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Projektbeskrivning delregionala tillväxtmedel
Insats: Främja tillgången av finansiering för tillväxt
Insatsen Främja tillgången av finansiering för tillväxt är en av de utmaningar som
identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som
genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av
delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta

Insatsen kopplar an till målet ”En ledande kunskapsregion” i den regionala
utvecklingsstrategin, samt målet ”Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och
medelstora företag” i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål i
Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi.

Utgångspunkt

Utgångspunkten för den årliga tilldelningen av tillväxtmedlen är att de ska bidra till
Sjuhärads utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna utifrån strategi
VG2020. Insatsen ska göras gemensamt eftersom större tillväxteffekter möjliggörs
genom samarbete än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja
nya satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att
tillväxtmedlen ska åstadkomma effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i
Sjuhärad är därför vägledande.

Bakgrund till insatsen
Tillgång till kapital är en grundförutsättning för etablering av nya företag och för
tillväxten i befintliga företag. För att nya företag skall kunna starta och utveckla sin
verksamhet krävs i den absoluta merparten av fallen kapital i någon form.
Näringslivet i regionen har de senaste åren uppvisat en stark tillväxt, såväl avseende
sysselsättning som företagande. I den behovsanalys som genomförts lyfts fram att det
idag finns ett behov av kapital för att finansiera tillväxt och investeringar hos framförallt
småföretag med ambition att växa.
Det finns inte någon statistik hur behovet av kapital ser ut specifikt hos Sjuhärads
företag. I Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” ges en bild av
förhållandena i Västra Götalandsregionen som helhet. I den senast genomförda
undersökningen (år 2017) tas bland annat bristen på finansiering som ett tillväxthinder
upp. I undersökningen framkommer att andelen små- och medelstora företag som
anger att tillgången av lån och krediter utgör ett tillväxthinder uppgår till 11 procent år
2017. Detta innebär en ökning med 3,5 procentenheter sedan 2008.
För att säkerställa goda förutsättningar för regionens företag att växa och utvecklas ser
Boråsregionen ett behov av insatser för att främja tillgången till kapital för småföretag.

UTMANINGEN IDAG / BEHOVET SOM INSATSEN SKA MÖTA
Boråsregionens bild är att det finns ett antal utmaningar som det är önskvärt att möta
och att det därmed kan finnas ett behov av flera olika former av insatser.
Behovsanalysen pekar på ett behov hos småföretag att få stöd att hitta möjliga
finansieringsvägar. För det lilla företaget är det ofta en utmaning att hinna sätta sig in i
vilka lösningar som finns och hur man ska gå tillväga för att ansöka om lån, krediter
eller ta in kapital på annat sätt. Detta är sannolikt en större utmaning om man driver ett
företag i snabb tillväxt. Det är värdefullt med samverkan med andra delregionen i
Västra Götaland för att utveckla modeller gemensamt.
Vidare finns en utmaning för småföretag att skapa och upprätthålla nätverk för att
komma i kontakt med investeringsvilligt kapital via exempelvis enskilda investerare,
affärsänglar eller motsvarande. Kopplat till detta är ett behov för företag att bli mer
”investeringsbara” – till exempel genom att renodla och förtydliga sin affärsplan, sin
strategi eller genomföra marknadsanalyser etc. Detta inte minst inom tjänstebranscher
såsom besöksnäring och kulturella och kreativa näringar.

INRIKTNING FÖR EFTERFRÅGAD INSATS
Boråsregionen efterfrågar inom detta område insatser som på olika sätt stöttar
småföretag i att få tillgång till kapital för att kunna växa och expandera.
Insatserna kan exempelvis handla om att skapa forum för bolag där behov av kapital
kan möta potentiella investerare för att snabbare hitta kapital för tillväxt. Det kan
handla om att genomföra insatser för att stötta företag i att bli mer investeringsbara.
Exempelvis genom att få stöd i att formulera affärsplaner, utveckla och presentera sin
affärsidé, visa på en skalbarhet i sin produkt eller tjänst, genomföra
marknadsundersökningar etc.
Boråsregionen ser att de insatser som genomförs ska bidra till att underlätta för
småföretag att komma i kontakt med investerare samt ge ett ökat inflöde av kapital i
tillväxtföretag.
Aktiv samverkan måste ske med minst två kommuner i delregionen.
Insatsen ska pågå under X år.

MÅL FÖR INSATSEN
För insatsen har följande mål ställts upp:
För det första två förväntade resultatmål, vilka ska vara nådda efter att insatsen
genomförts. Detta är således de förväntande resultaten vid projektets avslut. Det är
dessa mål som insatsen kommer att följas upp mot.
För det andra har ett förväntat effektmål satts upp. Detta mål förväntas nås en tid efter
insatsens avslut. Det är detta effektmål som Boråsregionens tillväxtarbete kommer att
utvärderas mot.

Förväntade resultatmål

Insatsen förväntas resultera i att XX antal företag deltagit i insatser som syftar till att
underlätta för dem att hitta finansiering.
YY andel av dessa företag ska vid extern uppföljning bedöma att insatsen bidragit till
att de kommit i kontakt med finansiärer/investerare.

ZZ andel av deltagande företag ska vid extern uppföljning ange att insatsen bidragit
till att de fått tillgång till kapital för att utveckla sitt företag.

Förväntade effektmål
Den förväntade effekten av insatsen är att företagen som tagit del av insatser
uppvisar en signifikant starkare tillväxt än liknande företag som inte tagit del av stöd.
Detta följs upp 2 år efter insatsens avslut.

UPPFÖLJNING AV INSATSEN
Resultatmålet följs upp årligen via en uppföljningsenkät som Boråsregionen genomför.
Uppdragstagaren ska återrapportera organisationsnummer och kontaktuppgifter till
deltagande företag till Boråsregionen.
Effektmålet följs upp efter 2 år genom en registerbaserad utvärdering där deltagande
företags utveckling ställs i relation till en liknade grupp (s.k. tvillingstudie) samt genom
intervjuer med ett urval av deltagande företag.
Boråsregionen ansvarar för genomförande uppföljningen. Uppdragstagaren ska
tillhandahålla nödvändiga data för detta (såsom organisationsnummer för deltagande
företag).

Indikatorer för att följa insatsen
Följande indikatorer kommer att användas för att följa upp insatsen under
genomförandet. Dessa mäts årligen.

Tabell 1. Indikatorer för att följa insatsen
Indikator

Källa

Antal företag som får finansiering

VG2020

Antal kronor i FoU-resurser

VG2020

Andel företag som kommit i kontakt med finansiär/investerare

Egenframtagen
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