ha haft problem med syftet, vilka uppgifter 
styrgruppen ska ha och vad de egentligen ska göra. Lösningen blev att vid första mötet 
gemensamt definiera uppgiften. Styrgrupperna verkar vara bättre sammansvetsade i de 
kommuner där tid lades på dialog i projektets inledning. Naturligtvis är engagemanget 
beroende av förståelsen för syftet. I de kommuner där syftet blivit tydligt, verkar 
representanternas närvaro och engagemang ha varit högre.  

Flertalet av de nio kommunernas styrgruppsmedlemmar menar dock att de främst fungerar 
som bollplank åt projektledarna. Insikten om – eller acceptansen för – styrgruppens uppgift 
att styra projektet är begränsad. I de flesta fall betraktar styrgruppsmedlemmarna 
Nystartskontoret som ”kommunens projekt”, deras ägarskap och engagemang är begränsat.  

2.2.4. Tjänstens innehåll, aktörernas olika roller  
Respondenterna bekräftar bilden av att medborgarna inte vet var de ska vända sig. Det verkar 
emellertid ha förekommit oklarheter om detta också bland aktörerna. En nyttig diskussion i 
många styrgrupper har därför varit att reda ut rollerna och vilken aktör en hågad nyföretagare 
bör besöka i vilken situation.  

 

 
Figur 1: Ansvarsfördelning i Strömsund (lånad från www.almi.se) 

Överlag verkar konsensus ha uppstått om att Nystartskontoret är första steget för den med 
frågor om företagande. Därifrån hänvisas ofta till ett statligt servicekontor, Skatteverket eller 
till Nyföretagarcentrum.  

Genom att klargöra rollerna och vad de olika aktörerna har för uppgifter, kan det antas att 
tjänsteutbudet i viss mån har ensats. Vissa tjänster har rensats ut och andra har konkretiserats 
och utvecklats. Därmed kan det hävdas att viss tjänsteutveckling faktiskt förekommit med 
utgångspunkt i styrgruppernas arbete.  

Exempelvis i Strömsund diskuteras vägen till eget företagande utifrån en trappa (figur 1). De 
olika färgerna som ska associera till trafikljus beskriver i vilken fas den potentiella 
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nyföretagaren är i processen att starta företag. De i de gröna rutorna kan tuta och köra, men 
personer i de röda rutorna är ännu inte mogna att starta, inte heller de i de gula. Aktörerna i 
Strömsund har egentligen inte delat upp rutorna mellan sig, snarare är det innehållet i rutorna 
som delats upp. 

Värt att notera är att ”myndighetskontakter” beskrivs som det sista steget i trappan. Många av 
våra respondenter – särskilt de med erfarenhet av praktisk rådgivning – menar att de statliga 
myndigheterna kan utveckla sin service, men att kontakterna med dem ändå är ett av de 
minsta hindren för företagande. Snarare än att fylla i blanketter ligger utmaningen i att 
utveckla ett hållbart affärskoncept. Kommunala tillstånd kan ibland vara omständliga, men de 
statliga myndigheternas del av processen är relativt begränsad. 

 

2.2.5. Inbördes relationer 
Som nämndes i föregående rapport har relationen till Nyföretagarcentrum inte alltid varit den 
bästa. Våra intervjuer visar nu att efterhand som rollerna blivit tydligare och förståelsen för 
varandras verksamhet blivit bättre har relationen ofta utvecklats. I vissa kommuner är bilden 
utåt sett positiv men vissa kvarvarande spänningar kan ändå konstateras. Relationen mellan 
Nystartskontoret och Nyföretagarcentrum framstår som mindre komplicerad i de mindre 
kommunerna jämfört med storstadskommunerna. Skälet kan vara den naturliga närhet som 
finns, att personerna är bekanta sedan tidigare samt att samverkan är en naturlig och 
ofrånkomlig strategi på mindre orter. Många av styrgruppsmedlemmarna i de mindre 
kommunerna påpekar att ingen av parterna vinner på konkurrens.  

Oavsett styrgruppernas roll i projekten och vad som där avhandlats, kan det i många fall 
konstateras att projektet bidragit till en ny relation mellan myndigheter, kommun och privata 
aktörer. Vad som framförallt framhålls är att representanterna i styrgruppen har lärt känna 
varandra och varandras verksamhet på ett djupare plan. Projekten anses därmed ha berett 
mark för kommande projekt. Samverkan är svårt och den kanske största vinsten så långt är 
den investering som skett i att lära känna varandra, att utveckla respekt för varandras 
verkligheter och att utveckla spelreglerna för samverkan. När detta nu har uppnåtts är 
förutsättningarna bättre, men projekttiden snart slut. Det kan konstateras att en lärdom inför 
liknande projekt är att huvudmannen inte bör underskatta den tid det tar att utveckla 
förutsättningar för samverkan.   

2.2.6. Effekter 
Vad gäller Nystartskontorets effekter är respondenterna kluvna, projekten anses ha varit mer 
eller mindre framgångsrika. Många ställer sig frågande till om företagen verkligen har startat på 
grund av Nystartskontoret eller om de skulle ha startat ändå. Vår bedömning är att 
effektutvärdering av satsning på nyföretagande är en metodologisk utmaning. Eventuella 
effekter kan svårligen särskiljas från annan möjlig påverkan. Följaktligen saknas trovärdighet 
vad gäller de siffror om antal startade företag som ofta framhålls av olika aktörer. På 
motsvarande sätt kan de uppgifter ifrågasättas som förekommit i media om att 
Nystartskontoret skulle ha skapat si och så många nya företag. Som följeforskare anser vi oss 
oförmögna att bedöma dessa effekter och hänskjuter den frågan till den politiska nivån. 

I den rådande andan av New Public Management kan bristen på mätbarhet, och den oro det 
skapar, förvisso medföra att viktiga satsningar inte kommer till stånd. Motståndare kan, med 
visst fog, alltid ifrågasätta nyttan med en satsning. För satsningar inom området måste regering 
och myndigheter, vid sidan om olika rapporter och underlag, lita till sin magkänsla och 
intuition om vad som är rätt väg att gå. 
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2.3. Kommentar kring Nystartskontorets strategi för integrerad 
tjänsteutveckling i kommunerna 

Att föra samman människor från olika organisationer, med olika kulturer, perspektiv och 
värderingar kan vara nyttigt. Det är nödvändigt i fall där dessa ska samspela kring olika roller i 
samhällets sammantagna service för en viss målgrupp. Vad som dock bör beaktas är den 
forskning som påvisat en mängd utmaningar för de parter som, i interaktion med varandra, 
förväntas skapa en större och bättre fungerande helhet. 

Ett specifikt bekymmer med samverkanslösningar är att de skär verksamheten 
interorganisatoriskt och horisontellt. Lösningarna medför otydliga ansvarsförhållanden och 
anses svåra att förena med befintliga styrsystem. Det månghövdade styret gör projekten svåra 
att leda. Den ”ordinarie” verksamheten kan uppleva att den störs av samverkansprojekt som 
dessutom ofta attraherar den mest utvecklingsinriktade personalen (Pollitt 2003).  

För att ytterligare exemplifiera hinder kan nämnas svårigheten att påvisa samverkansresultat i 
den ordinarie redovisningen. Utan tydliga resultat blir det svårt att frigöra resurser. De vertikalt 
orienterade styrsystemen ger incitament att agera själviskt, det blir viktigt att påvisa den egna 
myndighetens prestationer (Tam 2007; Kernaghan 2008). Inflytande och resurser kan förloras 
när samverkan tydliggör att medborgarnytta lättare uppstår om delar av verksamheten flyttas 
till andra enheter (Fountain 2001; Sullivan and Skelcher 2002).  

Skillnader i verklighetsuppfattning mellan olika människor må vara grogrund för innovation, 
men de kan också effektivt hindra samverkan. Integrerad tjänsteutveckling är en social 
företeelse som förutsätter en utvecklande interaktion mellan människor. Oförenliga 
uppfattningar och bevekelsegrunder kan i många fall justeras och anpassas, men de kan också 
fungera som socialt konstruerade murar vars styrka ofta underskattas. En strategi för 
integrerad tjänsteutveckling bör följaktligen innefatta idéer om hur hindren ska elimineras. Det 
går inte att förvänta sig att aktörerna ska falla in i och anpassa sig till strategin (Tam 2007). 

Vid ett möte flera månader efter programperiodens början undrar kommunerna varför de 
utlovade pengarna dröjer, de vill ha klartecken att starta. En representant för de ansvariga 
myndigheterna förklarar:  

”Hade bara en av oss fått ett uppdrag, ja då hade den kunnat sätta igång och rigga det 
enligt sina egna rutiner. Men nu blev det ju faktiskt fyra jämställda myndigheter. ’Ja, hur 
gör vi nu? Vi har fått trettio miljoner och kommunerna sitter och väntar’. Ja hur fattar 
man ett beslut om att... hur kan man skicka en miljon till en kommun om vi nu skulle 
vilja göra det? Ja, vi kan inte bestämma det och ingen annan av myndigheterna kan göra 
det heller. Vi måste alltså... ska vi ha ett avtal med varandra, eller? Vi var tvungna att 
sätta oss och diskutera dom frågorna här, och det har vi gjort ända fram tills nu. Vi 
hoppas nu att vi har ett dokument, en programplan, som reglerar hur vi fyra 
myndigheter kan fatta de beslut som behövs. Det fanns ingen rutin för hur fyra 
myndigheter skulle genomföra ett sånt här uppdrag. Vi har inte kunnat fråga någon hur 
man gör, utan vi har fått vara lite kreativa... Vi hoppas vi närmar oss slutet på arbetet 
med att ta fram programmet och därefter börjar då själva genomförandet, som vi ju 
hade förväntat oss skulle kunna börja mycket tidigare”.  

Poängen med den programstyrningsmodell som myndigheterna valde är att den innefattar 
beslutade och färdiga rutiner. Valet av modell fick till följd att kommunerna, trots att de varit 
utpekade redan i den utredning som föregick regeringsbeslutet, måste fylla i en omfattande 
ansökan om projektmedel. I sann New Public Management anda skulle ansökan vara 
detaljerad: 

1. Beskrivning av kommunen/stadsdelens förutsättningar avseende befolkning, arbetslöshet, ohälsotal, 
företagande/lokalt näringsliv, föreningsaktiviteter mm. 
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2. Beskrivning av särskilt utvalda/viktiga målgrupper 

3. Beskrivning av projektets mervärde – vad tillför projektet kommunen/stadsdelen utöver den ordinarie 
verksamheten? 

4. Beskrivning av mätbara kvantitativa och/eller kvalitativa mål för verksamheten. Interna utvecklings- 
och produktionsmål samt ev. samhällsstrukturella effektmål.  

5. Beskrivning av vilka myndigheter som kommer att ingå i samverkan kring tjänsten och hur samverkan 
avses organiseras. Ansvars och arbetsfördelning mm.  

6. Beskrivning av vilka övriga aktörer/organisationer som kommer att ingå i samverkan och hur 
samverkan med dessa etableras och organiseras.  

7. Beskrivning av organisation, bemanning, beslutsgång mm.  

8. Beskrivning av det tänkta utförandet/arbetssättet/flödet för de tjänster, insatser och aktiviteter som 
kommer att erbjudas (utöver vad som tillhandahålls av service- eller samverkanskontoret, avsnitt 5.2 i 
programplanen). 

9. Beskrivning av hur verksamheten organiseras och planeras för att den ska nå ut till och stimulera fler 
kvinnor, invandrare och personer med funktionsnedsättning att bli företagare. 

10. Beskrivning av hur särskilt utvalda/viktiga målgrupper ska nås och engageras.   

11. Beskrivning av hur projektet integrerar miljöarbete i verksamheten. 

12. Beskrivning av eventuella åtgärder för uppföljning och resultatspridning utöver de som planeras centralt 
i programmet.  

13. Beskrivning av vilka åtgärder som planeras för att säkra verksamhetens fortlevnad efter projekttiden.  

14. Kostnadsberäkning och redogörelse för beslutad och förväntad finansiering inklusive medfinansiering (i 
ansökningsblanketten).  

15. Aktivitetslista. 

Att inför en kreativ process, innan kreatörerna har träffats, redovisa vad som ska skapas, 
medför en allvarlig begränsning av det kreativa utrymmet. Styrgruppernas förutsättningar för 
samverkan om innovativ tjänsteutveckling kringskars av det ansökningsförfarande som ställde 
ledamöterna inför fullbordat faktum. Tjänsten var avseende viktiga beståndsdelar redan 
utvecklad av de kommunala administratörer som författat ansökan. 

Vi menar att de fyra myndigheterna i alla avseenden agerar precis så som det förväntas av 
statliga myndigheter och dess personal. Rättssäkerhet och möjligheten att utkräva ansvar är 
viktiga värden i den svenska förvaltningen. Det är därför det aktuella regeringsuppdraget 
hanteras med sådan administration att det påtagligt inkräktar på den tid som var avsedd för 
genomförandet. De föreställningar som vägleder tjänstemännen ser helt enkelt ut på det sättet. 
Skulle de ha agerat annorlunda och mera självständigt så skulle de ha stött på motstånd från 
överordnade chefer. Därutöver skulle anmärkningar kunna förväntas vid en revision. 

Vi menar att utmaningarna i samband med tjänsteinnovation i offentlig sektor kan sägas ligga i 
hela sektorns natur. För att i högre utsträckning få till stånd nya lösningar, som inkluderar 
olika aktörer på olika nivåer, torde det krävas ett dokumenterat förtroende att röra sig utanför 
upptrampade stigar. 

Låt oss anta att programledningen fullt ut hade kunnat betrakta de medel som avsatts för 
kommunerna som en form av riskkapital som ska användas för att skapa något nytt. Det skulle 
då kunna förväntas att kapitalet i flera fall placerades i en återvändsgränd, dvs. att idéer testas 
utan att för den skull förbättra situationen för landets nyföretagare.  

Men om restriktionerna hade eliminerats, skulle innovativt integrerade tjänstekoncept uppstå 
bara av det att ansvariga och beslutsföra representanter för lokala aktörer förs samman i en 
styrgrupp?  
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En svårighet med radikal innovation är att människan omöjligen kan tänka utanför sina egna 
referensramar, det krävs ofta en utomståendes blick för att se möjligheterna. Dessvärre styr de 
egna referensramarna också uppfattningen om utomståendes lösningar. Den utomstående som 
utarbetat innovationen kanske bedömer den som självklar, lättbegriplig och oundviklig. Men 
de som är utsatta för förändringen invänder gärna att förslaget saknar kontakt med 
verkligheten och inte går att begripa. Förändringen uteblir. Valet tycks alltså stå mellan 
begränsat innovativa lösningar som tillkommit lokalt och utomståendes mera radikala förslag, 
som dock är svåra att förverkliga. Lokalt initierad radikal förändring, såsom förväntats av 
styrgrupperna i de nio försökskommunerna, måste utifrån organisationsteoretisk synvinkel 
betraktas som en raritet (Fransson 2008). 

Med dessa utgångspunkter hade större fokus behövt läggas på handledning och metodstöd för 
styrgruppernas arbete. Handledning hade behövt ges av en neutral facilitator med erfarenhet 
av grupprocesser och integrerad tjänsteutveckling. För att säkerställa variation hade det 
dessutom varit önskvärt att isolera de olika kommunerna från varandra och på så vis skapa 
åtskilda öar av innovativa utvecklingsprojekt.  

Något dylikt skulle vara svårt att konstruera från myndigheternas sida utan tydliga signaler från 
regeringskansliet om att risktagande och experiment är tillåtet och önskvärt. Så länge 
signalerna om innovation enbart efterfrågar resultat kommer myndigheternas riskbenägenhet 
att vara låg. 

2.4. Iakttagelser kommun för kommun 
Inför föreliggande delrapport fick projektledarna, samt medlemmarna i styrgruppen i de nio 
kommunerna, möjlighet att kommentera de beskrivningar av kommunernas tjänstekoncept 
och Nystartskontorets lokala organisering som gavs i föregående delrapport (juni 2009). Det 
framkom då att vissa punkter förändrats. Dessa förändringar avspeglas i varje avsnitt för 
respektive kommun. För de ursprungliga och mera detaljerade beskrivningarna av de lokala 
koncepten hänvisas till föregående delrapport. 

Vad som särskilt fokuseras i beskrivningarna från kommunerna är de frågor som diskuterats i 
styrgruppen: rollen gentemot projektledaren, engagemanget, syftet samt vad som kommer att 
ske efter programtidens slut.  

2.4.1. Botkyrka 
I Botkyrka har projektledaren arbetat med projektet Nystartskontoret parallellt med andra 
projekt i kommunen. Styrgruppen består av representanter från kommunen, 
Försäkringskassan och Skatteverket. Nyföretagarcentrum finns i Botkyrka men är inte 
deltagare i styrgruppen. Flera av styrgruppsmedlemmarna har påpekat att det har varit svårt att 
ta till sig Nystartskontorets syfte då dess innebörd och innehåll uppfattats som oklart. En 
orsak kan vara att informationen faktiskt var oklar men någon framför att styrgruppen, när 
den bildades, kanske hade behövt lägga mera tid på att klargöra sin roll och skapa inbördes 
konsensus om projektets syfte. Ändå var det just i början av projektet som styrgruppen verkar 
ha varit mest aktiv. När den bildades var gruppen engagerad och alla hade uppfattningar om 
hur det skulle fungera. Nu när projektet har varit igång ett tag och ”sköter sig självt” är 
engagemanget inte lika stort. Detta trots erkända brister vad gäller samordning och de planer 
som faktiskt finns på en fortsättning. 

Det framhålls att samarbetet i styrgruppen har fungerat bra men att det har varit mindre 
problem som måst klaras upp när det gäller de olika rollerna. Närvaron vid styrgruppsmötena 
har varierat, Arbetsförmedlingen och kommunen har deltagit regelbundet. I december 2009 
avgick representanten från Skatteverket och så sent som i april 2010 hade denne inte ersatts. 
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Representanten från Försäkringskassan har arbetat mycket med öppnandet av Servicekontoret 
i Hallunda och styrgruppens möten har därför ofta sammanfallit med andra åtaganden. Den 
begränsade uppslutningen har gjort det svårt att förankra projektet, vilket har inneburit att 
samordningen inte har blivit som den var tänkt. En respondent framför att ”en tanke med 
Nystartskontoret är att vägen till eget företag ska bli effektivare och om alla parter inte är med 
så kommer vi inte nå någon ökad samordning”. 

Under projektets gång har styrgruppen beslutat att bilda en samarbetsgrupp på 
handläggarenivå. Deltagarna i samarbetsgruppen består av representanter från projektgruppen, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och kommunens Medborgarkontor. 
Huvudsyftet för gruppen är att identifiera eventuella hinder vid handläggarnas kontakter med 
medborgarna, dessa hinder diskuteras sedan med styrgruppen. Dialogen mellan de två 
grupperna innebär även att relevant information delges och att förändringar kring projektet 
diskuteras. Det betonas att samarbetet mellan styrgruppen och samarbetsgruppen har varit till 
gagn för projektet och att det är viktigt med samverkan i flera led.   

De personer som har varit i kontakt med Nystartskontoret har haft olika frågor beroende på 
var i processen de befinner sig. Tanken med Nystartskontoret i Botkyrka är att forma utbudet 
efter den lokala efterfrågan. Under året som har gått har det arrangerats ett antal temakvällar 
med fokus på olika områden där de olika myndigheterna tillsammans med kommunen har 
samarbetat, både för dem som funderar på att starta företag och även dem som har startat 
men behöver lite hjälp på traven. Den roll som Nystartskontoret har gentemot andra aktörer i 
Botkyrka är att vara den aktör medborgaren kommer i kontakt med när han eller hon funderar 
kring att starta eget. Nystartskontoret är främst till för dem som inte har bestämt sig men som 
går och funderar. 

Trots att den nuvarande projektledaren lämnar projektet efter projekttiden finns planer på en 
fortsättning. Inför framtiden kommer temakvällarna att utvecklas genom att även rikta in sig 
mot branschfrågor, exempelvis vad som gäller vid öppnandet av en restaurang.  Under våren 
2010 flyttar Arbetsförmedlingens försäkringskasseteam in i samma ”Arbets- och 
kompetenscenter” där Nystartskontoret är lokaliserat och då förväntas arbetet med 
målgruppen ”ohälsorelaterad problematik” att ta nya tag. Samtidigt framförs att fokuseringen 
på särskilda målgrupper bör upphöra. Det framhålls att all kommunal verksamhet är till för 
alla kommuninvånare och att målgrupperna därför har varit ett hinder. Det har också varit 
svårt att nå ut till alla de målgrupper som ursprungligen var planerat. I fortsättningen vill man 
arbeta på två fronter ”en som fokuserar de prioriterade målgrupperna och en på de andra 
kommuninvånarna”, dvs. att målgruppen utgörs av alla kommuninnevånare.  

Enligt en intervju inför föregående delrapport skulle projektet Nystartskontoret integreras i ett 
projekt som kallas Matchning Södertörn1. Bilden idag är att detta inte stämmer.  

2.4.2. Göteborg 
I Göteborg är två fysiska nystartskontor aktiva, ett vid Kungstorget och ett i Angered. 
Kontoren kom igång vid olika tidpunkter under 2009, maj och oktober.  Kontoret på 
Kungstorget öppnade i oktober och har därför inte varit öppet lika länge men har ändå 
kommit igång bra och har bra kontakt med kunderna. I Angered är kontoret beläget i närheten 

                                                 
1 Matchning Södertörn är ett projekt där åtta Södertörnkommuner är med, Botkyrka kommun är 
projektägare. Syftet är att så småningom bygga upp en permanent matchningsorganisation för att 
hitta effektivare matchningsmetoder mellan arbetsgivare och arbetssökare. Tanken är att prata om 
hela Södertörn som en enda stor arbetsmarknad snarare än Botkyrkas arbetsmarknad. 
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av servicekontoret vilket har underlättat och nu når man personer som troligtvis inte skulle ha 
tagit kontakt med Nystartskontoret annars.  

Nystartskontoret vid Kungstorget fokuserar på alla privatpersoner med en påbörjad eller 
färdig affärsidé samt nyligen startade företag. Projektledaren menar att processen att starta ett 
eget företag ska jämföras med ett centralsjukhus där nystartskontoret motsvarar akuten. Den 
första kontakten medborgarna får är vid akutmottagningen och därefter blir de lotsade till 
någon annan avdelning, beroende på personens problem eller fråga. I Göteborg är fokus på 
att ge rätt hjälp vid rätt tillfälle och att personen inte får rådgivning utan enbart vägledning till 
rätt aktör. Hänvisning sker till offentliga aktörer, men också till de privata aktörer som 
Nystartskontoret samarbetar med.  

De personer som tidigare var långtidssjukskrivna är idag inskrivna på Arbetsförmedlingen, 
vilket innebär att Nystartskontoret kommer i kontakt med dessa individer per automatik då de 
arbetar mot Arbetsförmedlingen. Bl.a. av detta skäl har det inte varit speciellt fokus mot en 
specifik målgrupp, Nystartskontoren i Göteborg är öppna för alla medborgare. 

I projektansökan från Göteborg anges att samverkan ska ske med ”servicekontoren och 
därmed Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden samt Arbetsförmedlingen där 
kontakter är etablerade och samtal om samarbetsformer pågår”. Därtill kommer en lista med 
ett stort antal privata och halvprivata företag och organisationer. De aktörer som i nu gjorda 
intervjuer framhålls som ”kopplade” till projektet är Skatteverket, Försäkringskassan och 
Västra Götalands Regionen (VGR), den sistnämnda även som ägare av projektet. Det kan 
noteras att Arbetsförmedlingen – en av myndigheterna med regeringsuppdraget – saknas. 
Ansvarig för genomförandet är Business Region Göteborg (BRG). BRG är ett dotterbolag till 
Göteborgs Kommunala Förvaltning AB, helägt av Göteborgs Stad. De representanter för 
Skatteverket och VGR som intervjuats under våren 2010 anser att samverkan fungerar bra i 
Göteborg. Unisont uttalas att samarbetet mellan olika aktörer är mycket gott. Dock var bilden 
delvis en annan i de intervjuer som genomfördes under våren 2009. Initialt hade det 
förekommit en diskussion mellan de statliga och kommunala aktörerna i Göteborg om risken 
för att ”trampa varandra på fötterna”. Enligt en källa var det farhågor om att Skatteverkets 
uppsökande verksamhet till nyetablerade företag skulle kunna krocka med Nystartskontoret: 
”besöker vi samma företag”? Gränsdragningsproblematiken kunde inte rätas ut utan ett 
särskilt tillkallat besök från Nystartskontorets programledning.  

Samverkan kan ha utvecklats, men ett försök från projektledarens sida att sammankalla olika 
aktörer ska nyligen ha misslyckats. De lokala myndighetsrepresentanterna sägs inte ha haft tid 
att delta på det sätt som programmet, och ytterst det egna regeringsuppdraget, stipulerar. I 
intervjuerna ställer de sig också frågande till vad styrgruppens uppgift skulle vara och någon 
anför att ”det finns ju en styrgrupp för projektet på nationell nivå”? Med hänvisning till att 
målet i projektansökan ska ha uppnåtts, hävdas att projektet uppenbarligen inte har behövt 
någon styrgrupp. Också projektledaren menar att projektet ändå fungerar, att kontakt är 
etablerad med ett antal aktörer om problem skulle uppstå men att kontakten begränsas till 
enskilda samtal om enstaka frågor.  

Det måste konstateras att det, i strid med villkoren för programmet, inte har etablerats någon 
styrgrupp i Göteborg. Det kan hävdas att idén till Nystartskontoret i Göteborg inte blir sämre 
av att den i allt väsentligt var utvecklad före programperiodens start. Konceptet kanske t.o.m. 
är riktigt bra? Dock är det oklart vilka innovativa idéer som skulle ha uppstått om aktörerna 
tänkt till gemensamt om hur de med förenade resurser skulle kunna förenkla för nya företag. I 
fallet Göteborg är det tydligt att den del av programmet som avser tjänsteutveckling genom 
samverkan, inte har tillgodosetts. 
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Efter projekttidens slut är framtiden osäker för nystartskontoret i Göteborg. Behovet av 
tjänsten anses finnas men finansiering saknas. Om medel från nationell nivå inte anslås så 
kommer dialogen mellan BRG och VGR att fortsätta för att hitta att hitta andra lösningar för 
projektets framtid. 

2.4.3. Haparanda 
Haparanda är en relativt liten kommun med cirka 10 000 invånare som gränsar till finska 
Torneå. Tack vare närheten till Torneå är samarbetet mellan de två kommunerna starkt och 
även inom frågor som rör nyföretagande. I Haparanda är det ett stort antal utrikesfödda och 
då främst från Finland, utbildningsnivån är låg och dubbelt så många män som kvinnor är 
arbetslösa. De invånare som studerar på annan ort återkommer sällan till kommunen efter 
avslutade studier. Kommunen har också ett högt ohälsotal bland sina invånare. Med 
hänvisning till kommunens begränsade storlek säger sig styrgruppen i Haparanda arbeta för 
alla medborgare, men särskilt fokus läggs ändå på ungdomar, de som varit borta länge från 
arbetsmarknaden och nyanlända invandrare. Projektledaren i Haparanda ser sig själv som 
”kittet” mellan de olika myndigheterna. 

Styrgruppen i Haparanda består av representanter från Skatteverket, Försäkringskassan, 
kommunen, Arbetsförmedlingen, Företagarna och Gränsföretagarna. Representanten från 
kommunen arbetar även i Nyföretagarcentrum. Styrgruppens roll gentemot projektledaren är 
att vara ett ”bollplank” samtidigt som de är ett beslutande organ, styrgruppen håller koll och 
stöttar projektledaren när det gäller vissa specifika frågor som rör respektive organisation eller 
myndighet. Första styrgruppsmötet innebar att reda ut styrgruppens roll i projektet både mot 
projektledaren och mot Tillväxtverket. På de styrgruppsmöten som har genomförts har det 
enligt flertalet av medlemmarna varit ett lojalt deltagande och de olika representanterna har 
visat intresse för projektet.  

Nystartskontoret i Haparanda är beläget i samma lokaler som det statliga servicekontoret och i 
samma byggnad finns även Arbetsförmedlingen. Projektledaren arbetar främst med att söka 
upp personer som behöver mer stöttning i livshändelsen starta eget företag. De personer som 
självmant tar kontakt med Nystartskontoret kommer ofta via Arbetsförmedlingen. Enligt 
projektledaren har Nystartskontoret medfört att det nu finns någon som kan ta sig tid att 
lyssna på de presumtiva nyföretagarnas frågor och funderingar. Nystartskontoret arbetar också 
uppsökande genom att uppmuntra ungdomars och nyanländas entreprenörskap samt att 
stimulera start av sociala företag. 

Också Nyföretagarcentrum i Haparanda arbetar med personer som funderar på att starta eget. 
Den främsta målgruppen för Nyföretagarcentrum utgörs dock av företag som redan har 
kommit igång. Efter etableringen av Nystartskontoret har färre personer sökt sig till 
Nyföretagarcentrum. Ett skäl kan vara den närhet Nystartskontoret har till servicekontoret 
och Arbetsförmedlingen, genom nämnda lokalsamverkan. Att Haparanda är en liten kommun 
innebär dock att ”alla känner alla” och relationen mellan Nyföretagarcentrum och 
Nystartskontoret framstår som god. Det pågår en diskussion mellan projektledaren och 
representanten från Nyföretagarcentrum om hur arbetet mellan de två aktörerna ska fördelas i 
framtiden.  

Inför framtiden är det, enligt styrgruppen i Haparanda, viktigt att ändra inställningen till 
entreprenörskap, både bland medborgare och hos myndighetspersoner. Inställningen att bara 
de som behärskar alla blanketter kan starta, måste ändras tycker projektledaren. Projektledaren 
har med stöd från styrgruppen arbetat för att rasera den bilden och försökt visa att så inte är 
fallet, men ännu är det lång väg att gå. Enligt respondenter i styrgruppen anser sig kommunen 
inte ha möjlighet att finansiera ett Nystartskontor. Någon framför också att kommunen ser 
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arbete kring arbetsmarknad som en angelägenhet för staten, inte för kommunen. Utan nya 
statliga medel kommer projektet därför inte att förlängas. Ändå finns det kommunala 
Näringslivskontoret som också ska ge vägledning, råd och stöd för att starta företag. Enligt 
styrgruppsmedlemmarna är behovet av ett nystartskontor stort, men ansvaret ej tydligt. Ett 
intryck är att styrgruppen har frågor kvar att diskutera vad gäller hur myndigheter, kommun 
och privata aktörer ska samverka på lokal nivå.  

2.4.4. Landskrona 
Nystartskontoret i Landskrona var ursprungligen tänkt att samlokaliseras med det statliga 
servicekontor som skulle etableras i Arbetsförmedlingens lokaler i Folkets Hus. Av 
ekonomiska skäl kopplade till de olika aktörernas hyresavtal och hyresvärdar var det inte 
möjligt att få samlokaliseringen på plats. Servicekontoret i Landskrona är tillsvidare inrymt i 
Försäkringskassans befintliga lokaler, en bit utanför Landskrona centrum. Detta har inneburit 
att de olika aktörerna sitter på olika platser i kommunen. Flera av styrgruppsmedlemmarna i 
Landskrona kommun har påpekat att det har varit negativt för projektet, om samlokaliseringen 
hade genomförts så hade det underlättat för Landskronas invånare. Det hade dessutom blivit 
lättare att samordna aktörernas tjänsteutbud.  

Styrgruppen i Landskrona var fram till april 2010 en del av Arena Sysselsättning som är ett 
diskussionsforum med företrädare för det lokala näringslivet, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Vuxennämnden, Gymnasieskolan och Nyföretagarcentrum. 
Arena Sysselsättning hade bildats utifrån insikten att flera personer mötte varandra i olika 
möten vid olika tidpunkter. Med förhoppning om tidsvinster slogs de olika grupperna samman 
till en större. Konstellationen har fungerat som styrgrupp för Nystartskontoret, men också för 
flera andra projekt med inriktning på sysselsättning och tillväxt i Landskrona.  

Nystartskontoret i Landskrona drivs av Centrum & Österlyftet i samarbete med 
Kompetensforum inom Vuxenförvaltningen. Prioriterade målgrupper är; vuxna med annat 
etniskt ursprung än svenskt, ungdomar i åldern 16 till 25 år och personer med ohälsa eller 
funktionshinder som innebär arbetshinder. Utöver dessa målgrupper vänder sig 
Nystartskontoret till alla medborgare i Landskrona kommun. Ett problem som har varit i 
Landskrona är otydligheten vad de olika aktörernas roller egentligen är. För att inte förvirra 
medborgarna har man undvikit att marknadsföra verksamheten. Ett skäl har varit att inte 
hamna i konflikter om kunderna med Nyföretagarcentrum. Enligt några 
styrgruppsmedlemmar har detta varit negativt för projektet. Enligt dem hade det varit bättre 
med riktad marknadsföring mot specifika målgrupper. Inledningsvis var samarbetet med 
Nyföretagarcentrum komplicerat, under projekttidens gång har ansvarsfördelningen 
tydliggjorts och samarbetet förenklats.  

I april 2010 beslutade Arena Sysselsättning att dela upp verksamheten i två olika delar, en 
operativ och en strategisk del – detta för att ånyo underlätta samarbetet mellan de olika 
aktörerna. I flera frågor var det ett antal aktörer som menade att de bara satt av tiden eftersom 
de inte tyckte att de var involverade i frågan. För att underlätta arbetet med att knyta samman 
olika aktörer i Landskrona, beslutade en enig styrgrupp att Nystartskontoret fortsättningsvis 
skulle tillhöra den operativa gruppen. Förhoppningen i Landskrona är att projektet kommer 
leva vidare i kommunens regi. Behovet av tjänsten finns och de olika aktörerna i Arena 
Sysselsättning kan inte själva fylla den funktion som coachen har idag. Efter projekttidens slut 
kommer Nystartskontoret att leva vidare i Centrum Österlyftets regi som är en del av Arena 
Sysselsättning och troligtvis kommer Kompetensforum att samlokaliseras med 
Arbetsförmedlingen och det kommunala projektet Nystartskontor kommer också att 
samlokalisera med de två aktörerna.  
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Den tidigare styrgruppens splittrade fokus kan ha inverkat negativt på Nystartskontorets 
utveckling. Många i styrgruppen deltog i Arena Sysselsättning av andra skäl och verkar inte ha 
intresserat sig så mycket för projektet. Respondenterna i Landskrona är eniga om att projektet 
hade blivit mera framgångsrikt med ett tydligare fokus från styrgruppen. Snarare än att styras 
av styrgruppen har projektet varit självstyrt och rullat på. Möjligheterna till tjänsteutveckling 
genom samverkan i en aktiv styrgrupp, har med andra ord inte tillfullo utnyttjats. 

2.4.5. Malmö 
Tanken med Nystartskontoret i Malmö har varit att lokalisera de områden där man kan fånga 
upp, coacha och stärka individer med tankar kring eget företagande. Att starta eget uppfattas 
som komplicerat, ansåg styrgruppen, innan projektet drog igång. Genom att försöka 
avdramatisera och förenkla processen skulle fler lockas att vara företagare. 

Ett antal förändringar har skett sedan projektet inleddes. Exempelvis har en ny projektledare 
rekryterats från och med mars 2010, Arbetsförmedlingen har lånat ut en av sina anställda 
under den kvarvarande projektperioden.  

I styrgruppen är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, kommunen och 
Länsstyrelsen representerade. Vid projektets start diskuterades projektets syfte. Styrgruppen 
var då enig om att det var viktigt att kartlägga området kring processen att starta företag och 
vilka aktörer som gör vad i Malmö.  

Sedan dess har mycket energi åtgått till frågan om styrgruppens roll och mandat att styra. Efter 
årsskiftet 2009-2010 nåddes konsensus om att styra upp projektet och att ge styrgruppen ett 
större inflytande. Ett av förslagen för att återskapa engagemanget hos representanterna var att 
låta ordförandeskapet rotera. Oklarheterna kring projektets styrning har medfört att arbetet 
inte har flutit på enligt plan.  

Vid ett möte där följeforskningen deltog fokuserades framtiden och hur de i Malmö ska kunna 
knyta ihop projektet på ett så bra sätt som möjligt. Fokus ska nu vara att kartlägga hur det ser 
ut vid varje myndighet, kommunen samt de privata aktörerna i Malmö när det gäller att starta 
eget företag. Målet är att upptäcka de luckor som finns samt de fall där de olika aktörerna 
överlappar varandra. Tjänsten hör enligt styrgruppen hemma i alla organisationer på olika sätt. 
En medlem ur styrgruppen påpekade att ”det optimala är att integrera tjänsten i de befintliga 
verksamheterna”. Det anses viktigt att föra samman, inte bara samverka utan även samarbeta.  

Vad styrgruppen i Malmö också har dryftat är att erbjuda något liknande den service som 
genom Nystartskontorets försorg nu erbjuds på de statliga servicekontoren. I avsaknad av 
servicekontor i Malmö diskuteras att viss personal vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Skatteverket och kommunen borde genomgå motsvarande utbildning som 
servicehandläggarna på servicekontoren. Får handläggarna en fråga kring starta eget ska de 
känna till den övergripande processen och vad som erbjuds av olika aktörer.  

Överlag uppfattas projektet i Malmö som positivt av de olika aktörerna. Efter samtal med 
styrgruppen är samtliga representanter eniga om att de oklarheter som diskuterats har fört 
dem närmre varandra. De flesta framför att det blivit lättare att ta kontakt med varandra, också 
i andra frågor. Förståelse har utvecklats om vikten av tydlighet och gott samarbete vid 
samverkan.  

Det hävdas att behovet av tjänsten och den politiska viljan att fortsätta projektet finns i 
kommunen. Samtidigt framförs ekonomin som ett hinder. 
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2.4.6. Skärholmen 
Nystartskontoret i Skärholmen är lokaliserat till kommunens Medborgarkontor. I samma lokal 
finns även Arbetsförmedlingen, ett statligt servicekontor och Stadsdelsförvaltningen. För 
Nystartskontoret har det varit en fördel med denna lokalsamverkan, eftersom projektledaren 
då kommit i kontakt med människor som vistats i lokalen i andra ärenden. I Skärholmen 
arbetar Nystartskontorets ”företagslots” med att lotsa potentiella nyföretagare vidare till rätt 
aktör för just honom eller henne. Servicekontoret och Arbetsförmedlingen skickar personer 
till företagslotsen över golvet i lokalen. Omvänt har också företagslotsen skickat personer till 
de olika myndigheterna när det uppstått myndighetsspecifika frågor. Tack vare närheten till 
varandra har samverkan ökat på handläggarnivå, vilket även bekräftas av respondenter på de 
statliga myndigheterna. Mängden besök har begränsat möjligheterna att arbeta uppsökande för 
att träffa människor på andra arenor. Kontakt med potentiella nyföretagare har dock etablerats 
med potentiella nyföretagare genom de temakvällar som har genomförts i samarbete mellan de 
ingående myndigheterna. 

Aktörerna i styrgruppen är; SBR (Stockholm Business Region), Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Skatteverket, Nyföretagarcentrum, ALMI-IFS och Sätra företagarförening. 
En aktör som har saknats i styrgruppen är en representant från fastighetsbranschen. 
Lokalfrågan är viktig i Skärholmen och en sådan kontakt hade kunnat bidra med bättre 
överblick. I Skärholmen har man bl.a. brottats med alltför rigida regelverk. Ett exempel, som 
också belyser kommunens interna samverkansproblematik, är frågan om att sätta upp ett 
försäljningsstånd på torget. Kommunens ena hand uppmuntrar till sådant entreprenörskap 
medan den andra arbetar för gatumiljön och därför motsätter sig verksamheter på gator och 
torg.  

Samarbetsklimatet verkar ha varit gott, men flera av ledamöterna tycks sakna förståelse för 
styrgruppens syfte. De påpekade att det var oklart vad som skulle genomföras i projektet och 
att deras engagemang därför blev begränsat. Snarare än att samverka om att skapa integrerade 
tjänster för medborgarna verkar fokus under mötena främst ha varit att utbyta information om 
hur det ser ut och fungerar i respektive organisation eller myndighet. Sådant 
informationsutbyte kan antas minska risken för motstridiga besked till nyföretagarna. 
Eftersom företagslotsen tidigare arbetade på Nyföretagarcentrum har dialogen mellan 
Nyföretagarcentrum och Nystartskontoret varit god och förståelsen för varandra har varit mer 
positiv än i andra kommuner. 

Signaler har givits om att kommunen inte anser sig ha resurser för att förlänga projektet efter 
projekttidens slut. Eftersom del av tjänsten också finns på Servicekontoret kommer delar av 
vad som uppnåtts ändå att leva vidare. När projektet upphör kan dock det personliga mötet 
med en specialiserad företagslots komma att saknas av medborgarna i Skärholmen.  

2.4.7. Strömsund 
Strömsund är en liten kommun och sannolikheten för att ett stort företag ska välja att etablera 
sig i kommunen anses liten. Kommunen arbetar därför med att hjälpa medborgarna att hitta 
möjligheter för egen försörjning. Nystartskontorets roll är att underlätta på vägen till 
självförsörjning. Projektledaren och lotsen i Strömsund beskriver Nystartskontoret som en 
trappa (figur 1, s 9). Nystartskontoret följer personen längs hela processen som en ledstång att 
hålla sig i till det egna företagandet. Nystartskontoret har också kommit att bli en integrerad 
del av Starta Företags-träffarna som arrangeras av Arbetsförmedlingen och 
Näringslivskontoret.  

I december 2009 öppnades ett statligt servicekontor och dialogen med dem ska ha varit god.  
Diskussionen har främst kretsat kring hur samarbetet ska se ut, vad de olika ”kontoren” bidrar 
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med för tjänster och på det viset underlättar det för handläggarna och koordinatorn i 
projektet. Servicehandläggarna hjälper nyföretagarna med den del av servicen som ska finnas 
på ett servicekontor. Därutöver har aktörerna kommit överens om är att så länge som 
Nystartskontoret finns i Strömsund så ska handläggarna vid Servicekontoret hänvisa de 
personer dit som går i tankar om att starta eget.  

Styrgruppen i Strömsund är en sammansättning av både privata och statliga aktörer. Från 
kommunen deltar koordinatorn, projektledaren samt representanter för förvaltningen 
”Framtid och utveckling” samt näringslivskontoret. Externa medlemmar är ALMI, 
Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Efter öppnandet av det statliga 
servicekontoret i Strömsund ska även representanter därifrån ingå i styrgruppen. 
Nyföretagarcentrum finns inte i Strömsund, men i det närbelägna Östersund är marknaden 
större och där planeras ett kontor som ska öppna i december. Samarbetsformerna med 
Nyföretagarcentrum är därför ännu oklara.  

Medlemmarna i styrgruppen anser sig inte styra projektet, utan ser sig som ett stöd till 
projektledaren och koordinatorn när det gäller frågor som uppstår i kontakten med 
medborgarna. Det som främst har diskuterats på styrgruppsmötena är därför hur de olika 
aktörerna hanterar och förhåller sig till olika frågor. Det är det som har varit tanken enligt 
styrgruppen i Strömsund, att hitta frågor och problem mellan olika aktörer och tillsammans 
arbeta för att lösa dem genom att diskutera och försöka hitta lösningar. De olika aktörerna 
kring att starta företag är väl informerade om vad respektive aktör arbetar med, vilket innebär 
att det är lätt att hänvisa personer mellan varandra och samarbetet fungerar bra. Vikten av 
tydligheten från början har därför medfört positiva effekter för alla involverade.  

En tanke kring Nystartskontorets framtid är att koppla samman tjänsten med utbildning. Det 
har blivit uppenbart att vissa av de personer som projektet är riktat mot behöver ytterligare 
information kring vad som gäller vid start av företag. För att bättre förstå behovet av tjänsten 
kommer en undersökning att genomföras bland dem som vänt sig till Nystartskontoret. Vad 
som kan konstateras är att Nystartskontoret verkar vara väl mottaget hos alla involverade 
personer. Utöver frågan om medborgarnas behov (och hur tjänsten ska finansieras) är 
projektets framtid också av organisatorisk art. Eftersom kommunen saknar en förvaltning med 
fokus på medborgare som står en bit utanför arbetsmarknaden, så finns det ingen naturlig 
hemvist för Nystartskontoret.  

2.4.8. Södertälje 
I Södertälje arbetar Nystartskontoret med uppsökande verksamhet, främst mot personer i 
utanförskap. För att nå ut till så många som möjligt görs besök på Arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsmarknadsenhet med jämna mellanrum. Särskilt samarbetet med 
Arbetsförmedlingen har visat sig fruktbart och kontakt i olika frågor tas flera gånger i veckan. 
Utöver besöken vid myndigheter är projektledaren ofta ute tillsammans med bland annat 
Skatteverket och besöker de olika stadsdelarna, samt är delaktig vid olika idrottsevenemang. I 
skrivande stund öppnas ett statligt servicekontor i Södertälje och tanken är att projektledaren 
även ska vistas där någon gång i veckan för att möta medborgarna. Därutöver står 
projektledaren också i kontakt med aktörer som hjälper till att identifiera potentiella 
företagare. Genom att söka upp medborgarna där de befinner sig, är Nystartskontoret ofta 
nyföretagarens första kontakt med myndigheterna. När kontakt väl är etablerad, bistår 
Nystartskontoret med vägledning till rätt aktör. 

I styrgruppen finns representanter från Arbetsförmedlingen Försäkringskassan och 
Skatteverket, kommunen samt den privata aktören Nyföretagarcentrum. Under styrgruppens 
möten informerar deltagarna varandra om aktuella frågor i respektive organisation samt att 
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idéer bollas med Nystartskontorets projektledare. Ledamöterna berättar att uppslutningen är 
god, men att det också är svårt att kalla samman styrgruppen till möten. Det framförs att 
engagemanget inte alltid är så stort och att det saknas en gemensam bild av vad projektet ska 
uppnå. Arbetet skulle ha underlättats om det tidigt hade formulerats ett tydligt syfte och mål. 
Det hör till saken att flera av de personer som var med från början har bytts ut och att 
kommunikationen ibland brustit mellan den nytillkomna och den tidigare representanten. 
Samarbetet verkar fungera bra på den operativa nivån men, som en ledamot utrycker saken, 
samarbetet mellan de olika aktörerna i styrgruppen skulle kunna utvecklas. 

Projektet kommer att fortsätta efter programtidens slut på ungefär liknande sätt som idag, 
men namnet kommer att förändras. Inför framtiden krävs det enligt några 
styrgruppsmedlemmar att arbetet blir mer riktat mot alla kommuninvånare genom att 
exempelvis lokalsamverka så att alla lätt kommer i kontakt med tjänsten. Det ska även finnas 
kvar någon form av styrgrupp för att grundtanken med projektet ska kunna leva vidare. En av 
styrgruppsmedlemmarna påpekade ”har vi ingen styrgrupp då försvinner säkert banden, de 
band vi har idag till att ha samverka över myndighetsgränserna med kommunen”.  

2.4.9. Vilhelmina 
Innan projektet startade i Vilhelmina hade de olika myndigheterna, kommunen och andra 
aktörer arbetat för att öka samverkan. Arbetet har främst varit fokuserat på att samverka i 
samma lokaler, för att sedan vidareutveckla denna lokalsamverkan till att även innehålla 
samverkan kring gemensamma tjänster mot medborgarna. Arbetet med samverkan mellan 
myndigheter har därför varit pågående, vilket borde ha underlättat för införandet av projektet 
Nystartskontoret i Vilhelmina kommun. Trots detta har projektet i Vilhelmina avslutats under 
april 2010. Valet att inte fortsätta med projektet byggde på det uppnådda resultatet. Det fanns 
enligt projektledaren inget utrymme för ett separat Nystartskontor på heltid. Projektledaren 
påpekade däremot att konceptet bör integreras i den kommunala näringslivsenheten för att 
stärka företagandet på orten.  

Tanken om samverkan kring lokaler kommer att vidareutvecklas under sommaren 2010 då 
Arbetsförmedlingen och Polisen kommer att flytta in i de lokaler servicekontoret och 
Pensionsmyndigheten befinner sig i. Tanken är att medborgarna möts av personal i främre 
linjen som sedan lotsar vidare till rätt myndighet eller handläggare. Tjänsten Nystartskontor 
kommer att erbjudas men inte i samma utsträckning som den tidigare projektledaren har gjort. 
Under projekttidens gång har projektledaren arbetat med att informera och ge vägledning till 
de som utförsäkrats från Försäkringskassan och går in i Arbetsförmedlingens 
introduktionsprogram. Projektledaren har även erbjudit ledsagning och stöd till övriga som 
inte kan tillgodogöra sig information på annat sätt. 

Representanterna i styrgruppen har bestått av personer från kommunen, Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. Skatteverket har inte varit representerat i styrgruppen i Vilhelmina. 
Behovet av att involvera privata aktörer i styrgruppen har inte funnits då dialogen ändå 
fungerar, enligt styrgruppsmedlemmarna. Personerna i styrgruppen påpekar att tack vare 
närheten till varandra har projektet varit lyckosamt. I en liten kommun som Vilhelmina känner 
alla varandra och projektledaren är ett känt ansikte i kommunen, vilket har underlättat för 
hans uppsökande arbete. Arbetet i styrgruppen har varit fokuserat på att informera varandra 
om vad som har varit på gång i kommunen, vilka event projektledaren har besökt och så 
vidare. Vid projektets början diskuterade styrgruppen tillsammans med projektledaren vilka 
presumtiva målgrupper som det är möjligt att nå ut till.  Under arbetets gång har det visat sig 
vara svårt att nå ut till alla på grund av kommunens storlek och antalet invånare i kommunen. 
Inställningen till nyförtagande har också varit svagt. En av styrgruppsmedlemmarna menade 
att ”alla kan inte vara hantverkare om ingen köper hantverken”.  
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3. Något om övriga delprogram 

Inför den föregående delrapporten hade delprogrammet Telefoni – utredning ännu inte kommit 
igång. Den ursprungliga tanken med delprogrammet var att undersöka förutsättningarna för 
ett gemensamt telefonnummer dit medborgare med frågor om nyföretagande skulle hänvisas. 
Hur detta skulle komma att påverka myndigheternas befintliga och mycket komplexa 
kanalstrategier kan ev. ha varit en för stor fråga att lösa inom ramen för programmet 

Programledningen har ändå hoppats att delprogrammet skulle kunna leverera den vision om 
skulle beskriva hur det skulle kunna se ut och fungera i en framtid med ett gemensamt 
telefonnummer för de myndigheter som hanterar frågor om nyföretagande. Leveransen har 
dock uteblivit med hänvisning till att ett sådant visionsarbete samtidigt pågår inom ett annat 
projekt, verksamt.se.    

Sedan föregående delrapport har delprogrammet dock varit aktivt med att utveckla en 
helpdesk för de handläggare vid service- och samverkanskontor som ska ge service inom 
delprogrammet Personligt möte på service- och samverkanskontor. Det finns nu ett telefonnummer 
för de handläggare som vill ha stöd i att ge service till presumtiva företagare. 

I några av styrgrupperna i de nio kommunerna är, som tidigare nämnts, även de lokala 
servicekontoren representerade. Den generella uppfattningen om att ge service till 
nyföretagare på servicekontoren är positiv. Flertalet av representanterna påpekar dock vad de 
uppfattar som en fortsatt oklarhet för medborgarna. Trots tanken med ”en dörr in” när det 
gäller att starta och driva företag, är det svårt för både medborgare och personal att veta vilken 
hjälp de olika aktörerna ger. En praktisk lösning, i de kommuner där så är möjligt, har därför 
varit att skicka potentiella nyföretagare till kommunens Nystartskontor. Men i flertalet 
kommuner finns inte denna möjlighet och ambitionen har ju varit att servicehandläggarna 
själva ska ha Nystartskontorets förmåga. Översiktligt ska de känna till vägen till ett eget 
företag, de ska hänvisa till rätt aktör i rätt skede och de ska kunna peka ut och demonstrera 
viktiga verktyg såsom webbplatsen verksamt.se.  

Inom delprogrammet utbildning och information i främre linjen har ett stort antal servicevägledare 
på statliga servicekontor och arbetsförmedlare på s.k. samverkanskontor nu utbildas i start och 
drift av företag ur ett helhetsperspektiv. Utbildningen innebär att frontpersonalen deltar i den 
myndighetsgemensamma Starta företag-dagen som annars vänder sig till blivande företagare. 
Dessutom har de genomgått en webbutbildning med information om företagande. 

Från följeforskningens sida vill vi framhålla vissa oklarheter: Personalen har utbildats, men i 
vilken mån finns tjänsten faktiskt tillgänglig för dem som besöker ett servicekontor? Fungerar 
tjänsten och hur stor är efterfrågan? 

En funktion på servicekontoret ska vara att kunna skicka vidare till rätt aktör. Men som 
tidigare påpekats (i anslutning till figur 1, s 9), myndighetskontakter kanske inte är det första 
och enda en nyföretagare tänker på vid start av företag. Och när myndighetskontakterna blir 
aktuella: hur många har behov av den allmänna information som finns att tillgå på ett 
servicekontor? Svaret på dessa frågor saknas. 

Ett potentiellt tecken på begränsad efterfrågan/funktionalitet är att det under perioden 15 
december 2009 - 7 april 2010 endast inkom 11 samtal till nämnda helpdesk för handläggare 
Dock kan den begränsade efterfrågan på handläggarstöd ha andra orsaker.  

Personalen vid servicekontoren har också uppgett till sina representanter i de kommunala 
styrgrupperna att de har haft svårt att ta till sig all information i den utbildning de genomgått. 
Förhållandet bekräftas av representanter från ansvariga myndigheter på central nivå: 
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Livshändelsen ”Starta företag” är bara en av många delar i den utbildning som en 
servicehandläggare genomgår. På servicekontoren ges stöd för de ingående myndigheternas 
”egna” företagstjänster, men frågan är i vilken mån de förmår att stödja nyföretagaren ur ett 
helhetsperspektiv.  

För att i någon mån kasta ljus över situationen, planerar följeforskningen att under hösten 
2010 genomföra en enkät på servicekontoren. Resultatet från denna kan förhoppningsvis 
presenteras i slutrapporten.  

Delprogrammet Nystartskontoret på Internet innebär att information på portalen verksamt.se ska 
kompletteras och justeras så att behoven hos Nystartskontorets målgrupp bättre tillgodoses. 
Förändringarna var tänkta att införas successivt mellan augusti 2009 och juni 2010. Statusen i 
dagsläget är att Nystartskontoret framfört sina önskemål om förändring. Projektgruppen för 
verksamt.se har emellertid en rad andra önskemål att hantera. Det är inte säkert att leverans 
hinner ske före Nystartskontorets avslutning och slutrapport. 
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