
Mångfalden i näringslivet ökar – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5HbI8lAQoGI


Vi vet att det finns en stor potential i den 
här företagargruppen. Sverige behöver fler 
företag som vill, kan och vågar. Vi på 
Tillväxtverket vet att utrikes födda har stor 
potential att driva företag med stark tillväxt. 
Därför arbetar vi med att göra det enklare för 
utrikes födda som vill kunna försörja sig som 
företagare i Sverige. Det gör vi genom att bygga 
och sprida kunskap, möjliggöra nätverk och 
genom att finansiera projekt. Arbetet bidrar till 
utveckling på individ-, organisations- och 
systemnivå. På så sätt kommer fler att vilja, 
kunna och våga starta företag och vi bidrar till 
hållbar tillväxt i hela landet.



Det är viktigt att tillvarata nyföretagandets 
potential som drivmotor för en snabbare 
och hållbar återhämtning av Sveriges 
ekonomi. Under 2020 ökade nyföretagandet i 
Sverige med 14 procent jämfört med 2019. 
Gemensamt för samtliga kriser inklusive 
Covid19-krisen har varit att det finns ett 
samband mellan ekonomiska kriser och ökat 
nyföretagande som förefaller således ha 
utvecklats till en stabilisator när kriser uppstår i 
en ekonomi. Tillväxtverkets pågående insatser 
som främjar nyföretagande och affärsutveckling i 
målgruppen nyanlända och utrikes födda kvinnor 
vittnar om ett ökat nyföretagande i målgruppen. 



Om Tillväxtverket 

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi är en 
nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Vi är regeringens 
näringspolitiska, regionalpolitiska och landsbygdspolitiska myndighet. 

Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Vi arbetar för 
hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. 

Vi arbetar med stärkt entreprenörskap och företagande i tidiga skeden med 
särskilt fokus på mångfald och lika förutsättningar i företagsfrämjande systemet. 
Med mångfald menar vi kön, bakgrund och ålder.

Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag handlar om att ska skapa livskraftiga 
landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.



Vi är en kunskapsmyndighet, kunskap och lärande är grunden för all 
vår verksamhet. Kunskap används för att påverka, bygga relevanta 
nätverk och att ge finansiering till insatser som bidrar till förändring. 



Erfarenheter från våra träffar för att ge stöd till 
utrikes föddas företagande i Sveriges landsbygder 

Tillbakablick

Kunskap och lärande är grunden för all vår verksamhet. Studien Nyanlända entreprenörer 
på landsbygden-så här främjar du deras affärsidéer- togs fram som ett led i samverkan. 
Studien ger exempel på flera framgångsrika metoder för att främja nyanländas och 
utrikes föddas företagande på landsbygden.

Nätverk. Med utgångspunkt i framtagen kunskap och tillsammans med 
Landsbygdsnätverket genomförde vi tre träffar med utgångspunkt från Brålanda, 
Lycksele och Jönköping. Syftet var att skapa samverkansarena eller mötesplats för att 
tillsammans med lokala och regionala aktörer föra dialog kring utrikes föddas 
företagande och landsbygdsutveckling. 

Utvärderingarna av genomförda träffar vittnar om ett stort engagemang i frågorna, dvs. 
att underlätta för utrikes födda att starta och driva företag I Sveriges landsbygder. Det 
vittnar också om fortsatt stort behov av att tillhandahålla en samverkansarena som
fmöjliggör fördjupad dialog mellan nationella, regionala och lokala aktörer i systemet. 

Lärdom. Det är vanligt förekommande att olika organisationer driver sina frågor inom 
egna stuprör. Resultatet av genomförda träffar visar att genom att lyfta blicken och träffa 
andra aktörer blir det lättare att hitta lösningar på de egna utmaningarna som i själva 
verket är gemensamma. Region Jönköping kommer att berätta mer om detta. 



Viktiga insikter inför framtiden 

Våra tre genomförda regionala träffar är endast en inledning på en process för att stötta upp med nödvändig
kunskap, erfarenhet och engagemang i frågor som synliggör såväl utmaningar som möjligheter vad gäller att
ta tillvara allas kompetens och erfarenhet i alla delar av Sverige.

Det är viktigt att vi fortsätter skapa förutsättningar för en samverkansarena som särskilt lyfter landsbygdens
och utrikes föddas möjligheter och potential för möjliggörarna/främjarna och övriga relevanta intressenter.

Det är viktigt att fortsätta tillhandahålla den här typen av samverkansarena och mötesplats. Framgent
handlar det om att identifiera en eller flera aktörer som ska ansvara för att hålla i och sammankalla till de här
träffarna regionalt. 

Insikterna från träffen med utgångspunkt från Jönköping och region Jönköpings skiss på process för
sektorövergripande samverkan är ett mycket bra förslag att bygga vidare på som spinoff-initativ. 



Inspiration från andra pågående projekt
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https://www.youtube.com/watch?v=z8bWHlIsCR8

https://www.youtube.com/watch?v=z8bWHlIsCR8


Varför ska Regional utveckling jobba 

med frågan?

2021-03-03



2021-03-03

Workshop med länets aktörer



Ett annorlunda upplägg till följd av 

pandemin

2021-03-03



Nuläget 

2021-03-03

(ange enhet via Infoga sidfot)
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Hur får vi ihop helheten?



Regional utvecklingsstrategi

2021-03-03

• ska länet präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling, cirkulära 

ekonomier, grön tillväxt och ökad självförsörjningsgrad av livsmedel; länet ska 

ge ett nettobidrag till landets självförsörjning av livsmedel.

• ses länet som en förebild och influencer inom nyföretagande och 

entreprenörskap, jämställdhet, jämlikhet och arbetsmiljöutveckling. 

• ökar företagandet både bland kvinnor, unga och utlandsfödda. Alla människors 

potential tas tillvara på arbetsmarknaden.

2035:



Regional livsmedelsstrategi

2021-03-03

• en ökad hållbar livsmedelsproduktion, något som på sikt ska bidra till att 

minska sårbarheten i livsmedelskedjan och öka både den regionala som den 

nationella självförsörjningsgraden som för närvarande är lägst i Europa. 

• en ökad kompetens inom livsmedelsbranschernas alla led, högre 

sysselsättningsgrad inom livsmedelsbranschernas alla led och en högre 

förädlingsgrad. 

• Utrikesfödda har identifierats som en potentiell målgrupp för insatser som kan 

leda till ett ökat antal företagare inom gröna näringar, i synnerhet 

livsmedelsproduktion. 

2030:



Vägar till hållbar utveckling

2021-03-03

Effektmål

 Etablering av ett centrum för transformativ hållbarhet

 Etablering av industriella symbioser i länet

 Företag och företagsfrämjande aktörer ska ha tillgång till metoder och verktyg för omställning 

till cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller

Projektmål

 Mobilisering av kunskap och förmåga hos företagsfrämjande aktörer och företag

 Mall för handlingsplan för hållbar utveckling i företag och organisationer

 Digital nulägesanalys för cirkulär ekonomi

 Mätmetod för hållbara företag och organisationer



Gemensamt

2021-03-03

Det behövs insatser som riktas mot utrikesfödda, gröna näringar, det 

företagsfrämjande systemet och hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.



Ett första utkast
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2021-03-03

Ett första utkast forts.
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Offentlig sektor

Akademin

Näringslivet

Civilsamhället

Bredd samverkan



Nästa steg

2021-03-03

Skapandet av ett ekosystem för inkluderande och cirkulär livsmedelsproduktion i 

Jönköpings län



Se och nyttja potentialen i samverkan.

Våga kliva ur de traditionella strukturerna.

Det finns ingen one size fits all lösning.

Synliggör er verksamhet för målgruppen.

Cirkulär ekonomi - ett prioriterat område. 
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