DEFINITIONER AV BEGREPP I RAPPORTERINGEN
Sysselsatta (under perioden)
Med sysselsatta menar vi antalet helårsekvivalenta personer som är anställda, arbetar i eller omkring
bolaget. Ex två personer arbetar 50% i eller omkring bolaget och räknas då som en sysselsatt. Varje fält
måste innehålla ett värde (även om det bara är "0").
Antalet sysselsatta fördelas på antal män och kvinnor.

Könsfördelning – styrelse samt VD/ansvarig
Antalet ordinarie styrelseledamöter fördelas på antal män och kvinnor.
Varje fält måste innehålla ett värde (även om det bara är "0").
Här anges också om styrelseordförande är kvinna eller man. Denna uppgift kräver ett aktivt val och är
ett tvingat fält.
Här anges också om VD/Ansvarig är kvinna eller man. Denna uppgift kräver ett aktivt val och är ett
tvingat fält.

Personalkostnad (faktisk lönekostnad för perioden)
Om en (preliminär) årsredovisning finns så använd dessa uppgifter. Saknas detta, gör en skattning av
lönekostnad, dvs summa löner och ersättningar för utfört arbete. Hit räknas semesterersättning och
sjuklön (som oftast avser en begränsad tid), men inte t.ex. bilersättning eller traktamente. Inte heller
sociala avgifter.
För enskild firma rapporteras uttag som lön. Även en enskild firma kan ha anställda och då
rapporteras både post för anställds lönekostnad samt "eget" uttag.
För inkubatorn räknas personalkostnaden på inkubatorns anställda, samt anlitad personal och
konsulter för inkubatorns verksamhet. I övrigt som ovan.

Omsättning (faktisk omsättning för perioden)
Här anges nettoomsättning, dvs. de sammanräknade intäkterna från ett företags egentliga verksamhet,
ofta den totala försäljningen/intäkter för sålda varor och tjänster från primära aktiviteter inom
ordinarie verksamhet. Nettoomsättningen omfattar alla intäkter i företaget med undantag för
finansiella intäkter och extraordinära intäkter. Intäkterna redovisas efter avdrag för lämnade
kassarabatter, övriga rabatter och mervärdesskatt.

Resultat (faktiskt resultat för perioden)
Här anges resultat efter finansnetto. Med det menas skillnaden mellan ett bolags intäkter och
kostnader dvs. resultat efter finansiella poster.

Hållbarhetsmålen
Agenda 2030.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att
avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred
och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås, i alla länder, för alla
människor.
Om bolagen bidrar till något eller några av de 17 hållbarhetsmålen, kryssa i vilka. Möjligt att kryssa i
flera alternativ.

Minst en kvinna med i kärnteamet
Med kärnteam menas det team som från grunden eller i tidigt skede arbetar med affärsidén.

Industri
Tidigare kallad ”bransch”. Numera möjligt att kryssa i flera alternativ. Uppdaterade och förenklade
svarsalternativ:
•

Miljö & energi

•

Life Science (e-hälsa, biotech, pharma, medtech)

•

Agro (från jord till bord)

•

Industriell teknik (material, nano, produktion, rymd, säkerhet)

•

Upplevelseindustri (turism, outdoor, spel, musik, underhållning)

•

Mjukvara / ICT

•

Övrigt

Inkubation
Inkubation innefattar bolagsbyggande & tillväxtfas.
För alla företag och projekt som ska registreras i inkubation ska det finnas ett skriftligt avtal eller en
överenskommen plan mellan inkubatorn och projektet/företaget, och inkubatorn ska stötta projektet
eller företaget med aktiv och regelbunden affärsutveckling.
Om inkubatorn har delat upp sitt arbete i olika steg (t ex förinkubation respektive inkubation) så
kan båda stegen registreras, men att registrera projekt och företag som deltar i förinkubation är
frivilligt. Vinnova efterfrågar inte denna indatapunkt.

Idéflöde
För att räknas som en utvärderad idé behöver inkubatorn (eller person som verkar på uppdrag av
inkubatorn) ha haft minst en timmes planerat möte för bedömning av potentiell affärsidé
tillsammans med idébärare/medgrundare.
En idé får enbart finnas angiven en gång.

Idéägarens ursprung
Idéägarens ursprung (I de fall idéägaren, dvs upphovspersonen bakom affärsidén, inte driver bolaget
registreras medgrundaren, dvs personen eller personerna som driver bolagets utveckling från början.
Här anges ursprunget på den/dem som driver utvecklingen av bolaget.
•

Universitet / forskning – Forskare och studenter som kommer direkt från akademi med en
affärsidé.

•

Forskningsinstitut – Forskare som kommer direkt från forskningsinstitut.

•

Näringsliv – Personer som kommer från anställning i näringsliv, har drivit bolag eller driver
andra bolag (entreprenörer).

•

Innovatör – enskild idéägare

•

Offentlig sektor – Personer som kommer från sjukhus, kommunala bolag el dyl.

•

Annat

Om idén grundas på forskning, väljer du Universitet/Forskning eller Forskningsinstitut. Ett
forskningsinstitut är en organisation som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.
Två tydliga skillnader mellan ett forskningsinstitut och ett universitet är att ett universitet har både
undervisning och forskning som huvudsakliga verksamheter, samt att ett forskningsinstitut oftast
forskar inom ett mer avgränsat område än den samlade forskningen vid (åtminstone ett större)
universitet. Forskningsinstitut kan vara inriktade på grundforskning, tillämpad forskning eller
bådadera, och kan vara statliga, privata eller utgöra internationella organisationer.
Om en forskare är bärare av idén, trots att idén i sig inte är forskningsrelaterad - har forskaren i de
flesta fall kunskaper och erfarenheter till fördel för idén/projektet/bolaget. Därför kan man i de fallen
utgå från forskningsbas, när man väljer ursprung.

Idéernas ursprung
•

Universitet/Forskning - Idéer med ursprung i forskning/universitet, tex från forskare,
personal och studenter

•

Forskningsinstitut - Idéer med ursprung i forskningsinstitut, tex från
forskare

•

Näringsliv - Idéer från näringslivet, tex från personer som kommer från anställning i näringsliv,
har drivit bolag eller driver andra bolag (entreprenörer)

•

Innovatör - Idéer med ursprung från enskild idéägare utan direkt koppling till någon
organisation

•

Offentlig sektor - Idéer med ursprung i offentlig sektor, tex från anställda på sjukhus,
kommunala bolag el dyl.

Saknar du en förklaring eller definition? Hör av dig till oss via
mikaela.hellberg@sisp.se så löser vi det!

