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En accelerator och naturlig mötesplats för samarbete, utveckling och tillväxt

Vision
Leia Accelerator är det naturliga valet för de företag som vill växa och lära. Leia
Accelerator är en mötesplats med ett flexibelt koncept som stimulerar och utvecklar
människors företagande, samt bidrar till att kvinnor och män äger och driver företag i
samma omfattning.
Företagare i alla åldrar med olika bakgrunder och från varierande branscher driver
affärsidéer och bidrar på så sätt till ökad tillväxt i regionen.
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Förord
Fyra företagsamma kvinnor upplevde att de saknade dagliga naturliga mötesplatser för
samarbete och idéutveckling. De saknade också det vardagliga samtalet över en kopp kaffe.
Så här tänkte de:
Det är ur de avslappnade dagliga mötena med andra kreativa människor som nya idéer och
problemlösning oftast sker. I samverkan mellan olika branscher och/eller kulturer blir
olikheterna till möjligheter och tillgångar istället för hinder. De flesta kvinnor är vana att
samarbeta kring viktiga frågor och att vara helt ensam som företagare kan skrämma. I ett
företagshotell för företagande kvinnor blir det enkelt att fråga och kvinnorna fungerar som
naturliga mentorer för varandra.
Nu är vi där!

Den här rapporten vänder sig till alla som varit med på resan. Projektledningen vill härmed
tacka:
Magma Västerbotten
Umeå kommun
Region Västerbotten
Tillväxtverket
Styrgruppen
Projektdeltagarna
Malin Lindberg, följeforskare
Lena Öhlund
Katarina Markström
Marie Sandström-Öhberg
.
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Sammanfattning
Projektet Leia Accelerator har under 2010-2012 drivits av den ideella föreningen Magma
Västerbotten med syfte att finna en metod för att accelerera jämställda företag (till minst
hälften ägda av en kvinna) och med minst tre års erfarenhet som företagare. Projektet kom
till efter en förstudie om behovet av ett företagshotell för kvinnor i Umeå samt ett inledande
projekt inom ramen för ”främja kvinnors företagande” som startade Leia företagshotell.
Siffrorna visade då att Umeå låg på en bottenplats bland landets 290 kommuner ifråga om
företagande kvinnor (2,2%). 19% av företagarna i Västerbotten är kvinnor. Det fanns ett
behov av företagsfrämjande åtgärder för redan befintliga företag.
Leia Accelerator har finansierats till hälften av Tillväxtverket med medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Den andra hälften har Region Västerbotten och Umeå kommun
stått för.
Styrgruppen har bestått av representanter från finansiärerna samt andra aktörer inom
affärsutvecklingsprojekt såsom Handelskammaren, Företagarna, Uminova och privata
företag.
Projektledningen har bestått av verksamhetschef, projektledare, affärsutvecklare och
projektassistent som själva är småföretagare. De har genomfört projektet enligt plan, det vill
säga identifierat behoven hos befintliga företag som vill accelerera och anpassat aktiviteterna
utifrån deras behov. Detta genom affärsutveckling, som bestått av coachning, seminarier,
uppmuntran till samarbete och att erbjuda en mötesplats. Andra aktiviteter för att nå målen
har varit samverkan med inkubatorer i regionen, information och samverkan med övriga
nätverk i näringslivet.
Leia Accelerator har nått syftet att skapa en metod som utvecklar jämställt företagande i
regionen. Metoden är vetenskapligt validerad genom följeforskning.
Följande mål har uppfyllts: Följeforskning om Leia Accelerator har presenterat resultat i
form av ny metod för att accelerera jämställt företagande, 17 företag (målet minst 15), ägda
till minst hälften av kvinnor, har accelererat på minst två punkter av följande: ökat sin egen
arbetstid i företaget, fler praktikanter, mer personal, fler samarbeten, inköp av externa
tjänster och ökad omsättning. Leia Accelerator har skapat och utvecklat ett nätverk bestående
av 237 (målet minst 150) aktiva företagande kvinnor i Västerbotten. Projektet har etablerade
samarbetspartners i Europa. Ryssland (Petrozavodsk), Åland och Malta. Tack vare projektets
genomförande har följande effekter uppstått: Fler arbetstillfällen, förebilder för män och
kvinnor i alla åldrar som vill bli företagare. Sätter Umeå och Västerbotten på kartan som en
region för jämställt företagande. Nya företagsidéer, nya metoder för företagande samt en
positiv och kreativ företagskultur har vuxit fram inom jämställt företagande. Leia är nu en
remissinstans i företagsfrågor gällande främst acceleration, mångfald och jämställdhet.
Följeforskaren har följt projektet utifrån organisationens olika perspektiv och löpande
återfört resultaten till projektledningen, vilket inneburit en kvalitetssäkring. Det
följeforskaren belyser är bland annat Leias grundfilosofi som är att det behövs en miljö som
präglas av andra normer än tidigare befintliga företagsstödjande miljöer. Det är det som
utvecklats på Leia. Beståndsdelarna i Leia Accelerators metod är: mötesplatsen, coachningen,
seminarier och konceptualisering, där den horisontella kommunikationen är viktig.
Några av lärdomarna från projektet är att rekrytering av projektdeltagare är viktig. Att vara
projektägare i ett så pass stort projekt som detta kräver likviditet och projektvana. Att en
tydlig planering och rollfördelning i början av projektet underlättar måluppfyllelse och
flexibilitet under projektets gång. Att följeforskningen har varit viktig för projektets resultat.
Den höjer kvaliteten och håller projektet på rätt kurs mot målen.
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Bakgrundsbeskrivning
Magma – Nätverket där kvinnor inspirerar och inspireras, finns på flera orter i Sverige och
hade 2009 ca 450 medlemmar totalt. Magma grundades 26 oktober 2002 av journalisten och
fotografen Helena Jönsson i öresundsregionen med fokus på kultur och integration. Syftet
var att knyta kontakter - både sociala och professionella - över båda sidor sundet. Sedan dess
har Magma utvecklats och utvidgats. Numera finns Magma även i Norrbotten, Nordnorge,
Västerbotten och Värmland. Inriktningen är fortfarande kultur och integration men
nätverket jobbar även för jämställdhet och eget företagande.
Magmas grundtanke är att stötta och hjälpa varandra både privat och i arbetslivet. Magma
vill vara en resurs där man kan få hjälp med idéer och olika projekt. Viktigt är också att lyfta
och synliggöra kvinnor i nätverket för att skapa förebilder.
Våren 2008 startade Magma Västerbotten, ett nätverk för företagsamma kvinnor. Ledorden
är lust, engagemang, drivkraft och aktivitet. Magma Västerbotten har idag ca 100
medlemmar.
Ganska snart upplevde kvinnor i Magma Västerbotten ett behov av mötesplatser och
gemensamma arbetsplatser för föreningen, men också för enskilda personer och företag.
Magma Västerbotten ville därför undersöka behovet av ett företagshotell för kvinnor i
Umeåregionen. En projektgrupp tillsattes med mål att den 30 september 2008 ha tagit fram
ett underlag i frågan.
Frågeställningarna som låg till grund för förstudien (bilaga 2) var följande: Vilket behov finns
det av ett företagshotell för företagande kvinnor i Umeå? Vilka företagshotell finns i Umeå
och hur drivs de? Vad ska ett företagshotell innehålla för att attrahera företagande kvinnor i
Umeå? Hur ska organisationen se ut för driften av företagshotellet? Vad kostar uppbyggnad,
drift och underhåll för företagshotellet? Hur skulle ett företagshotell för kvinnor kunna
finansieras?
Utifrån dessa frågeställningar genomfördes en enkätstudie där företagande kvinnor
tillfrågades om behovet av ett hotell, inventeringen genomfördes, möten med de intresserade
kvinnorna hölls, kalkylering utifrån intagna offerter gjordes, samt kontakt med eventuella
finansiärer togs.
Detta kom att bli ett underlag för ett företagshotell i Umeå-regionen.
Rapporten visade att det finns ett
behov av ett företagshotell för
kvinnor. Detta dels för att många
av de tillfrågade kvinnorna
upplevde sin nuvarande
arbetssituation som ganska ensam.
Problemen uppstår främst i och
med att många entreprenöriella
kvinnor arbetar hemifrån. De blir
således störda i sitt arbete då det
saknas tydliga gränser mellan
arbetsliv och ansvaret över barn
och hushåll.
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Dessutom lider de brist på det naturliga nätverkandet och idéutvecklandet som det innebär
att dagligen arbeta tillsammans med andra.
Att kvinnor som företagare ofta integrerar företagandet i sin totala livsform - företagandet är
ett medel och inte ett mål, visar också Forskningsprogrammet FEM vid Forum för
småföretagsforskning på uppdrag av Näringsdepartementet, NUTEK och EU. Där belyses att
kvinnors företagande skapas i en kontext, det vill säga, är beroende av omgivningen och
situationen i allmänhet. Därför uppvisas stora skillnader mellan kvinnors företagande i olika
länder, regioner, sektorer etcetera.
En sektor som är intressant i och med lågkonjunkturer är offentlig sektor. Det är möjligt att
på grund av uppsägningar kommer allt fler kvinnor att göra avknoppningar från offentliga
organisationer.
De mervärden som kvinnorna vill ha förutom delade kontorskostnader, är framför allt
ekonomisk rådgivning, affärsnätverk samt affärscoachning. Det är också viktigt med
medverkan i ett professionellt nätverk på ett naturligt och enkelt sätt.
Det som också kom fram under studiens gång var att företagshotellet skulle kunna fungera
som en accelerator. Det vill säga underlätta och stimulera för företag som hållit på några år
till att våga/vilja expandera. Att viljan till expansion finns, visar Forskningsprogrammet FEM
vid Forum för småföretagsforskning, där 50 procent av de tillfrågade företagande kvinnorna
gärna såg en företagsexpansion om möjlighet fanns. Leia Accelerator skulle då i form av
accelerator kunna utgöra den
möjligheten.
Forskningsresultatet avlivar också
myten om att företagande mäns vilja
till expansion är så mycket större än
kvinnornas. Det är faktiskt bara nio
procent fler av männen som önskar en
sådan.
För att få de mervärden som kvinnorna
i enkätstudien efterfrågade, och för
funktionen som accelerator, krävs det
mer än bara gemensamma lokaler.
Förstudiens slutsats blev:
 Det behövs ett företagshotell för kvinnor i Umeåregionen.
 Företagshotellet bör förutom kontorsutrustning tillföra kvinnorna mervärden det vill
säga tillgång till affärsnätverk, kollegor, affärscoachning, ekonomisk rådgivning,
utbildningslokaler.
 Leia Accelerator bör till en början drivas i projektform med målsättning att efter en
treårsperiod permanentas.

Lite statistik…
(Källor: Tillväxtverket, Kvinnors och mäns företagande. Fakta om kvinnors företagande,
januari 2009, Jämställt företagarindex, januari 2009)
 19 % av företagarna i Västerbotten är kvinnor.
 22 % av företagarna i Sverige är kvinnor.
 Kvinnors företagarandel ger Sverige plats 22 av 27 länder i EU (endast fem länder har
en mindre andel företagande kvinnor).
 Andelen företagande kvinnor i svenska kommuner varierar mellan 19 % (Färgelanda)
och 40 % (Danderyd).
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Andelen av den arbetsföra kvinnliga befolkningen som är företagare, varierar från 2 %
(i Oxelösunds kommun) till 9 % (i Bornholms kommun).
Umeå låg på en bottenplats, tredje från slutet, bland landets 290 kommuner i fråga
om företagande kvinnor. Bara 2,2 procent av Umeås kvinnor i åldern 16-64 år är
företagare. Å andra sidan, i Bjurholm är 7,2 procent av kvinnorna företagare. Men i
landets bästa kommun, Borgholm, är de exakt fyra gånger fler. (Källa:
Västerbottenskuriren)
Kvinnors företagande i Sverige ligger på en bottennivå också sett med ”gamla”
europeiska ögon. Sverige låg vid tiden för projktansökan på 14:e plats bland de 15
ursprungliga EU-länderna. Bara Danmark ligger sämre till. Källa:
(Västerbottenskuriren)
Enligt Svenskt näringslivsrapport tar det 80 år innan kvinnorna är ikapp männen
som företagare om vi fortsätter som hittills.
Av 550 000 företag som granskats drivs 26% av kvinnor. Kvinnor står bakom 35% av
alla nystartade företag och de flesta av dessa har 0-5 anställda.

Företagshotell för kvinnor blir accelerator för jämställt företagande
Under våren 2009 påbörjades planeringen för att starta upp företagshotellet. Det bildades en
grupp av intresserade företagare i Magma Västerbotten som växte och kom att innehålla
mellan 10-15 personer. Denna grupp började tillsammans forma konceptet att få igång ett
företagshotell för företagande kvinnor. Parallellt med detta pågick ett intensivt arbete med
att hitta centrala lämpliga lokaler. En ansökan skickades till Länsstyrelsen för att finansiera
ett företagshotell och dess verksamhet. 2009-03-23 kom ett beslut som möjliggjorde
uppstarten av ett företagshotell. Då projektomgången tog slut november 2009, fanns där inte
möjlighet för projektet att sikta på något annat än en start. Beslutet gav Magma ideell
förening en tilldelning på 850 000 kronor. Projektets syfte var att främja nyetableringar och
utveckling av startade företag samt medverka till ökad sysselsättning och god företagsmiljö
inom området entreprenöriella kvinnor.
Projektet beviljades medel för perioden 2009-01-01 – 2009-11-30. Dessa medel skulle
användas till projektledning, affärsutveckling, coachning och receptionist.
Hösten 2009 pågick inledande affärsutveckling och
coachning för företagarna samt arbetet med att få
lokalerna renoverade och möblerade. En kontinuerlig
rekrytering av företag och samarbetet med inkubatorerna
i Umeå började också ta form. Invigningen den 3 oktober
var också en del av förberedelserna. Projektet
uppmärksammades en del i media men någon regelrätt
marknadsföring påbörjades inte. Trots detta hade Leia
hösten 2009 tolv företagare som skrivit hyresavtal (med
marknadsmässiga hyror) samt sex som var intresserade
av abonnemang.
Under uppstarten av Leia uppmärksammades att det pågick en mängd stöd för nystartade
företag men mycket få stödjer företag som är äldre än tre år. Det upptäcktes även att många
av de som sökte stöd hos Leia var företagare som haft företag längre än tre år och önskade
expandera sitt företagande till en ökad omsättning och anställningar.
Under projektet för uppstart av företagshotell under våren 2009 upptäcktes ytterligare behov
i samhället och projektidén förfinades till att fylla ett behov som ingen annan aktör fyller –
nämligen acceleratorverksamhet för jämställt företagande. Målgruppen företag som ägs till
minst 50% av kvinnor omfattas inte traditionellt av acceleratorverksamhet via
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riskkapitalbolag. Det fanns ingen aktör på marknaden som ger stöd i form av mjuka värden
till företag som är äldre än tre år.

Koncept Leia Accelerator
Forskning visar att nya tillvägagångssätt behövs för att skapa insatser för kvinnors
nyföretagande. Projektet är övertygat om att nya tillvägagångssätt behövs för att accelerera
redan existerade företagandet bland kvinnor. Det fanns vid projektets start inkubatorer för
nystartade företagare, men inga acceleratorer som stöttar kvinnor vars företag har några år
på nacken och önskar accelerera i ökad omsättning och anställningar.
Leia Accelerator har skiljt sig från övriga aktörer på marknaden på två stora områden målgrupp och kunskapsöverföring.
Stöd för företagande via kommun, universitet, Almi, Jobs & Society med flera riktar sig till
nyföretagande. Det vill säga företag som inte har varit igång mer än upp till tre år. För
företagare som är mer erfarna och varit igång längre fanns det vid projektets start mycket
litet stöd i form av kunskap om hur man accelererar personellt och ökar omsättningen. Leia
Accelerators målgrupp har varit företagare som har företag med minst tre år på nacken och
önskar accelerera personellt och/eller öka omsättning och därmed bidra till samhället med
fler arbetstillfällen.
De som ger stöd till redan etablerade
företagare är exempelvis Connect
Norr och Västerbottens
handelskammar. Leia Accelerator har
skiljt sig från Connect Norr genom
att rikta in sig på de mjuka
kunskapsdelarna i företagande i
samarbete med kapital och
styrelsekompetens via Connect Norr.
Leia har också erbjudit nätverk både
genom att dela lokaler och ett extern
nätverk i form av prenumeranter och
allmän inbjudan till seminarier på
Leia. Båda nätverken har varit
affärsdrivande. Handelskammaren erbjuder seminarier och kurser för företagare, Leia har
erbjudit företagarna att dela lokal och ett långsiktigt pågående kunskapsöverförande.
Kunskapsöverföring på Leia Accelerator har skett via personer som är aktiva företagare,
vilket skiljer sig från övriga aktörer på marknaden. Leias grundare, ledning, coacher och
seminarieledare är alla aktiva företagare som gjort eller gör resan från enmansföretag till att
anställa och att öka omsättningen. Projektet är övertygat om att de som utövar praktiskt
framgångsrikt företagande är inspirerande förebilder och förmedlar kunskap om
framgångsrikt företagande på ett sätt som genererar snabba effektfulla resultat. När man
arbetar i samma lokaler som de som lyckats smittar det av sig hur man går till väga. När man
dessutom får seminarier, workshops och coachning av de som redan gjort resan är
sannolikheten för att lyckas mycket stor.
Leia Accelerator har fyllt ett behov hos företagare som varit igång några år och inte längre är
berättigade till åtgärder för nyföretagande. Leia Accelerator har fyllt ett kunskapsbehov
genom att ge kunskap om de mjuka delarna av företagande till redan etablerade företagare.
Initiativet till Leia Accelerator kom från företagare som själva upplever behovet av stöd till
redan etablerade företagare. Det nya och innovativa för en accelerator (som traditionellt
arbetar med riskkapital/affärsänglar) är att skapa kunskapsöverföringen från de företagare

9

som lyckats öka personellt och omsättningsmässigt till de som önskade göra den ökningen,
att ha en gemensam lokal där kunskap, nätverk, antalet affärer och företagen får växa.
Därför ville Magma Västerbotten med projektet Leia Accelerator skapa en mötesplats, en
knutpunkt för affärsverksamhet som fungerar som accelerator. Konceptet skulle utveckla
kvinnors företagande utifrån kvinnors sätt att tänka, skapa och agera, vilket skulle medföra
högre omsättning, möjlighet att anställa och därmed nya arbetstillfällen.
Leia Accelerator skulle bli en fysisk mötesplats där företag ämnade ge förutsättningar och
möjlighet att växa och på så sätt skapa nya arbetstillfällen och tillväxt. Hyresgästerna skulle
betala en marknadsmässig hyra för sin plats i företagshotellet.
Leia Accelerator skulle även erbjuda tillfälliga lokallösningar till företagare. Förhoppningen
var att kanske framförallt företag som ligger i andra delar av Västerbotten skulle vilja
abonnera.
Intentionen var att företagande kvinnor i Västerbotten från olika branscher, i olika åldrar och
med olika kulturell bakgrund, skulle forma en nyskapande mix som leder till accelererande
av företag.
Leia Accelerator skulle drivas av verksamhetschef, projektledare, projektassistent samt
affärsutvecklare. Samtliga roller med deltidsuppdrag i projektet.
Acceleratorverksamheten skulle bestå av personlig och gemensam affärsutveckling där
coachning av certifierade coacher, seminarier i affärsutveckling ledda av kvinnor som
företagande förebilder inom det aktuella området skulle ingå. All verksamhet skulle anpassas
efter kvinnornas behov som de ser ut just vid varje tillfälle. Förutom de inplanerade
verksamheterna skulle de viktiga dagliga mötena med andra företagare samt möjlighet till
”akut affärsutveckling” av affärsutvecklaren tillkomma.
Leia Accelerator skulle vara en arena där kvinnor kunde vara sig själva både som människor
och företagare. Där idéer utvecklades och skapades utifrån dessa företagares önskemål och
förutsättningar. I de dagliga mötena med andra företagande kvinnor skulle möjligheter och
svårigheter kunna diskuteras på ett avspänt och lättsamt sätt. Samarbete skulle premieras
före konkurrens.
Här skulle det vara okej att prata pengar, lönsamhet och drömmar, likväl som
barnuppfostran och jämställdhet i hemmet. Att stötta varandra i hur jag får ihop
företagandet med kraven som ställs på mig som kvinna, partner, mamma och dotter.
Om vikten av att skapa en plats där företagande kvinnor utvecklas, expanderar och lär sig
hitta nätverk som gynnar deras tillväxt, talar även Frida Haavisto (grundare av Driftig.nu)
och hon lägger stor vikt vid kommunikationen:
”Vår erfarenhet är att många kvinnor som vill starta företag inte ens känner till de
organisationer som hjälper till vid företagsstarten. Att undersökningen dessutom visar att
många har upplevt att de blivit diskriminerade i mötet med dessa, är oroväckande.
Kommunikation kring företagande måste förpackas om och nå ut via nya kanaler”, säger hon.
I kombination med den uttryckta svårigheten att få livspusslet att gå i hop, uppger 73 procent
av de tillfrågade kvinnorna att det faktum att man måste jobba hårt för att få igång ett företag
som orsak till varför fler män än kvinnor driver företag i Sverige.
Leia Accelerator var en idé som sprungit ur möten mellan företagande kvinnor. Projektet
drevs av kvinnor som själva är företagare. Därför var Leia Accelerator ett gräsrotsprojekt
som verkade praktiskt i verkligheten här och nu.
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Den här rapporten beskriver projektets genomförande, måluppfyllelse och lärdomar.
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Målbeskrivning
Syfte med projektet
Att skapa en metod som utvecklar ett jämställt företagande i regionen.

Projektets mål






Följeforskning om Leia Accelerator presenterar resultat i form av ny metod för att
accelerera jämställt företagande.
15 stycken företag, ägda till 50 % av kvinnor, accelererar (ökar personal- och/eller
omsättningsmässigt).
Minst tre företag som ägs av utlandsfödda kvinnor expanderar.
Antalet företag i Västerbotten, som till minst hälften ägs av en kvinna har ökat med
minst 10.
Leia Accelerator har skapat och utvecklat ett nätverk bestående av minst 150 aktiva.
företagande kvinnor i Västerbotten, 40 abonnenter från Västerbottensregionen samt
etablerade samarbetspartners i Europa.

Projektets målgrupp
Den primära målgruppen är företag, äldre än tre år, som till minst 50 procent ägs av kvinnor.
Sekundär målgrupp är regionala beslutsfattare och politiker, för vilka projektets medlemmar
ska demonstrera de metoder och verktyg som används för att främja nya företag.

Effektmål
Tack vare projektets genomförande förväntas följande effekter att uppstå efter projektets slut
och framåt:
 Fler arbetstillfällen
 Förebilder för män och kvinnor i alla åldrar som vill bli företagare
 Sätter Umeå och Västerbotten på kartan som en region för jämställt företagande
 Nya företagsidéer har vuxit fram.
 Nya metoder för företagande har vuxit fram
 Fler regioner har startat Leia Accelerator enligt projektets acceleratorkoncept
 En positiv och kreativ företagskultur har vuxit fram inom jämställt företagande
 Är en remissinstans i företagsfrågor gällande främst acceleration, mångfald och
jämställdhet
 Kvinnors företagande är lika omfattande som mäns.
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Strategier för måluppfyllnad
För att uppnå de fastställda målen som alla syftar till ett ökat jämställt företagande i
Västerbotten, skulle Leia Accelerator erbjuda en fysisk mötesplats som skulle bli en
knutpunkt för affärsverksamhet. Genom affärsutvecklande aktiviteter och samarbete med
myndigheter, organisationer och andra aktörer, skulle detta leda till ökad lönsamhet för
jämställt företagande i regionen.

Metod:
Identifiera behoven hos befintliga företag som vill accelerera genom ökad omsättning,
anställningar, inköp av externa tjänster, samarbete med andra företag och ta sig an
praktikanter.
Aktiviteter:
 Samverka med inkubatorer i regionen
 Informera och samverka och med övriga nätverk i näringslivet
 Erbjuda en mötesplats
 Seminarier
 Affärsutveckling
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Projektorganisation

Projektägare
Den ideella föreningen Magma Västerbotten.

Styrgrupp
Roland Carlsson, Näringslivschef, Umeå kommun
Margitha Andersson, Näringslivschef, Lycksele kommun
Gunilla Lindner, Projektledare, Västerbottens Handelskammare
Maria Hedblom, Näringslivschef, Vindelns kommun
Christer Karlsson, VD, NRA
Anna Isaksson, Projektledare, Företagarna
Fredrik Nyström, Projektledare, Uminova
(Ingrid Lindelöw Berntson, Egenföretagare, SHIFT Education AB – föredragande)
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Ansvarsområden
Projektägare
Övergripande ansvar för projektet.
Styrgrupp
De övergripande strategierna.
Verksamhetschef
Ansiktet utåt.
Genomförande av de övergripande strategierna. Ser det stora. Ansvarar för utvecklingen.
Samverkan med andra projekt, driva utvecklingsfrågor, möten med styrgrupp. Information
om projektet. Samordning och nätverkande med andra projekt. Spridning av resultat från
följeforskningen. Arbetsleda projektledare.
Projektledare
Spindeln i nätet
Rapportering, kommunikation och administration av projektet. Sköter det löpande.
Arbetsleda projektassistenten. Kontakt med Leiaföretagare. Lägger upp rutiner.
Administration av seminarieprogram, löpande ekonomi. Utför visningar av Leia Accelerator.
Projektassistent
Hjälpande hand
Assisterar projektledningen med administration och information kring
seminarieverksamheten, kallelser till möten, administration av anmälningar,
protokollskrivning och i övrigt förekommande arbetsuppgifter.
Affärsutvecklare
Vägvisaren
Affärsutvecklare för företagens samt Leias affärsutveckling. Kontinuerlig kontakt med Leias
företagare för att driva på varje företags affärsutveckling mot ökad omsättning och
expansion. Inspirera till nya affärsidéer. Lyssna in företagarnas behov. Ansvar för föreläsare
till seminarier. ”Akut rådgivning” om så behövs. Kvalitetsbedöma seminarier. Matcha
företagare med rätt coach.
Ekonom
Projektekonomin.
Ansvarar för den ekonomiska redovisningen av projektet. Lägger upp ekonomiska rutiner för
projektledaren. Nära samarbete med projektägarens kassör.
Under den senare delen av projektet har ekonomiarbetet fördelats på en ekonom, en
controller och en revisor.
Coacherna
Hjälp till självhjälp
Har individuella coachande samtal och gruppcoachningar. Är certifierade enligt ICF
standard. ICF definition av coachning: Ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande
och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella
potential.
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Mötesrutiner och beslutsordning
Styrgruppen
Styrgruppen har stått för de övergripande strategierna. Gruppens medlemmar representerar
erfarenhet och kontakter från näringslivskontor i tre olika kommuner i Västerbotten,
projektvana såväl på regionnivå som på internationell nivå. Näringslivserfarenheter från ett
flertal branscher. Verksamhetschefen har varit sammankallande till och även lett mötena.
Projektledaren har varit sekreterare vid mötena. Till en del möten har representant från
projektägaren adjungerats. Även följeforskaren har adjungerats till möten.
Styrgruppen har träffats en gång i kvartalet. Hösten 2011 och 2012 ställdes mötena in på
grund av att många fick förhinder. 2011 framflyttades mötet och hölls senare. 2012 byttes
mötet ut mot ett telefonmöte med verksamhetschefen per deltagare i styrgruppen. Samtliga
möten har protokollförts.
Styrgruppen har upplevts som en engagerad grupp, dels av projektledningen, men också av
följeforskare.
Projektledningen
Projektledningen har bestått av
verksamhetschefen, projektledaren,
affärsutvecklaren och projektassistenten
med alla lika stor beslutanderätt.
Följeforskaren har adjungerats och varit
aktiv i diskussionerna men inte haft
beslutanderätt. Gruppens syfte har varit
att leda och utveckla projektet mot sina
mål. Att följa upp hur det går, analysera
och vidta åtgärder.
Projektledningen träffades varje vecka
till en början. Det var en medveten
strategi för att få igång projektet.
Därefter var projektledningsmötena varannan vecka, som ändrades till att mötena hölls med
tre till fyra veckors mellanrum. Datum fastställdes ett halvår i taget. Erfarenheten gav att täta
möten innebar mycket administration, men inte mer utveckling. Mötena har protokollförts.
Projektledningen har haft en planeringsdag varje halvår. Syftet har varit att fokusera på ett
längre perspektiv vid dessa möten. Mötena har protokollförts.
Leiamöten
Leiamötena började drygt ett år innan projektet startade. Till en början var det möten som
syftade till att samla intresserade av det som sedermera blev projektet. Under projektet har
mötena istället blivit en kanal för att informera om vad som händer i projektet och hur
tankarna går. Det har också varit ett verktyg för att lyfta företagerskorna och de framgångar
de har. En effekt av mötena är att önskemål och synpunkter från deltagarna har kunnat
plockas upp, diskuteras och åtgärdas snabbt. Leiamötena har hållits med tre till fyra veckors
mellanrum. Alla hyresgäster och deras anställda med praktikanter har kallats till mötena.
Även utflyttade har kallats. Mötena har haft stor uppslutning med i snitt 15 deltagare på varje
möte. Det finns minnesanteckningar från alla leiamöten.
Veckomöten
Alla praktiska/administrativa uppgifter har styrts bort från projektledningsmötena till
projektledaren och projektassistenten som varje vecka haft ett möte för att planera arbetet.
En ”att göra-lista” har prickats av eftersom. Ingen övrig dokumentation.
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Samarbete med andra projekt och organisationer
Samarbete har skett med projekt som BICFactory, Krenova, Västerbottens
Handelskammares olika projekt, Coompanions,
Uminovas samt Almis med flera.
Leia har bjudit in till gemensamma träffar där
man samarbetat kring Hur stärker vi kvinnors
och jämställda företag? Vad kan vi göra
tillsammans? Projektet har också sett det som
en viktig uppgift att slussa företagerskorna rätt.
Det vill säga en person som går i ”starta eget
tankar” inom de kreativa näringarna ska slussas
till Krenova, en akademiker till Uminova etc.
och en företagerska som varit i gång i minst tre år till Leia Accelerator.
Exempel på aktiviteter som gjorts tillsammans är Granddagarna och Joy of progress.
Uppföljning Joy of Progress (bilaga 3). Dessa samarbeten kommer att fortsätta även efter
projekttiden då delar av projektledningen och Magma Västerbotten tillsammans med
kontakter som skapats i och med projektet planerar en Framgångsfestival- Mycket snack och
mera verkstad.
Projektet har också samarbetat med och deltagit i Umeå C och marknadsföreningens
aktiviteter. Genom detta har projektet fått kontakt med företagare och främjare i andra
branscher än de som oftast deltar i projektaktiviteter som arrangeras av Almi och
projektägarna som beskrivits ovan. De har på så sätt gjort Leia känt även i dessa grupper och
det har medfört samarbeten kring aktiviteter som gynnat företagen på Leias acceleration och
på så sätt projektets mål och syfte.
Samarbetet med liknande projekt har Leia Accelerator sett som nödvändigt för att
effektivisera stödet för jämställda företag i Västerbotten. Här finns fortfarande mycket att
göra för att aktörerna ska samarbeta och inte konkurrera. En svårighet och ibland en
kommunikationssvårighet är att Leia drivs av företagare för företagare. De andra projekten
drivs av tjänstemän. Vilket gör att arbetssituationerna ser olika ut och därmed sättet att
kommunicera.
Verksamhetsledaren har också varit med som sakkunnig i WEED-projektet (Women,
Enterprise and Employment in Local Development) och fått möjlighet att berätta om
projektet och dess resultat vid europeiska projektmöten i Sverige, Frankrike, Belgien och
Polen.
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Genomförande och resultat
Projektet Leia Accelerator genomfördes under tiden 2010-12. För att nå målen har projektet
följt den ursprungliga planen där behoven identifierats hos företagen i projektet.
Huvudaktiviteterna har varit:
 Samverka med inkubatorer i regionen
 Informera och samverka och med övriga nätverk i näringslivet
 Erbjuda en mötesplats
 Seminarier
 Affärsutveckling
I dialog med följeforskaren, styrgruppen, deltagarna och projektägaren har projektets
utformning anpassats för att nå syftet och målen med projektet. Nedan beskrivs
tillvägagångssättet och metoden samt effekterna av respektive insats.

Program, Leia Accelerator
Syftet med program på Leia Accelerator är att ge kunskap och stöd till företagarna inne i
acceleratorn att accelererar till de mål de själva valt.
Programmets kärna är att lyssna in vad företagarna behöver för kunskap och stöd för att
accelerera och leverera det i form av individuellt stöd, stöd i grupp samt föreläsningar och
utbildningar.
Nedan finns en sammanställning av vilka aktiviteter som genomförts under 2010 – 2012.
Programmet startade 2010 med aktiviteter kring
visioner och mål för företagande samt kunskaper i
ekonomi. Personlig effektivitet var temat under våren
och under hösten 2010 utbildades företagarna i
försäljning.
Våren 2011 fokuserades programmet på ekonomi och
under hösten att skapa rådgivande styrelser runt
företagen som stöd för att accelerera företagen samt
två utbildningar i försäljning. Även kunskaper i it
frågor, marknadsföring och nätverkande berördes.
Under våren 2012 var fokus marknadsföring och att
ta plats. Hösten 2012 ägnades till bokföring som
drivkraft och affärsmässighet.
Det som har gett mest effekt på accelerationen enligt
enkätundersökningarna är att vistas på samma ställe,
utbyta erfarenheter och möta likasinnade. Därefter
har den individuella coachningen och
gruppcoachningen varit viktig. Utbildningar och
förebildsföreläsare har haft mindre påverkan.
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perioden januari-februari 2010
 De första två månaderna bestod till största delen av planering av projektets
aktiviteter.
 Upphandling av tjänster och de stora investeringarna.
 Tittade närmare på de administrativa rutinerna kring rekvireringen.
 Några aktiviteter kom igång redan under de första två månaderna. Fyra träffar där
deltagarna spelat Cash Flow. En företagerska påbörjade sin coachning.







perioden mars-augusti 2010
Planeringen fortsatte under mars.
En idé om en konferens för företagande kvinnor började bearbetas. Projektledningen
fördjupade sina genuskunskaper med hjälp av projektets följeforskare.
Ansökan om mer projektmedel hos Länsstyrelsen gjordes och beviljades i projektet
Leia Näring, som löpte parallellt med Leia Accelerator.
Upphandlingen av projektledningens tjänster fortsatte.
Studiebesök från Humanus Starta-eget-utbildning. Deltagande i Sveafestivalen och
profilering på universitetet. Cashflow och grundutbildningar i Word, Excel och e-post.
En inspirationsföreläsning med Maria Appelqvist och en föreläsning om Personlig
effektivitet med Lena Lundqvist.

perioden september-december 2010
 Cashflow nio gånger under hösten. Varje tillfälle inleddes med en föreläsning på
höstens tema – Sälj!
 Fortsatt arbete med att få till en konferens för företagande kvinnor. Problem med
finansieringen har gjort att tidpunkten för konferensen har skjutits fram.
 Projektet Leia Näring, som löper parallellt med Leia Accelerator har slutförts. Gjordes
en ansökan om ett nytt projekt till ESF.
 Enkätundersökning om acceleration.
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I september hade vi en halvdag på IKSU med temat nätverkande. Marlene Bergqvist
föreläste om Hälsa för sjuka. En utbildning – Millionaire Mindset.
I oktober föreläste Veronica Hedenmark om sitt företagande på Leia.
Dialogseminarium om genus och företagande.
Besök av företagare från Kramfors i november. Nätverksträff för ambassadörerna i ett
av handelskammarens projekt.
I december hade Leia öppet hus en dag med information om projektet.
Förebildsföreläsning med Eva Grahn Håkansson och Marie Lundgren. Genusträff.

perioden januari-mars 2011
 Planeringsdag för projektledningen om
vårens aktiviteter på Leia.
 En enkätundersökning för att mäta
accelerationen genomfördes i december
2010 och sammanställdes i januari 2011.
 Informerat om Leia i samband med
vernissagerna varje månad.
 Medverkat under WEED-konferensen och på
Noliamässans Framtidslandet.
 Leias hemsida omarbetades för att förtydliga
vad projektet är.
 Föreläsningar och utbildning om Sälj, Råd!
och Familjerätt.
 Veckovis it-rådgivning. Ett Cash Flow.
 Studieresa till Kalifornien, USA.
perioden april-augusti 2011
 Gruppcoachning och it-träffar varje vecka,
förutom under semesterperioden.
Information om projektet i samband med
konstvernissager.
 April - inspirationsföreläsning av Maria
Österåker, umepolitiker på besök och Cash
Flow.
 Maj – besök av Öviksföretagare och
dialogseminarium på temat samarbete.
 Juni – Cash Flow.
 Augusti – planeringsdag för projektledningen
och start på säljutbildningarna.
 Ännu en enkätundersökning har genomförts.
perioden september-december
 Säljträffar och it-träffar varje vecka, förutom
under jullovet. I samband med tre
konstvernissager har vi informerat om
projektet. Cash Flow två gånger.
 September och oktober– De två parallella
säljutbildningarna fortsatte. Genusutbildning,
uppdelat på två tillfällen. Två tillfällen
projektmetodik. Medarrangör till konferensen
Joy of Progress.
 November – Kvinnor från Petrozavodsk
gjorde ett studiebesök på Leia. Öppet hus på
Leia.
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December – 8/12 – Förebildsföreläsning av Viktoria Knutsson Nilsson.
Ännu en enkätundersökning har genomförts.

perioden januari-mars 2012
 Deltog med monter under
Västerbottens Granddagar.
Även eget program på
Västerbottens Granddagar i
samarbete med
Västerbottens
Handelskammare,
Uminova Innovation och
Coompanion. Därför ska vi
fortsätta satsa på kvinnors
företagande.
 Hantverksföreningen på
studiebesök.
 Deltog under dag om
Regional innovationsdialog
i Skellefteå.
 Vernissage och info om Leia
Accelerator
 Connect genomförde minisprångbrädor med fem företag.
 Hur mycket ska jag ta betalt för att få den lön jag vill ha? Workshop
 Att höja priset och stå för det – tre tillfällen
 Cash Flow
 Luncha och lär
 Föreläsning: Kvinnors företagande på nätet. Annakarin Nyberg.
 Förebildsföreläsare Kerstin Gunnarsson, Hooked on Nature
 Föreläsning: Anna Åberg, Leva som digital nomad – vad jag har lärt mig så här långt.
 Marknadscoachning – så skapar jag träffsäkra annonser.
 I slutet av mars skickades ännu en enkätundersökning ut. Handlade om nya varor och
tjänster.
 Nio tillfällen Wordpressutbildning.
perioden april-augusti 2012
 Veckovis WordPress-kurs och Gruppcoaching varje vecka utom i juli.
perioden september – december 2012
 Gruppcoachning varje vecka. Luncha och lär,
varannan vecka. Wordpresskurs vid elva tillfällen.
Information under vernissagerna.
 Studieresa till Malta.
 Kursen bokföring som drivkraft, fyra tillfällen.
 En serie med tre webinarier om affärsmässighet.
Föreläsning om mål och visioner.
 Accelerationsjubileum med många föreläsare.
 Ännu en språngbräda med Connect.
 Studiebesök från RUS arbetsgrupp, från
Handelskammaren och Petrozavodsk samt från
Skellefteå, också tillsammans med
Handelskammaren.
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Beskrivning coachning, gruppcoachning och rådgivande styrelser
I Leia Accelerators metod har coachning och gruppcoachning varit ett centralt stöd i
processen att accelerera företagandet. Det andra året erbjöds även stöd att sätta upp och
driva en rådgivande styrelse till varje företag. Nedan beskrivs metoden coachning samt de
rådgivande styrelserna på Leia Accelerator.
Coachning
Coachning är en mål- och handlingsinriktad samtalsmetod. Leia Accelerator har använt
professionella coacher certifierade via International Coach Federation (ICF).
ICF:s coachning utgår från 11 kärnkompetenser (bilaga 4) som stöd
till att klienten ska uppnå sina mål. På Leia Accelerator har målen
varit specifika för acceleration i företagandet.
Alla ICF-coacher är bundna till etiska riktlinjer (bilaga 5) och
kvalitetssäkrade.
Deltagarna i Leia Accelerator har fått sex individuella coachsamtal
med ICF-certifierad coach. I följeforskningen är det tydligt att
coachningen är en av byggstenarna i metoden som bidragit till
acceleration i företagen genom att skapa mod, självförtroende och ny
kunskap hos företagsledaren.
Gruppcoachning
Gruppcoachning på Leia Accelerator bygger på samma metod som i
den ovan beskrivna individuella coachningen. Skillnaden är att i
gruppcoachning är det hela gruppen som coachas.
Leia Accelerator har erbjudit ett gruppcoachningstillfälle varje vecka, utom vid julledighet
och semester.
Vid gruppcoachningstillfällena sker kunskapsutbyte, att deltagare ger stöd till varandra,
nätverkande och samarbeten utvecklas.
Rådgivande styrelser
Under Leia Accelerators andra år erbjöds utbildning och stöd för att skapa och driva
rådgivande styrelser.
Utbildningen innehöll hur man ger ägardirektiv, leder en styrelse samt formalia. Leias
affärsutvecklare bidrog med att hitta rätt styrelsemedlemmar, ge stöd till att formulera
ägardirektiv och var med på möten för att visa hur styrelsearbete drivs för att ge acceleration
i företag.
Sex företag valde att ha en rådgivande styrelse vilket har bidragit till acceleration i form av
fokus på vad som genererar inkomster, samarbeten med övriga företag på Leia i exempelvis
marknadsföring, kunskapsöverföring och ökat nätverkande.
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Temaintervjuerna
Projektledningen har genomfört fyra temaintervjuomgångar med deltagare som har sina
kontor på Leia. Detta för att få en personlig kontakt med var och en, men också för att se om
ledningens arbete styr åt rätt håll. De teman som varit är: Samhörighet/samarbete och
uppföljning på det, målsättningar, Leias varumärke samt lärdomar under projekttiden.
Det projektet fått ut av dessa intervjuer är framförallt önskemål av aktiviteter men också
förslag på hur projektet ska nå fram med information på ett bättre sätt, var man vill vara
delaktig och inte. Detta har bland annat inneburit att projektet förändrat rutiner kring
rekrytering av nya deltagare med tydligare information om vad projektet förväntar sig av dem
i projektet men också vad de kan ha för förväntningar på projektet. Intervjuerna har också
gjort projektet medvetet om varför somliga av projektdeltagarna inte varit med på
aktiviteterna under perioder. Deltagarna har uppskattat det enskilda samtalet med
projektledningen. Svårigheterna har varit att få till tider med respektive företagare, då alla
har fullt upp med sina verksamheter.

Rekrytering
När det blivit aktuellt för nya företagare
att flytta in på Leia och eventuellt delta i
projektet, har det först genomförts en
intervju med den nya hyresgästen och
eventuella projektdeltagaren. Syftet har
varit att informera om projektet och för
att läsa av om företagaren är tillräckligt
intresserad av projektet och är villig att
accelerera sitt företag. Projektledaren har
genomfört samtliga intervjuer
tillsammans med antingen
verksamhetschefen eller affärsutvecklaren
(bilaga 6, Rutin för rekrytering).
Fördelarna med att intervjua:
 Säkerställer att alla får all nödvändig information
 Bedömer om företagaren har tillräckligt stort intresse för projektet
 Möjlighet att plocka upp frågeställningar och idéer som den inflyttade har

Nätverk- externa kontakter
Under projektet har verksamhetsledaren deltagit och informerat om Leias verksamhet bland
småföretagare, större företag, organisationer och offentlig verksamhet. Verksamhetsledaren
har deltagit i frukostmöten, seminarier som rört näringslivsfrågor och också informerat om
Leia på dessa. Leia har därmed synts och hörts på bland annat BNI, Rotary, Morgonpasset,
walk and talk, Företagarnas möten, Marknadsföreningens möten, Hantverksföreningens
möten och på Umeå C:s arrangemang. Dessa kontakter har därmed möjliggjort för
deltagarna i projektet att få en ingång i dessa nätverk.
Leia har mottagits positivt i de flesta sammanhang. Svårigheten har ibland varit att bland de
etablerade företagarnätverken få accept för att företag kan drivas på många olika sätt och i
branscher som till viss del är helt nya som kommersiell verksamhet.
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På sändlistan varifrån projektet distribuerar sitt månadsbrev har vi passerat 600 personer
med bland annat regionens alla näringslivschefer, projektledare för affärsutvecklingsprojekt,
Tillväxtverket, Region Västerbotten, banker, riskkapitalister samt enskilda företag och
personer som funderar på att starta företag.
Leia är känt i Umeå med omnejd samt ute i länet och i viss mån i övriga Sverige. Projektet har
fått förfrågningar om att starta Leia t ex i Stockholm, Härnösand och på Åland.
Under projekttiden har verksamhetsledaren besökt Åland vid två tillfällen. Den första gången
för att presentera Leia accelerator för ett nätverk för kvinnors företagande och vid andra
tillfället fick hon möjlighet att presentera Leia accelerator på en nordisk konferens om
kvinnors företagande. Ester Mirros, som var projektledare där och Ingrid Lindelöw Berntson
håller fortsatt kontakt och hoppas kunna samarbeta även i framtiden. Se reserapport från
Åland (bilaga 7).
Under sommaren 2012 fick Leia möjlighet att vara med och
representera Västerbotten under Almedalsveckan. Se
reserapport Almedalen (bilaga 8). Där verksamhetschefen
bland annat var med i ett samtal, som webbsändes,
tillsammans med Marika Lagerkrants och Emanuel Dohi
om hur vi sätter Västerbotten, Umeå kultur och kreativa
näringar på kartan. Där knöts också en mängd bra
kontakter för Leias fortlevnad. Bland annat träffade hon
Annika Lövgren, en av delägarna till Sisters in business som
besöktes i slutet av projektet. Se reserapport Sisters in
business (bilaga 9).
Leia ingår via verksamhetschefen i den näringslivsgrupp
som tillsammans med Region Västerbotten skriver den regionala utvecklingsstrategin, 20142020 (RUS) för Västerbotten.

Hur arrangemangen har genomförts
Projektet har under sista året utformat en checklista som jobbats efter vid varje evenemang.
Genom checklistan har en ansvarig kunnat utses för varje del och därmed kunnat säkerställa
att varje del blivit gjord.
Gången har i stort varit att projektet kontaktat föreläsare/utbildare och tagit in offerter från
minst tre leverantörer. Dubbelkollat om det funnits utrymme i budgeten. Datum har
fastställts och lokal bokats. Evenemanget har lagts in i programmet. En inbjudan har gjorts i
form av en pdf som mejlats ut till nätverket, delats på Facebook och skrivits in på projektets
hemsida. En påminnelse har skickats ut en vecka innan. Samma dag har eventuell förtäring
inhandlats och lokalen har möblerats. Föreläsaren har eskorterats och presenterats. Till
evenemanget har blankett för godkännande av fakturering, deltagarlista och enkät tagits
med. Fotograf har utsetts. Efteråt har det städats bort. Bilderna har bearbetats och
deltagarlistan har förts in i registret samt arkiverats. Evenemanget har till sist rapporterats i
form av delrapport eller slutrapport.
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Måluppfyllelse
Leia Accelerator har nått syftet att skapa en metod som utvecklar jämställt företagande i
regionen. Metoden är vetenskapligt validerad genom följeforskning.

Uppfyllda mål
Leia Accelerator har nått följande mål:
 Följeforskning om Leia Accelerator har presenterat resultat i form av ny metod för att
accelerera jämställt företagande.
 17 företag, ägda till minst hälften av kvinnor, har accelererat på minst två punkter av
följande: ökat sin egen arbetstid i företaget, fler praktikanter, mer personal, fler
samarbeten, inköp av externa tjänster ökad omsättning. Målet var minst 15 företag.
 Leia Accelerator har skapat och utvecklat ett nätverk bestående av 237 aktiva
företagande kvinnor i Västerbotten. Målet var minst 150.
 Projektet har etablerade samarbetspartners i Europa. Ryssland (Petrozavodsk), Åland
och Malta.

Ej helt uppfyllda mål





Antalet företag i Västerbotten som till minst hälften ägs av en kvinna skulle ha ökat
med minst 10, var målet. Tillgänglig statistik visar att kvinnors företagande inte ökat i
Västerbotten på senare tid. Se statistik från SCB (bilaga 9). Statistiken släpar efter.
Det kommer inte att finnas färskare siffror förrän 2013. Dessa skulle bättre kunna
ange hur förändringen sett ut över hela projekttiden.
Två företag som ägs av utlandsfödda kvinnor har accelererat. Målet var minst tre.
Projektet har haft tolv abonnenter. Målet var minst 40.

Så nådde projektet målgruppen

De företagare som deltagit i projektet är de som i inledningen definierats som projektets
primära målgrupp. Projektet vände sig till hela Västerbotten, men har i första hand lyckats nå
företagare i Umeå-regionen. I och med systerprojektet Leia Näring, nådde projektet ut bättre
i Västerbotten. Abonnemangen fungerade inte som förhoppningen var.

Effektmål

Tack vare projektets genomförande har följande effekter uppstått såhär långt:
 Fler arbetstillfällen.
 Förebilder för män och kvinnor i alla åldrar som vill bli företagare.
 Nya företagsidéer har vuxit fram.
 Nya metoder för företagande har vuxit fram.
 En positiv och kreativ företagskultur har vuxit fram inom jämställt företagande.
 Har blivit en remissinstans i företagsfrågor gällande främst acceleration, mångfald
och jämställdhet.
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Följeforskning
Projektet har anlitat följeforskare från Luleå tekniska universitet som löpande analyserat
projektets genomförande och resultat. Följeforskningen har skapat utrymme för reflektion
hos projektledning, styrgrupp och företagare. En av följeforskningens viktigaste uppgifter har
varit att undersöka om Leias metod för att accelerera jämställt företagande fungerar, det vill
säga om de aktiviteter som genomförs leder till att företagen på Leia växer. Följeforskaren
skulle även särskilt uppmärksamma genusdimensionen i Leias verksamhet - det vill säga hur
metoden bidrar till jämställt företagande i betydelsen att förändra den maskulina bilden av
företagare och att öka andelen kvinnor som äger och driver företag i Umeå och Västerbotten.
Metodens beståndsdelar, strategier, grundfilosofi och resultat har sammanfattats av
följeforskaren i en särskild rapport. För att dokumentera och analysera metodens innehåll
och resultat har följeforskaren regelbundet genomfört reflektionssamtal, dialogseminarier
och enkäter. Följeforskaren har även utgjort ett löpande bollplank till projektledningen, i
samband med ordinarie projektmöten, vilket bidragit påverkat projektets genomförande.
Resultatet från följeforskningen visar att Leia Accelerator har utvecklat en innovativ metod
för att accelerera jämställt företagande som innebär ett nytt sätt att utveckla företag, med
hjälp av ömsesidig inspiration, nätverk och horisontella relationer jämfört med traditionella
metoder för affärsfrämjande. Följeforskningen visar att 80% av företagen i Leia Accelerator
accelererat i minst två av de sex aspekter som projektet pekat ut som relevanta (ökad
omsättning, ökad egen arbetstid, ökat antal anställda, ökat antal praktikanter, ökat antal
inköpta externa tjänster, ökat antal samarbeten inom och utom Leia). Den vanligaste formen
för acceleration bland företagen på Leia är samarbeten med andra företag inom och utom
Leia, den näst vanligaste formen för acceleration är ökat antal köpta externa tjänster. Den
ovanligaste formen för acceleration är ökat antal anställda följt av ökat antal praktikanter.
Utvärdering genom följeforskning i Leia
Accelerator
Projektet Leia Accelerator har utvärderats
genom följeforskning utförd av Luleå
tekniska universitet. Till skillnad från
traditionell utvärdering sker följeforskning
(eller ”lärande utvärdering” som det ibland
kallas) löpande under hela projektets gång.
Detta gör det möjligt att göra förändringar i
projektets genomförande baserat på de
lärdomar som görs under projektets gång.
Följeforskaren utgör ett bollplank som
bidrar med löpande återkoppling.
I antologin Lärande utvärdering genom
följeforskning av redaktörerna Lennart
Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och
Karin Sjöberg (Studentlitteratur 2009) är
syftet med följeforskning att öka ansvariga
och deltagares förmåga att lära av ett
utvecklingsarbete under tiden som det
pågår. Tre element framhålls i antologin som
centrala i all följeforskning: 1) Närhet och
kontinuitet mellan deltagare och
utvärderare, 2) Löpande återkoppling av
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data, 3) Gemensam analys och slutsatser. För att åstadkomma en organiserad lärprocess
måste följeforskaren identifiera olika grupper av intressenter i projektet och skapa en dialog
mellan dem. I lärandet ska deltagare, projektledare, projektägare, finansiärer m.fl.
involveras. Det är enligt antologin särskilt viktigt att styrgrupp och projektägare deltar i det
gemensamma lärandet, eftersom det gör det lättare att fatta strategiska beslut baserat på det
som följeforskningen kommer fram till.
Anledningen till att Leia Accelerator valde att initiera följeforskning istället för traditionell
utvärdering var just att löpande kunna utvärdera projektets aktiviteter och resultat i syfte att
vidta åtgärder för att projektet skulle utvecklas i önskvärd riktning. Följeforskningen
förväntades särskilt uppmärksamma och stärka genusperspektivet i projektet genom att
bidra med löpande genuskompetens till projektets styrgrupp, projektägare, projektledning,
projektdeltagare och projektets externa målgrupper. Följeforskningen upphandlades i två
omgångar. I den första omgången vann konsultföretaget QResurs upphandlingen och
följeforskning inleddes. Efter en tid avbröts denna följeforskning, på finansiärernas begäran,
eftersom den första upphandlingen inte gått rätt till. I den andra omgången vann Luleå
tekniska universitet upphandlingen och följeforskningen började om på nytt.
Vid den första planeringsträffen mellan projektledningen och Luleå tekniska universitet
beskrev projektledningen sina förväntningar på följeforskningen. Tre aspekter framställdes
som särskilt viktiga: 1) Att säkerställa att projektledningen lägger sin tid och energi på rätt
aktiviteter, 2) Att undersöka om Leia Accelerators metod för att accelerera jämställt
företagande fungerar, 3) Att öka genusmedvetenheten hos Leia Accelerators olika
intressenter. Följeforskningen i Leia Accelerator inriktades därmed på två aspekter: resultat
och process.
För att bedöma och bidra till projektets resultat och process genomfördes enkäter,
reflektionssamtal, deltagande observationer och
dialogseminarier. De företagare som hyrt kontor vid
Leia Accelerator och ingått i projektet har varje
halvår fyllt i en Internetbaserad enkät om företagets
acceleration (ökad omsättning, ökad egen arbetstid,
ökat antal anställda, ökat antal praktikanter, ökat
antal inköpta externa tjänster, ökat antal
samarbeten inom och utom Leia).
Reflektionssamtal har regelbundet genomförts
mellan följeforskaren och enskilda aktörer i
projektet. Tanken var att skapa utrymme för enskild
reflektion kring olika aktuella aspekter i projektet.
Reflektionssamtalen har bidragit till att bedöma
projektets genomförande genom att fungera som
tillfällen för informationsutbyte, kunskapsbildning
och återkoppling. För att garantera att alla olika
intressentgrupper fått göra sina röster hörda via
reflektionssamtal fördelades samtalen mellan
projektägare, styrgrupp, projektledning och
projektdeltagare.
Deltagande observationer har utförts av
följeforskaren vid projektets olika aktiviteter (t.ex. möten med projektägare, styrgrupp,
projektledning och företagare samt de seminarier, föreläsningar och gruppcoachning som
arrangerats i projektet). Genom sin närvaro kunde följeforskaren direkt återkoppla
observationer kring projektets genomförande och Leia-företagens acceleration. Samtidigt
kunde följeforskaren inhämta löpande information om vilka resultat som olika aktörer
uppfattat att projektet åstadkommit. Utöver detta har dialogseminarier arrangerats inom
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ramen för följeforskningen. Tanken med dessa seminarier har varit att skapa en dialog
mellan olika aktörer i projektet kring något av de teman som uppmärksammats i
följeforskningen. Den gemensamma reflektionen har även berikats med följeforskarens
kunskaper om aktuell forskning på området. Till varje dialogseminarium har projektägare,
styrgrupp, projektledning, projektdeltagare och externa målgrupper bjudits in. Det första
dialogseminariet hade temat ’Hälsa – en framtidsbransch för jämställt företagande?’. Det
andra hade temat ’Samverkan ger framgång’. Det tredje hade temat ’Hur kan företagets
ekonomi användas för att uppnå drömmar och mål?’.
Utifrån den information som inhämtats genom enkäter, reflektionssamtal, deltagande
observation och dialogseminarier har flera rapporter skrivits av följeforskaren. Den första
rapporten presenterades hösten 2010 och handlade om vilka metoder som var mest lämpliga
för att utvärdera Leia Accelerators process och resultat. Den andra rapporten presenterades
våren 2011 och beskrev grundfilosofi, strategi och beståndsdelar i Leia Accelerators metod för
att accelerera jämställt företagande. Den tredje rapporten presenterades hösten 2012 och
innehöll en sammanställning av hela den löpande utvärderingen av Leia Accelerators process
och resultat. Parallellt med dessa rapporter har även mindre rapporter presenterats varje
halvår med resultatet från de enkäter som genomförts om företagens acceleration.
Resultat Leia Accelerator
I detta avsnitt beskrivs följeforskningens resultat vad gäller Leia Accelerators process och
resultat. Dels presenteras det resultat som handlar om karaktären på Leia Accelerators metod
för att accelerera jämställt företagande. Dels presenteras det resultat som handlar om
effekterna av denna metod – har de företag som tagit del av Leias metod accelererat? Vad
gäller karaktären på Leia Accelerators metod består denna av tre delar: grundfilosofi, strategi
och beståndsdelar.
Grundfilosofin i Leia Accelerator är att
det behövs en miljö som präglas av
andra normer än vad befintliga
företagsstödjande miljöer gör. De
värderingar som förmedlas vid Leia är
att företagsutveckling inte behöver
handla om risker, konkurrens och
elitism utan att det istället kan handla
om möjligheter, samarbete och
inkludering. När företagare vågar vara
öppna med sina tankar, erfarenheter
och strategier kan de inspirera och
inspireras av varandra att
vidareutveckla sina företag.
Grundfilosofin står för en annan logik i
affärsutveckling där framgång byggs i lag och där företagare stöttar varandras
utvecklingsprocesser genom generösa erfarenhetsutbyten. Denna logik skiljer sig från den
som kännetecknat traditionell affärsrådgivning som snarast byggt på hierarkiska relationer
mellan rådgivare och företagare, där den förra betraktas som ”expert” med förmåga att
bedöma livskraften i den senares affärsidé (se t.ex. Johansson 1997 & 2008, Nilsson 1997,
Tillmar 2006, Braidford m.fl. 2008). Istället bygger Leias metod på horisontella relationer,
där företagare hjälper varandra att förverkliga sina affärsidéer genom ömsesidigt lärande och
nätverkande. Det finns visserligen en rådgivare i form av en affärsutvecklare, men denna
bistår främst med coachning som utgår från företagarens egen drivkraft att genomföra sina
planer.
Fyra strategier har använts för att Leias metod ska ge avsett resultat: Flexibilitet, Utökade
nätverk, Samarbete, Enkönad till flerkönad miljö. Flexibilitet innebär att metoden anpassas
till varje företagares behov. Det finns ingen fast processbeskrivning som i förväg anger
metodens upplägg och innehåll i detalj. Den individuella coachningen utgör ett bra tillfälle att
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identifiera specifika behov och projektledningen i Leia Accelerator har även genomfört
regelbundna samtal med varje företagare i samma syfte. Utökade nätverk innebär att
deltagarna uppmuntras att utvidga sina kontakter med omvärlden för att öka det potentiella
kundunderlaget och få tillgång till andra kompetenser än dem företagarna själva besitter.
Företagarna uppmanas att dela med sig av sina egna nätverk till de andra företagarna.
Befintlig forskning visar att nätverk ger företagare tillgång till information, kunskaper,
ekonomiska resurser och social status (Hanson & Blake 2009). Samarbete innebär att
företagarna uppmuntras att skapa så kallade ”vinna/vinna/vinna-situationer” genom att
samarbeta med andra företag. Detta gynnar inte bara det egna företaget utan även andra
företag och likaså kunden. Enkönad till flerkönad miljö innebär att metoden tillämpas i två
steg för att åstadkomma jämställda miljöer för företagsutveckling. Det första steget består i
att skapa en enkönad miljö där enbart företagande kvinnor ingår. Det andra steget består i att
vidareutveckla den enkönade miljön till en flerkönad miljö där både kvinnor och män ingår.
På så sätt skapas först en affärsutvecklande miljö som präglas av andra normer än de
traditionellt maskulina, vilket förutsätts leva kvar även när miljön övergår till att bli
flerkönad. Det nya normerna överlever dock inte automatiskt, utan det krävs en
genusmedvetenhet hos alla inblandade för att upprätthålla de nya mönstren. Även när miljön
är enkönad krävs genusmedvetenhet för att göra jämställdhet till en norm (Amundsdotter
2003).
Beståndsdelarna i Leia Accelerators metod för att accelerera jämställt företagande är:
Mötesplats, Coachning, Seminarier och Konceptualisering. Mötesplats är en grundbult i
metoden och innebär att företagare hyr kontor i ett gemensamt företagshotell.
Företagshotellet erbjuder kontor, konferensrum och samtalsrum. Mötesplatsens utformning
och aktiviteter samordnas av en projektledning i nära samspel med företagarna. Genom att
företagarna delar lokaler sker både spontana möten i korridorer och lunchrum och planerade
möten på kontor och i möteslokaler. Detta gör att företagarna lätt kan inspirera och
inspireras av varandra. De gemensamma lokalerna ger också en professionell inramning till
företagen, mot bakgrund av att många av företagarna tidigare arbetat hemifrån. Den
professionella inramningen förstärks av att lokalerna är enhetligt designade och inredda
utifrån Leias grafiska varumärke. Tillgången till nätverk är en av de viktigaste faktorerna
bakom kvinnors företagande, vilket gör mötesplatsen till en viktig del i Leias metod (Allen et
al 2007). Coachning har under det senaste decenniet kommit att bli en allt populärare metod
för personlig och professionell utveckling (Berg 2004, Gjerde 2004). Coachningen vid Leia
utförs i tre varianter: individuellt, i liten grupp och i stor grupp. Dessutom förekommer ”akut
coachning” vid behov, exempelvis vid konflikter eller ekonomiska problem. Syftet med att
kombinera individuell och gruppcoachning är att det ska snabba på utvecklingsprocessen i
företagen. Detta åstadkoms genom att företagarna ges utrymme att identifiera sina
drivkrafter och utmana sina rädslor både i enrum och i samspel med andra företagare. Vid
coachning i grupp kan företagarna inspireras av varandras genombrott och framgångar.
Särskilt viktigt är erfarenhetsutbytet mellan dem som kommit långt i sitt företagande och
dem som inte hunnit lika långt i utvecklingen. Seminarier består bland annat av
temaseminarier och förebildsseminarier. Temaseminarierna följer det tema som valts ut för
varje termin och som svarar upp mot företagarnas aktuella behov. Några av de teman som
valts ut på Leia är försäljning, rådgivning och personlig effektivitet. Förebildsseminarier
anordnas regelbundet för att inspirera företagarna med hjälp av personer som åstadkommit
någonting särskilt i sitt företagande. Konceptualisering handlar om att utveckla
gemensamma koncept företagarna emellan, exempelvis i form av gemensamma aktiviteter,
varumärken, projekt eller nya företag. Företagarna på Leia har fått stöd i sin gemensamma
konceptualisering av projektets affärsutvecklare. Ett exempel på en konceptualisering som
ägt rum är den konstellation av hälsoföretagare som skapat det gemensamma varumärket
”Hållbar Hälsa”.
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Fem halvårsvisa enkäter har genomförts
bland företagarna på Leia Accelerator.
Totalt har 20 av företagarna någon gång
besvarat enkäten, av totalt 24 stycken
hyresgäster, vilket innebär en
svarsfrekvens på 83 procent.
Majoriteten av dem som svarat på den
halvårsvisa enkäten delar kontor med en
annan företagare (65%). Resterande 35
procent hyr ett eget kontor.
Sammanställningen av enkäterna visar
att 16 av 20 företag, dvs 80 %, har
accelererat i betydelsen att de uppfyller
minst två av fem aspekter av
acceleration (vilket var det kriterium för acceleration som fastställt av projektledningen).
Därmed är det bara fyra företag, dvs 20 %, som inte kan sägas ha accelererat. Av företagen
har 10 stycken, dvs 50%, ökat sin omsättning, 5 stycken ökat antalet anställda, dvs 25%, och 4
stycken, dvs 20%, som ökat antalet praktikanter. 7 stycken, dvs 35%, har ökat sin egen
arbetstid i företaget. Den vanligaste formen för acceleration bland företagen på Leia är
samarbeten med andra företag inom och utom Leia: hela 18 företag, dvs 90%, har accelererat
på detta sätt. Den näst vanligaste formen för acceleration är ökat antal köpta externa tjänster:
13 företag, dvs 65%, har accelererat på detta sätt. Den ovanligaste formen för acceleration är
ökat antal anställda följt av ökat antal praktikanter. Accelerationens typ illustreras i Figur 1
nedan.

Figur 1. Typ av acceleration i företagen på Leia Accelerator
Med hjälp av en extra enkät hösten 2011 undersöktes vilka delar av Leia Accelerators metod
för att accelerera jämställt företagande som varit till störst nytta för företagarna på Leia. Av
de 19 som svarade hade samtliga deltagit vid Leia-möten, som arrangerats regelbundet för att
utbyta information om företagshotellet och aktuella projekt. De temaseminarier som
arrangerats på temana effektivitet, sälj och råd har besökts av nästan 90% av de företagare
som svarat på enkäten. Individuell coachning, där varje företagare träffat en coach på egen
hand, lockade nära 70% av de svarande. Gruppcoachning, där flera företagare coachas
gemensamt, nyttjades av knappt 60%. Även förebildsföreläsningar, där framgångsrika
företagare föreläst på Leia Accelerator, lockade 60 %. Samma andel av företagarna, 60%, har
deltagit vid Cashflow som är ett sällskapsspel som övar upp förmågan att öka företagets
lönsamhet. Den upplevda nyttan med de olika aktiviteterna på Leia Accelerator varierar.
Företagarna uppger sig ha haft mest nytta av temaseminarierna i sin företagsutveckling, följt
av den individuella coachningen. Gruppcoachningen kommer på tredje plats och därefter
följer i fallande ordning förebildsföreläsningar, Leia-möten och Cashflow.
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En annan typ av resultat är projektets bidrag till att förändra könsstereotypa föreställningar
om företagande. Leias metod utmanar den symboliska kopplingen mellan företagande och
män/maskulinitet. Just företagande är ett område med extra stor potential att förändra
könsstereotyper, enligt Hanson (2009), eftersom företagande ger kvinnor ökad makt över
samhällets resurser. Att förändra maktrelationerna i näringslivet har varit en av
ambitionerna i Leias projekt, vilket bland annat åstadkommits genom att definiera jämställt
företagande i termer av ägarskap (företag som ägs till minst hälften av en kvinna) och
uppmuntra samägda företag att etablera sig på Leia. Fler kvinnor som äger företag ger fler
kvinnor juridisk och organisatorisk makt över de företag som de bidrar till att bygga upp. Det
innebär också en ökad synlighet och därmed en ökad möjlighet att kunna utgöra en förebild
för andra. Ambitionen är enligt projektbeskrivningen att Leia ska bidra till ett mer jämställt
näringsliv inte bara i Umeå utan i hela Västerbotten. Resan dit har påbörjats genom Leia
Accelerators projekt men det återstår en lång bit eftersom det krävs medvetna insatser under
en längre tid för att förändra normer och invanda handlingsmönster.
Bilagor om följeforskningen på Leia
Följeforskning Leia Accelerator Delrapport höst 2010 (bilaga 11)
Sammanfattning av enkätsvar maj 2011 (bilaga 12)
Följeforskning Leia Accelerator Delrapport vår 2011 (bilaga 13)
Acceleration i företagen på Leia Accelerator ht 2011 (bilaga 14)
Rapport om acceleration hösten 2012 (bilaga 15)
Metod för att accelerera jämställt företagande (bilaga 16)
Article Gender sensitive business counselling (bilaga 17)
Paper Malin Lindberg Utvärderingskonferens (bilaga 18)
A social innovation of business counselling av Malin Lindberg (bilaga 19)
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Ekonomi
Leia Accelerator har finansierats till hälften av Tillväxtverket med medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Den andra hälften har Region Västerbotten och Umeå kommun
stått för.
Ansvaret för den ekonomiska redovisningen av projektet har legat hos ekonomen i ett nära
samarbete med projektägarens kassör. Ekonomen har stöttat projektledaren i de löpande
ekonomiska rutinerna.
Under den senare delen av projektet har ekonomiarbetet fördelats på en ekonom, en
controller och en revisor.
Fram till och med mars 2011 användes bokföringssystemet Visma. Därefter har Mamut
använts som bokföringssystem. All bokföring har gjorts enligt god redovisningssed.
Bokföringen av projektet har hållits separerat genom en avdelningslösning hos den
administrativa uppdragstagaren. Man kan se specifikt vad som är intäkter och kostnader för
projektet.
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Projekt Leia Accelerator

Egen personal

utfall 2010

budget första
året

Två omfördelningar har begärts. Gällande budget vid projektets slut:

2011

2012 Totalt

ny
omfattn.

Projektassistent
Projektledare
Verksamhetschef
Affärsutvecklare

av
70% heltid
av
70% heltid
30% av
heltid
av
35% heltid

Externa tjänster

259 200

302 400

302 400

349 920

408 240

408 240

194 400

194 400

233 280

233 280

1 532 700

1 553 700

194 400
97 200
1 154 100

1 253
674
1 253
674

Coacher

38 880

48 880

38 880

Ekonomistöd för projektet

22 000

60 500

60 500

Seminarier

44 000

60 000

78 000

Workshops

66 000

90 000

103 000

Följeforskning

135 000

135 000

207 697

227 616

234 120

240 120

43 740

227 616

234 120

240 120

200 000

95 770

123 300

25 000

Möbler för seminarielokaler o projektkontor

75 000

95 770

85 000

16 000

Inventarier

40 000

7 000

4 000

Skyltning

10 000

3 000

Lokalkostnader
Projektledningskontor, 24 m2
Seminarielokaler, 64 m2

82 500

40 500

Fastighetsskatt

10 206

Investeringskostnader

4 049

Teknisk utrustn. t. seminarielokal o datorer till projektledn

75 000

Övriga kostnader

340 000

76 639

Förbrukningsmaterial

100 000

76 639

Programvaror för projektledningen

50 000

Tele- och internetuppkoppling för projektledning

1 000
4 000

273 000

240 264

589 903

50 000

58 000

20 000
37 500

9 000
10 000

90 000

80 000

70 000

Resor

50 000

100 000

80 000

Projektets medlemskap i olika organisationer

12 500

13 000

13 264

Intäkter

-20 000

-33 714

-20 000

-20 000

Seminarieintäkter

-20 000

-33 714
1
619 985

-20 000

-20 000

2 143 120

2 039 084

1 881 797

244 070

28 300

Information

TOTAL PROJEKTKOSTNAD

701 856

109 202

El
Städning

4 340 074

10 000

-73 714

5 802 189
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Kvalitet
För att säkerställa kvaliteten i projektet har projektet haft följeforskning, regelbundna
styrgruppsmöten och en kontinuerlig dialog med projektdeltagarna och Magma
Västerbotten.
Den metod för företagsutveckling som projektet tagit fram har vetenskapligt validerats
genom följeforskningen.

Nyskapande och innovativitet
Leia Accelerator har utvecklat en innovativ metod för att accelerera jämställt företagande.
Metoden erbjuder ett nytt sätt att utveckla företag, med hjälp av ömsesidig inspiration,
nätverk och horisontella relationer i jämförelse med traditionella metoder för
affärsfrämjande. Projektet har publicerat en särskild rapport där metodens grundfilosofi,
beståndsdelar, strategier och effekter sammanfattas. Innovativiteten i metoden har
dokumenterats och kvalitetssäkrats genom projektets följeforskning. Metoden ligger även till
grund för flera vetenskapliga artiklar som exempel på social innovation inom genusmedveten
affärsrådgivning, författade av Malin Lindberg.
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Information
Allmänt
I alla trycksaker samt i all digital information och korrespondens har främst EU-loggan varit
med. Region Västerbottens logga var med det sista året och Umeå kommuns har varit med i
några sammanhang. Det har varit finansiärernas regler och krav som styrt.
Hemsidan
Varje evenemang har gjorts synligt via hemsidan, i syfte att locka även andra intresserade.
Finansiärerna uppmanade att tydliggöra skillnaden på projektet och företagshotellet. Därför
separerades dessa via hemsidan. Via hemsidan har projektet kunnat visa upp vad som gjorts.
Det var nödvändigt att ha en hemsida att styra till vid kontakt och för att finnas och synas.
Facebook
Har använts som en kanal för snabb information. Projektet har under evenemanget kunnat
lägga ut bilder och kommentarer om vad som händer precis vid tillfället.
Veckobrev
Insamlingen av informationen har gjorts via mejl och möten. Projektassistenten har samlat
in detta och sedan lagt ut det som är viktigt att få ut till deltagarna i projektet.
Grundtanken har varit att deltagarna inte ska överösas med mejl utan få samlad information
en gång i veckan, som är lättöverskådlig. Fokus ligger på innehållet, inte på layouten.
Sista året har projektet mest fokuserat på att få ut information om vad som händer under
veckan.
Mejl
Projektassistenten har haft ansvaret att kolla så att loggorna är med i alla utskick och i all
mejlkorrespondens med deltagare och andra intresserade. Mejlen har också varit ett viktigt
verktyg för att svara på frågor kring evenemang, lokaler etc. Via den här kanalen har
projektet också kunnat ta emot synpunkter från
deltagarna. Månadsbreven har skickats ut via
mejl till projektets nätverk. Via mejl har
projektet också kunnat nå ut till sina
abonnenter, hyresgäster och deltagare utanför
Leia. Evenemang har synliggjorts och projektet
har kunnat visa aktivitet.
Muntlig information
Verksamhetschefen har haft som arbetsuppgift
att informera om projektet och dess resultat. Forum för detta har varit olika nätverk, t.ex.
Marknadsföreningen, Umeå C, Rotary och andra nätverk. Vidare har information om
projektet spridits i samband med evenemang på Leia, t.ex. öppet hus, konstvernissager,
konferenser, utbildningar och föreningsmöten. Andra tillfällen har varit på externa
konferenser i Umeå, Västerbotten, nationellt och internationellt. Under våra studieresor har
vi också informerat om projektet och dess resultat. Verksamhetschefen har som anlitad
föreläsare även kunnat informera om projektet.
Artiklar
Det finns publicerat tre vetenskapliga artiklar om Leia Accelerator. Bilagor 17-19.
Media
I media har Leia figurerat vid ett flertal tillfällen. Några exempel finns i bilagor 20-23.
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Dokumentation
Bokföringen
Bokföringsunderlagen har hållits separat i egna pärmar.
Möten
(se ovan)
Organisation
Den fördjupade projektbeskrivningen tillsammans med finansiärernas beslut, ligger till
grund för hur arbetet organiserats.
Under ansökningstiden upprättades ett Gantt-schema som sedan dess följts, reviderats och
fyllts på.
Med Gantt-schemat som utgångspunkt har rutiner upprättats. Tyvärr försvann nästan alla
upprättade rutiner i samband med en datorkrasch.
För varje befattning i projektledningen har en arbetsbeskrivning upprättats där ansvar och
befogenheter framgått. Arbetsbeskrivningarna har reviderats två gånger per år.
Deltagarförteckningar/Register över intresserade
Vid varje aktivitet i programmet har en deltagarförteckning upprättats, som sedan sparats i
en pärm. Vissa återkommande kurser och gruppcoachningar saknar delvis
deltagarförteckningar då i stort samma personer deltagit varje gång.
Deltagarförteckningarna har också legat till grund för intresseregistret. Där finns alla som
någonsin deltagit i
någon aktivitet.
Företagare som är
intresserade av Leia
Accelerator.
Blivande företagare.
Olika aktörer och
intressenter inom
området, såsom
kommunernas
näringslivskontor,
liknande projekt
och insatser,
finansiärer samt
andra
organisationer som
visat intresse.
Rekvireringar
En kopia på varje
rekvirering har sparats.
Hemsidan
Hemsidans innehåll har överförts till www.företagshotellet.se, hemsidan för Leia
företagshotell AB.
Skärmdumpar från tidigare versioner av hemsidan har sparats.
Arkivering
Hela projektdokumentationen arkiveras hos folkrörelsearkivet.
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Rekvireringar
Projektledaren har varit ansvarig för rekvireringarna. Projektets ekonom, i nära samarbete
med Magmas kassör, har hjälpt till.
Alla aktiviteter har noterats i kalendrar, varför det varit lätt att få med samtliga aktiviteter i
delrapporterna. Det gäller även de timmar som projektledningen lagt ner på projektet. Med
respektives kalender har timmarna kunnat sammanställas så att en fullständig redovisning
bifogats varje faktura för projektledningens arbete.
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Diskussion och lärdomar
Måluppfyllelse
Projektet har en god måluppfyllelse som till stor del beror på god planering, genomförande,
inlyssnande av företagarna samt följeforskningen. Det enda mål som projektet missat är
antalet abonnenter, där det fanns en förhoppning om att inlandsföretagare i större
utsträckning skulle vara intresserade av att abonnera på lokaler. Där inventerade projektet
inte inlandsföretagens behov före projektstart och därmed missbedömdes målsättningen.

Metoden
Eftersom en viktig del i metoden är att följa företagarnas process och leverera den kunskap
som behövs när den behövs lades programmet de första 1,5 åren successivt allt eftersom
företagen accelererade. Alla seminarier var välbesökta från början och gav rätt kunskap och
inspiration till att accelerera verksamheter.
Under det andra året minskade intresset att delta på seminarier, mycket pga entreprenörerna
valde att arbeta i sina verksamheter framför att gå på seminarier. För att attrahera fler lades
programmet under den senare halvan av projektperioden terminsvis.
Många entreprenörer upplever att de fått tillräckligt med kunskap för att nå sina mål efter 18
månader. I ett nästa projekt är en tidsbegränsning på två år i acceleratorn lämpligt.
En intressant notering projektet uppmärksammat är att den viktigaste kunskapen att lära ut
är att agera, göra, utföra handlingar på den kunskap deltagarna förvärvar. Många deltagare
är rädda att misslyckas och stannar vid att lära in ny kunskap utan att använda den. Ett
sådant beteende ger inte någon acceleration.
Många deltagare har tagit längre tid på sig att förvärva kunskapen och omsätta den i
praktiken än vad projektet förväntat sig. För att nå acceleration på två år ser projektet att
vissa egenskaper och en viss mognad i företagandet krävs.
I ett eventuellt kommande projekt bör rekryteringen av
deltagarna fokusera mer på egenskaper och mognad i
företagande än antalet år företaget varit verksamt. Viktiga
egenskaper:
Snabbt gå från tanke till handling
Vara klar över vad man behöver i form av ny kunskap och
stöd för att gå vidare i sitt företagande.
 Mod att våga misslyckas
 Mognad i företagande
 Vara klar över vilken målgrupp man vänder sig till.
 Sälja en produkt/tjänst som marknaden efterfrågar
 Försörja sig på sitt företagande
Med den erfarenhet projektet har nu skulle rekryteringen i
ett kommande projekt bestå av att en företagare som
ansöker om att vara deltagare i projektet gör en
presentation av:
 Handlingskraft
 Vilken kunskap de ser som viktigast för att
accelerera verksamheten.
 Vad i verksamheten de vill accelerera
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Beskrivning av målgrupp
Beskrivning av marknad
Omsättning
Vinst
Mål kortsiktigt ett år, långsiktigt fem år

Programmet skulle läggas terminsvis med utgångspunkt i vad deltagarna uttryckt de behöver
för sin acceleration.
För att ge acceleration bör ett program innehålla:
 Personlig mognad/utveckling
 Ekonomi
 Marknadsföring
 Försäljning
Personlig utveckling
Företaget blir så stort som företagsledaren är beredd att växa. Projektet har sett att en
företagsledare som vågar misslyckas, omsätter teori till praktik direkt, har modet att nätverka
och sälja kommer att accelerera sin verksamhet.
Den personliga utvecklingen och mognaden är kanske det viktigaste stödet av alla. Den
personliga utvecklingen har getts stöd genom personlig coachning, gruppcoachning, att dela
lokaler samt genom rådgivande styrelser.
Deltagarna har uppskattat personlig coachning och att dela lokaler allra mest.
I kommande projekt, med den erfarenhet projektledningen har nu, skulle vi utbilda
deltagarna i coachning som metod för att uppnå ännu bättre resultat då coachning i hög grad
bygger på att deltagarna vet vad de vill uppnå, utför handlingar och är villiga att misslyckas.
Ekonomi
Projektets deltagare hade haft sina verksamheter i tre år eller mer. Många hade drivit sina
firmor som hobbyverksamhet och hade ambitionen att kunna leva på sina verksamheter.
Den ekonomiska kompetensutvecklingen har haft fokus på att skapa en grundläggande
förståelse för kassaflöde och bokföring.
Marknadsföring
Utbildning i marknadsföring har fokuserats kring tekniker för nätverkande,
gerillamarknadsföring och marknadsföring i sociala media.
Många av deltagarna var fokuserade på sina tjänster/produkter och hade inte en klar bild av
vem målgruppen var, var de fanns och om tjänsten/produkten fyllde ett behov som
målgruppen var villig att betala för. Passionen för verksamheten tog lätt överhand och fokus
låg på att utföra tjänster istället för att utföra marknadsföring och sälja. Ett klassiskt problem
för småföretagare. Det projektet sett ger stöd för att fokusera mer på marknadsföring, är att
umgås med förebilder och att ha en rådgivande styrelse. Den rådgivande styrelsen blir i
många fall för kraftfull och vill påverka vilket kan medföra att företagaren backar. Förebilder
och att dela lokaler där det finns mer erfarna företagare har gett bäst resultat.
Eftersom internet och sociala media har vuxit markant under de tre år projektet har existerat,
har många av deltagarna intresse för att marknadsföra sina tjänster/produkter via de
kanalerna. Vid ett framtida projekt ser projektet ett behov hos småföretagare som vill
accelerera att tillägna sig kunskaper i digital marknadsföring.
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Försäljning
Försäljning är kärnan i att driva ett företag framgångsrikt. Projektet har erbjudit utbildning
och stöd i försäljning kontinuerligt.
Det är samma problematik kring försäljning som marknadsföring. Många är passionerat
fokuserade på sina tjänster/produkter och “glömmer” att sälja. Motstånd eller hinder kring
försäljning är mycket vanligt och måste vara ett återkommande ämne i en accelerator.
Expert eller generalist
När projektdeltagare önskat sig vidareutbildning som företagare, har ibland önskemål om att
lära sig mer om t.ex. hemsidor uppkommit. När projektet har emotsett den typen av
önskemål har projektledningen på sätt och vis uppmuntrat till att företagaren ska bli mer
allroundkunnig och därmed mindre expert. En företagare som vill accelerera behöver istället
lära sig att köpa in tjänster som ligger utanför den egna verksamheten. Därmed finns tid över
till att istället fördjupa sina kunskaper inom professionen.

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer för att accelerera jämställt företagande som setts i programmet är stöd i
företagsledarens:
 personliga utveckling
 ekonomiska kunskaper
 marknadsföring
 försäljning
De mest framgångsrika metoderna är:
 Att dela lokaler
 Personlig coachning
 Gruppcoachning

Organisationen
Projektägare
Att vara projektägare i ett så pass stort projekt som detta kräver likviditet och projektvana.
Magma Västerbotten var en nybildad förening vid projektets start och hade varken det ena
eller det andra. Enskilda styrelsemedlemmar har engagerats sig ideellt i att få det att fungera
ändå, med ett mycket gott resultat i slutänden.
För att ideella föreningar ska kunna vara projektägare bör byråkratin kring projekt förändras.
Till exempel genom att projektmedel betalas ut i förskott. Eller att bankavgifter kan täckas av
projektmedel.
Projektledning
Projektet har drivits av företagare som vid sidan av sina uppdrag i projektet, dagligen arbetat
med andra uppdrag. Detta har gjort det till ett gräsrotsprojekt där projektledningen lever
med samma förutsättningar som deltagarna i projektet. Och detta har varit en grund för
metoden. En svårighet har ibland varit prioritering mellan projekt Leia Accelerator och andra
uppdrag.
Den inledande projektplaneringen, där bland annat ett Gantt-schema upprättades, var
central och har underlättat genomförandet av projektet.
Att vara flera i projektledningen innebär både fördelar och nackdelar. En styrka är att med
fler personer kommer också fler kunskaper och erfarenheter. Vilket innebär en
högkompetent projektledning. Flera deltidsarbetande kan mobilisera många extra
arbetstimmar vid arbetstoppar, för att sedan återgå till minimitid under lugnare perioder. En
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flexibel arbetsorganisation. Nackdelarna är istället att det går åt många timmar för möten
och därmed kan organisationen kännas ineffektiv. Risken för att arbetsuppgifter ska hamna
mellan stolarna är också större.
Vid personalbyten bör det finnas tid för överlämning mellan den som slutar och den som tar
vid.
Styrgruppen
Hade varit bra om vi tydliggjort styrgruppens och projektägarens roller från början.
Följeforskning
Följeforskning höjer kvaliteten och håller projektet på rätt kurs mot målen.
Förhållandet till deltagare i projektet
Rekrytering av deltagare bör bygga på:
 Handlingskraft
 Vilken kunskap de ser som viktigast för att accelererar verksamheten
 Vad i verksamheten de vill accelerera
 Beskrivning av målgrupp
 Beskrivning av marknad
 Omsättning
 Vinst
 Mål kortsiktigt 1 år, långsiktigt 5 år

41

Överlämnande/implementering
I början av 2013 överlämnas en skriftlig rapport till finansiärer och övriga intressenter.
Projektet Leia Accelerator är avslutat. Det kommersiella Leia företagshotell AB tar vid. I den
kreativa miljö som byggts upp kommer nya företag, projekt och andra idéer att fortsätta
blomstra.
Aktuella idéer är till exempel en företagsinkubator för de som vill starta företag och är över
40 år gamla. En annan idé, som är på god väg att förverkligas, är en resurspool för
företagarna med funktioner som reception, vaktmästeri och enklare administration.
Arbetsuppgifter som kan avlasta företagare och frigöra tid till deras kärnverksamhet.
Leias företagare kommer aktivt att arbeta för jämställda företag och jämställd
affärsrådgivning.
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