
 

 

 

 

 

 
 

     Sluttrapport 
       September, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektägare:   

Svenska Samers Riksförbund (SSR) 

International Barents Secretariat (IBS)  

Norske Samers Riksforbund (NSR) 

Suoma Sámi Guovddašsearvi (SSG)

Suoma Sámi Guovddášsearvi 



Projektrapport 

Indigee – Indigenous Entrepreneurship – www.indigee.org 
2 

 

Innehåll 

 

 

1. Sammanfattning .................................................................................................................... 3 

2. Bakgrund ............................................................................................................................... 4 

3. Projektets syfte och mål ........................................................................................................ 4 

4. Projektorganisation ............................................................................................................... 6 

4.1 Projektstyrning .............................................................................................................. 6 

4.2 Företagsrådgivare/koordinatorer.................................................................................. 8 

4.3 Externa tjänster ............................................................................................................. 9 

4.4 Deltagare ..................................................................................................................... 11 

5. Verksamhet och resultat ..................................................................................................... 14 

5.1 Genomförda aktiviteter ............................................................................................... 14 

5.2 Deltagarnas utveckling ................................................................................................ 18 

5.3 Projektresultat i indikatorer ........................................................................................ 21 

5.4 Uppföljningsprojektet Indigee 2 .................................................................................. 24 

6. Ekonomi ............................................................................................................................... 25 

6.1 Kostnader i norska kronor ........................................................................................... 25 

6.2 Kostnader i euro .......................................................................................................... 26 

7. Förutsättningar för projektgenomförandet ........................................................................ 28 

8. Bilagor .................................................................................................................................. 30 

 



Projektrapport 

Indigee – Indigenous Entrepreneurship – www.indigee.org 
3 

1. Sammanfattning 

 

Projektet Indigee - Indigenous Entrepreneurship startades i juni 2010 av de samiska 

riksorganisationerna i Sverige, Finland och Norge och det Internationella 

Barentssekretariatet i samarbete med den nenetsiska organisationen Yasavey. Projektets 

syfte var att utveckla entreprenörskap bland urfolksungdomar i Barentsregionen, det vill 

säga bland samer, nenetser, vepser och Komi boende i Norge, Sverige, Finland och 

nordvästra Ryssland. Deltagarna erbjöds rådgivning och expertis för att utveckla sina 

företag och företagsidéer. En del av satsningen var också att utveckla det 

gränsöverskridande samarbetet mellan deltagarna. 

Alla deltagare hade ett företag eller en företagsidé nära knutet till urfolks kultur eller 

traditioner. När projektet avslutades under sommaren 2012 hade 66 deltagare medverkat i 

olika företagsutvecklingsaktiviteter. Den mest representerade branschen, en tredjedel av 

deltagarna, var företag relaterade till hantverk som sjöld, konsthantverk och modern 

design. Den näst största gruppen bestod av turistföretagare följt av renskötselsrelaterade 

företag. Fjärde största gruppen var musiker. Andra representerade branscher var jakt och 

fiske, event/management, web design och IT, publisering och språk, med flera. 

Inom projektets ramar har tre utvecklarkonferenser och tre seminarier arrangerats. 

Deltagarna har också erbjudits fortlöpande företagsrådgivning under projektets gång. 

Enkätundersökningar som genomförts bland deltagarna visar att: 

 

- 62 % av deltagarna angav att de tydligt hade ökat sin företagskompetens som ett 

resultat av deltagandet i projektet, 

- 26 % av deltagarna har tydligt ökat sin intäkt eller vinst tack vare sitt deltagande i 

projektet, 

- 27 % av deltagarna har etablerat ett företag tack vare projektet, 

- 36 % av deltagarna har börjat sälja en ny produkt eller tjänst som ett resultat av sitt 

deltagande i projektet, 

- 36 % av deltagarna har etablerat ett gränsöverskridande samarbete med en annan 

deltagare som ett resultat av projektet. 

 

Projektet avslutades under sommaren 2012. Med stöd av framgångarna i projektet har ett 

uppföljningsprojekt, Indigee 2 – Indigenous Entrepreneurship förberetts. Det projektet 

kommer använda sig av de effektivaste metoderna från Indigee 1 för att stötta 

urfolksföretagare och stärka deras entreprenörskap. Målgruppen är densamma som i 

detta projekt men upplägget blir delvis annorlunda. Indigee 2 kommer att genomföras 

under 2012-2014. 
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2. Bakgrund 

 

Samer, nenetser, komi och vepser är urfolk i Barentsregionen1. Industriell utveckling och 

exploateringen av naturresurserna i de nordliga regionerna har bidragit till den ekonomiska 

tillväxt som nu sker i Barentsregionen. Den här utvecklingen äger rum i regionens urfolks 

traditionella områden och den har en stark inverkan på urfolkssamhällena och deras 

levnadssätt. 

 

Eftersom den industriella utvecklingen och anknutna aktiviteter kräver stora landområden, 

drabbas urfolkens traditionella näringar som rennäring, fiske och jakt negativt. Detta är en av 

anledningarna till socio-ekonomiska svårigheter, till exempel arbetslöshet, alkoholism och 

andra problem, som urfolk i hela världen står inför. Andra orsaker till urfolkens svåra socio-

ekonomiska situation är marginalisering och diskriminering från myndigheter och institutioner 

med ekonomiska intressen i urfolksområden. Detta förekommer också i Barentsregionen, 

därför är det av yttersta vikt att konkreta åtgärder genomförs för att vända en negativ 

utveckling. Projekt som Indigenous Entrepreneurship, som syftar till att skapa arbetsplatser 

och framåtanda, är ett verktyg för urfolk att utveckla sina samhällen. 

 

Den ryska ordföranden för Barents Euro-Arctic Council, utrikesminister Sergey Lavrov, 

påpekade under ministermötet i Rovaniemi i november, 2007 att utvecklingen av 

urfolkssamhällena är en av de högst prioriterade områdena under det ryska ordförandeskapet 

2007-2009. Urfolksfrågor är också prioriterade av den norska regeringen, speciellt genom 

projektfinansiering inom Barentssamarbetet. Barents Working Group of Indigenous Peoples, 

som representerar urfolken inom det formella Barentssamarbetet, har lyft fram 

entreprenörskap som ett viktigt satsningsområde inom Barentsområdet.  

 

Genom en satsning från det norska utrikesdepartementet och det norska sametinget tillsattes i 

april 2009 en urfolksrådgivare på det Internationella Barentssekretariatet med huvuduppgift 

att utveckla företagandet bland urfolken i Barentsregionen. Ett förprojekt sattes igång för att 

planera och förbereda projektet Indigee – Indigenous Entrepreneurship. Projektet startades i 

juni 2010. 

 

 

3. Projektets syfte och mål 

 

Indigee syftar till att 

 

1) inkludera urfolken i utvecklingen av regionen 

2) skapa starka affärskontakter mellan urfolksentreprenörer i Barentsregionen 

3) skapa arbetstillfällen för människor tillhörande urfolken i deras lokalsamhällen 

                                                           
1
 Barentsregionen, på engelska Barents Euro-Arctic Region, består av 13 regioner: Nordland, Troms, 

Finnmark, Västerbotten, Norrbotten, Lappland, Uleåborg, Kainuu, Murmansk, Archangelsk, Komi, 

Nenets och Karelen. 
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4) stärka samarbetet mellan urfolken i Barentsregionen 

5) marknadsföra urfolkens kultur och traditioner innanför och utanför Barentsregionen 

efter urfolkens egna förutsättningar 

 

Projektdeltagarna ska  

 

1) genom innovation hitta nya sätt att använda urfolks traditioner och traditionella 

kunskap i skapandet av småföretagande 

2) hitta en mötesplats för urfolkens unga entreprenörer och på det sättet skapa ett 

affärssamarbete över statsgränserna. 

 

Projektets mål har varit att 

- 60 unga urfolksentreprenörer ska fullfölja projektets utvecklingsprogram 

- 28 urfolksföretag ska utvecklas positivt 

- 9 gränsöverskridande samarbeten med minst två eller mer IE-företag ska ha etablerats 

i slutet av projektet 

- ett nätverk för företag ägda av urfolk etableras med syfte att utveckla och 

marknadsföra urfolksnäringar innanför och utanför Barentsregionen 

 

 

 



Projektrapport 

Indigee – Indigenous Entrepreneurship – www.indigee.org 
6 

4. Projektorganisation 

 

4.1 Projektstyrning 

 

När projektet startade etablerades en platt projektorganisation för att möjliggöra en 

smidig anpassning av att projektaktiviteterna efter projektdeltagarnas förutsättningar och 

behov. Projektet har bestått av en arbetsgrupp bestående av 

företagsrådgivare/koordinatorer och en projektledare som rapporterat till styrgruppen.  

 

4.1.1 Styrgrupp 

Styrgruppen har bestått av personer utnämnda av de fyra projektägarna SSR, NSR, SSG och 

IBS samt en företrädare för Yasavey, en organisation som samlar urfolket nenetserna. 

Yasaveys representant har officiellt varit en observatör i styrgruppen men alla beslut i 

gruppen har gjorts i samförstånd. Yasavey har varit representerad i styrgruppen för att 

projektet ska samarbeta väl med Indigenous Entrepreneurships ryska del. 

Styrgruppen har haft det övergripande ansvaret för projektet och den har mötts ca 2 

gånger per år under projekttiden. 

 

SSR:s representant:   Anders Blom, VD, ordförande 

NSR:s representant:  Hugo Kalstad, ledamot i landsstyret 

SSG:s representant:  Janne Näkkäläjärvi, styrelseledamot 

IBS:s representant:   Lars Miguel Utsi, Indigenous Peoples Adviser 

Yasavey:s representant:  Nikolay Latyshev 

 

4.1.2 Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen har bestått av projektledaren och företagsrådgivarna/koordinatorerna. 

Denna grupp har genomfört projektaktiviteterna och har rapporterat till styrgruppen via 

projektledaren. Arbetsgruppen har jobbat nära varandra och har genomgående haft 

möten när det behövts. 

 

4.1.3 Projektledare 

Lars Miguel Utsi har varit projektledare, anställd som Indigenous Peoples Adviser på IBS 

från projektstart till mitten av april 2012 och därefter fram till projektets slut anställd som 

projektledare hos SSR. Uppdraget har beståt av att koordinera projektaktiviteterna och se 

till att de insatser som görs i varje land är i samsvar med projektplanen, budgeten och 

tidsplanen och väl koordinerade emellan länderna. Projektet i stort har också koordinerats 

gentemot det ryska systerprojektet. 

Lars Miguel Utsi har under anställningen hos IBS arbetat motsvarande ca 80 % av en 

heltidstjänst med projektet och ca 50-75 % under anställningen hos SSR. 
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4.1.4 Administratörer 

Projektets ekonomi och bokföring har administrerats av varje partnerorganisation för sig. 

SSR:s administratör har varit Stefan Johansson, kamrer. 

NSR:s administratör har varit Thomas Myrnes Nygård, sekretariatsledare. 

SSG:s administratör har varit Inger-Ánne Äärelä, kassör. 

IBS:s administratör har varit Roy Hojem, secretary/accountant. 

 

4.1.5 Beslutsvägar 

Styrgruppen har tagit alla beslut om eventuella ändringar av projektplanen, budgeten och 

tidsplanen. Utifrån dessa dokument har arbetsgruppen planerat och genomfört 

projektaktiviteterna. Projektledaren har haft rapporteringsansvar gentemot styrgruppen. 

Företagsrådgivarna har haft rapporteringsansvar gentemot projektledaren. 

 

Efter ansökan om att få delta har urvalet av deltagare gjort av styrgruppen under möte i 

Luleå 18-19 oktober enligt vissa kriterier. Deltagarna i Indigee ska: 

 

- helst vara mellan 18 och 28 år gammal. Den övre åldersgränsen har varit flexibel, 

- ha ett företag eller en konkret företagsidé. Ansökningar utan en konkret företagsidé 

sorteras bort. Om ansökningskvoten fylls, prioriteras de sökande som har företag,  

- vara jämnt fördelade mellan män och kvinnor,  

- ha kunskap och förståelse om urfolks kultur och näringar, och gärna koppla sitt 

företagande till det,  

- kunna tala och skriva på engelska (ej gällande för deltagare från Ryssland), 

- ha regelbunden tillgång till internet,  

- vara beredd att lägga ner egen tid på projektet. 
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 Ytterligare deltagare har efter styrgruppsmötet tagits med i projektet allteftersom 

ansökningar inkommit, platser funnits kvar och så länge deltagarna uppfyllt 

rekryteringskriterierna. 

 

4.1.6 Gränsöverskridande samarbete 

Huvuddelen av planering och beslut gällande projektaktiviteter har gjorts av 

arbetsgruppen.  

Det gränsöverskridande samarbetet har fungerat bra, bl a när det gäller 

informationsspridning, resekoordinering, optimering av resursanvändning, planering av 

innehåll, projektstyrning, etc. Tack vare bland annat olika tekniska lösningar har 

koordineringen inom projektets arbetsgrupp fungerat väl trots de stora avstånden. 

 

4.1.7 Fördelning av arbetsuppgifter 

 

Arbetsuppgift   
Antal 

kvinnor 
Antal män 

Projektledning  0,75 

Delprojektledning 1,0 0,75 

Styrgrupp  5 

Konsulter 24 34 

Administration/ekonomi 1 3 

Deltagare 39 27 

  

 

 

4.2  Företagsrådgivare/koordinatorer 

 

I varje land har projektet anställt en företagsrådgivare. Företagsrådgivaren har stöttat 

projektdeltagarna i respektive land att utveckla sina företag och företagsidéer. Andra 

arbetsuppgifter har inkluderat koordinering av projektaktiviteter och rapportering.  

 

Fyra företagsrådgivare har varit engagerade för projektet: Pia Huuva har jobbat 50 % för 

svensk sida, Linda Øverli Nilsen var anställd på 50 % för norsk sida i perioden december 

2010 – september 2011 varefter Lars Theodor Kintel efterträdde henne för perioden från 

oktober 2011 tills projektet avslutades. Marja Katarina Påve tillträdde i maj 2011 som 

rådgivare på motsvarande 10 % för finsk sida och var engagerad fram till december 2011. 

Jury Tyulyubaev (25-50%) och Fedor Kanev (50 %) har varit anställda av ryska 

systerprojektet som rådgivare respektive koordinator. 
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4.3 Externa tjänster 

 

Följande externa tjänster har upphandlats inom projektet: 

 

Externa tjänstser engagerade för konferensen i Vilhelmina, 25-27 november 2010: 

- David Joelsson - processledare, föreläsare 

- Elin Eriksson - processledare, rådgivare idéutveckling  

- Linn Henriksen - föreläsare, rådgivare kreativa näringar 

- Sabina Jonsson – hotellansvarig 

- Anders Blom - rådgivare ekonomi 

- Ol-Johán Sikku - rådgivare köttförädling 

- Lennart Pittja - rådgivare turism 

- Dan Jonasson - rådgivare turism 

- Mattias Berglund - rådgivare ekonomi 

- Natasha Korvi – tolk 

- Marina Lundh – tolk 

- Olga Lundh – tolk 

- Jevgenij Jushkov – tolk 

- Olle Utsi – tolk 

- Elena Valkeapää – tolk 

- Katarina Rimpi – artist 

- Johan Norberg - filmare, fotograf 

- Aslak Paltto - föreläsare turism 

- Aleksander Kamenetsky - föreläsare, Fund for Development of Small and Medium-

sized Enterprises in Murmansk Oblast 
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Externa tjänster engagerade för konferensen i Anár/Inari, 30 mars - 1 april 

- David Joelsson - processledare, föreläsare 

- Elin Eriksson - processledare, rådgivare idéutveckling  

- Mattias Berglund, Ávki - rådgivare ekonomi 

- Marja Katarina Påve, MKP Konsult - företagsekonomi, rådgivning 

- Dag Norum Rådgivning AS - företagsekonomi, rådgivning 

- Kai Lund, Innovasjon Norge - föreläsare, rådgivare 

- Jon Iver Eira Tellefsen, Ivvár  - artist 

- Tuupa Records/SomBy - artist and sound equipment 

- Jerker Bexelius, VisitSápmi - rådgivare 

- Virpi Jääskö, SOGSAKK - rådgivare 

- Anders J H Eira - rådgivare 

- Jevgenij Jushkov - tolk 

- Irja Paltto - tolk 

- Smartlink Translation Agency - tolkar 

- Samernas Utbildningscentrum – tolkutrustning 

- Red City LTD – företagsrådgivning 

 

Externa tjänster engagerade för konferensen i Naryan-Mar, 26-30 september: 

- Red City LTD - företagsrådgivning, resor, konferensmaterial, transporter 

- Etno-Cultural Centre, Nenets Autonomous Okrug - kulturellt program 

- Smartlink Translation Agency - översättning och tolkning 

- David Joelsson och Elin Eriksson - företagsrådgivning, föreläsare 

- Helena Hansson - företagsrådgivning, föreläsare 

- Tundra Tur - föreläsningar, förevisning av lokal kultur, hyra av lavvu, matservering 

- Lesnaya Skazka - stugor för workshops, matservering 

- Naryan-Mar bussbolag - transport mellan olika konferensarrangemang 

- Red Town Ltd - kulturevenemang 

- Johan Ailo Kalstad - workshopledare, företagsrådgivning 

- Lise Amber - föreläsare, företagsrådgivning 

- Karl-Johan Skogh - företagsrådgivare 

- Naryan-Mar business center - företagsrådgivning 

- Alexander Korabel - företagsrådgivning 

- Dag Norum - företagsrådgivning 

- Per-Anders Blind - företagsrådgivning 

- Anders Blom - företagsrådgivning 

- Anders JH Eira - företagsrådgivning 

- Linda Hällerstrand - företagsrådgivning 

- Henry Huuva - företagsrådgivning 

- Åsa Nordon, Árran Julesami Center – företagsrådgivning 

 

Övriga konsulter som engagerats inom projektet: 

- Carl-Johan Utsi - webdesign, annonser 

- Kicki Brännare - trycksaker, Idépoolen 



Projektrapport 

Indigee – Indigenous Entrepreneurship – www.indigee.org 
11 

- Smartlink Translation Agency – översättningar 

- Jon-Mihkkal Inga - logotyp 

- Stockholm BarAkademi - caféarbetskurs för deltagare 

- Red City LTD – företagsrådgivning, förberedelser av konferens 

- Marja Katarina Påve, MKP Konsult – företagsekonomi, rådgivning 

- Aleksey Lobanov – företagsrådgivning, Ryssland 

- Olga Aksenova – företagsrådgivning, föreläsare, Ryssland 

- Jenny Eriksson, Koinor Future AB – rådgivning, sociala medier, Sverige 

- Kvanne Grafiska – rådgivning, logotyper/webb 

- N Design AS – rådgivning, webdesign 

- Anne Wuolab – press release 

- Liselott Wajstedt – filmskapare 

- Per Josef Idivuoma - filmskapare 

 

 

4.4 Deltagare 

 

Av de 66 deltagarna är 27 män. Två tredjedelar av deltagarna är 29 år eller yngre och 

medelåldern är 29. Hantverk, både hård-, mjuk och silverslöjd samt konst och design, är 

den mest representerade branschen med ca en tredjedel av deltagarna. Turism, renskötsel 

och musik är näst, tredje och fjärde mest representerade bransch. 
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Från Sverige: 20 deltagare varav 7 män 

 

Deltagare Ålder Ort Bransch 

NORRBOTTEN 

Aslat Simma 31 Idivuoma Slöjd 

Yana Mangi 42 Kiruna Musiker 

Pavva Pittja 20 Gällivare Renskötsel, fiske 

Johan Skogsfeldt 32 Gällivare Rennäring, turism 

Ann-Ristin Fjällgren 31 Gällivare Butik för samiska produkter 

Christine Utsi 27 Gällivare Duodji - mjukslöjd 

Emil Pittja 33 Gällivare Rennäring, turism 

Katarina Rimpi 32 Jokkmokk Musik, konst, duodji 

Johanna Mangi 20 Lannavaara Hantverk 

Sara Kemi-Nutti 24 Jokkmokk Duodji - silver 

VÄSTERBOTTEN 

Ebba-Sofia Vannar 21 Tärnaby Duodji – mjukslöjd 

Marie Persson 33 Tärnaby Web, grafiker 

Anne Wuolab 40 Lycksele Samiskt cafe 

Kajsa Fjellström 23 Vilhelmina Köttförädling 

Andreas Lidström 32 Vilhelmina Köttförädling 

Sabina Jonsson 25 Skellefteå Konferensservice 

Anna-Marja Kaddik 29 Ammarnäs Rennäring, informatör 

Isak Jonsson 22 Ammarnäs Turism 

JÄMTLAND 

Eva Bromée 24 Funäsdalen Jakt- och fisketurism  

Niklas Blindh 29 Funäsdalen Jakt- och fisketurism 

 

 

Från Norge: 20 deltagare varav 8 män 

 

Deltagare Ålder Ort Bransch 

FINNMARK 

Anders J. Hætta 23 Kautokeino Hantverk 

Briita-Maria Nutti 24 Kautokeino Massageterapi 

Ilja Marja Henriksen 
Magga 

25 Oslo Mode/design 

Elle Sofe Henriksen 26 Oslo Koreografi 

Sara Inga Utsi 26 Kautokeino Duodji – mjukslöjd 

Kari Makreda Utsi 28 Kautokeino Turism 

Nils Ante Gaup 22 Kautokeino Rennäring 

Elle Marja P Eira 27 Karašjok Musik 
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Elle Cecilie Triumf 29 Kautokeino Hantverk 

Aslak Henrik Lango 31 Kautokeino Köttdistribution 

Anne Marie Guttorm 
Graven 

28 Karašjok Tolk/översättare, skribent 

NORDLAND 

Simon Piera Paulsen 22 Drag Webdesign 

Odd Levi Paulsen 25 Drag Filmskapare 

Anne Silja Turi 24 Drag Språk/duodji – mjukslöjd 

Johan Arne Hansen 24 Kanstad Rennäring/fiske 

Beatrice Fløystad 28 Evenskjer Turism 

André Madvig Wagelid 31 Evenskjer Turism 

TROMS 

Ole Nils Ailo Siri 30 Storslett Turism 

Trine Lise Siri 27 Storslett Turism 

Ylva Maria Pavval 25 Tromsö Processledare, projekt 

 
 

Från Finland: 6 deltagare varav 2 män 

 

Deltagare Ålder Ort Bransch 

LAPPLAND 

Neeta Inari Jääskö 25 Inari Duodji – silverslöjd 

Anne Kirste Aikio 26 Inari/Oulu Översättare/journalist 

Tuomas Aslak Juuso 25 Inari/Kauto Duodji – hårdslöjd 

Anna Näkkäläjärvi 31 Utsjoki Musik 

Elle Valkeapää 31 Inari Duodji – hårdslöjd 

Lásse Hagman 45 Inari Hantverk 

 

Från Ryssland: 20 deltagare varav 10 män 

 

Deltagare Ålder Ort Bransch 

MURMANSK OBLAST (samer) 

Maksim Vasiliev 23 Lovozero Renskötsel, turism 

Aleksandra  Belozerova 26 Monchegorsk Turism 

Dinara Skavronskaja 25 Murmansk Turism 

Vladimir Gusev 30 Nikel Försäljning 

Semyon  Bolshunov 20 Lovozero Renskötsel 

Yarsem Galkin 21 Lovozero Musik 

NENETS AUTONOM OKRUG (nenetser) 

Viktor Vylka 34 Naryan-Mar Slöjd 

Viktoria Petrovna Vylka 41 Krasnoe Slöjd 
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Ludmila Kustysjeva 45 Naryan-Mar Slöjd 

Irina Kurdyumova 28 Naryan-Mar Turism 

Nadezhda Laptander 26 Nelmin-Nos Försäljning av slöjd 

Oksana Danilova 26 Naryan-Mar Matprodukter 

REPUBLIKEN KOMI (komi) 

Yana Sazhina 22 Chukhlom Turism 

Irina Arsentieva 40 Syktyvkar Kläddesign 

Nikolay Vakhnin 32 Syktyvkar Publicering 

Dmitrij Zhilin 32 Usogorsk Försäljning 

Aleksey Popov 29 Inta Turism 

St PETERSBURG / VOLOGDA OBLAST (veps) 

Igor Topalov 47 St Petersburg Publicering 

Anton Fokin 32 Cherepovets Slöjd 

Irina Danilova 40 Cherepovets Slöjd 

 

 

 

5. Verksamhet och resultat 

 

5.1 Genomförda aktiviteter 

 

Följande aktiviteter har genomförts i projektet: 

 

- fortlöpande företagsrådgivning för deltagarna under hela perioden, ca 1 rådgivning per 

deltagare per månad från december 2010 till april 2012, totalt ca 900 timmar 

- första Indigeekonferensen, Vuoltjere, Sverige, 25-27 november 2010 

- andra Indigeekonferensen, Anár, Finland, 29 mars – 1 april 2011 

- tredje Indigeekonferensen, Naryan-Mar, NAO Ryssland, 27-30 september 2011 

- seminarium med fokus på paketering/web/logo för ryska deltagare, Moskva, Ryssland, 

13-14 april 2012  

- seminarium med fokus på paketering/web/logo för svenska deltagare, Jokkmokk, 

Sverige, 20-21 april 2012 

- seminarium med fokus på paketering/web/logo för norska och finska deltagare, 

Kautokeino, Norge, 4-5 maj 2012  

- Projektrapportering och förberelde av uppföljningsprojektet Indigee 2. 

 

5.1.1 Vuoltjerekonferensen 

Från projektstart i juni 2010 har arbetsgruppen jobbat med etablering av 

projektorganisationen, rekrytering av företagsrådgivare, rekrytering av deltagare och 

förberedelser för den första Indigee-konferensen. I slutet av november 2010 hade 

projektet 59 deltagare som på något vis tagit del av projektaktiviteter. 
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Konferensen i Vuoltjere (25-27 november 2010) samlade ca 40 deltagare och fokus var på 

motivering av deltagarna, arbete med de deltagande företagens kärnvärden, varumärken 

och personlig företagsrådgivning. Arbetet har utförts i föreläsningar, grupparbeten, samtal 

och workshops. Under konferensen har de olika deltagarna uppmuntrats att samarbeta 

gränsöverskridande. Bland annat var detta med i programmet: 

 

- Renlycka & Slowfood Sápmi - hur man kan arbeta med köttförädling 

- Workshop "Varumärke och företagsidentitet", "Moodboards - mitt företag idag", 

"Kärnvärden" 

- Linn Henriksen om hur hon etablerat sig som egenföretagare - "The story of Imagement" 

- Rådgivning där varje deltagare fick personlig rådgivning med två olika rådgivare 

- Visit Sápmi - turistföretagande på urfolks premisser 

 

På konferensens sista dag fick deltagarna uppgiften att ta fram en personlig 

utvecklingsplan för sitt deltagande i projektet. Denna plan sätter upp deltagarens mål, 

mätbara resultat, vilka områden/kunskaper deltagaren vill fokusera på att utveckla, SWOT-

analys och aktivitetsplan för deltagandet. Deltagarna ska ha med sig den här planen under 

hela projektet som stöd i sitt strävande framåt med företagandet. Den hjälper också 

projektledningen att se vilka behov som finns bland deltagarna och vad som behöver 

fokuseras på framöver.  

 

5.1.2 Personlig rådgivning 

Mellan den första och den andra 

konferensen påbörjades 

företagsrådgivningen, i perioden fram till 

den andra konferensen med två 

företagsrådgivare, den svenska och den 

norska. Projektet har erbjudit deltagarna en 

timmes rådgivning varje månad under 

projektperioden. Deltagare har haft olika 

behov av rådgivning, en del har inte haft 

behov eller tid alla gånger att ha rådgivning 

en gång i månaden medan andra har 

efterfrågat mer tid än så. Rådgivningen har 

därför inte varit jämt fördelad på 

deltagarna, utan den har fördelats efter 

deras behov. 

 

Från Anárkonferensen och framåt har 

rådgivning erbjudits alla deltagare fram till 

april 2012. 
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5.1.3 Anárkonferensen 

Inför den andra Indigeekonferensen hade projektet slutrekryterat deltagare och hade 73 

deltagare anknytna till projektet. 

 

Indigeekonferensen i Anár i mars 2011 samlade 45 deltagare. Fokus på konferensen var 

kunden – vad företagen behöver tänka på i deras möte med kunden. Genom föreläsningar, 

grupparbeten, workshops, individuellt arbete och rådgivning i grupper har detta och andra 

teman tagits upp under konferensen. Bland annat var detta med i programmet: 

 

– David Joelsson och Elin Eriksson höll en workshop om deltagarnas likheter och olikheter, 

”Differences and similarities” 

– David Joelsson och Elin Eriksson höll en workshop om kundkontakt, ”Customer journey” 

– Linda Överli Nilsen föreläste om att “Ta vatten över huvudet!” – att våga satsa 

– MKP Konsult, Red City OOO, Ávki och Dag Norum Rådgivning höll grupparbeten i 

företagsekonomi 

– Pia Huuva föreläste om prissättning, paketering 

– Jury Tyulyubaev föreläste om företagande i Ryssland och ledarskap 

– Kai Lund från Innovasjon Norge berättade om gränsöverskridande företagande 

 

Under konferensen erbjöds deltagarna också företagsrådgivning gruppvis. En viktig del i 

projektet är också att erbjuda deltagarna en mötesplats där de får träffa andra i samma 

situation som dem. Under Anárkonferensen erbjöds det stora möjligheter att mötas och 

nätverka. 
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Efter den andra Indigeekonferensen har företagsrådgivarna erbjudit löpande rådgivning för 

deltagarna. Huvudfokus har varit att motivera deltagarna och uppmuntra dem att jobba 

vidare med sina projekt.  

 

5.1.4 Naryan-Markonferensen 

Projektgruppen spenderade mycket tid under våren och sommaren 2011 på att förbereda 

den tredje Indigeekonferensen. Den genomfördes 27-30 september 2011 i Naryan-Mar, 

NAO, Ryssland och samlade 40 deltagare. 

 

Konferensens fokus var att utifrån en s.k. Business Model Canvas analysera varje 

deltagande företags styrkor och svagheter, tillgångar och resurser. Genom att 

medvetandegöra företagaren om alla delar som är viktiga i företaget kan han/hon bättre 

förstå företagets behov och skapa en strategi väl anpassad till företaget. 

 

Företagen har också fokuserat på hur de ska förmedla sin företagsidé på ett effektivt sätt. 

Dessutom har deltagarna fått bekanta sig med den lokala urfolkskulturen och 

företagsmiljön i Naryan-Mar. 

 

Bland annat har konferensen i Naryan-Mar erbjudit följande: 

 

- Föreläsning "back to the future": att planera företagandet långsiktigt 

- Dokumentär om deltagare Neeta Jääskö och hennes erfarenheter med företagande 

- Föreläsning och workshop "Business model design", David Joelsson och Elin Eriksson 

- Pröva på nenetsisk traditionell sport 

- Besök hos Tundra-Tur lávvuläger: turistföretag med fokus på nenetsernas och komis 

traditionella levnadssätt 

- Nenetsiska deltagaren Viktoria Vylka presenterade sitt slöjdföretag 

- Föreläsning om ledarskap av Jury Tyulyubaev 

- Dragon's Den (draknästet) workshop 

- Workshop i kommunikationsstrategi, kontakt med investorer av Johan Ailo Kalstad 

- Workshop i kundservice, marknadsföring av Lise Amber 

- Workshop i produktkommunikationav Helena Hansson 

- gruppvis rådgivning 

 

Efter konferensen i Naryan-Mar har rådgivningen för deltagarna fortsatt. Planeringsarbete 

inför en förlängning och rapportering och diskussioner om ett uppföljningsprojekt har 

också utförts. 

 

5.1.5 Seminarier om paketering och web/logo 

Under våren 2012 har projektet genomfört seminarier där deltagarna i varje land fått 

möjlighet att delta på föreläsningar och workshops om paketering och web/logo. Ett 

seminarium genomfördes den 13-14 april 2012 i Moskva och hade 18 ryska deltagare. 

Seminariet i Jokkmokk den 20-21 april 2012 hade 7 svenska deltagare och seminariet i 
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Kautokeino 4-5 maj 2012 hade 7 norska deltagare, 4 finska deltagare och en svensk 

deltagare. 

 

 

5.2 Deltagarnas utveckling 

 

Deltagarna i projektet har gjort stora framsteg under sin tid i projektet. En del har 

etablerat företag eller är i processen att göra det, andra har gjort stora framsteg när det 

gäller sina tankar och planer om företagandet. Projektet har väsentligt ökat 

företagarkompetensen bland deltagarna. Det kontaktnät som etablerats mellan deltagarna 

i det här projektet är stabilt och används aktivt, vilket syns bland annat i de sociala medier 

som projektet använder sig av.  

 

En enkätundersökning bland deltagarna genomfördes i slutet av september 2011 och 

besvarades av 35 av projektets 66 deltagare och en undersökning genomfördes i maj 

månad som besvarats av ca 15 deltagare. Fokus i undersökningarna har varit att ta reda på 

vilka utvecklingsresultat deltagarna uppnått. Nedan följer en sammanställning av vad 

undersökningarna visar, land för land och totalt för hela projektet. Observera att 

sammanställningen bygger på de svar som getts av deltagarna, inga antaganden har gjorts 

om de 25 deltagare, knappt 40 %, som inte svarat på enkäterna. Resultaten som redovisas 

nedan kan ses som ett minimum av vad deltagarna konkret har uppnått. Detta eftersom 

deltagarna som inte svarat på enkäterna kan ha gjort framsteg som inte framkommer i 

enkätundersökningen. 
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5.2.1 Norge 

Av tjugo norska deltagare har tretton svarat på enkätfrågorna. Hälften av deltagarna har 

ett registrerat ett företag varav åtta stycken, 40 %, har registrerats under projekttiden. Sju 

deltagare, 35 %, anger att de börjat sälja en ny produkt eller tjänst under projekttiden. Alla 

svarande har angett att de har ökat sin företagarskompetens som resultat av projektet. 

Fyra stycken, 20 %, anger att de etablerat ett gränsöverskridande samarbete genom 

projektet. 

 

5.2.2 Sverige 

Av tjugo svenska deltagare har elva svarat på enkäterna. Nio stycken har ett registrerat 

företag varav fyra stycken, 20 %, är nyregistreringar som skett under projektperioden. Fem 

stycken, 2 5%, anger att de har ökat sina intäkter och lika många säger att de börjat sälja 

en ny produkt eller tjänst som resultat av projektet. Sex deltagare, 30 %, anger att de har 

etablerat ett gränsöverskridande samarbete. Alla svarande anger att de har ökat sin 

företagarkompetens. 

 

5.2.3 Finland  

Fyra av de sex finska deltagarna har svarat på enkäterna. Två svarande har registrerade 

företag varav den ena är en nyregistrering som skett under projekttiden. Båda två anger 

också att de ökat sina intäkter tack vare projektet. Alla svarande, 67 %, anger att de har 

börjat sälja en ny produkt eller tjänst, att de ökat sin företagarkompetens och att de har 

etablerat gränsöverskridande samarbeten med andra deltagare under projektperioden. 

 

5.2.4 Ryssland 

Av tjugo ryska deltagare i projektet har tretton svarat på enkäterna. Sex deltagare har 

registrerade företag, varav fem stycken, 25 % av totala antalet deltagare, är 

nyregistreringar som skett under projektperioden. Sju deltagare, 35 %, har ökat sina 

intäkter under projekttiden och åtta, 40 %, har börjat sälja en ny produkt eller tjänst. Mer 

än hälften, elva deltagare, anger att de har etablerat gränsöverskridande samarbeten med 

en annan deltagare. Alla svarande har angett att de har ökat sin företagarkompetens. 

 

Bland de ryska deltagarna har två deltagare i Murmansk Oblast svarat på enkäterna, båda 

män. Båda har nyregistrerat företag och de har förbättrat sin företagarkompetens under 

projektperioden. Den ene uppger att vinsten/intäkterna ökat och den andre har etablerat 

ett gränsöverskridande samarbete inom projektet. 
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5.2.5 Översikt 

 

Alla deltagare – 66 st 

 Norge Sverige Finland 
Ryssland 

(samer) 
Summa % av total 

Ökad kompetens 13 11 4 13 (2) 41 62 % 

Ökad intäkt/vinst 3 5 2 7 (1) 17 26 % 

Registrerat företag 10 9 2 9 (2) 30 45 % 

Nyregistrering 8 4 1 5 (2) 18 27 % 

Ny produkt/tjänst 7 5 4 8 (2) 24 36 % 

Gränsöverskridande samarbete 4 6 4 11 (1) 25 38 % 

 

 

Kvinnliga deltagare – 39 st 

 Norge Sverige Finland 
Ryssland 

(samer) 
Summa % av total 

Ökad kompetens 8 7 3 6 24 62 % 

Ökad intäkt/vinst 2 2 2 3 9 23 % 

Registrerat företag 7 5 2 4 18 46 % 

Nyregistrering 5 2 1 2 10 26 % 

Ny produkt/tjänst 4 2 3 2 11 28 % 

Gränsöverskridande samarbete 3 4 3 5 15 38 % 
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Manliga deltagare – 27 st 

 Norge Sverige Finland 
Ryssland 

(samer) 
Summa % av total 

Ökad kompetens 5 4 1 7 (2) 17 63 % 

Ökad intäkt/vinst 1 3 0 4 (1) 8 30 % 

Registrerat företag 3 4 0 5 (2) 12 44 % 

Nyregistrering 3 2 0 3 (2) 8 30 % 

Ny produkt/tjänst 3 3 1 6 (2) 13 48 % 

Gränsöverskridande samarbete 1 2 1 6 (1) 10 37 % 

 

 

5.3 Projektresultat i indikatorer 

 

Projektets förväntade resultat har delats upp i indikatorer. Nedan följer en 

sammanställning av resultaten för varje indikator. Sammanställningen bygger på enkätsvar 

från deltagarna. 

 

Näringslivsinriktad kompetensutveckling 

Antal deltagande personer Norge Sverige Finland 
Ryssland 

(samer) 
Totalt 

Totalt 20 20 6 20 (6) 66 

Kvinnor 12 13 4 10 (2) 39 

Män 8 7 2 10 (4) 27 
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Affärsutveckling 

Marknadsaktiviteter för 

företag 
Norge Sverige Finland 

Ryssland 

(samer) 
Totalt 

Totalt, företag 10 9 2 9 (2) 30 

Ägda av kvinnor 5 5 2 3 (0) 15 

Ägda av män 2 4 0 3 (1) 9 

Mixat ägande 3   3 (1) 6 

 

Metod- och produktutveckling 
Gränsöverskridande nätverk för 

utveckling 
1 

 

Gränsöverskridande samarbete 
Utveckling av nätverk med minst 

tre aktörer 
1 

 

Produkter/tjänster 

Nya produkter/tjänster 

som resultat av innovation 
Norge Sverige Finland 

Ryssland 

(samer) 
Totalt 

Antal produkter/tjänster 7 5 4 8 (2) 24 

 

Gränsöverskridande näringslivsutveckling 

Företag som deltar i 

utveclingsprojekt 
Norge Sverige Finland 

Ryssland 

(samer) 
Totalt 

Totalt, företag 10 9 2 9 (2) 30 

Ägda av kvinnor 5 5 2 3 (0) 15 

Ägda av män 2 4 0 3 (1) 9 

Mixat ägande 3   3 (1) 6 
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Ungdomar (16-28 år) 

Unga som deltar i 

utvecklingsprojekt 
Norge Sverige Finland 

Ryssland 

(samer) 
Totalt 

Totalt, ungdomar 16 9 3 9 (5) 37 

Unga kvinnor 11 7 2 6 (2) 26 

Unga män 5 2 1 3 (3) 11 

 

Nyföretagande 

Uppkomst av nya företag Norge Sverige Finland 
Ryssland 

(samer) 
Totalt 

Totalt, företag 8 4 1 5 (2) 18 

Ägda av kvinnor 5 2 1 2 (0) 10 

Ägda av män 3 2 0 3 (2) 8 

 

Nedbrytande av traditionella könsroller 
Projekt som bidrar till balans 

mellan könen 
1 

 

Traditionella kunskaper 
Projekt som synliggör samisk 

traditionell kunskap 
1 
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5.4 Uppföljningsprojektet Indigee 2 

 

Under projektperioden har projektägarna och arbetsgruppen utvärderat projektet och de 

olika metoderna som använts för att stödja deltagarnasutveckling. Utifrån denna 

utvärdering har gruppen förberett ett uppföljningsprojekt vid namn Indigee 2 – Indigenous 

Entrepreneurship. I det projektet kommer de bästa metoderna från Indigee 1 att utvecklas 

och optimeras för att stödja urfolksföretagare att stärka sitt entreprenörskap. Hela 

projektet kommer att effektiviseras baserat på lärdomarna från Indigee 1.  

 

Indigee 2 kommer att stödja och utveckla urfolksungdomar att uppnå ett hållbart, 

ekonomiskt oberoende genom entreprenörskap. 

 

Över hundra potentiella urfolksentreprenörer kommer att inspireras att utveckla 

företagsidéer, över sextio urfolksentreprenörer kommer att samlas för att utveckla 

konkreta idéer till fungerade företag och över trettio urfolksföretagare kommer att samlas 

för att utveckla sina företag till stabila och vinstgivande företag.  

 

Deltagarna tillhör urfolken Sápmi, Nenets, Veps och Komi och kommer att utveckla företag 

som är nära knutna till urfolks kultur och traditioner. Traditionella näringar såsom slöjd, 

renskötsel, jakt, fiske men också nya former såsom turism, modern design, konst, 

performance, webb och informationsteknologi kommer representeras. 

 

I tre olika Work Packages kommer deltagarna erbjudas seminarier, workshops, rådgivning 

och viktiga verktyg för att utveckla sitt entreprenörskap. Målet är att uppnå konkret 

utveckling för varje enskild deltagare. 

 

 



Projektrapport 

Indigee – Indigenous Entrepreneurship – www.indigee.org 
25 

6. Ekonomi 

 

6.1 Kostnader i norska kronor 

 

 

Hela projektet, NOK. 

 2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal          317 891           934 816           596 311       1 849 018  

Externa tjänster          143 797           918 229           181 480       1 243 507  

Investeringar            15 769             20 007                      -               35 776  

Lokalkostnader            44 704           139 115             66 986           250 805  

Resor och logi          321 182       1 228 822           200 402       1 750 406  

Övriga kostnader          120 379           517 288           130 649           768 316  

Totalt          963 723       3 758 277       1 175 829       5 897 829  

 

 

 

Norge, NOK. 

 2010 2011 2012 Totalt 

Egen          211 530           569 869           280 887       1 062 286  

Extern            33 764           283 733             40 657           358 154  

Investering                     -                 6 168                      -                 6 168  

Lokal            31 259             73 266             30 627           135 152  

Resor/logi            22 500           342 800             96 363           461 663  

Övrigt              3 125             23 704             27 339             54 168  

Totalt          302 178       1 299 540           475 873       2 077 591  

 

 

 

Sverige, NOK. 

  2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal          106 361           349 640           304 104           760 106  

Externa tjänster            68 629           365 002             79 725           513 355  

Investeringar            15 769             13 839                      -               29 608  

Lokalkostnader            13 445             65 849             36 359           115 653  

Resor och logi          142 224           538 570             31 112           711 907  

Övriga kostnader            28 051           134 360             22 137           184 549  

Totalt          374 480       1 467 260           473 438       2 315 177  

 Växelkurs, euro 8,129 7,850 7,547 
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Finland, NOK. 

  2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal                     -               15 307             11 320             26 626  

Externa tjänster                     -                        -                        -                        -    

Investeringar                     -                        -                        -                        -    

Lokalkostnader                     -                        -                        -                        -    

Resor och logi              5 060               3 273                      -                 8 333  

Övriga kostnader            47 013           257 781             55 751           360 545  

Totalt            52 072           276 361             67 071           395 504  

 Växelkurs, euro 8,129 7,850 7,547 
 

 

 

 

Ryssland, NOK. 

 2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal                     -                        -                        -                        -    

Externa tjänster            41 404           269 494             61 099           371 997  

Investeringar                     -                        -                        -                        -    

Lokalkostnader                     -                        -                        -                        -    

Resor och logi          151 398           344 179             72 926           568 504  

Övriga kostnader            42 190           101 443             25 422           169 055  

Totalt          234 992           715 117           159 447       1 109 556  

 

 

 

 

6.2 Kostnader i euro 

 

Hela projektet, euro. 

  2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal            39 108           119 859             78 624           237 592  

Externa tjänster            17 691           117 460             23 952           159 072  

Investeringar              1 940               2 561                      -                 4 501  

Lokalkostnader              5 500             17 825               8 833             32 158  

Resor och logi            39 513           156 748             26 304           222 565  

Övriga kostnader            14 809             65 923             17 239             97 971  

Totalt          118 561           480 376           154 921           753 858  
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Norge, euro. 

  2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal            26 023             73 366             36 827           136 216  

Externa tjänster              4 154             36 529               5 327             46 010  

Investeringar                     -                     798                      -                     798  

Lokalkostnader              3 846               9 436               4 015             17 297  

Resor och logi              2 768             43 799             12 626             59 193  

Övriga kostnader                  384                3 028               3 587               6 999  

Totalt            37 175           166 957             62 382           266 514  

 Växelkurs, NOK 0,1230 0,1295 0,1274 
 

 

Sverige, euro. 

 2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal            13 085             44 543             40 297             97 925  

Externa tjänster              8 443             46 500             10 564             65 507  

Investeringar              1 940               1 763                      -                 3 703  

Lokalkostnader              1 654               8 389               4 818             14 861  

Resor och logi            17 497             68 612               4 123             90 232  

Övriga kostnader              3 451             17 117               2 933             23 501  

Totalt            46 070           186 924             62 736           295 730  

 

 

Finland, euro. 

 2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal 
 

1 950 1 500              3 450  

Externa tjänster                     -                        -                        -                        -    

Investeringar                     -                        -                        -                        -    

Lokalkostnader                     -                        -                        -                        -    

Resor och logi 622 417                     -                 1 039  

Övriga kostnader 5 784 32 840 7 388            46 012  

Totalt              6 406             35 207               8 888             50 501  

 
 

Ryssland, euro. 

 2010 2011 2012 Totalt 

Egen personal                     -                        -                        -                        -    

Externa tjänster              5 094             34 430               8 030             47 554  

Investeringar                     -                        -                        -                        -    

Lokalkostnader                     -                        -                        -                        -    

Resor och logi            18 626             43 919               9 555             72 100  

Övriga kostnader              5 190             12 937               3 331             21 459  

Totalt            28 910             91 287             20 916           141 113  

 Växelkurs, NOK 0,1230 0,1295 0,1274 
 

 



Projektrapport 

Indigee – Indigenous Entrepreneurship – www.indigee.org 
28 

7. Förutsättningar för projektgenomförandet  

 

Indigee – Indigenous Entrepreneurship har genomförts med stöd från många 

bidragsgivare. Nedan följer en kort redogörelse för vilka utmaningar som projektet stött på 

i samband med ansökningsprocessen, projektgenomförandet och 

rapporteringsförfarandet, särskilt i förhållande till projektets huvudfinansiär 

Interregprogrammet. 

Ansökningsprocessen för att få projektstöd från de regionala bidragsgivarna inom Interreg 

Nord kan förbättras genom att anpassas mer till varandra, särskilt emellan de olika 

länderna. I dagsläget har de regionala aktörerna (länsstyrelse, landsting, fylkeskommuner, 

etc) till viss del olika krav på vad som ska vara med i ansökningar och budgetar vilket 

innebär att projektbeskrivningar och budgetar måste omarbetas till flera olika versioner. 

En fördel skulle vara att implementera en webbaserad plattform för ansökningsprocessen, 

delvis så som Interreg Norge och en del av de norska fylkeskommunerna gjort. Den norska 

plattformen kan dock fortfarande stärkas, bland annat genom att ansluta fler 

fylkeskommuner till systemet och en funktion att kunna ansöka om stöd från alla aktörer 

baserat på en och samma ansökan. 

Rapporteringsförfarandet kan också förbättras så att de olika bidragsgivarna inom 

Interregsystemet synkroniserar vad som ska rapporteras, när och vilka perioder 

lägesrapporterna ska gälla. Till exempel har Nordland och Finnmark FK andra 

rapporteringsperioder jämfört med Interregsystemet och Region Västerbotten delar upp 

kostnaderna i fem kostnadsposter medan Interreg generellt använder sig av sex 

kostnadsposter.  
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För finsk del har de skarpa ansökningsfristerna för regional medfinansiering lett till att 

Indigee 1 inte haft möjlighet att ansöka om regional finansiering från Finland. De flesta 

övriga regionala finansiärer accepterar ansökningar även efter att ansökan till Interreg 

lämnats in. 

Ryska kostnader som täcks av en nordisk partner blir också omständigt att hantera, särskilt 

i förhållande till rapportering till de regionala medfinansiärerna. Inom Interreg ska de ryska 

kostnaderna redovisas landsvis ihop med finska och svenska kostnader – densamma 

ekonomiska rapporten kan däremot inte skickas till den regionala aktören eftersom de 

ryska kostnaderna inte ska redovisas för dem. 

En annan utmaning för Indigee har varit att Interregprogrammet utformats så att det inte 

går att genomföra projektet med betydande deltagande utanför Interreg Nord delprogram 

Sápmis ramar. I Indigeeprojektet har deltagare från hela nordvästra Ryssland fått möjlighet 

att delta på projektaktiviteterna, de har också bidragit stort till projektets framgång. För 

att kunna genomföra sådana aktiviteter har Indigee formellt delats upp i två delar, en 

Interregdel och en del för de ryska deltagarna. Denna uppdelning har orsakat 

projektledningen extra arbete som kunde ha undvikits om Interregprogrammet var mer 

flexibelt i förhållande till projekt som sträcker sig utanför programområdet. 

Mängden finansiärer i Indigeeprojektet har inneburit att mycket arbete har gått till att 

arbeta med rapportering. Varje förenkling av rapporteringsarbetet innebär stora 

besparingar i nedlagt arbete. Om de olika regionala aktörerna inom Interreg i Norge, 

Sverige och Finland hade haft en gemensam plattform för ansökningar och rapportering 

hade det inneburit att ca hälften av Indigees finansiärer hade kunnat hanteras via en sådan 

plattform. Utifall ett sådant förfarande också inneburit att endast en rapport behövde 

sammanställas för varje rapporteringsperiod istället för en separat rapport per aktör hade 

Indigeeprojektet markant kunnat minska tiden som lagts ner i rapporteringsarbetet. 

Den största ekonomiska utmaningen för Indigeeprojektet har varit likviditeten. De flesta 

bidragsgivare betalar inte tillräckligt i förskott för att relativt små projektägare såsom 

Indigees projektägare ska kunna genomföra projekt i den här storleksordningen tillräckligt 

effektivt. I princip alla bidragsgivare betalar ut projektstöd mot uppvisande av 

upparbetade kostnader. Detta medför en stor belastning för små, icke-statliga 

projektägare utan fasta verksamhetsbidrag. I tillägg anser de flesta finansiärer, däribland 

Interreg Nord, att lånekostnader inte är en godkänd kostnad. Lån skulle stärka små 

projektägares möjligheter att genomföra Interregprojekt men eftersom lånekostnader inte 

godtas så minskar incitamentet för att ta lån. 

 I Sápmi är intresset för samarbeten stort men många aktörer i det samiska samhället är 

relativt små organisationer. För Interreg Nord borde det vara viktigt att dessa 

organisationer får bättre förutsättningar att genomföra projekt. 
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8. Bilagor 

 

1. Indigee 2 projektbeskrivning 

2. Revisioner från de fyra projektparterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet Indigenous Entrepreneurship har finansierats av följande organisationer: 

 

 

 


