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Flexibelt Företagande, från vägledning av individer till 
samhällsstruktur. 
 

 
 
Efter att det av Allmänna Arvsfonden stödda nyföretagarprogrammet 
Flexibelt Företagande avslutades den 28 juni 2012 kunde programmet 
utvärderas ur flera perspektiv, framför allt ur de deltagande, blivande 
företagarnas perspektiv men även ur lokala samarbetspartners 
(Försäkringskassan, Eskilstuna näringslivsenhet, företagsklustret Munktell 
Science Park, nyföretagaraktörerna Din idé, NHR Eskilstuna, 
rekryteringsföretaget Adecco och med stöd från Skatteverket) perspektiv. 
Som Försäkringskassans representant Helene Brandell uttryckte det på ett 
styrgruppsmöte var detta resurshushållande program en vinst utifrån 
individernas personliga perspektiv där energin måste läggas på rätt saker 
såväl som för en myndighet med begränsade resurser. 
 



 
 
Det konstaterades att programmet uppmärksammat att personer med 
sjukersättning är en åsidosatt samhällsresurs och att programmets 
ursprungliga mål hade vidareutvecklats. Målet att motivera sjukersatta till 
att starta eget företag ledde nämligen till att Flexibelt Företagande även 
kom att handla om att synliggöra en perifer målgrupp för att samhälle 
såväl som individer i gruppen själva på bästa sätt skulle kunna upptäcka 
och tillvarata förmågor och styrkor. Detta i samhället såväl som hos sig 
själva och i form av eget företagande eller annan meningsfull verksamhet. 
 
Bakgrunden till programmet var de regler som regeringen beslutade om 
2009 för personer med permanent sjukersättning. Reglerna innebär att den 
som har hel sjukersättning kan studera eller tjäna ett prisbasbelopp       
(44 000:- år 2012) utan att ersättningen berörs. Vid högre inkomst 
minskas ersättningen stegvis, för att upphöra helt när inkomsten överstiger 
8 basbelopp (352 000:- år 2012). 
 
NHR Eskilstuna har varit programägare under 2 år, med 2 personer som 
delat på en heltidstjänst anställda. En styrgrupp med representanter från 
Försäkringskassan, Eskilstunas näringslivsenhet, Munktell Science Park, 
Eskilstuna Samarbets Organisation för Funktionshindersfrågor (ESOF, HSOs 
förening i Eskilstuna) samt NHR Eskilstuna har träffats vid 5 tillfällen för att 
utvärdera och vidareutveckla programmet. Denna styrgrupp är en av 
anledningarna till programmets lyckade resultat.  
 
För att programmets huvuddeltagare, de blivande företagarna, skulle 
kunna delta var torsdag eftermiddagar en passande tid då möten hölls där 
personer som besuttit av programmet önskad kompetens vidarebefordrat 
sina kunskaper på Munktell Science Park. Det övergripande schemat 
anpassades efter huvuddeltagarnas behov och önskemål. Det resulterade i 
fortsatta möten efter att Peter Örn hållt i en utvärderings- och 
avslutningslunch den 26 april 2012. Fortsättningens namn var ”Skarpt 
läge” och avsikten var att räta ut alla frågetecken deltagarna hade och 
stimulera till fortsatta kontakter inom gruppen innan programmet avslutas 
helt.  
 
Programmet har fokuserat på deltagarnas styrkor för att de skulle kunna 
användas på marknadens villkor i ett eget företag. Detta genom att ge 
kunskaper, stöd och motivation till att starta och driva eget företag. Ett av 
programmets ledord var samarbete, vilket bl a märktes i att det var ett 
samverkansprojekt mellan NHR Eskilstuna, Eskilstuna kommuns 
näringslivsenhet, Försäkringskassan, Eskilstunas nyföretagaraktörer Din Idé 
(NyföretagarCentrum, Coompanion, Almi företagspartner, Create, m fl.), 
företagare och övriga verksamma på Munktell Science Park. Med andra ord 
samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Även Skatteverket 
har deltagit i och stött programmet. 
 
 
 



Programmets rehabiliterande effekter var påtagliga för samtliga deltagare. 
Det ursprungliga målet; att lägga grunden till nya företag, utvidgades då 
det även visade sig handla om att lägga grunden för att personer som 
deltog aktiverades och utövade någon form av verksamhet. Det kunde vara 
att starta eget företag, men även att engagera sig ideellt eller i kooperativt 
arbete för att nämna några exempel. Utöver de 3 företag som startades 
under programmets andra år har vissa deltagare börjat engagera sig ideellt 
i olika föreningar eller fått jobb genom kontakter som knutits under 
programmet. 
 
Flera aktörer, t ex Försäkringskassan, Iris Hadar och Eskilstuna 
folkhögskola, har visat intresse att tillvarata programmets erfarenheter. 
Efter samtal med Flexibelt Företagandes styrgrupp och övriga deltagare har 
det framkommit att en landstingsägd folkhögskola som Eskilstuna 
folkhögskola lämpar sig bäst för att ta över erfarenheterna och 
vidareutveckla programmet. De som då väljer att delta i programmet skulle 
i större utsträckning uppfatta att de gör det frivilligt och på egna villkor än 
ifall t ex Försäkringskassan driver det. Det borde även ligga i Landstingets 
intresse att driva ett program där den rehabiliterande effekten är vad alla i 
målgruppen har gemensamt utöver att de är sjukersatta. 
 
Kommentarer från deltagarna: 
 
…”en fantastisk möjlighet att växa både som människa 
och blivande företagare” 
”Skönt att det varit fokus på den friska delen” 
”Väldigt intressanta och lärorika föreläsare och teman!” 
 
 
 
 
	  


