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Förord 

Denna utvärderingsrapport är en del av den lärande utvärderingen av projektet 
Kulturarvsinkubatorn.  
 
Syftet med utvärderingen är att följa projektet och analysera hur väl projektets resultat och 
effekter kommer att uppnås med de aktiviteter som genomförs. Utvärderingen ska även 
bidra med att stötta ett lärande i projektet och agera bollplank för att hjälpa projektet att 
uppnå de förväntade resultaten och effekterna samt fånga eventuella oväntade effekter. 
 
Utvärderingsrapport 5, som avser den andra tertialen 2020, omfattar en redovisning av 
utvärderingens syfte, metod och genomförande, en beskrivning och reflektioner av de 
aktiviteter som genomförts i projektet under perioden samt en analys utifrån de kriterier 
som Tillväxtverket rekommenderar (P1-P3, N1-N3).  
 
Peter Hedman och Lena Hedman Rahm är rapportförfattare och är också de som genomför 
utvärderingen.  
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1. Bakgrund 

1.1 Utvärderingens syfte, metod och genomförande 
 
Syftet med den lärande utvärderingen är att fånga och beskriva projektets genomförande, 
resultat och effekter i relation till projektets planer och mål. Den löpande utvärderingen ska 
ge projektets aktörer fortlöpande återkoppling för att möjliggöra justeringar och 
korrigerande förbättringar under projektets gång. Utvärderaren utgör också ett bollplank 
och stöd för projektledningen att nå projektets mål, besvarar de utvärderingsfrågor som 
beställaren önskar få svar på och bidrar aktivt till lärande och resultatspridning.  

I projektet Kulturarvsinkubatorn arbetar vi med programteori som utvärderingsmodell. 
Med programteori i en utvärdering beskrivs de teoretiska antagandena bakom en åtgärd. 
Det handlar om att förstå ett projekts teori och logik, vilka resurser och åtgärder som 
kommer att leda till det förväntade resultatet och vilka effekter projektet kan uppnå.  
 
Utvärderingen levererar tre utvärderingsrapporter per år och för insamling av underlag har 
utvärderarna utvärderingsmöten med projektledningen, läser rapporter och intervjuar vid 
ett par tillfällen entreprenörer som gått inkubatorprogrammet.  

Vi följer upp enligt de sex områden som Tillväxtverket rekommenderar (P1, P2, P3, N1, N2, 
N3) att en löpande utvärdering ska innehålla och som vi sedan sammanfattar och redovisar 
i den slutrapport som ska levereras. 

I utvärderingen av projektet Kulturarvsinkubatorn ligger stort fokus på processtödjande 
och lärande och att ha en närhet till uppdragsgivaren genom att dels ha ett antal 
inplanerade utvecklingsmöten och dels agera bollplank för att stötta projektledningen. Vid 
behov sker insamling av information från andra än projektledningen t ex genom workshop, 
intervjuer eller enkäter.  

1.2 Vad har gjorts hittills i utvärderingen 
 
Utvärderingsuppdraget gällde ursprungligen från januari 2019 till december 2020 men 
eftersom projektet har ansökt om och blivit beviljade förlängning till oktober 2021. Därmed 
har även utvärderingsuppdraget förlängts.  
 



 

I januari 2019 genomfördes ett första uppstartsmöte med projektgruppen bestående av 
Victor Jansson, projektledare, Maria Logothetis, projektsamordnare och Maria Svensk, 
marknadsförare samt utvärderarna Lena Hedman Rahm och Peter Hedman. På 
uppstartsmötet presenterade projektgruppen projektet Kulturarvsinkubatorn och 
utvärderarna berättade hur utvärderingen skulle kunna genomföras i projektet. 
Utvärderarna fick ta del av den dokumentation som finns tillgänglig om projektet.  
 
Därefter utarbetades en utvärderingsplan och projektgruppen och utvärderarna beslutade 
gemensamt att utgå från den. Utvärderingsplanen justeras vid behov.  
 
Ett första utvärderingsmöte genomfördes i april 2019. Utvärderarna hade tagit fram ett 
förslag på målträd och effektlogik som diskuterades och några justeringar gjordes. 
Utvärderingsrapport 1 levererades. 
 
Den 10 juni 2019 genomfördes en workshop om inkluderande innovation arrangerad inom 
utvärderingen och genomförd av Anna Croon. Där deltog projektgruppen bestående av 
Maria Logothetis, Maria Svensk och Victor Jansson, följeforskaren Daniela Mihailescu, från 
Riksantikvarieämbetet informationsavdelningens chef Fredrik Lundström samt 
utvärderarna Lena Hedman Rahm och Peter Hedman.  
 
Utvärderarna genomförde i juni 2019 intervjuer med de fem entreprenörer som fullföljde 
hela det första inkubatorprogrammet och resultatet av intervjuerna har sammanställts i en 
rapport som lämnats till projektgruppen.  
 
Utvärderingsmöte två genomfördes i augusti 2019. På mötet utvärderades workshopen om 
inkluderande innovation och samtal fördes om hur projektet kan arbeta vidare inom 
området. Vidare på mötet gjordes en uppföljning av vilka aktiviteter som genomförts under 
perioden, hur projektet ligger till när det gäller de förväntade resultaten samt 
indikatorerna. Utvärderingsrapport 2 levererades.  
 
Utvärderarna deltog på delar av Hack for heritage i oktober 2019 och en utvärdering av 
eventet som grundades på egna upplevelser av hacket samt intervjuer av fem deltagare 
gjordes och levererades i en rapport till projektgruppen. 
 
Ett utvecklingsmöte hölls i november 2019 som behandlade hur projektets resultat ska tas 
vidare efter projektslut och hur den processen kan påbörjas redan nu. Dokumentation från 
mötet levererades.  
 
Utvärderingsmöte 3 hölls i december 2019 och genomgång av projektets aktiviteter och 
förväntade resultat gjordes. Utvärderingsrapport 3 levererades.  
 
Under mars 2020 genomfördes intervjuer med fem av de entreprenörer som deltagit i 
inkubatorprogrammet under hösten 2019/våren 2020. Resultatet av intervjuerna har 
sammanställts i en rapport som levererats till projektgruppen.  
 



 

Ett kombinerat utvärderingsmöte/utvecklingsmöte hölls den 17 april 2020. Under den 
första halvan av mötet gjordes en genomgång av projektets aktiviteter och förväntade 
resultat och under andra halvan behandlades de frågeställningar som ska redovisas och 
analyseras i den slutrapport som utvärderarna ska leverera till Tillväxtverket. 
Utvärderingsrapport 4 levererades. 
 
Ett avstämningsmöte genomfördes den 3 juni 2020. 
 
Ett utvärderingsmöte hölls den 20 augusti 2020 där vi gick igenom projektets status när det 
gäller dess aktiviteter och hur de förväntade målen och resultaten uppnås. En diskussion 
hölls också avseende det kommande utvecklingsmötet och dess innehåll.  
 
 

2. Projektets aktiviteter och utvärderingens 
bedömningar 

2.1 Inkubatorprogrammet 
 
Den tredje omgången av inkubatorprogrammet genomförs i oktober och november 2020 
och sedan tidigare har tre deltagare rekryterats men ytterligare kontakter med potentiella 
deltagare finns.  
 
Denna gång har projektet arbetat med ett upplägg som innebär att ett bredare intag 
möjliggörs. Programmet riktas till såväl entreprenörer som inte kommit så långt i 
utvecklingen av sin idé som etablerade entreprenörer som vill lära sig om 
kulturarvssektorn. Programmet genomförs vid fem digitala träffar där den första halvan av 
dagen innehåller inspirationsföreläsningar och den andra halvan av dagen får deltagarna 
arbeta i grupp i break out rooms med de olika teman som behandlats på förmiddagen. Det 
digitala upplägget möjliggör fler deltagare men projektet har satt en maxgräns på 20 
personer för att kunna bibehålla en tät kontakt med alla entreprenörer.  
 
Fortsatt samarbete sker med Science park Gotland om coachning och verkstadsresurser 
från Riksantikvarieämbetet fördelas efter behov.  
 
För att kommunicera med deltagarna används även fortsättningsvis Slack och Facebook 
utöver e-post som används för information som måste nå ut till alla.  
 
Alla tidigare deltagare erbjuds att fortsätta ta del av inkubatorns utbud och flera av dem är 
fortfarande kvar. Den närmaste kommande aktiviteten för dem är ett digitalt museimöte 
där fyra av företagen och följeforskarna deltar. De som deltagit i tidigare program får även 



 

coachning utifrån sina behov. Projektledningens bild är att flera av de tidigare deltagarna är 
aktiva och har progress i sina företag medan några inte har utvecklats.  
 
Arbetet med inkludering och icke-diskriminering har även dokumenterats och finns i 
nuläget i form av checklistor. Projektgruppen har haft ett stort fokus på dessa frågor i allt 
från hur rekryteringar till projektgruppen görs till genusperspektiv i föreläsningarna.  
 
Utvärderarnas bedömning är att tidigare genomförda inkubatorprogram har varit väl 
genomarbetade och täcker många av de behov som entreprenörerna upplever att de har. 
Tidigare intervjuer med de entreprenörer som deltagit i programmet visar också att alla är 
nöjda/mycket nöjda med det stöd de fått. Den individuella coachningen har upplevts ge 
extra mycket nytta.  
 
Projektgruppen har visat på en flexibilitet och lyhördhet för entreprenörernas behov. Detta 
har lett till att det resultat i form av arbetssätt och metoder för hur idéer inom 
kulturarvsområdet kan stöttas som projektet levererat är väl anpassade till 
entreprenörernas förutsättningar.  
 
Det nya inkubatorprogrammet ska nå ut till fler entreprenörer genom att bredda intaget, 
därmed attrahera fler personer till inkubatorprogrammet och därigenom bidra till fler 
digitala innovationer inom kulturarvsområdet. Tanken är att pröva en ny typ av 
inkubatorprogram som, om resultaten är positivt, kan komma att ingå i 
Kulturarvsinkubatorns framtida erbjudande. Utvärderarnas bedömning av det nya 
programmet som genomförs under oktober-november 2020 görs i kommande 
utvärderingsrapport.  
 
Utvärderarna vill, även om det redan gjorts i tidigare utvärderingsrapport, särskilt betona 
projektets arbete med inkludering och jämställdhet där vi anser att projektet kan utgöra en 
förebild för andra projekt.  

2.2 Innovation camps 
 
Med Innovation camps avses event/mötesplatser för samskapande kring gemensamma 
utmaningar. Totalt under hela projekttiden har projektet deltagit i genomförandet av sju 
events/Innovation camps. Totalt har 334 - 339 personer hittills deltagit i Innovation 
Camps/Hack for heritage.  
 
Ett Innovation camp om immersiva medier med Kulturarvsinkubatorn som medarrangör 
genomfördes 20-21 april 2020. På eventet deltog 95-100 personer fördelade på 49 kvinnor, 
46 män och 5-10 som i nuläget är oklara.   
 
Under hösten planeras ytterligare två event, ett Innovation camp med muséer och Hack for 
heritage. Båda dessa kommer att genomföras digitalt. Därtill kommer eventuellt små 
Innovation camps som arrangeras tillsammans med Uppsala universitet. 
 



 

I arrangemanget med Hack for heritage som genomförs 25-27 september 2020 har 
Riksantikvarieämbetet/Kulturarvsinkubatorn följande fyra samarbetspartners: Institutet 
för språk och folkminnen(ISOF), Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Mittuniversitetet 
och Wikimedia Sverige. De två förstnämnda bidrar med utmaningar som deltagarna kan 
jobba med. Diskussion pågår också med Norrbottens museum om att vara partner och bidra 
med utmaningar. 
 
Samtal förs med Blekinge Tekniska Högskola om att utgöra en nod vid Hack for heritage och 
att kunna erbjuda ett antal fysiska platser, s k maker space. För att vara med på de digitala 
eventen krävs en viss teknisk utrustning och för att inte utesluta några har man skapat 
möjligheten att kunna delta fysiskt via en s k nod.  
 
En utmaning som projektgruppen ser med att genomföra hacket helt digitalt är att få 
deltagarna att orka vara aktiva hela tiden.  
 
Utvärderarnas bedömning är att de event som genomförs inom projektet är väl arrangerade 
och leder till målet att inom projektet ha utvecklat nya idéer och tagit fram prototyper inom 
kulturarvsområdet. Hållbarhetsaspekterna jämställdhet och mångfald är en naturlig del i 
arbetet med Innovation camps precis som i övriga aktiviteter. Projektet har gjort en snabb 
omställning och anpassat planerade träffar och event till digitala event när pandemin 
hindrar att fysiska möten genomförs. I stället för att se den rådande situationen som ett 
hinder uppfattar vi att medarbetarna i projektet Kulturarvsinkubatorn ser nya möjligheter i 
situationen och är proaktiva till att prova nya arbetssätt.  
 

2.3 Marknadsundersökningar 
 
Under en tidigare rapportperiod genomfördes en marknadsundersökning om vad SMF och 
studenter inom området kulturarv och IT har för behov och förutsättningar. Syftet med 
undersökningen var att dels använda den som en utgångspunkt för planering och skapa en 
baslinje, dels att ta hjälp av den i kommande marknadsföring.  
 
Marknadsundersökningen har ännu inte aktivt använts inom projektet, men den kommer 
att användas som underlag för kommunikationsinsatser under hösten.  
 
Under denna rapportperiod har ingen ytterligare marknadsundersökning genomförts.  

2.4 Kommunikation och nätverksbyggande 
 
Kommunikationen av projektet sker genom ett flertal olika kanaler som beskrivs nedan: 



 

• Kommunikationen om projektet och de aktiviteter/evenemang som genomförs sker 

löpande via de sociala medierna Instagram och Facebook. Här kommuniceras även 

information om möjligheten med att kombinera digitala lösningar med kulturarv.  

• På sociala medier har projektet också presenterat de företag som deltar i 

Kulturarvsinkubatorn samt informerat om framsteg och egna aktiviteter som 

företagen gjort.  

• På Kulturarvsinkubatorns webbplats finns aktuella händelser och information om 

event med mera. En kort presentation av Kulturarvsinkubatorn på engelska finns 

också på hemsidan. 

• Riksantikvarieämbetet och Digisam gör enstaka inlägg i sina kanaler om 

Kulturarvsinkubatorn.   

• Tryckt material och profilprodukter har tagits fram under våren. Materialet har 

använts i en sponsrad satsning i sociala medier samt i andra digitala sammanhang.  

• I Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev finns ofta information om 

Kulturarvsinkubatorn generellt, inkubatorprogrammet samt kommande aktiviteter. 

Nyhetsbrevet med allmän information når ut till ca 4000 prenumeranter en gång per 

månad och nyhetsbrevet som riktar sig till muséer når ut till ca 2000 prenumeranter 

varannan månad.  

Den nationella inkubatorkonferensen i Visby som skulle varit en plattform för att sprida 
lärdomar och resultat kommer inte att genomföras, istället kommer lärdomar och resultat 
att spridas genom deltagande vid andra konferenser och mötesplatser i regionen.  
 
Projektet har anlitat en kommunikatör på deltid, eftersom den tidigare kommunikatören 
avslutade sin tjänst under våren 2020, för att stärka kommunikationen på sociala medier 
och i nyhetsbreven samt genomföra marknadsföringskampanjer.  
 
Webbplatsen har uppdaterats och förenklats för att underlätta för användarna att ansöka 
till inkubatorprogrammet och hitta material. Ytterligare tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionsvariation kommer genomföras framöver.  
 
Arbetet med att bygga upp ett nätverk pågår kontinuerligt och nya kontakter samlas 
fortlöpande i ett CRM-system. I nuläget finns 448 registrerade kontakter men systemet 
uppdaterade senast i mars och arbete pågår med att föra över kontakter från genomförda 
konferenser vilket innebär att det verkliga antalet är högre.  
 
Utvärderarnas bedömning är att projektet har ett väl utvecklat innehåll i kommunikationen. 
Projektet är aktivt i kommunikationen både genom texter, bilder och presentationer på 
konferenser och andra event. Att kommunicera på ett jämställt sätt har blivit naturligt och 
självklart vilket också syns i de texter och bilder som producerats.  Projektgruppen kommer 
till nästa rapport att ta fram siffror för antal besökare på webbplats och följare i sociala 
medier som grund för analys.  



 

 

2.5 Utvärdering och lärande 
 
Förutom den externa utvärderingen som genomförs av Regionakademien (se ovan 1.2) 
påbörjade två följeforskare ett arbete i januari 2020. De har studerat de digitala 
komponenter/artefakter som finns hos företagen i Kulturarvsinkubatorn, både under 
innovationsprocessen och i de färdiga innovationerna. En rapport om följeforskarnas 
arbete ska levereras senast i september 2020 som även utvärderarna ska få ta del av. 
 
Följeforskarna tar även del av de rapporter som utvärderarna levererar. 
 
Projektet Kulturarvsinkubatorn genomför egen uppföljning av sina aktiviteter och event. 
Det sker genom enkäter efter varje event och inkubatorträff. Det hjälper projektet att 
anpassa och förbättra sig kontinuerligt.  
 
Utvärderarna konstaterar att projektet jobbar med utvärdering genom följeforskning, 
extern utvärdering och egen uppföljning vilket ger en bra överblick och stora möjligheter 
att styra projektet på ett bra sätt.  Projektgruppen är lyhörda för och förbättrar 
verksamheten utifrån de resultat som kommer fram vid utvärderingar och uppföljningar. 
 

2.6 Projektets organisation 
 
Under perioden har flera förändringar skett i projektets organisation. Den person som 
tidigare hade rollen som projektledare har slutat arbeta i projektet och är istället ledamot i 
styrgruppen. Den person som tidigare hade rollen projektkoordinator har nu rollen 
projektledare. Två nya projektmedarbetare har rekryterats som ansvarar för planering av 
inkubatorprogrammet respektive arrangemanget Hack for heritage, det Innovation camp 
som kräver mycket planering. En kommunikatör har anlitats för att stärka 
kommunikationen på sociala medier och i nyhetsbreven samt genomföra 
marknadsföringskampanjer. I styrgruppen har flera nya ledamöter tillkommit.  
 
 

3. Utfall av indikatorer och förväntade 
resultat 

Utvärderingen omfattar en uppföljning och analys av utfall av projektets indikatorer. 



 

Indikatorerna som projektet angett i ansökan och deras nuvarande status redovisas i 
tabellen nedan. 
 

Indikator Målvärde Uppnått värde Kommentar 

Antal företag som får 
stöd 

30 17  

Antal företag som får 
annat stöd än 
ekonomiskt stöd 

30 17  

Antal organisationer 
som får stöd 

1 1  

Antal företag som får 
stöd för att stärka sin 
innovationskraft 

30 17  

 
 
Det första förväntade resultatet i projektet är att tio workshops, det vill säga Innovation 
Camps, Hack for heritage, mini-innovation camps m m ska vara genomförda och att 500 
personer har deltagit. Så här långt in i projektet har sju event/workshops genomförts och 
334-339 personer har deltagit fördelat på 153 kvinnor, 175 män och 6-11 ännu ej 
klara/registrerade.  Utvärderarnas bedömning är att det är sannolikt att tio event kommer 
att kunna genomföras inom projektet eftersom planering av kommande event pågår och att 
möjligheterna att uppnå förväntat antal deltagare (500) har ökat genom den förlängning 
som har beviljats och att fler kan delta på eventen då de nu genomförs digitalt.  
 
Det andra förväntade resultatet är att 30 entreprenörer (bolag) ska ha fått stöd för 
utveckling av sina affärsidéer. Hittills har 17 bolag deltagit i inkubatorprogrammet. 30% av 
bolagen ska vara från programområdet och minst 40% av bolagen ska drivas av kvinnor. Så 
här långt i projektet har 6 av 17 bolag som deltagit drivits av kvinnor och två bolag av både 
en man och en kvinna. Det gör att 35 % av bolagen drivs av en kvinna, 12 % av både en man 
och en kvinna och 53 % av bolagen drivs av en man. Sju av de sjutton bolagen kommer från 
programområdet vilket utgör 41 %. Utvärderarnas bedömning är att det finns goda 
förutsättningar att nå det förväntade resultatet på 30 bolag som får stöd. Eftersom det nya 
upplägget innebär ett bredare intag och att även entreprenörer som inte kommit så långt i 
utvecklingen av sin innovation kommer att erbjudas plats finns stora möjligheter att nå det 
förväntade resultatet. Ytterligare en faktor som kan leda till att antalet deltagare nu kan bli 
fler är att programmet kommer ske helt digitalt. Fördelningen mellan män och kvinnor 
samt andelen bolag som kommer från programområdet ligger väl i linje med projektets 
intentioner.  
 
Det tredje förväntade resultatet är att den modell för en kulturarvsinkubator som tas 
fram ska vara inkluderande och icke-diskriminerande. Utvärderarnas bedömning är fortsatt 
att projektet har en hög ambitionsnivå när det gäller att arbeta med jämställdhet och 



 

inkludering. Det inbegriper fortlöpande kunskapsutveckling och förbättringsarbete som 
genomsyrar varje aktivitet. Den metodutveckling som genomförs dokumenteras i 
projektets wiki. När projektgruppen satt samman det i en modell bedöms det förväntade 
resultatet vara uppnått. 
 
Det fjärde förväntade resultatet är att informationen om inkubatorns verksamhet har 
nått fram till projektets målgrupper. Som utvärderare kan vi konstatera att projektet är 
aktivt i kommunikationen. Däremot har vi hittills inte utvärderat hur väl projektet når ut till 
målgruppen via de kanaler som används. En analys kommer att göras i kommande rapport 
när vi fått tillgång till hur många och vilka som är följare i sociala medier och besöker 
webbplatsen.  
 
Det femte förväntade resultatet är att ett nätverk med 1000 regionala, nationella och 
internationella kontakter i ett CRM-system ska byggas upp under projektet. I nuläget finns 
448 kontakter samlade men systemet uppdaterades senast i mars och arbete pågår med att 
föra över kontakter från genomförda konferenser vilket innebär att det verkliga antalet är 
högre.  
 
Nedan visas en tabell som sammanfattar progressen inom de fem förväntade resultaten och 
hur utvärderingen avser att verifiera att resultaten är uppnådda.  
 
 

FÖRVÄNTAT RESULTAT PROGRESS VERIFIERAS 

Tio workshops ska vara 

genomförda och cirka 500 

personer har deltagit.  

• Sju workshops är genomförda och 

ytterligare två är planerade under 

hösten.  

• Uppgift från projektledaren. 

30 entreprenörer (bolag) ska ha 

fått stöd för utveckling av sina 

affärsidéer. 

• 17 entreprenörer har fått stöd av 

inkubatorverksamheten. 

• Den tredje omgången av 

inkubatorprogrammet genomförs 

hösten 2020 med upptill 20 

deltagare. 

• Uppgift från projektledaren. 

• Intervjuer med entreprenörer. 

Den modell för en 

kulturarvsinkubator som tas 

fram ska vara inkluderande och 

icke-diskriminerande. 

• Projektet har stort fokus på 

jämställdhet och inkludering.  

• Dokumentation och checklista 

finns i projektets wiki. 

• När projektgruppen 

dokumenterat modellen bedöms 

det förväntade resultatet vara 

uppnått. 

• Uppgift från projektledaren. 

• Projektets dokumentation. 



 

Informationen om inkubatorns 

verksamhet har nått fram till 

projektets målgrupper. 

 

• Aktiv kommunikation sker genom 

Sociala medier och hemsida. 

• Antal följare på sociala medier. 

• Antal besökare på webbplats. 

• Intervjuer med entreprenörer. 

Ett nätverk med 1000 regionala, 

nationella och internationella 

kontakter i ett CRM-system ska 

ha byggts upp. 

 

• 448 kontakter finns samlade I 

systemet. 

• Nya kontakter är ännu inte 

inmatade så siffran är större. 

• Uppgift från projektledaren. 

 
 
 

4. Sammanfattande analys utifrån P1-P3 
och N1-N3 

 
4.1 Projektlogiken 
 
Utvärdering av projektlogiken innebär att samla in information om hur projektets 
aktiviteter leder till dess uppsatta mål, resultat och effekter.  
 
Som utgångspunkt i utvärderingsarbetet använder vi oss av projektlogik som bygger på 
målträd och effektlogik.  
 
Vi använder oss av målträdet för att undersöka om det finns en röd tråd och logik i 
projektet. Målträdet visar vilka delmål de olika aktiviteterna leder till. När delmålen är 
uppnådda är projektets huvudmål uppnått. Genom målträdet kan vi besvara om det är rätt 
aktiviteter som genomförs för att målen ska uppnås. Nedanstående målträd har tagits fram i 
samråd mellan projektgruppen och utvärderarna.  
 



 

 
 
 
För att uppnå huvudmålet ”En etablerad nationell kulturarvsinkubator med geografisk 
placering på Gotland som bygger på en i projektet framtagen modell” finns fyra delmål. För 
att uppnå respektive delmål har ett antal aktiviteter tagits fram. Aktiviteter sker inom alla 
delmålen och följer plan med några undantag (se avsnitt två där aktiviteterna följs upp) och 
det finns en tydlig koppling till huvudmålet. Enligt utvärderarnas bedömning har de 
förändringar som skett varit väl motiverade. Inga förändringar har gjorts under 
projekttiden när det gäller projektlogiken.  
 

Vi använder oss av en effektlogikkedja för att göra analysen av ifall de förväntade resultaten 
och effekterna kommer att uppnås. Projektet har inte full rådighet över de förväntade 
resultaten men man kan förvänta sig att aktiviteterna leder fram till dessa. 
Effektlogikkedjan visar att det finns en kausalitet mellan aktiviteter och resultat samt 
mellan resultat och effekter.  
 
Följande effektlogikkedja har tagits fram i samråd mellan projektgruppen och 
utvärderarna: 
 



 

 
 

De förväntade resultaten följs upp ovan under avsnitt 3.  

4.2 Processen 
 
Utvärdering av processen handlar om att analysera hur projektet kommer att ge avtryck i 
den lokala och regionala miljön. Det handlar om att titta på vem eller vilka i det 
omkringliggande samhället som kan ta vid där projektet slutar, föra resultaten vidare och 
bidra till långsiktiga effekter? 
 
För att uppnå de önskvärda effekterna av projektet Kulturarvsinkubatorn krävs att en 
inkubatorverksamhet som bygger på den metod som tas fram kommer att drivas även efter 
projektets slut. Projektet har förlängts till oktober 2021. Eftersom arbetet med att planera 
hur projektets resultat ska tas om hand efter projektets slut och förberedelser för hur 
fortsatt verksamhet bedrivas har påbörjats är förutsättningarna goda för att 
Kulturarvsinkubatorn ska kunna leva vidare.  
 
Utvärderarna planerar att under våren 2021 genomföra intervjuer med nyckelpersoner 
bland annat för att bidra med underlag och analys om hur den fortsatta verksamheten kan 
bedrivas.   



 

4.3 Public Debate 
 
Public debate handlar om hur projektet arbetar med kommunikation och lärande för att nå 
målen.  
 
Som beskrivits i avsnittet om kommunikation och lärande har projektet ett väl utvecklat 
innehåll i kommunikationen. Projektet är aktivt i kommunikationen både genom texter, 
bilder och presentationer på konferenser och andra event. Projektgruppen har en hög 
ambitionsnivå när det gäller att öka sin kunskap om vad målgruppen önskar genom att 
genomföra utvärderingar, följeforskning och marknadsundersökningar. 

4.4 Nyckelaktiviteter 
 
Med nyckelaktiviteter aves de aktiviteter som för projektet framåt och vilka 
dokumenterade utfall och resultat som kan identifieras.  
 
Sammanfattningsvis bedömer utvärderarna att alla projektets planerade aktiviteter pågår 
och genomförs på ett bra sätt. Projektets aktiviteter och utvärderarnas bedömningar 
redovisas under avsnitt 2.  

4.5 Nyckelpersoner 
 
Nyckelpersoner är yrkespersoner och experter med insyn i det område där projektet 
försöker åstadkomma en förändring. Utvärderingen ska ta reda på vad nyckelpersonerna 
anser om projektets förmåga att påverka och bidra till förändring.  
 
Hittills i utvärderingen har delar av målgruppen, det vill säga de entreprenörer som deltagit 
i de genomförda inkubatorprogrammen, intervjuats. Se separat rapport Utvärdering av 
Kulturarvsinkubatorn - Intervjuer med fem entreprenörer som deltagit i den andra 
omgången av inkubatorprogrammet. 
 
Intervjuer med deltagare i inkubatorprogrammets första två omgångar kommer att ske för 
bedömning av projektets effekter. 
 
När projektet närmar sig sitt slut kommer utvärderarna att även intervjua andra 
nyckelpersoner t ex styrgrupp och finansiärer för att ta reda på vad de anser om projektets 
förmåga att bidra till förändring.  



 

4.6 Nyckeltal 
 
Nyckeltal är kvantitativ information och statistik som skapar underlag för kvalificerade 
bedömningar. Se under punkt 3. Utfall av indikatorer och förväntade resultat.   
 
 

5. Sammanfattande kommentarer och 
analys 

För att uppnå huvudmålet ”En etablerad nationell kulturarvsinkubator med geografisk 
placering på Gotland som bygger på en i projektet framtagen modell” är såvitt vi som 
utvärderare kan bedöma det mest väsentliga att projektets aktiviteter genomförs med hög 
kvalitet på ett sätt som ger stor nytta för målgruppen, att projektet paketerar arbetet i en 
dokumenterad modell och att arbetet med att planera för hur projektets resultat tas om 
hand efter projektets slut. 

Utvärderarna konstaterar att projektet genomför aktiviteter enligt plan med några 
undantag. Enligt vår bedömning har de förändringar som skett varit väl motiverade. Det 
gäller t ex att med anledning av pandemin genomföra fler digitala event istället för event på 
plats och att den nationella inkubatorkonferensen ersatts med medverkan i olika regionala 
mötesplatser för spridning av lärdomar och resultat. Bedömningen är att projektets 
aktiviteter, tillämpning av de horisontella kriterierna, kommunikationen av projektet och 
projektets arbetssätt som omfattar egen uppföljning, extern utvärdering och följeforskning 
som grund för förbättring fortsatt generellt håller hög kvalitet. De uppföljningar och 
intervjuer som genomförts med deltagare i inkubatorprogrammet och innovation camp 
visar på både ett behov och en nöjdhet hos målgruppen.  
 
Projektet har förlängts till oktober 2021. Eftersom arbetet med att planera hur projektets 
resultat ska tas om hand efter projektets slut och förberedelser för hur fortsatt verksamhet 
redan har påbörjats är förutsättningarna goda för Kulturarvsinkubatorn ska kunna leva 
vidare.  
 
Vår bedömning är liksom i föregående rapport att sannolikheten att de förväntade 
resultaten på tio genomförda event med 500 deltagare samt 30 entreprenörer (bolag) som 
genomgått inkubatorprogrammet kommer att uppnås har ökat tack vare den förlängning 
som har beviljats och att fler kan delta på eventen då de genomförs digitalt 
Det har under perioden skett stora förändringar i både projektgrupp och styrgrupp. Sådana 
organisatoriska förändringar kan innebära att projektet under en period inte kan leverera i 
samma takt som tidigare. De aktiviteter som inte riktigt hunnits med har varit 
kommunikation och marknadsföring men nu har projektledningen anlitat en 
kommunikatör så dessa aktiviteter kommer att genomföras framöver.  



 

Den tredje omgången av Kulturarvsinkubatorn som genomförs under oktober-november 
2020 har ett annat upplägg än föregående inkubatorprogram och även en utvidgad 
målgrupp jämfört med tidigare omgångar. Utifrån de presentationer vi har fått ta del av är 
upplägget välplanerat och anpassat för att fungera digitalt. Projektgruppen motiverar det 
förändrade programupplägget med att de under projekttiden vill prova olika sätt att 
genomföra programmet för att på så sätt hitta det som fungerar bäst. De bedömer också att 
de genom den bredare målgruppen kan komma att få kontakt med fler entreprenörer som 
på sikt kan bygga hållbara företag.  

Vår bedömning är att det finns en stor fördel med att under projektet prova olika arbetssätt 
för att kunna hitta det som ger mest nytta. Samtidigt kan det medföra en risk om projektet 
inte hinner med att fullt ut utvärdera, jämföra och kombinera de olika arbetssätten under 
projekttiden eftersom det vid projektslut kan vara svårt att värdera arbetssätten och sätta 
samman dem i en modell. För att minska risken och fullt ut dra nytta av fördelarna med att 
prova olika arbetssätt bör en tydlig plan göras för att samlat följa upp, utvärdera och 
jämföra vad som gett mest nytta.  

Eftersom det enligt uppgift från projektledningen är flera av de entreprenörer som deltagit i 
inkubatorprogrammet som har progress och utveckling i sina företag och de intervjuer vi 
gjort visar på en stor nöjdhet bland deltagarna gör vi bedömningen att projektet så här 
långt har bidragit till en plattform för innovation av digitala tjänster inom 
kulturarvssektorn, vilket är en av de effekter projektet ska bidra till.  
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