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Abstract 

This paper aims to seek if the Småland-Blekinge region has gained added value of the 

Swedish membership in the European Union when promoting small and medium sized 

enterprises in the region.  

The European Commission launched an entrepreneurial action plan in 2013, with three main 

action pillars where European regions and Member States should take actions and enable the 

promotion of entrepreneurship and small and medium sized enterprises. With the promotion 

of entrepreneurs and small and medium sized enterprises, Europe can become competitive on 

the global market.  

The research will therefore seek to explain if the regional authorities in Småland-Blekinge 

region have knowledge about the entrepreneurial action plan and if the regional authorities 

have followed the three pillars in their work to promote small and medium sized enterprises. 

 This paper is a comparative study and the actions of promoting entrepreneurship in Småland-

Blekinge region will be studied and compared with the entrepreneurial action plan, 

communicated by the European Commission in January 2013. 

The research displays that the lack of knowledge about the entrepreneurial action plan have 

resulted in a passive promotion of Small and medium sized enterprises according to the 

guidelines set out by the European Commission.  

  

Key words: SME, Entreprenurship, EU membership, Entrepreneurial action plan, Småland-

Blekinge region 
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1.0 Inledning 

 

Värdet av ett medlemskap i EU ifrågasätts av potentiella medlemsstater när beslutet om att gå 

med i EU ska tas, men frågan ställs även av befintliga medlemsstater. Ett av många exempel 

där värdet av ett EU medlemskap ifrågasätts går att finna i den förda retoriken av 

Storbritanniens premiärminister David Cameron.1  

I Sverige ifrågasätts överlämnandet av makten till EU institutionerna av riksdagspartiet 

Sverigedemokraterna som för en politik där partiet vill behålla makten i Sverige2. Ett exempel 

på den EU kritiska synen lyfts fram i debatten mellan Marit Paulsen (FP) och Kristina 

Winberg (SD) den 24 februari 2014, där Kristina Winberg säger: 

”Det viktiga är att ta tillbaka makt från Bryssel. Svenska folket måste självt få bestämma om 

sina lagar, sin natur och sina djur och sina skattepengar”.3 

Att uppoffra den suveräna makten från en stat, vilket Sverige valde att göra i en 

folkomröstning 1994 innan EU ingången 1995, är ett ämne som det går att argumentera både 

för och emot och diskussionen har lyfts i ett nytt sken sedan den globala finanskrisen 2008. 

Den europeiska unionens handlingar har visat på att ett gemensamt arbete är vägen ut ur 

finanskrisen och på så vis kan EU tillsammans med samtliga medlemsstater skapa 

konkurrenskraft på den europeiska och globala marknaden, höja den europeiska standarden på 

världsmarknaden och skapa nya jobb som kan minska arbetslösheten.   

Ett konkret exempel på handlingar där samtliga medlemsstater och EU institutionerna har valt 

samarbeta kring är framtagandet av Europa 2020 strategin som undertecknades 2010. Den 

gemensamma strategin ämnar skapa hållbar tillväxt och öka den europeiska 

konkurrenskraften i världen. 4 

Studier och fakta5 pekar på att de små till medelstora företagen, hädanefter kallat SMF, är den 

drivande motorn och ryggraden för den europeiska ekonomin och konkurrenskraften i 

                                                           
1
The Telegraph, David Camerons retorik, 2014.  

2
 SVT nyheter, Val 2014, 2014 

3
 ibid 

4
 Europeiska Unionen, Europa 2020 strategin, 2014 

5
 Europeiska Unionen, 2012, Towards a job rich economy, s.3 
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världen. Då SMF har en stor betydelse för EU:s framtid har hög fokus inom Europa 2020-

strategin dedikerats åt arbete som skall hjälpa europeiska entreprenörer på fötter igen. 6 

”Europe’s economic success depends largely on the growth of Small and Medium sized 

Enterprises (SMEs) achieving their potential. SMEs contribute more than half of the total 

value added in the non-financial business economy and provided 80 % of all new jobs in 

Europe in the past five years.” 7 

Det är inte bara i Europa som helhet utan även i Sverige som SMF har en stor betydelse. I 

Sverige skapas 9 av 10 jobb av småföretagare8 och ett distrikt som är välkänt för sin 

entreprenöriella anda är Gnosjödistriktet som befinner sig i Småland-Blekinge regionen.  

Studier i Sverige visar dock att 10 % av småföretagarna i Småland-Blekinge regionen planerar 

att avveckla sina företag inom de närmaste 10 åren,9 och OECD studien utförd i Småland-

Blekinge regionen pekar på att regionen behöver skapa nya strukturer som gynnar och 

uppmuntrar företagen i regionen. 10 

Då arbetet för att främja SMF är väsentligt och är högt rekommenderat även för Småland-

Blekinge regionen, genom inte minst OECD rapporten11, kommer uppsatsen att gå in på 

diskussionen om värdet av ett EU medlemskap genom att se till regionernas arbete för att 

främja SMF och hur väl det arbetet överensstämmer med EU kommissionens 

rekommendationer.  

 Småland-Blekinge regionens arbete för främjandet av SMF kommer att analyseras inom 

ramen för den entreprenöriella handlingsplanen för företagande 2020 och på så vis klargörs 

uppsatsens grundläggande fråga: 

”Är Sveriges EU-medlemskap gynnsamt för Småland-Blekinge regionens främjande av 

SMF?” 

Kommande stycken i uppsatsen kommer att undersöka om Småland-Blekinge regionen har 

använt sig av den entreprenöriella handlingsplanen för företagande i regionens arbete för 

                                                           
6
 Europeiska kommissionen, 2011, An action plan to improve access to finance for SMEs, s.1 

7
 ibid 

8
 Rapport från Företagarna, mars 2011, s.3 

9
 Rapport från Företagarna, mars 2011, s.9 

10
 OECD, Territorial Reviews, 2012, s.15 

11
 ibid 



 
 

3 
 

främjandet av SMF, för att kunna besvara om Småland-Blekinge regionen gynnas av ett EU 

medlemskap i frågan om främjandet av SMF.  
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2.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med underökningen är att se om Sveriges EU medlemskap har varit till hjälp i 

Småland-Blekinge regionen arbete för att främja SMF?  

Undersökningen kommer således att redogöra för om det arbete som EU gör är tillräckligt, 

samt anpassat för att regioner ska kunna använda sig av det och kunna implementera det på 

den regionala nivån. Visar det sig att EU:s arbete är anpassat och kan tillämpas av regionen 

går det även att tala om att regionerna tjänar på EU medlemskapet. Om resultatet å andra 

sidan pekar på att verktygen som förses av EU inte används av regionerna lyfts nya frågor 

som kan leda till vidare forskning.  

 För att kunna uppnå syftet med undersökningen och besvara den grundläggande frågan 

kommer följande frågor, som bygger på rekommendationerna från EU kommissionens 

handlingsplan för företagande att agera riktlinjer för uppsatsens undersökning: 

 Finns det kunskap om den entreprenöriella handlingsplanen utgiven av EU 

2013, i Småland-Blekinge? 

 Främjar Småland-Blekinge SMF i linje med EU:s handlingsplan för 

entreprenörskap? 

 Arbetar regionen med entreprenöriell utbildning och träning i stödjandet av 

tillväxt och nyföretagande för regionens främjande av SMF? 

 Har regionen identifierat specifika grupper i samhället där främjandet av SMF 

bör ske? 
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3.0 Teori 

 

3.1 Implementeringsproblematiken – Top-down eller bottom-up?  

Statsvetaren Andreas Sannerstedt har med hjälp av jämförelser, iakttagelser och tidigare 

forskning av bland annat Jeffrey L. Pressman, Aaron Wildavsky och Mikael Lipsky med fler, 

kommit fram och redogjort för tre perspektiv på implementering.12  

Då utrymmet för undersökningen är begränsat kommer följande stycken om 

implementeringsproblematik endast att referera till Sannerstedt arbete. Att exkludera delar 

från andra forskare kan medföra konsekvenser, då endast vissa delar förs fram, vilket också 

kan innebära att endast delar av sanningen beskrivs, men detta kommer att kompletteras med 

externa begrepp och förklaring om EU:s regelverk. 

Det aktiva valet av att endast fokusera på Sannerstedts tre perspektiv av implementering 

motiveras och förklaras med att forskningen för att nå Sannerstedts resultat har varit 

inkluderande och byggt på stor och betydande13 forskning inom ämnet 

implementeringsproblematik.  

Valet av att endast fokusera på Sannerstedts arbete motiveras även genom att slutsatserna från 

Sannerstedts forskning fokuserar på implementeraren och därför går att applicera och förklara 

situationen med Småland-Blekinge regionens främjande av SMF.  

3.2 Tre typer av implementeringsproblematik 

Enligt Sannerstedt finns det tre typer av implementeringsproblematik och de beskrivs på 

följande vis: 

 Traditionella perspektivet – beslut fattas på toppen och implementeras sedan neråt 

 Närbyråkrati – Beslut fattas på organisationens lägsta nivå 

 Nätverksperspektivet – politik och beslut implementeras av ett samspel av aktörer som 

valts antingen för sin position eller för sitt intresse av sakfrågan14 

Implementeringen av beslut kan också förklaras utifrån två strategier och tillvägagångssätt 

som ofta benämns som top-down eller bottom-up. Den förstnämnda strategin innebär att order 

                                                           
12

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.18-19 
13

 Youtube, Street level Bureaucrats with Michael Lipsky, 2014 
14

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.21-23  
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och initiativ kommer från organisationens topp där beslutsfattaren bestämmer om vad som 

sedan skall implementeras av organisationer.15 Bottom-up strategin å andra sidan innebär att 

det är tillämparen eller implementeraren, dvs. organisationen som kommer med initiativ och 

tar utgångspunkt från tillämparens handlande.16  

 

Skillnaden mellan de båda strategierna kan även förklaras med att top-down 

tillvägagångssättet har beslutsfattarnas avsikter i centrum medan bottom-up 

tillvägagångssättet istället har tillämparens handlande som utgångspunkt.17  

I distinktionen mellan de båda strategierna passar det även att säga att det är en skillnad 

mellan två olika synsätt på lagar och styrningssätt där top-down strategin inte ger utrymme för 

ifrågasättning utan där det är en självklarhet att lagen skall implementeras medan bottom-up 

strategin ger utrymme för ifrågasättning om det är nödvändigt för tillämparen att 

implementera lagen.18 Sannerstedt har även förklarat de båda perspektiven på följande sätt: 

”De två olika perspektiven skall emellertid inte främst ses som olika teoretiska synsätt. 

Snarare representerar de två olika strategier för hur implementeringsforskning bör bedrivas 

metodmässigt. Det ena perspektivet rekommenderar forskaren att som sin utgångspunkt ta det 

auktoritativa politiska beslutet, medan det andra i stället uppmanar forskaren att börja med 

en granskning av den faktiskt bedrivna verksamheten”.19 

Vidare skall beslutprocess och implementeringsprocess förklaras. Beslutprocess är den 

process som resulterar i att det auktoritativa politiska beslutet fattas, medan 

implementeringsprocess förklaras som den process där beslutet implementeras och omsätts i 

handling.20  

Det är viktigt att understryka att implementeringsprocessen inte alltid är lätt att förstå, inte 

minst för tillämparen, som ibland måste implementera oprecisa beslut. Ibland möts även 

tillämparen av frågan om det verkligen finns ett beslut att implementera då det har 

                                                           
15

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s. 25 
16

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.24 
17

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.25 
18

 ibid 
19

 ibid 
20

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.26 
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förekommit beslut som egentligen handlar om att koppla samman och implementera ett antal 

olika beslut.21 

För att undvika problematik kring implementeringsprocessen och för att skapa lyckade 

implementeringsprocesser är det viktigt att tillämparen är tillräckligt informerad och 

medveten om besluten som har tagits. Vid strävan av en överenskommelse mellan 

beslutsprocessen och implementeringsprocessen kan det därför vara av vikt att se till följande 

aspekter: 

 Tillämparen förstår beslutet 

 Tillämparen kan genomföra beslutet 

 Tillämparen vill genomföra beslutet 

Den första aspekten ”förstå” syftar till att den direkta styrningen kommer med klara besked. 

Aspekten ”kan” syftar till att tillämparen har resurserna som krävs för att kunna genomföra 

beslutet. Den sistnämnda aspekten ”vill” grundar sig i att tillämparen har förstått beslutet och 

har resurserna för att implementera beslutet, om de två första aspekterna är uppfyllda är det 

även en större chans att tillämparen vill implementera beslutet.22  

Sannerstedts forskning om implementeringsproblemet vilar på tanken om att distinktioner 

behöver göras mellan vilken typ av implementering som används det vill säga vilar beslutet 

på den traditionella utgångspunkten, närbyråkratin eller nätverksperspektivet.  

De tre typerna av implementering kan även förklaras utifrån två strategier top-down eller 

bottom-up där det traditionella perspektivet går att identifieras top-down strategin medan 

närbyråkratin kan kopplas ihop med bottom-up strategin och nätverksperspektivet ses som en 

blandning av båda strategierna.  

För att besluten skall implementeras är det även viktigt att beslutsprocesserna resulterar i 

lyckade implementeringsprocesser, vilket kan ske om tillämparen är medveten och förstår vad 

beslutet innebär, har resurserna för att implementera beslutet och även är villig att 

implementera beslutet. 23 

En tydlig kommunikation mellan beslutsfattare och tillämpare är viktig för att uppnå önskade 

resultat i implementeringsprocesserna. Det är därför även viktigt för forskaren att identifiera 

                                                           
21

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s. 28 
22

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.29 
23

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.27-29 
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vilken typ av beslut som skall implementeras, på vilken nivå beslutet skall implementeras, 

vem som ansvarar för att beslutet implementeras, vilken karaktär beslutet har och hur 

medveten, kunnig och villig tillämparen är att genomföra beslutet. 24 

3.3 Decentralisering av makten för subsidiaritetsprincipen 

I yttrandet från EU:s institutioner om den entreprenöriella handlingsplanen, publicerad i 

januari 2013, framgick det att medlemsstater och regioner inbjöds att tillsammans med EU:s 

institutioner skapa en miljö där Europas ekonomiska situation skulle kunna återhämta sig.25 

När EU inte använder bindande rättsakter och inbjuder medlemsländerna och regionerna att 

delta i arbetet kallas handlingen av delegeringen av makten för decentralisering.  

Decentralisering har med hjälp av Regionkommittén beskrivits på följande vis: 

”Med decentralisering avser Regionkommittén alla åtgärder på politisk nivå som stärker de 

regionala och lokala myndigheternas roll i det nationella och europeiska beslutsfattandet och 

som leder till att befogenheter överförs från nationell nivå till de regionala och lokala 

myndigheterna”.26 

I samma kommunikation från Regionkommittén tilläggs även att: 

”Regionkommittén är övertygad om att funktionsdugliga regionala och lokala myndigheter 

och en effektiv decentralisering måste grunda sig på principerna om subsidiaritet, 

proportionalitet och flernivåstyre […] subsidiariteten som politisk och rättslig princip är en 

avgörande drivfjäder för decentralisering, eftersom detta innebär att befogenheter kan 

överföras till den nivå där de kan genomföras mest effektivt”.27 

För att klargöra påståendena innebär det att när EU decentraliserar makt till medlemsstater 

och regioner förskjuts makten och subsidiaritetsprincipen uppstår. Med subsidiaritetsprincipen 

innebär det att makten och handlingar ligger så nära medborgarna som möjligt.  

                                                           
24

 Sannerstedt, 2001, ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s.38 
25

Europeiska kommissionen, 2013, Entrepreneurship 2020 Action plan, s.5 
26

 Regionkommittén, 2013, ”DECENTRALISERINGSPROCESSEN I EUROPEISKA UNIONEN OCH DET REGIONALA 
OCH LOKALA SJÄLVSTYRETS PLATS I UTFORMNINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV EU:s POLITIK”,  s.2 
27

 Ibid 
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3.4 Karaktären av EU:s regler 

Den europeiska unionen kan utfärda fem olika typer av regler och rekommendationer som 

riktar sig till EU:s medlemsländer och regeln kan variera både i form av auktoritetsgrad och 

om den är bindande eller inte.28 Nedan redogöras för samtliga fem regler som är rangordnade 

från den mest auktoritära regeln till icke bindande kommunikation från den europeiska 

unionen:  

 Förordning – En förordning är direkt bindande för samtliga medlemsstater, 

myndigheter, företag och medborgare. Det skall även tilläggas att en förordning inte 

behöver skrivas om och implementeras i nationella lagar utan förordningen står över 

den nationella lagen. 

 Direktiv – Ett direktiv riktar sig mot ett eller flera medlemsländer och indikerar 

resultat som behöver uppnås. Det är sedan upp till medlemslandet att bestämma hur 

målet skall uppnås. I vissa fall har nya lagar på nationell nivå skapats för att uppnå 

direktiven från EU nivå.  

 Beslut - Ett beslut är en rättsakt som vänder sig till ett medlemsland, företag, 

medborgare eller en myndighet.  

 Rekommendation – En rekommendation är en icke bindande rättsakt som kan ha 

vissa indirekta effekter. Ett exempel är att EG-domstolen använder sig av 

rekommendationer som stöd för att tolka EG-rätten.  

 Yttrande – Ett yttrande är en icke bindande rättsakt. Yttrandena har i många fall 

fungerat som rekommendationerna och har varit en del i främjandet av en europeisk 

inre marknad och andra gemensamma standarder i EU.29 

Den entreprenöriella handlingsplanen som Småland-Blekinge regionens arbete kommer att 

jämföras med är inte av bindande karaktär utan klassas som ett yttrande från de europeiska 

institutionerna. Det är därför viktigt för tillämparen, de offentligt anställda tjänstemännen i 

Småland-Blekinge regionen, att förstå mervärdet, kunna och vilja främja SMF i regionen.  

 

 

 

                                                           
28

 Premfors, Rune (2009), ”Demokrati och Byråkrati”, s.120 
29

 Ibid 
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4.0 Tidigare forskning 

4.1 Vikten av Små till medelstora företag i en europeisk kontext  

Innovation är ett väl omtalat begrepp som används av både EU institutionerna och av 

medlemsstaterna. Med innovation ämnar Europa skapa en stabil och hållbar ekonomi där 

kvaliteten av produkter höjs och kommer ut på marknaden vilket även kommer att generera 

nya arbeten på marknaden som är ett agerande i ledet för att minska arbetslösheten i Europa 

och öka tillväxten.30 

För att kunna mäta framgången och se utmaningarna som behöver tacklas inom den 

europeiska unionens medlemsstater, har generaldirektoratet i EU Kommissionen för 

näringsliv tagit fram en studie som rankar styrkan av innovation i EU:s regioner och 

medlemsstater.  

I studien från 2014 framgår det att en viktig aspekt av styrkan av innovation går att finna i 

regionernas möjlighet att främja SMF, skapandet av bryggan mellan 

entreprenörskapsutbildningar och marknaden samt företagens kapacitet att få ut hållbara 

produkter och tjänster på marknaden.31 

Rankningen visar att excellens inom innovation endast går att finna i några få europeiska 

regioner. Den nordiska triangeln, som utgörs av Stockholm, Oslo och Karlstad32 och som 

omringar Småland-Blekinge regionen, är regioner som har uppnått excellens i innovation och 

regionerna klassas därför som ledare inom innovation både i Sverige och i Europa som 

helhet.33 Småland-Blekinge regionen klassas som följare av innovation och har därför 

potential att höja sig på listan och i den europeiska rankningen;34 något som Småland-

Blekinge regionen har strävat efter då de haft ett motto som säger: 

"Med en stark och tydlig profil som en hållbar region vill vi öka vår konkurrenskraft på en 

internationell arena. Målet är att öppna nya marknader för regionens näringsliv samt att 

attrahera investeringar till regionen".35   

                                                           
30

  Europeiska kommissionen, 2014, “For a European Industrial Renaissance”, s.1 
31

 Europeiska Unionen, “Regional Innovation Scoreboard 2014”, s.6 
32

Sveriges Riksdag, ”Nordiska triangeln”, 2012 
33

 Europeiska Unionen, ”Regional innovation Scoreboard 2014”, s.4 
34

 ibid 
35

Småland-Blekinge South Sweden, 2014 
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Studien från EU Kommissionens generaldirektorat för näringsliv pekar på att Småland-

Blekinge regionen endast har uppnått medelvärdet av innovation enligt den europeiska 

standarden för att nå ut med sina produkter från regionens SMF på marknaden36. I arbetet för 

att uppnå excellens inom innovation och i arbetet för att skapa en hållbar region har regionen 

tidigare medverkat i en OECD studie37 som kartlägger regionens situation och 

tillväxtpotential.  

I OECD studien framgår det att Småland-Blekinge regionen bör skapa en starkare gemensam 

profil för att stärka policyarbetet samt att höja regionens konkurrenskraft.38 OECD rapporten 

understryker vidare att regionen har potential för att höja konkurrenskraften på de regionala 

produkterna men måste skapa en tydligare struktur för hur ny kunskap skall användas.39 

Vidare förklarar OECD studien att det finns ett gap mellan behovet på marknaden och de rätta 

förutsättningarna gällande kunskap i regionen40, vilket kan förebyggas om regionen stärker 

länkarna mellan det regionala utbildningssystemet och den regionala företagsmiljön.41  

OECD studien rekommenderar att Småland-Blekinge regionen skapar ett stödsystem för 

entreprenörskap bland de unga invånarna i regionen. 42Det framgår även av OECD rapporten 

att det är viktigt för regionen att kommunicera vikten av en regional entreprenörsanda för att 

kunna stödja företagandet i regionen som kan skapa konkurrenskraft på marknaden.43 

I linje med vad både OECD studien och den regionala innovationsrankningen pekar på har 

även företagarna i Småland tagit fram en rapport som visar en tydlig trend på minskningen av 

företag, i en tidigare stark företagskultur.  

I rapporten som företagarna tagit fram framgår det att nyföretagande och småföretagande blir 

allt viktigare i Småland-Blekinge regionen, men ett problem är att företagen i regionen inte 

alltid klarar av de nya kraven från både näringslivet och samhället. I undersökningen framgår 

det att vart fjärde företag i Småland-Blekinge regionen vill trappa ner på fem års sikt. Fyra av 

                                                           
36

 Europeiska Unionen, ”Regional Innovation Scoreboard 2014”, s.59 
37

OECD, ”Better Policies for Better Lives”, 2014  
38

 OECD, Territorial Reviews, 2012, s.218 
39

 OECD, Territorial Reviews, 2012, s. 15 
40

 ibid 
41

 OECD, Territorial Reviews, 2012, s.16 
42

 OECD, Territorial Reviews, 2012, s.17 
43

 ibid 
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tio företagare ser även ett generationsbyte eller en nerläggning av företaget som en aktuell 

fråga inom en tioårs period.44  

Företagarna framhäver därför vikten av att skapa ett lättare generationsbyte/ägarväxling i 

regionen, det förespråkas också att regionen måste framhäva småföretagandet som ett 

attraktivt yrke samt att mer kunskap om entreprenörskap måste förespråkas.45 Strukturerna i 

regionen måste förändras för att underlätta för entreprenörerna att starta och driva SMF.  

Rekommendationerna från Företagarnas rapport förstärks i linje med en uppmaning från 

Simone Baldassarri, från EU kommissionens generaldirektorat för näringsliv, anställd inom 

enheten för entreprenörskap och den sociala ekonomin, som i uppmaningen den 11 april 2014 

diskurerar för att en strategi för entreprenöriell utbildning är ett måste från den regionala 

nivån för att kunna samla olika aktörer i regionen och tillsammans agera för en entreprenöriell 

företagskultur.46 

Då diskussionen om behovet av SMF som katalysator för en hållbar region och ekonomi inte 

är exklusivt för Småland-Blekinge regionen, utan ses som något förekommande i de flesta 

delarna av Europa, har EU kommissionen skrivit en handlingsplan för främjandet av 

företagande. Handlingsplanen ses som ett verktyg som kan användas av både regioner och 

medlemsstater i arbetet för att uppnå Europa 2020 strategin, minska arbetslösheten och stärka 

konkurrenskraften.  

 

4.2 Den entreprenöriella handlingsplanen 2020 

Den 9 januari 2013, släppte EU kommissionen en kommunikativ rapport tillsammans med EU 

parlamentet, det europeiska rådet, den europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén, om hur EU tillsammans kan återföda företagsandan i Europa.  

I rapporten diskuteras det för att entreprenörskap är den drivande faktorn för ekonomisk 

tillväxt och skapandet av nya arbetstillfällen, liksom öppnandet av nya marknader och 

skapandet av nya talanger. Det diskuteras även för att entreprenörskap skapar mer innovation 

och konkurrenskraft på den europeiska marknaden, något som är av yttersta vikt för att 

konkurrera med andra marknader som den amerikanska och den asiatiska. Undersökningar 

                                                           
44

 Rapport från Företagarna, mars 2011, s. 4 
45

 Rapport från Företagarna, mars 2011, s.10 
46

 Baldassarri, Simone, “Entrepreneurship Education in Europe”, 2014 
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har visat att SMF står för skapandet av fyra miljoner nya arbetstillfällen per år i Europa, men 

att de europeiska SMF är något svagare och inte lika konkurrenskraftiga som SMF på andra 

orter utanför Europa.47 Studier har även visat att entreprenörer som önskar bli egna företagare 

i Europa generellt sett har varit satta i en tuff miljö där utbildning saknats för att 

entreprenörerna i ett tidigt stadium skall få tillgång till de rätta verktygen och förberedelserna 

som är önskvärda.  

”To make entrepreneurship the growth engine of our economy Europe needs a thorough, far-

reaching cultural change[…]The current situation can only be transformed with bold and co-

ordinated action by all administrations at European, national and regional levels.”
48  

Handlingsplanen ämnar vara ett redskap för att skapa förutsättningar för entreprenörer som 

kan göra de europeiska SMF mer innovativa:  

”Denna handlingsplan utgör en grund för beslutsamma gemensamma insatser för att frigöra  

EU:s företagarpotential, undanröja de befintliga hindren och revolutionera företagarkulturen  

i EU. Den syftar till att underlätta skapandet av nya företag och till att skapa ett klimat med  

fler stödåtgärder som tillåter befintliga företagare att utvecklas och  växa.” 49 

Handlingsplanen är strukturerad kring tre åtgärdspelare som studier pekar på som viktiga 

punkter i arbetet för att främja SMF.  

I handlingsplanen föreslås tre områden där åtgärder omedelbart bör vidtas:  

1. Utbildning i företagande för att stödja tillväxt och nya företag.  

2. Förbättrade ramförutsättningar för företagande genom undanröjande av strukturella 

hinder och genom stöd i avgörande faser av företagens livscykel.  

3. En mer dynamisk företagarkultur i EU: stöd för en ny generation av företagare 

Under samtliga pelare framgår utmaningarna och bristerna med de tidigare strukturerna inom 

den europeiska unionen och förslag på hur medlemsstater och regioner inom det europeiska 

                                                           
47

 Europeiska kommissionen, 2011,  “An action plan to improve access to finance for SMEs”, s.4 
48

 Europeiska kommissionen, 2011,  “An action plan to improve access to finance for SMEs”, s.4-5 
49

 Europeiska kommissionen, 2012 , ”Entrepreneurship 2020 Action plan”, s.5 
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samarbetet tillsammans kan skapa nya och mer hållbara strukturer för SMF och den 

europeiska ekonomin. 

Nedan listas samtliga åtgärdspelare med rekommendationer från EU Kommissionen om vad 

regioner och medlemsstater inom EU inbjuds arbeta för i skapandet av en tillväxtvänlig kultur 

för SMF. 

4.3 Åtgärdspelare 1- Utbildning i företagande för att stödja tillväxt och nya företag 

Under den första pelaren har EU Kommissionen inbjudit regioner och medlemsstater inom 

den europeiska unionen att: 

 se till att den viktiga kompetensen ”företagande” införlivas i läroplanerna för 

grundskola, gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning 

senast 2015,  

 

 erbjuda unga människor möjligheten till minst en praktisk näringslivserfarenhet26 

innan de slutför den obligatoriska skolgången, som exempelvis ledning av ett 

studentföretag, ansvar för ett företagarprojekt för ett företag eller för ett socialt 

projekt 

 

 främja utbildning i företagande för unga och vuxna genom medel från 

strukturfonderna inom ramen för nationella sysselsättningsplaner, framför allt 

Europeiska socialfonden inom ramen för de nationella sysselsättningsplanerna, 

särskilt som en möjlighet till en andra utbildningschans för personer utanför 

utbildnings- och yrkesutbildningsvärlden och arbetslivet; fullt ut utnyttja de 

tillgängliga utbildningsmöjligheterna inom ramen för landsbygdsutvecklingsfonden – 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), 

 

 främja moduler för utbildning i företagande för unga människor som omfattas av 

nationella ungdomsgarantier (Förslag till rådets rekommendation om införande av en 

ungdomsgaranti, COM(2012) 729).50 

 

 

                                                           
50

Europeiska kommissionen, 2012, ”Handlingsplan för företagande 2020”, S.7-8 
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4.4 Pelare 2 - Förbättrade ramförutsättningar för företagande genom undanröjande av 

strukturella hinder och genom stöd i avgörande faser av företagens livscykel  

Under den andra pelaren uppmuntras regioner och medlemsstater att: 

  bedöma behovet av en ändring av den gällande nationella finansiella lagstiftningen i 

syfte att underlätta nya, alternativa finansieringsformer för nystartade företag och 

små och medelstora företag i allmänhet, särskilt när det gäller plattformar för 

gräsrotsfinansiering, samt undersöka behovet av en förenklad skatterätt för att främja 

en vidareutveckling av alternativa finansiella marknader som exempelvis 

investeringar av företagsänglar,  

 

 använda strukturfondsmedel för att inrätta system för mikrofinansiellt stöd inom 

ramen för investeringsprioriteringarna i Europeiska socialfonden (ESF) och 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 

 

 utnyttja den fulla potentialen hos EJFLU för att garantera tillgången till finansiering 

för företagande, särskilt i ett tidigt skede för jordbruksföretag (exempelvis etablering 

av unga jordbrukare) och i landsbygdsområden i allmänhet, också genom 

finansieringsinstrument.51  

4.5 Pelare 3 - En mer dynamisk företagarkultur i EU: stöd för en ny generation av 

företagare 

Den tredje åtgärdspelaren är uppdelad i olika kategorier där EU Kommissionen uppmuntrar 

till eget företagande för kvinnor, äldre, invandrare, arbetslösa och unga. 

4.5.1 Ett nytt synsätt: företagare som förebilder  

 Genomföra fler aktiviteter för att främja företagande och utse kända företagare till 

nationella företagarambassadörer som kan bli ett ansikte för företagande i sina 

länder. Företagarambassadörernas ska lyfta fram företagandets värde för samhället, 

betona vikten av att utveckla företagarkompetens och företagarerfarenhet inom 

utbildningsväsendet, och framhålla företagande som en karriärmöjlighet.  

 

                                                           
51

 Europeiska kommissionen, 2012, ”Handlingsplan för företagande 2020”, s.10 
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 Bättre beakta mångfalden av olika företagsmodeller och företags juridiska form i de 

nationella eller lokala programmen för företagsstöd, och införa utbildning i socialt 

företagande.52  

4.5.2 Rekommendationer till medlemsstater och regioner för kvinnor är följande: 

 utforma och genomföra nationella strategier för kvinnligt företagande som syftar till 

att öka antalet företag som leds av kvinnor,  

 

 samla in könsfördelade uppgifter och sammanställa årliga uppdateringar om läget för 

kvinnliga företagare i medlemsstaterna,  

 

 fullfölja och utöka de befintliga nätverken med ambassadörer för kvinnligt 

företagande och mentorer för kvinnliga företagare,  

 

 genomföra politik som gör det möjligt för kvinnor att hitta en lämplig jämvikt mellan 

yrkes- och privatliv, genom att erbjuda lämplig och prisöverkomlig barn- och 

äldreomsorg, framför allt genom att fullt ut utnyttja stödmöjligheterna inom ramen för 

EJFLU, Eruf och ESF53 

 

4.5.3 För äldre: 

 uppmuntra äldre företagare som vill överföra kunskap till nya företagare och matcha 

äldre företagare med oerfarna företagare för att skapa team med bredare kompetens,  

 

 se till att äldre företagares och pensionerade företagsledares deltagande i projekt är 

förenligt med deras pensionering54 

 

4.5.4 För invandrarföretagare: 

 avskaffa rättsliga hinder för etablering av företag för lagliga invandrarföretagare, 

exempelvis genom initiativ för att ge kvalificerade invandrarföretagare eller 

invandrare med examen från ett universitet eller en högskola i EU varaktigt 

uppehållstillstånd så att de kan starta företag i EU, vilket kan förlängas om de på 

                                                           
52

Europeiska kommissionen, 2012, ”Handlingsplan för företagande 2020”, s.21  
53

 Europeiska kommissionen, 2012, ”Handlingsplan för företagande 2020”, s.23-24 
54

 Europeiska kommissionen, 2012, ”Handlingsplan för företagande 2020”. S. 24 
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förhand angivna målen i fråga om sysselsättningsskapande, omsättning eller ny 

finansiering nås,  

 

 underlätta tillgången till information och nätverkande för invandrarföretagare och 

potentiella invandrarföretagare genom att exempelvis skapa relevanta 

informationscenter i områden med många invandrare.55 

4.5.5 Arbetslösa, särskilt ungdomar: 

 koppla samman offentliga arbetsmarknadsmyndigheter med företagsstödtjänster och 

tillhandahållare av (mikro)finansiering för att hjälpa arbetslösa att starta företag,  

 

 hantera problemet med arbetslöshet genom utarbetande av 

företagsutbildningsprogram för arbetslösa ungdomar med tydligt definierade etapper: 

profilering, planering, start, konsolidering och tillväxt, där varje etapp omfattar en 

mängd olika tjänster (rådgivning, utbildning och kvalificering, mentorskap och 

tillgång till mikrokrediter), tillsammans med bland annat ungdomsorganisationer, 

traditionella affärsrådgivare och finansiella institutioner,  

 

 

 inleda aktiva arbetsmarknadsprogram som omfattar finansiellt stöd till alla arbetslösa 

i syfte att starta företag,  

 

 utarbeta och genomföra program för företagarutbildning för arbetslösa för att 

möjliggöra deras (åter)inträde på arbetsmarknaden som företagare, utifrån 

framgångsrika modeller från ett antal medlemsstater och i samarbete med 

utbildningsväsendet, som en väg till en andra chans till utbildning56 

 

För att summera handlingsplanen menar EU kommissionen att det är viktigt att regioner och 

medlemsstater arbetar med att implementera entreprenöriell utbildning för företagande i 

skolorna, samt att möjligheten till praktik på arbetsmarknaden ges. Det är även av vikt att 

alternativ finansiering ska erbjudas till nytt företagande.  

                                                           
55

 Europeiska kommissionen, 2012, ”Handlingsplan för företagande 2020”, s.25-26 
56

 Europeiska kommissionen, 2012, ”Handlingsplan för företagande 2020”, s.27 
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Speciella fokusgrupper så som äldre, kvinnor, invandrare och arbetslösa bör identifieras och 

därefter rekommenderas det att speciellt stöd ska erbjudas för att förenkla startandet av 

företagande inom samtliga grupper. Det rekommenderas även i handlingsplanen att hänsyn 

skall tas till äldre företagare så att kompetensöverföring till unga entreprenörer kan ske.  
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5.0 Metod och material 

5.1 Småland-Blekinge samarbetet 

Småland-Blekinge regionen är ett regionalt samarbete mellan de fyra regionerna Södra 

småland, Blekinge, Jönköping och Kalmars regionkontor i samverkan med de tre lärosätena i 

regionen; Linnéuniversitetet, Jönköpings högskola och Blekinge Tekniska högskola.57 

Tillsammans finansierar de ett gemensamt Brysselkontor vid namn Småland-Blekinge South 

Sweden, som är strukturerat efter sju arbetsgrupper med fokusområden på; 

sammanhållningspolitiken, miljö, energi, klimat, E-samhället, information, 

kompetensförsörjning, näringsliv och infrastruktur.
58

  

Ambitionen med Brysselkontoret är att få tidig information om vad som är aktuellt i EU och 

hur regionen kan arbeta, skapa nya partnerskap och profilera sig i Europa för att skapa en 

hållbar och attraktiv region att bosätta sig och arbeta i.59 

Vidare ska det tilläggas att det i samtliga arbetsgrupper finns sakkunniga från alla 

regionkontor och universitet och grupperna har täckning från alla huvudmän för 

Brysselkontoret. Med en sådan sammansättning i arbetsgrupperna finns ambitioner om att 

skapa starkare samarbeten, strategier och innovativa handlingar som tillsammans kan höja 

regionens kompetenskraft och profilera regionen på den europeiska marknaden.   

Inom ramen för den här undersökningen ska Småland-Blekinge regionens 

kompetensförsörjningsgrupp och näringslivsgrupps arbete för främjandet av SMF i regionen 

studeras för att kunna besvara frågan om Småland-Blekinge regionen gynnas av Sveriges EU 

medlemskap i arbetet för främjandet av SMF.  

5.2 Undersökning 

Det är således endast näringslivsgruppen och kompetensförsörjningsgruppen av de ovan 

räknade arbetsgrupperna som kommer att studeras. Motiveringen är att de båda grupperna har 

i uppgift att se över regionens utbildning och näringsliv med inriktning på företagande och 

därför är de relevanta grupper att studera.  

                                                           
57
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58
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Att undersöka främjandet av SMF skulle även gå att utföra i andra arbetsgrupper, men 

resultatet kan inte bli lika talande då övriga arbetsgrupper har andra fokusområden som 

exempelvis energi, klimat eller miljö. Att undersöka främjning av SMF i energiarbetsgruppen 

kan inte bli lika talande då fokus inte ligger på företagandet eller utbildningen av företagande 

utan istället på exempelvis energieffektiviteten och marknaden. Med andra ord betyder det att 

studiet av andra arbetsgrupper skulle se till aspekter som inte studeras i den här 

undersökningen.  De båda är grupperna är även valda då de båda gruppernas arbete är 

sektorsövergripande.  

Samtliga 16 medlemmar i de båda arbetsgrupperna har blivit inbjudna att delta i en 

frågeundersökning där de utförligt skall besvara frågor om främjandet av SMF i regionen.  

Frågorna i undersökningen är direkt tagna av inbjudningarna som EU kommissionen 

publicerat i den entreprenöriella handlingsplanen för företagande 2020. Påståendena har gjorts 

om till frågor där sedan individerna i arbetsgrupperna får indikera huruvida de anser att 

regionen arbetat med inbjudningarna/frågorna.  

 

Frågorna i undersökningen är: 

 Ser regionen Småland-Blekinge ett behov av att öka kompetenser i företagande i 

skolorna i regionen? 

 

 Finns det en strategi och/eller en tidsram i Småland-Blekinge regionen för 

implementerandet av kurser i företagande i skolan? 

 

 Arbetar regionen med att integrera praktik i skolans kursplan i arbetet för främjandet 

av regionens företagande och för regionens innovation och tillväxt? 

 

 Om svaret på föregående fråga var ja; vilken typ av medel och finansiering används 

för att främja praktik i utbildningssyfte? 
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 Vilken typ av medel används i regionen för att främja företagande? 

 

 Erbjuder regionen Småland-Blekinge någon typ av medel eller finansiering för 

främjandet av SMF? 

 

 Samarbetar regionen med andra aktörer i och utanför regionen när det kommer till 

finansiering och främjandet av SMF? 

 

 Används strukturfondspengar eller annan typ av EU finansiering som stöd för 

främjandet av SMF i regionen? 

 

 Kan du nämna de positiva resultaten med regionens arbetssätt samt om regionen möter 

några utmaningar med det nuvarande arbetssättet i främjandet av företagande? 

 

 Tar regionen och dess aktörer i fråga hänsyn till jämställdhet och kön i arbetet för att 

främja företagande i regionen? 

 

 Arbetar regionen med överföring av kompetenser från äldre generationer till unga 

entreprenörer och företagare i främjandet av företagande i regionen? 

 

 Hur arbetar regionen med att informera medborgare av utländsk härkomst och 

nyinflyttade invandrare om processen för hur medborgarna kan starta företag i 

regionen? 

 

 Finns det någon typ av strategi eller program där regionen uppmuntrar arbetslösa till 

att starta SMF? 
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 Konsulterar Småland-Blekinge regionen handlingsplaner och riktlinjer utgivna av EU i 

arbetet för främjandet av entreprenörskap, företagande och SMF i regionen? 

 

 Här lämnas en paragraf öppen för att du skall kunna lyfta aspekter av regionens arbete 

i främjandet av SMF och företagande som du anser inte platsar in under de övriga 

frågorna60 

Frågorna i undersökningen har strukturerats som öppna för att frågorna inte skall ses som 

ledande i en specifik riktning. Strukturen av frågorna har ambitionen att låta tjänstemännen 

förklara hur de främjar SMF med ramen av EU kommissionens handlingsplan.   

Vidare ska det även tilläggas att svaren kommer användas för att jämföra arbetet i regionen 

med det som föreslås av EU kommissionen. EU kommissionens handlingsplan för 

företagande kommer att användas som analysverktyg
61

 i studien och kommer därför att agera 

som en riktlinje för hur Småland-Blekinge regionen bör arbeta om de skall tjäna på ett EU 

medlemskap i främjandet av SMF.  

Följer svaren påståendena på ett positivt sätt, det vill säga om svaren tyder på att arbetet för 

främjandet av SMF följer riktlinjerna från EU kommissionens handlingsplan, kommer svaren 

ses som positiva och peka på att Småland-Blekinge regionen har följt handlingsplanen och 

tjänat på ett medlemskap i EU i frågan. Visar svaren däremot att andra metoder har använts 

för att främja SMF och arbetet inte har följt riktlinjerna för handlingsplanen, kommer svaren 

ses som negativa och tolkas som att Småland-Blekinge regionen inte har tjänat på ett 

medlemskap i EU i frågan om främjandet av SMF.  

Undersökningen kommer även att inkludera personalen på Småland-Blekinge regionens 

Brysselkontor, då Brysselkontoret ses som koordinatorn för samarbetet huvudmännen 

emellan. Med inkluderandet av personalen på Brysselkontoret ämnar deras resultat ge en 

helhetsbild och fånga upp aspekter som kan tänkas missas i undersökningen med 

tjänstemännen i regionen. På så vis kan kompletterande fakta tas in vilket även leder till ett 

bättre helhetsperspektiv.  
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Undersökningens karaktär beskrivs således som en jämförande studie som används för att 

beskriva situationen.  

Metoden som ligger till grund för den här undersökningen är en frågeundersökning,62 där 

näringslivsgruppen och kompetensförsörjningsgruppens medlemmar förväntas förklara hur de 

arbetar med att främja SMF i regionen. När svaren samlas in kommer de att jämföras med 

varandra för att finna mönster i svaren och därefter kommer de samlade svaren att jämföras 

med analysverktyget, det vill säga handlingsplanen för företagande.  

Genom att först jämföra svaren med varandra går det att urskilja en struktur och ett mönster 

som förhoppningsvis visar på överenskommelse på hur regionen arbetar i frågan. 63   

Samma frågor skickas ut i en frågeundersökning till samtliga medlemmar i de båda 

arbetsgrupperna. Även personalen på Brysselkontoret får samma frågor.  

Valet av metod förklaras genom att det är de utvalda gruppernas svar som är av relevans och 

därför behöver undersökas. Genom att dela ut samma frågor där utrymme för egna svar ges, 

samlas fakta in om hur individen anser att regionen har arbetat.  

Nackdelen med frågeundersökningar är att det inte går att förutse hur många svar som 

kommer att samlas in, samt att det är svårt att förutse den informativa mättnaden i svaren. 

Då varje individ i arbetsgrupperna är relevant, är det ändå bättre att få in få svar från 

medlemmarna i de två arbetsgrupperna, än att få in många svar från individer som inte är 

sakkunniga eller inte arbetar med främjandet av SMF.  

Ett mervärde av frågeundersökningar är att det går att finna mönster i de skrivna svaren och 

det går att prata om trender, samt att svarspersonen kan reflektera över sina svar och även 

hämta in mer information till svaren inom deadline, vilket minskar vid en samtalsintervju.   

5.3 Operationalisering 

Då frågan om Småland-Blekinge regionen gynnas av ett svenskt EU medlemskap i främjandet 

av SMF kan besvaras som en ja eller nej fråga är det även viktigt att tydliggöra för hur svaren 

kommer att klassificeras huruvida regionen tjänar på EU medlemskapet eller inte.  

                                                           
62

 Esaiasson, Peter, m.fl, (2010), ”Metodpraktikan”, s.258 
63

 ibid 



 
 

24 
 

Mätningen av svaren kommer endast att se till rekommendationerna i EU kommissionens 

handlingsplan för företagande. Visar regionen på aktivt arbete i främjandet av SMF som inte 

finns i EU:s rekommendationer kommer svaren att tolkas som negativa i nyttjandet av 

regionens medlemskap i EU. Det betyder att hänsyn inte kommer att tas till regionens övriga 

arbete för främjning av SMF. Tolkningen av svaren kommer således att exkludera regionens 

arbete som inte är rekommenderade i EU kommissionens handlingsplan för företagande.  

Det är här viktigt att förtydliga vad som kommer att ses som om regionen tjänar eller inte 

tjänar på ett medlemskap. Då det i en ja eller nej fråga endast går att göra en distinktion 

mellan två grupper, det vill säga ja eller nej, kommer svar som överrensstämmer med EU:s 

rekommendationer ses som ett ja. Visar svaren däremot inte på en överrensstämmelse med 

handlingsplanen kommer svaren istället ses som negativa.  

Anledningen till att svaren endast jämförs med EU:s handlingsplan för entreprenörskap 

motiveras med att undersökningen endast undersöker om Småland-Blekinge regionen tjänar 

på ett medlemskap i främjandet av SMF. Skulle undersökningen se till regionens främjande 

av SMF generellt sett, skulle fokus från grundfrågan försvinna och en mer normativ aspekt 

skulle föras in vilket skulle leda till svårigheter i tolkningen av svaren och anknytningen till 

EU:s rekommendationer.  

Genom att endast jämföra regionens arbete i främjandet av SMF med handlingsplanen för 

främjandet av företagande, finns ett analysverktyg vilket även leder till ömsesidigt uteslutande 

av variabler.
64
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6.0 Resultatredovisning 

 

I detta stycke presenteras resultaten från frågeundersökningen för att besvara 

frågeställningarna: 

 Finns det kunskap om den entreprenöriella handlingsplanen utgiven av EU 

2013, i Småland-Blekinge? 

 Främjar Småland-Blekinge SMF i linje med EU:s handlingsplan för 

entreprenörskap? 

 Arbetar regionen med entreprenöriell utbildning och träning i stödjandet av 

tillväxt och nyföretagande för regionens främjande av SMF? 

 Har regionen identifierat specifika grupper i samhället där främjandet av SMF 

bör ske? 

Frågorna kommer att betas av en efter en och kommer sedan att summeras i ett sista stycke 

innan resultatet diskuteras. Trots två påminnelser om undersökningen deltog sammanlagt tre 

personer från både näringslivsgruppen och kompetensförsörjningsgruppen i undersökningen, 

samt chefen för Småland-Blekinge South Swedens Brysselkontor. Det skall även här tilläggas 

att efter en diskussion med Brysselkontoret framgick det att de tre personerna som deltagit i 

undersökningen gav en bra beskrivning av situationen i regionen som endast kunnat styrkas 

med fler deltagare i undersökningen.  

De tre personerna som deltog i frågeundersökningen från arbetsgrupperna representerar 

Linnéuniversitetet, Kalmars regionförbund och Jönköpings regionförbund. Samtliga frågor, 

definitioner av påståenden och svar i frågeundersökningen finns att hämta i länken i 

appendixet.  

 

6.1 Finns det kunskap om den entreprenöriella handlingsplanen utgiven av EU 2013, i 

Småland-Blekinge? 

För att besvara ovanstående fråga ställdes frågan ”Konsulterar Småland-Blekinge regionen 

handlingsplaner och riktlinjer utgivna av EU i arbetet för främjandet av entreprenörskap, 

företagande och SMF i regionen” i frågeundersökningen.  
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Chefen på Småland-Blekinges Brysselkontor svarade: 

”För att kunna förmedla kommunikation och dokument utgivna i Bryssel är det viktigt att det 

finns mottagare hos våra huvudmän som har kapaciteten att implementera dokumenten på 

den regionala nivån. Det är svårt att finna mottagarna hemma då de i första hand vänder sig 

till statliga dokument. EU länken är sekundär, men ett PM skrevs förra sommaren om 

möjligheterna med den entreprenöriella handlingsplanen för företagande”.65 

I svaret från Brysselkontoret lyfts tre viktiga aspekter så som att det måste finnas en mottagare 

till varje dokument, den andra aspekten är att informationen från EU är sekundär då 

tjänstemännen i första hand ser till de statliga dokumenten. Den tredje viktiga aspekten är att 

ett PM med information om den entreprenöriella handlingsplanen för företagande skrevs förra 

sommaren.  

I jämförelse med svaret från Linnéuniversitetet framgår det att handlinsplaner och dokument 

från EU når universitetet genom Brysselkontoret. 

Kalmar län säger att de följer program och dokument från EU så gott som möjligt för att i ett 

nästa steg kunna ansöka om medel, men inga exempel ges och EU:s handlingsplan för 

företagande nämns heller inte i svaret.  

Jönköping ifrågasätter vilka handlingsplaner och riktlinjer som avses för främjandet av 

entreprenörskap och företagande i regionen.  

Det går inte att finna en tydlig kännedom av EU kommissionens handlingsplan för 

företagande genom den ställda frågan i frågeundersökningen till tjänstemännen, även om 

Brysselkontoret nämner ett utgivet PM med information om handlingsplanen från förra 

sommaren.  

6.2 Främjar Småland-Blekinge SMF i linje med EU:s handlingsplan för 

entreprenörskap? 

För att besvara frågeställningen om främjandet av SMF sker i linje med handlingsplanen för 

företagande från EU har frågor som; vilken typ av medel som används för att främja 

företagande, om regionen erbjuder medel eller finansiering för främjandet av SMF, om 

strukturfondspengar används, samt om regionen samarbetar utanför regionen för finansiering 

och främjandet av SMF.  
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En fråga lyfter även de positiva och de negativa aspekterna om regionens arbetssätt, för att på 

så vis se till regionens självkritik.  

Samtliga svar på frågorna lyfter fram exempel på innovationscheckar, rådgivning, samt 

regionala och nationella initiativ och projekt för finansiering för företagande.   

Länken till EU-stöd är däremot svag, bortsett från användandet av strukturfondspengar, 

nämns inte EU medel. Större vikt läggs på den regionala och nationella budgeten i främjandet 

av SMF i Småland-Blekinge regionen.  

I några svar nämns Almi och Ungt Företagande som exempel på hur regionerna stödjer 

främjandet av företagande. I Brysselkontorets svar framgår det att Almi66 är ett organ som är 

ägt av regionförbunden och därför även delvis finansierat av regionförbunden, men i övrigt 

har regionen ingen egen finansiering.   

I frågan om de positiva och de negativa sidorna av regionens arbetssätt framgår det att den 

positiva sidan är att det arbetas och det finns finansiering för att främja företagandet, men att 

arbetet är kortsiktigt.  

Problemet med kortsiktiga mål och handlingar är att det leder till oklarhet med de långsiktiga 

målen vilket i vissa fall gör att unga företagare lämnar regionen och startar sina företag på 

andra orter utanför Småland-Blekinge regionen.  

6.3 Arbetar regionen med entreprenöriell utbildning och träning i stödjandet av tillväxt 

och nyföretagande för regionens främjande av SMF? 

Den tredje frågeställningen besvaras genom resultaten i frågeundersökningen som besvarar 

frågor om regionen ser ett behov av att öka kompetenser i företagande i skolorna i regionen, 

om det finns en strategi eller tidsram för implementerandet av kurser i företagande i skolan, 

samt om regionen arbetar med att integrera praktik i skolan för främjandet av 

entreprenörskap.  

Ytterligare två frågor som kopplas till den tredje frågeställningen är vilken typ av finansiering 

som används för att främja praktik i regionen och en fråga som är öppen för tjänstemännen att 

inkludera aspekter som övriga frågor i frågeundersökningen inte har lyft.  
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I resultaten av frågeundersökningen framgår det att samtliga tjänstemän ser ett behov av att 

öka kunskaperna om företagande i skolorna i regionen. Jönköpings län understryker att 

Jönköpings län redan är aktiva och har implementerat kurser och utbildningar i 

entreprenörskap i skolorna.  

Samtliga tjänstemän har även svarat att det inte finns en gemensam strategi för att främja 

entreprenörskap i skolorna, men att alla huvudmän för Småland-Blekinge kontoret är aktiva 

genom egna initiativ och strategier.  

Linnéuniversitetet pekar på att praktik främjas genom att de flesta programmen ämnar 

inkludera en praktiktermin i utbildningen. Kalmar län säger att Kalmar är aktiva på området 

och främjar praktik för att skapa en brygga och dialog mellan näringslivet och utbildningarna 

i Kalmar.  

Även Brysselkontoret följer svaren och säger att inga gemensamma strategier för främjandet 

av praktik eller företagande i skolorna finns, men att samtliga huvudmän är aktiva i frågan 

och har många lokala varianter som försöker uppnå målet att öka kunskapen om företagande 

hos eleverna.  

Praktiken främjas i viss del av strukturfondspengar men även genom de regionala fonderna 

som finns för utbildning.  En del kurser i skolan erbjuder även finansieringen av 

praktikperioden.  

Jönköpings län valde även att tillägga att de är medvetna om att nyföretagandet i länet är lågt 

vilket är ett problem som länet försöker bemöta på olika sätt. Ett sätt att attrahera 

entreprenörer utanför länet är genom att delta vid mässor.  

 

6.4 Har regionen identifierat specifika grupper i samhället där främjandet av SMF bör 

ske? 

För att identifiera specifika grupper i samhället där främjandet av SMF bör ske, har frågorna i 

undersökningen refererat till EU kommissionens handlingsplan som lyfter kvinnor, 

invandrare, äldre och arbetslösa som specifika grupper.  

Av svaren i frågeundersökningen visar det sig att mycket jobb görs för jämställdhet i 

främjandet av företagande för både kvinnor och män. Aspekten av jämlikhet är även en aspekt 
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som Småland-Blekinge regionen har inkluderat i sitt regionala utvecklingsschema (RUS) och 

därför finns det även speciella program som främjar kvinnligt företagande i regionen.  

I frågan om kompetensöverföring från äldre generationer till unga entreprenörer görs inget på 

den regionala nivån, men i svaren framgår det att det har funnits seminarium i regionen om 

kompetensöverföring. Det finns även mentorsprogram som Almi och nyföretagarcentrum 

håller i.  

Vid främjandet av företagande hos invandrare finns det inga program, men tjänstemännen 

hänvisar till Almi och kommunernas vägledningscentrum. Brysselkontoret kompletterar 

svaret genom att säga att det finns en ovisshet om hos vem frågan borde ligga, det vill säga är 

det arbetsförmedlingens eller regionförbundens ansvar att upplysa invandrare om hur 

startandet av nyföretagande sker. 

Liknande svar som hos gruppen invandrare går även att finna när frågan om främjandet av 

företagande hos arbetslösa ifrågasätts. Det är en oklarhet om ansvaret och ägandet av frågan 

ligger hos regionförbunden eller om det är arbetsförmedlingens uppgift.    

För att summera svaren i frågeundersökningen går det att säga att regionen arbetar för 

främjandet av entreprenörskap och SMF i regionen, men arbetet sker individuellt hos samtliga 

huvudmän för Småland-Blekinge regionen.  

Stöd hämtas från regional och nationell nivå, men länken till EU stöd är inte primär, bortsett 

från strukturfondsmedel som används vid vissa tillfällen för att främja praktik och främjandet 

av företagande.  
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7.0 Avslutande slutsats 

 

När EU decentraliserar makt uppstår subsidiaritetsprincipen, det vill säga att besluten ligger så 

nära folket som möjligt. Med decentralisering av makt från EU uppstår möjligheter för 

närbyråkraterna och nätbyråkraterna att komma med initiativ som ska lagstiftas eller 

implementeras. När initiativen kommer från folket och inte är bindande från en högre nivå, så 

som det traditionella perspektivet beskrivs, talas det om en bottom up approach.67  

Handlingsplanen för företagande utgiven av EU kommissionen är som tidigare nämnt ett 

yttrande och har därför ingen bindande karaktär. När ett dokument inte är av bindande 

karaktär krävs större förståelse för att dokumentet eller lagen ska implementeras, jämfört med 

om dokumentet eller lagen hade varit ett direktiv och med lag varit bindande för samtliga 

medlemsländer.68  

7.1 Vilja, kunna och förstå 

 För att handlingsplanen om företagande skall implementeras är det viktigt att tjänstemännen 

som ska initiera ett vidare arbete av handlingsplanen har förstått mervärdet av 

handlingsplanen samt att de har de rätta resurserna för att kunna implementera 

rekommendationerna som ska leda till främjandet av företagande i Småland-Blekinge 

regionen. Det är först om tjänstemännen förstår och har resurserna till implementerandet av 

handlinsplanen som en vilja till en bottom up approach kan initieras.69  

Som framgått i tidigare forskning pekar både OECD studien och rapporten från företagarna på 

att mer företagande är väsentligt för Småland-Blekinge regionen. Även i resultaten från 

frågeundersökningen säger tjänstemännen att det är viktigt att höja kunskapen om företagande 

och entreprenörskap i regionen.  

Det ska dock tilläggas att det inte finns någon gemensam strategi för hela Småland-Blekinge 

regionen för att främja företagande, men samtliga huvudmän för Småland-Blekinge kontoret 
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arbetar med att öka kompetenser i företagande för att på så vis främja nyföretagande och 

SMF.70 

Således finns det förståelse från tjänstemännen för att främjandet av SMF är viktigt för 

regionens tillväxt, men även om förståelsen för främjandet av SMF finns hos tjänstemännen, 

saknas kunskapen och förståelsen av handlingsplanen för företagande och hur den ska 

implementeras.  

Tjänstemännen för Småland-Blekinge regionen ser hjälpmedel och annan kommunikation 

från EU som sekundär och vänder sig först till regionala och nationella källor för hjälp i 

frågan om främjandet av företagande och SMF.  

Då EU och det decentraliserade arbetssättet ses som sekundärt går det att säga att 

tjänstemännen i Småland-Blekinge regionen är mer familjära med det traditionella 

perspektivet i arbetet för främjande av SMF och använder sig därför i första hand av 

kommunikation utgiven från statlig nivå.  

Det blir även svårt för brysselkontoret att förmedla EU dokument och finna den rätta 

mottagaren när fokus ligger på statliga och regionala medel.  

När hjälpmedel från EU utesluts i arbetet för främjande av SMF exkluderas även en typ av 

resurser och det blir svårare för regionen att uppnå de önskvärda målen.  

I frågan om de positiva och negativa konsekvenserna av regionens arbetssätt för främjandet av 

SMF i regionen, utpekades kortsiktiga mål, vilket leder till oklarhet för ett långtidsperspektiv, 

som negativa aspekter av regionens arbetssätt. Det kortsiktiga arbetssättet beror på att 

projekten och de regionala fonderna endast verkar under en begränsad tid.  

Även om viljan finns för att främja regionens företagare och företagande, är resurserna 

begränsade och det blir svårare för tjänstemännen att arbeta med en långsiktig plan och 

skapandet av en strategi som ger långsiktiga mål.  

Det finns även en oklarhet hos tjänstemännen om hos vem frågan om främjandet av SMF hos 

specifika grupper ligger. Vid främjandet av SMF för jämlikhet görs det mycket i Småland-

Blekinge regionen, då jämlikhet är en viktig punkt i RUS:en, som förklarat av 

Brysselkontoret.   
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Studeras istället främjandet av SMF med aspekten kompetensöverföring eller främjandet av 

SMF hos invandrare eller arbetslösa, pekar svaren i frågeundersökningen till både Almi, 

vägledningscentrum och arbetsförmedlingen.  

Oklarheten med vem som egentligen har ägandeskapet av frågan är här splittrad och skiljer 

sig från fallet med jämlikhet i företagande, där regionen har ansvar för att främja kvinnligt 

företagande.  

EU kommissionens handlingsplan för företagande som inbjuder både regioner och 

medlemsstater att främja företagande för kompetensöverföring, hos invandrare och arbetslösa 

initierar att både regioner och medlemsstater bör arbeta med frågan och därför även ta ansvar i 

frågan. 

7.2 Finns det kunskap om den entreprenöriella handlingsplanen utgiven av EU 2013, i 

Småland-Blekinge regionen? 

Det skrevs ett PM om den entreprenöriella handlingsplanen i Småland-Blekinge regionen, 

sommaren 2013. Trots PM:et refererar inga svar i frågeställningen till handlingsplanen, vilket 

tyder på mycket liten eller ingen kunskap om den entreprenöriella handlingsplanen hos 

tjänstemännen.   

Slutsatsen kan här dras att förståelsen för handlingsplanen och dess mervärde saknas hos 

tjänstemännen i Småland-Blekinge regionen och Brysselkontoret förmedlar inte dokumenten 

då det inte finns en mottagare hos huvudmännen.  

7.3 Främjar Småland-Blekinge SMF i linje med EU:s handlingsplan för 

entreprenörskap?   

I handlingsplanen för företagande och entreprenörskap framgår tre pelare där handlingar bör 

vidtas av både regioner och medlemsstater.  

Som nämnt handlar den första pelaren om främjandet av entreprenörskap i skolorna, den 

andra pelaren handlar om borttagandet av hinder för SMF och den tredje pelaren handlar om 

identifierandet av specifika grupper.  

I resultaten från frågeundersökningen tyder svaren på att samtliga tjänstemän ser utbildning i 

företagande och entreprenörskap som en väsentlig del i främjandet av SMF och det finns en 
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förståelse för att utbildningen kan leda till större resultat i framtiden.  Det finns dock inga 

gemensamma strategier eller en tidsram för hur utbildningen ska implementeras i skolan.   

Resurserna för att främja företagande och utbildning i företagande är inte lika stark som 

förståelsen för behovet av företagande för regionens tillväxt.  

Vid användandet av resurser har inte handlingsplanen för företagande från EU konsulterats 

och resurserna är därför begränsade till statliga och regionala fonder.  

Problemet med exkluderandet av EU:s hjälpmedel är att det blir svårare att finna ett 

långtidsperspektiv med stöd. Då EU:s handlingsplan för företagande är en del av Europa 2020 

strategin finns även finansiering och andra medel från EU som stödjer implementerandet av 

de tre pelarna.  

Sett till de specifika grupperna där främjning av SMF bör ske har tjänstemännen i Småland-

Blekinge regionen god förankring till kvinnligt företagande. Det är mer oklart om det är 

regionen eller om det är hjälpande organ så som arbetsförmedlingen eller Almi, som har 

ansvaret för att uppmuntra till företagande hos arbetslösa, invandrare eller hos den äldre 

befolkningen.  

Därför är stödet och resurserna för de specifika grupperna inte lika starkt som till de kvinnliga 

företagarna. Det saknas förståelse och därför även vilja till att uppmuntra företagande och 

entreprenörskap hos de specifika grupperna, utom kvinnliga företagare, då tjänstemännen inte 

har kunskapen om att de kan förmedla entreprenörskap till grupperna.  

7.4 Arbetar regionen med entreprenöriell utbildning och träning i stödjandet av tillväxt 

och nyföretagande för regionens främjande av SMF? 

Det finns en förståelse hos tjänstemännen att entreprenöriell utbildning genererar positiva 

resultat i regionens tillväxt av nyföretagare.  

Främjandet av den entreprenöriella utbildningen sker genom kurser i skolan och praktikplatser 

där länken mellan skola och näringsliv sker. Både praktikplatserna och kurserna finansieras 

genom regionens egna medel och till viss del regionens strukturfondspengar.  

Det finns medel för praktik och utbildning inom företagande, men Småland-Blekinge 

regionen använder sig inte av EU medel mer än strukturfondspengarna. Referenserna till 
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andra verktyg från EU, som beskrivs i handlingsplanen för företagande, nämns inte av 

tjänstemännen som deltagit i frågeundersökningen.   

I detta fall saknas det kunskap om vilka mer redskap som kan användas för att främja 

utbildning i företagande och på så vis skapa långsiktiga mål och omfatta större delar av 

regionen.  

7.5 Har regionen identifierat specifika grupper i samhället där främjandet av SMF bör 

ske?  

Småland-Blekinge regionen är aktiva i arbetet för att främja kvinnligt företagande. Det finns 

program för kvinnligt företagande och frågan är högt prioriterad även i regionens utvecklings 

schema.  

Det finns således en förståelse för att kvinnligt företagande genererar tillväxt i regionen och 

därför finns även en vilja att arbeta med främjandet av företagande för kvinnor.  

I främjandet av företagande för äldre, arbetslösa och invandrare svarar tjänstemännen att de 

inte arbetar med det utan att det är Almis, arbetsförmedlingens eller vägledningscentrums 

uppgift att informera om företagande.  

Tjänstemännen har inte förstått vad grupperna kan bidra med om tjänstemännen skulle arbeta 

med grupperna precis som de gör med det kvinnliga företagandet. 

Genom saknaden av förståelse, saknas även resurser och vilja att driva frågan och 

implementera strategier för hur främjandet av företagande kan se ut för de resterande 

specifika grupperna.  

7.6 Gynnas Småland-Blekinge regionen av Sveriges EU-medlemskap i främjandet av 

SMF? 

För att kunna tala om att Småland-Blekinge regionen har gynnats av sitt EU-medlemskap i 

regionens arbete för att främja SMF, krävs det att tjänstemännen har god förståelse för 

handlingsplanen för företagande utgiven av EU kommissionen. Ett gynnsamt medlemskap i 

EU skulle även innebära att regionen har tillräckligt med resurser för att kunna implementera 

utbildningar och praktikplatser i skolan om företagande.  

Sett till frågeundersökningen finns det en vilja att främja företagande i regionen då fler SMF i 

regionen kan generera innovation och tillväxt.  
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Småland-Blekinge regionens vilja till att främja SMF har inneburit småskaliga arbeten som 

koordineras av samtliga huvudmän för Småland-Blekinge kontoret, men med saknad för 

gemensamma strategier, finansiering och samarbeten.   

Regionen arbetar med att främja utbildning i företagande och entreprenörskap, men 

utbildningen är begränsad och når inte ut till alla samhällsgrupper, vilket betyder att 

invandrare, de äldre och arbetslösa lämnas utanför.  

Genom att utesluta grupper, utesluts även resurser för att främjandet av SMF ska kunna bli 

storskaligt.  

Tjänstemännen har liten eller mycket svag kunskap om EU kommissionens handlingsplan för 

företagande vilket även har inneburit att tjänstemännen inte känner ansvaret över frågan om 

vem som ska främja företagande hos specifika grupper, eller vems ansvar det är att förse 

entreprenörerna med finansiellt stöd så att antalet SMF kan öka i regionen.  

Då det saknas kunskap om den entreprenöriella handlingsplanen för företagande utgiven av 

EU kommissionen, har tjänstemännen heller inte kunnat täcka samtliga pelare i arbetet för att 

främja SMF i regionen vilket betyder att arbetet inte har varit omfattande.  

Småland-Blekinge regionen har inte använt sig av, eller använt mycket lite, medel från EU i 

arbetet för att stödja SMF och har därför heller inte kunnat gynnas av sitt medlemskap i EU i 

arbetet för att främja SMF.  

7.7 Reflektioner och följande steg 

Som framgått i undersökningen har länken till EU varit sekundär vilket även har kunnat 

reflekteras i Småland-Blekinge regionens arbete i främjandet av SMF.  

Att besvara varför Småland-Blekinge regionen först och främst vänder sig till statliga och 

regionala fonder i sitt arbete för att främja företagande kan vara en uppsats i sig.  

Forskningen kan undersöka om stödet från statliga och regionala fonder är tillräckligt, eller 

om stödet från EU är för avancerat för regionen, eller kanske för simpelt, för att 

handlingsplanen ska kunna appliceras i Småland-Blekinge regionen.  

En annan reflektion är om svaret hade sett annorlunda ut om studiet endast hade omfattat ett 

regionförbund åt gången.  
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Fortsatt forskning skulle också kunna innebära en likadan undersökning men applicerat i ett 

annat fall, kanske i en annan svensk region, eller en annan europeisk region, för att se om 

Småland-Blekinge regionen skiljer sig från andra regioner.   

I resultatet indikerar svaren i frågeundersökningen att det saknas en ägare av frågorna om 

främjandet av SMF sett till finansiering, men även spridning till vissa grupper. En annan 

utgångspunkt för undersökning skulle därför kunna vara att se vad Småland-Blekinge 

regionen gör för att främja SMF och hur besluten har tagits. På så vis skulle en till pusselbit 

kunna erbjudas som förklarar varför främjandet av kvinnligt företagande är en del av det 

regionala utvecklings schemat, men inte arbetslösa, äldre eller invandrare.  

Om undersökningen istället hade sett till vad Småland-Blekinge regionen gör för att främja 

SMF hade en helt ny bild kunnat visas som inte fokuserar på EU aspekten.  

För att behålla EU aspekten i undersökningen kan vidare forskning även se till andra områden 

som regionen arbetar med, eller göra en undersökning som kartlägger regionens 

tillfredställelse av EU-medlemskapet, där EU är fokus och inte SMF som fallet har varit i den 

här undersökningen.  
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Appendix/Bilagor 

 

 Frågeundersökning till näringslivsgruppen och kompetensförsörjningsgruppen: 

https://docs.google.com/forms/d/12D6Oxwb5nMOtWwKTGoXkWJUYr5zuH_-

d2SPRxjX2kB4/viewform  

Svar från frågeundersökning:  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ape5iH7W-

lVIdE5JaTdXUWw0MW9ELVczWVp0cmI0SkE#gid=0  
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