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Introduktion 
 

Att främja inkluderande företagande och att introducera effektiva stödåtgärder innebär att stötta 

människor i att ta kontroll över sin yrkesframtid, uppnå professionell nöjdhet, få bättre inkomst 

och bidra till regional/nationell tillväxt. Det är därmed inte bara relevant att utforma och 

leverera avsiktliga inkluderande företagarpolicyer i Europa för att reducera arbetslöshet, utan 

även för att främja aktiv inkludering på arbetsmarknaden av ekonomiskt inaktiva kvinnor, 

singelförälderhushåll, invandrare och etniska minoriteter, unga, äldre, människor som bor på 

landsbygden, individer med funktionsnedsättningar.  

Med hänsyn till invandrares, och specifikt invandrarkvinnors, inkludering och ekonomiska 

utveckling finns det två väldigt distinkta arbetsområden som har låg känsla för delade intressen. 

Under de senaste fem åren i EU-länderna har det funnits ett spännande vattendelarmoment som 

förbinder traditionella tjänstetillhandahållare, förespråkare för invandrares rättigheter, 

yrkesverksamma inom ekonomisk utveckling, handelskammare, företag och en lång rad andra 

gemensamma insatser för att integrera invandrare och flyktingar i ekonomin på sätt som 

verkligen gynnar regional tillväxt, samt samhällens möjligheter. Oavsett bakgrund är det vår 

förhoppning att läsarna av den här verktygslådan kommer att utveckla en ny förståelse för vad 

som är möjligt i att utveckla robusta metoder som överbryggar ekonomisk utveckling och 

invandrarinkludering.  

Anledningen bakom den här verktygslådan är ett ökande behov av att främja företagande 

bland invandrare i allmänhet och invandrarkvinnor i synnerhet. Många EU-program har på 

sistone fokuserat sina resurser på det här området. Den här verktygslådan är ett försök att stötta 

invandrarkvinnors företagande genom att ge vägledning till medlare, så som socialarbetare, 

utbildare, kulturella medlare och personal från sociala partners och invandrarorganisationer. 

Verktygslådan kommer att tillhandahålla en efterforskningsbakgrund om drag i 

invandrarkvinnors företagande och ett steg för steg-verktyg i att stötta, utbilda och bemyndiga 

invandrarkvinnorna i deras resa mot företagsuppstart.   

Innehållet i den här verktygslådan utgår från projektet ARISEs erfarenheter, tack vare vilka fler 

än 80 invandrarkvinnor fick utbildning och kunde starta upp sina företagsverksamheter.  

 

Invandrares företagande för Europeiska kommissionen1 

Företagande är en kraftfull drivkraft för ekonomisk tillväxt och jobbmöjligheter. Det skapar 

nya företag och jobb, öppnar upp nya marknader och främjar nya färdigheter och skickligheter.  

Europeiska kommissionen syftar till att stötta en miljö som är attraktiv för alla typer av 

företagande, där stödtjänsterna för företagen ska nå alla potentiella företagare, inklusive de från 

mer sårbara grupper, för att EU i sin helhet ska bli starkare och mer sammanhållet.   

Inom EU representerar invandrare en viktig grupp av potentiella företagare, men som andra 

sårbara grupper kan de möta specifika rättsliga, kulturella och lingvistiska hinder. Dessa 

                                                           
1 Innehållet i det här stycket har tagits från den officiella EC-webbsidan: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-

entrepreneurship/we-work-for/migrants_en 
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problem måste man ta itu med till fullo för att kunna ge stöd som motsvarar det som alla andra 

företagargrupper fått.  

Främjandet av företagande är införlivat i Europa 2020-strategin som syftar till att skapa 

förhållanden för ‘smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla’. Inom det ramverket är 

Handlingsplan för företagande 2020 en planritning för en avgörande gemensam åtgärd för att 

släppa loss Europas företagarpotential, att avlägsna befintliga hinder och att revolutionera 

kulturen för företagande i Europa. Den syftar till att förenkla skapandet av nya företag och att 

skapa en mycket mer stöttande miljö för befintliga företagare att utvecklas och växa i.  

Handlingsplanen har ett antal åtgärder, under tre olika rubriker:  

 Utbildning i företagande  

 Skapa en miljö som tillåter företagare att utvecklas och växa  

 Användning av förebilder och inriktning på specifika grupper  

 

Ett förslag i handlingsplanen är att underlätta företagande för invandrare som redan bor i EU 

baserat på bästa praxis från EU-länder.  

 

Å andra sidan tillhandahåller EU:s åtgärdsplan för integration av tredjelandsmedborgare 

ett gemensamt policyramverk och stödåtgärder som bör hjälpa EU-länderna när de utvecklas 

ytterligare och stärker sina nationella integrations- och inkluderingspolicyer för 

tredjelandsmedborgare. Att säkerställa att tredjelandsmedborgarna kan bidra ekonomiskt och 

socialt till sina värdsamhällen är mycket viktigt för de europeiska samhällenas framtida 

välmående, framgång och sammanhållning. Att stötta företagande, inklusive via tillgång till 

befintliga ordningar för stöd genom mikrolån, är också en viktig kanal för att främja 

tredjelandsmedborgarnas bidragande till ekonomin och samhället i helhet.  

Den här åtgärdsplanen uppmuntrar således EU-länderna att uppmuntra företagande med hjälp 

av skräddarsydd utbildning i företagande och mentorskap och genom att öppna upp 

stödstrukturer för tredjelandsmedborgarnas konventionella företagande. Den informerar också 

att kommissionen identifierat bästa praxis för att främja och stötta invandrarföretagare och 

skulle finansiera pilotprojekt för att sprida dem.  
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Verktygslådan 
 
 

Verktygslådans syfte  

Syftet med verktygslådan är att ge vägledning och metoder till medlare (socialarbetare, 

utbildare, kulturella medlare och personal från sociala partners och invandrarorganisationer) i 

att stötta invandrarkvinnor med kunskap och färdigheter inom företagande för att kunna 

generera affärsidé, -plan och förverkliga mindre företag.  

Eftersom villkoren är olika i olika EU-länder kommer ämnena att täckas i ett allmänt begrepp.  

 

Verktygslådans målgrupp  

Verktygslådans målgrupp är medlare/peers/facilitatorer så som socialarbetare, utbildare, 

kulturella medlare och personal från sociala partners och invandrarorganisationer. 

Verktygslådan syftar till att vara en steg för steg-vägledning för målgruppen i hur man kan 

stötta företagsinitiativ bland invandrarkvinnor.  

Manualen agerar utbildningsverktyg för medlare/peers/facilitatorer för workshoppar som kan 

struktureras och drivas i enlighet med verktygslådans sekvens, innehåll och struktur som 

möjliggör för invandrarkvinnorna att förvärva all den nödvändiga kunskapen, informationen 

och färdigheterna som kan hjälpa dem att starta ett företag.  

 

Verktygslådans innehåll  

Verktygslådan innehåller, först och främst, allmänna faktorer för de slutliga förmånstagarna, 

d.v.s. typologi och särdrag hos invandrarkvinnorna i de sex ARISE-partnerländerna (Österrike, 

Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Sverige). Sedan innehåller den förslag om hur man kan 

utveckla personliga och mjuka färdigheter, allmänt innehåll om företagande samt 

utbildningsmetoder som möjliggör effektivt främjande, deltagarstyrt och empiriskt lärande. 

Inlärningsprocessen baseras på innovativa metoder som i sin tur grundas på dialog och 

grupparbete. Det är en utbildningsprocess som möjliggör för deltagarna att själva upptäcka 

inlärningsinnehåll i en aktiv process.  

 

Använda verktygslådan  

Verktygslådans kapitelstruktur ger facilitatorn flera olika sätt att använda manualen på:  

 I kapitel 1 ger verktygslådan lite information om hur man kan närma sig den territoriella 

kontext som användaren arbetar med. Den ger föreslag och tips baserat på den forskning 

som genomförts i projektet ARISE, forskningsaktiviteterna bör ha som mål att ha ett 

komplett och uppdaterat ramverk för området för att enklare kunna ta upp 

utbildningsaktiviteter för invandrarkvinnor.  

 Om användaren bara är intresserad av att utbildningen ska erbjudas till framtida 

kvinnliga företagare kan uppmärksamheten koncentreras på kapitel 2 och 3. Baserat på 
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behovet av företagskunskap kan facilitatorn välja specifika moduler och skräddarsy en 

utbildning för specifika inlärningsbehov, exempelvis endast ta fram en affärsplan. En 

utbildningsväg föreslås, dock kan en annan kombination av workshopparna också 

väljas, i enlighet med specifika behov.  

 Studietakten kan vara flexibel. Utbildningen kan spridas ut över flera veckor eller 

månader så att deltagarna kan lära sig i egen takt och relatera innehållet till sin 

verklighet. Faktum är att det är absolut nödvändigt att hålla uppmärksamhet och 

motivation väldigt hög och detta är möjligt endast om utbildningens struktur och 

varaktighet anpassas till de behov som målgruppen uttrycker.  
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Kapitel 1 – Drag hos kvinnliga företagare  
 

1.1 Den kontextkvantitativa analysen av invandrarkvinnor 

För att bättre lära känna målgruppen är det först och främst viktigt att ha tillräckliga data om 

den lokala kontexten där interventionen kommer att drivas. I det här sammanhanget, enligt den 

metodik som man experimenterat med i ARISE-projektet, bör uppmärksamheten ligga på 

följande aspekter:  

 

A. Allmänna data om invandrare och arbetsmarknaden  

1. Statistiska data om invandrarkvinnor i området; deras ursprungsland, utbildningsnivå, 

tillstånd/visum, antal som arbetar/är arbetslösa.  

2. I vilka områden invandrarna hittar jobb. Information om sektorer och relaterat antal 

invandrare för att kunna få en nationell översikt. Slutsatser för deras möjligheter till att hitta ett 

vanligt jobb och på vilket sätt/i vilken utsträckning deras ursprung/utbildningsnivå/kön är en 

viktig faktor.  

3. Antal i invandrarbefolkningen som har jobb. Procenthalten av anställda invandrarkvinnor i 

området, i vilka sektorer de hittar jobb etc. Skapa en bild av deras sociala och professionella 

integration, om de utsätts för diskriminering eller som påpekas i Europeiska kommissionens 

GD för inrikes frågor, ytterligare diskriminering och utmaningar i att komma åt utbildning eller 

arbetsmarknaden i värdländerna, ge exempel och skapa en bild om hur inkludering av 

invandrarkvinnor kan förekomma i ert värdsamhälle. Hur kan de stöttas? Integration på 

arbetsplatsen.   

4. Antal egenföretagande invandrare och deras företag i er region och ert land. I vilka sektorer 

dessa företag finns.  

 

B. Företagsklimat för etablering av invandrare och invandrarföretag  

1. Befintliga invandrarföretag i området.  

2. Befintlig lokal konkurrens för att utvärdera lönsamhet och chans till framgång.  

3. Nationella, regionala, lokala befintliga stödtjänster för företagare eller företagskuvöser 

(rådgivning, utbildning, etc.).  

4. Nationella, regionala, lokala befintliga stödtjänster för nya företagare och startups.  

5. Nationella, regionala, lokala stödtjänster/ekonomiska stödtjänster som särskilt riktar sig mot 

kvinnor och/eller invandrare (om tillämpligt).  

 

C. Förutsättningar för grundande av företag för invandrare  
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1. Rättsliga villkor för företagsgrundande i allmänhet (möjliga organisatoriska strukturer och 

berörda nationella villkor).  

2. Rättsliga villkor för speciella företagsområden (hälso/sanitetsregler, erfordrade tillstånd eller 

kvalifikationer och berörda kostnader).  

3. Ekonomiska förutsättningar (minimalt startkapital, nödvändig investering för infrastruktur).  

4. Nationella eller regionala finansieringsvillkor om det finns (inklusive relaterade villkor, t.ex. 

att vara arbetslös för att få betald utbildning). 
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För att kunna ge användarna av verktygslådan ett konkret exempel av en kontextanalys har vi här en syntetisk tabell med resultaten av analysen 

från de sex partnerländerna inom ARISE:  

 Österrike Frankrike Tyskland Grekland Italien Sverige 

 

A – Allmänna data om invandrare och arbetsmarknaden  

 

Översikt av 

invandrare 

- 1 267 674 utlänningar, 

bland dem 615 100 

kvinnor (2016) 

- De främsta 

ursprungsländerna 

(2016): Tyskland, 

Serbien, Turkiet  

- 5,84 miljoner invandrare 

- De främsta 

ursprungsländerna 

(2015): Totalt Afrika 

(43,5 %), Totalt EU27 

(31,7 %), andra icke-EU-

länder (24,8 %) 

- Befolkning (2015): 

81,404 milj., 21 % 

invandrare 

- De främsta 

ursprungsländerna 

(2015): Syrien, 

Afrika, Turkiet, 

Italien, Mellanöstern, 

södra/sydöstra 

Asien… 

- Befolkning: 11 

milj., 10 % 

invandrare 

- De främsta 

ursprungsländerna 

(2007): Albanien, 

Bulgarien, 

Rumänien, Polen… 

- Befolkning (2016): 

183 192 i Sicilien, 

invandrarkvinnor 

48,9 % 

- De främsta 

ursprungsländerna 

(2016): Rumänien, 

Tunisien, Marocko, 

Sri Lanka, 

Bangladesh, 

Albanien, Kina 

- Befolkning: 10 milj., 

utlandsfödda: 1,5 

milj. (15 %) 

Utbildning - Personer med 

invandrarbakgrund: 

oproportionerligt 

representerade i de 

högsta och lägsta 

utbildningsnivåerna. 

- Kvinnor: 70 % av 

turkiska, 42 % av forna 

Jugoslavien endast 

grundskola. EU/EEA-

länder 

högkvalificerade.  

- Invandrarföretagare har 

lägre akademiska 

kvalifikationer  

- Bristen på examen bland 

invandrarföretagarna är 

mer uppenbar bland 

“traditionella” 

företagschefer (48 %) än 

de som tillskriver sig som 

“auto-företagare” (34 %) 

- Invandrare har lägre 

utbildning jämfört 

med infödda 

företagare  

- Invandrarkvinnor 

har en hög 

utbildningsnivå 

eftersom de flesta 

har gått ut 

gymnasiet och 

högre utbildning. 

Den höga 

utbildningsnivån 

bland 

invandrarkvinnor är 

inte en faktor som 

påverkar deras 

arbetssituation 

eftersom de flesta 

utför jobb som inte 

matchar deras 

färdigheter.  

Invandrare har lägre 

utbildning jämfört 

med infödda 

företagare  

- En aning högre 

procenthalt av 

kvinnor jämfört med 

män är högutbildade 

(stämmer även för 

utlandsfödda)  

- Utbildnings-

bakgrunden varierar 

beroende på 

födelseland (största 

andelen av personer 

med endast 

grundskola finns 

bland personer från 

Afrika, Asien, 

europeiska länder 

utanför EU, andra 

nordiska länder) 
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Arbets-

marknaden 

- Lägre deltagarantal i 

arbete av 

invandrarkvinnor.  

- Högre 

arbetslöshetssiffror 

bland utländska 

kvinnor.  

- Personer med turkisk 

invandrarbakgrund har 

betydligt högre 

arbetslöshet.  

- Sektorer 

(invandrararbeten): 

hushållsarbete, 

restaurangtjänster, 

personlig assistent, 

sjuksköterska, 

fabriksarbete, bygg, 

transport, gruvarbete.  

- Invandrare, speciellt 

kvinnor, möter fler 

svårigheter och är i högre 

grad arbetslösa  

- 2015: 47,8 % av 

invandrarkvinnorna hade 

sysselsättning (anställda, 

bönder, tekniker/kortare 

högskoleutbildning, 

tjänstemän)  

- Arbetslöshet år 2015: 

21 % kvinnor, 19 % 

män 

- Ökande arbetslöshet 

hos utlänningar  

- Brist på yrkesarbetare 

> öppen 

arbetsmarknad för 

invandrare  

- Invandrarkvinnor 

möter många 

underlägen  

- I allmänhet: lågt 

deltagande på 

arbetsmarknaden 

bland kvinnor  

- Hög 

arbetslöshetsnivå 

bland invandrare  

- Invandrarkvinnor 

anställs på 

lågbetalda jobb som 

inte kräver 

utbildning 

(hushållerska, barn-

/äldreomsorg)  

- Sektorer (allmänna 

invandrarjobb): 

bygg, privata 

hushåll, 

administrativ 

verksamhet, 

gruvarbete, hotell 

och restauranger  

- Invandrare har större 

deltagande på 

arbetsmarknaden (på 

grund av 

befolkningens 

ålderssamman-

sättning, behov av 

att behålla 

uppehållstillstånd)  

- Sektorer 

(invandrarjobb): 

- 45 % av männen 

jobbar inom 

agrikultursektorn, 

34,1 % i icke-

agrikultursektorn: 

- 64,9 % i 

hemtjänstsektorn  

- Invandrare har 

svårare att komma in 

på arbetsmarknaden, 

mindre sannolikhet 

att få utbildade jobb  

- Utlandsfödda kvinnor 

och kvinnor med 

utländskt ursprung 

möter på många sätt 

dubbla trösklar på 

arbetsmarknaden  

- Kvinnor födda 

utanför Europa har 

lägst 

anställningssiffror  

- Skäl för arbetslöshet 

bland invandrare: 

utbildning eller 

språkfärdigheter, 

ofördelaktig struktur 

på arbetsmarknaden, 

etnisk diskriminering  

- Sektorer 

(invandrarjobb): 

hotell, restaurang, 

uthyrning, mäklare, 

resetjänster  

 Österrike Frankrike Tyskland Grekland Italien Sverige 

 

B – Företagsklimat för grundandet av invandrare och invandrarföretag  

 
Företagande - Invandrare från 

Mellanöstern, från 

andra EU-länder, 

Amerika och Afrika är 

oftare egna företagare 

jämfört med infödda 

österrikare  

- Två stora grupper av 

invandrarföretagare: 1. 

Ung (mer än 60 % yngre 

än 30 år), högutbildad (93 

% har 

universitetsutbildning), 

man (9 av 10 gånger), 

- Antalet 

invandrarstartups i 

Tyskland ökar. År 

2015 hade 737 000 av 

alla 4,16 milj. 

företagare i Tyskland 

invandrarbakgrund. 

- Invandrare har 

utvecklat betydande 

företagsverksamhet 

i Grekland antingen 

som anställda eller 

egenföretagare  

- Utländska företag är 

små och medelstora  

- Sektorer: 

huvudsakligen i 

handel – 

(hantverksaffärer, 

kläder, smycken, 

- Hög nivå av 

företagare från 

Turkiet  

- Omfattande ökning i 

proportion av 

egenföretagande 

invandrarmän från 
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- Personer från de 

traditionella 

invandrararbetslän-

derna, t.ex. Turkiet och 

forna Jugoslavien, är 

relativt sällan 

egenföretagare  

- Sektorer: städning, 

restauranger, 

livsmedelsproduktion, 

detaljhandel samt 

produktion, framför 

allt i kläder, lädervaror, 

skor och 

textilproduktion och 

reparationer.  

som i över 50 % av fallen 

känner någon som också 

är företagare (har ett 

pålitligt nätverk)  

2.Vuxna (30 % över 35) 

lägre utbildning (41 % 

har inte 

gymnasieexamen, endast 

34 % har examen från 

högre utbildning) 

manliga företagare. I 

båda grupperna är de 

flesta (74 %) från icke-

EU-länder. 

- 26 % av alla företagare är 

invandrarkvinnor  

- Sektorer: bygg, 

detaljhandel, 

hotell/restaurang, 

mäklare. 

Invandrarkvinnor oftare 

matlagning, hälsovård, 

hemhjälp, skönhetsvård.  

 

Nästan hälften av dem 

kom från ett av de 28 

EU-länderna, näst 

störst kvot har Turkiet 

med 12 %. 

- Invandrarföretagare 

har högre inkomst än 

invandrare i 

allmänhet, men den är 

lägre jämfört med 

företagare utan 

invandrarbakgrund  

- Sektorer: 

huvudsakligen i 

detaljhandel/gross-

handel, handel och 

bygg  

marknader och 

restauranger) 

familjestorlek, leds 

direkt av den 

utländska 

företagaren utan 

anställda. 

Invandrarkvinnor 

inom: personliga 

tjänster, omsorg, 

skönhet, kosmetik, 

catering, restaurang, 

utbildning, hälsovård  

Iran, Irak, Syrien, 

Libanon. Från 2010 

till 2015 dubblades 

andelen 

egenföretagande 

kvinnor från dessa 

grupper  

- Blygsam ökning 

bland europeiska 

invandrare  

- Sektorer (för 

kvinnor): restaurang, 

catering, hemtjänster, 

städning, allmänt 

överskott för 

matbutiker, 

restauranger, 

städtjänster – bankrutt 

inom ca 2 år  

Stödtjänster - Allmänna stödtjänster 

(affärsidéanalys, 

företagsregistrering, 

utbildningar/kurser/pro

-gram)  

- 1 stödtjänst fokuserar 

på kvinnor  

- Stödtjänster för 

invandrare (för 

startups, grundare, 

unga företagare, 

yrkesvägledning, 

program för integration 

på arbetsmarknaden 

med hjälp av 

- Institutionellt stöd 

(offentlig/privat 

rådgivning och stöd), 

utbildningstjänster, några 

stödtjänster specifikt för 

invandrare  

- Förenat stöd (för 

administrativa 

procedurer, 

projektimplementering, 

personlig investering), 

obligatorisk 

utbildningskurs  

- Några föreningar 

specialiserar sig även på 

- För studerande, 

akademiker, 

kvalificerade arbetare, 

flyktingar, 

flerspråkiga, online, 

e-utbildning, 

rådgivning, 

företagsnätverk, 

fokuserar några 

stödtjänster på 

specifika målgrupper  

- Tendens att skifta 

och främja 

företagande som 

resultat av hög 

arbetslöshet även 

genom privata 

initiativ. Nu mer 

information, fler 

program, men även 

företagsincitament.  

 

- Flera åtgärder för 

innovativa startups 

direkt efter 

registrering, max 5 

år efter 

företagsstarten 

(nedskärningar av 

avgifter, undantag, 

lagar, flexibla 

ersättningssystem, 

investeringar/ 

crowdfunding, 

skatteincitament) 

- Italienskt Start-up 

Visa: 

- Nationella, regionala, 

lokala befintliga 

stödtjänster för 

företagare eller 

företagskuvöser 

(inklusive rådgivning, 

utbildning....) och 

ekonomiska 

stödtjänster som 

specifikt riktar sig 

mot kvinnor och/eller 

invandrare  
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mentorskap, 

flerspråkiga 

erbjudanden)   

invandrare, 

invandrarkvinnor – 

föreningarna är medlare 

mellan “civilrätt” och 

invandrarföretagarna  

- Olika tjänster för 

ekonomiskt stöd  

- Samhällsstöd 

snabbspårsprocedur 

för utfärdande av 

egenföretagarvisa för 

icke-EU-medborgare 

som avser att driva 

en innovativ startup i 

Italien  

- För 

kvinnor/invandrar-

kvinnor: lån/bidrag 

för kvinnoägda 

företag. Den här 

lagen finansierar 

startups eller 

innovativa 

företagsprojekt som 

leds av individuella 

kvinnliga företagare 

eller av SMF som 

har en stor andel 

kvinnor (minst 60 

%) bland partners 

och styrelser.  

 Österrike Frankrike Tyskland Grekland Italien Sverige 

 

C – Förutsättningar för grundande av företag för invandrare  

 

Tillgängliga 

juridiska former 

och grenar  

- Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts 

(privaträttsligt bolag)  

- Offene Gesellschaft 

(OG) (handelsbolag)  

- Kommanditgesell-

schaft (KG) 

(kommanditbolag)  

- Stille Gesellschaft 

(passivt bolag)  

- Egenföretagarskap 

- Aktiebolag (Société à 

responsabilité limitée – 

SARL) 

- Egenpersonsföretag med 

begränsat ansvar 

(Entreprise 

unipersonnelle à 

responsabilité limitée – 

EURL) 

- Olika juridiska former 

- Handel: reglerad och 

icke-reglerad 

- Reglerade yrken är 

föremål för specifika 

regler, detaljer om 

vilka kvalifikationer 

man behöver för att 

utöva yrket i fråga. 

Man måste kunna 

bevisa att man har 

- Individuella företag 

- Personliga företag 

(OE och EU) 

- Riskkapitalbolag 

(ICE) 

- Aktiebolag (LLC) 

- Publikt aktiebolag 

(Société Anonyme, 

SA) 

 

- Individuella företag 

- Sociala företag 

- Förening 

- Aktiebolag 

- Enskild firma 

- Aktiebolag 

- Handelsbolag 

- Ekonomisk förening 
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- Aktiengesellschaft 

(AG) aktiebolag)  

- Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

(GmbH) (begränsat 

aktiebolag)  

- Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossen-

schaft  

- Verein (förening)  

- European Public 

Company Europabolag 

- SE)  

- Europeisk ekonomisk 

intressegruppering 

(EEIG) 

 

Handel: 

- Österrikisk lag skiljer 

mellan reglerad handel 

och icke-reglerad 

(“fri”) handel. 

Reglerad handel (så 

som snickeri, 

metallarbete, eller 

ingenjörskonsult-

tjänster) kräver ett 

kvalifikationscertifikat. 

Reglerad handel 

omfattar även så kallad 

semi-handel och 

sammanhängande 

handel.  

 

- Société d'exercice libéral 

à responsabilité limitée 

(SELARL) 

- Société Anonyme (SA) 

- Société par actions 

simplifiée (SAS) 

- Société par actions 

simplifiée unipersonnelle 

(SASU) 

- Société en nom collectif 

(SNC) 

- Société civile 

professionnelle (SCP) 

 

relevant kvalifikation, 

t.ex. en examen.   

Exempel på reglerade 

yrken omfattar många 

medicinska yrken, 

lärare i statliga skolor 

etc. Icke-reglerade 

yrken är ofta yrken 

som kräver utbildning 

så som slaktare eller 

frisör. Kommersiella 

yrken: yrken där man 

är egenföretagare. De 

flesta av dessa 

omfattar att registrera 

ett firmanamn.  

- Det finns också 

frilansyrken, som 

skiljer sig från 

kommersiella yrken. 

Registreringsproce-

duren är olika för 

båda. Frilansare 

behöver inte registrera 

sina företag som 

företagsverksamt.  

Frilansare betalar inte 

bolagsskatt.  

Uppehållsstatus - Utlänningar som vill 

arbeta i Österrike 

behöver i allmänhet ett 

uppehållstillstånd och    

ett arbetstillstånd.  

- För att bli egenföretagare 

måste man ha ett 

tillfälligt uppehållskort 

som inte löpt ut.  

- Uppehållsstatusen är 

det viktigaste villkoret 

innan man kan starta 

företag i Tyskland. 

Det här rättsliga 

 - Om personen väntar 

på att få 

uppehållstillståndet 

förnyat får denne ett 

tillfälligt kvitto där 
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Uppehållstillstånden 

utfärdas av utsedda 

myndigheter. För vissa 

tillstånd måste man 

ansöka utomlands, för 

andra måste det göras i 

Österrike. Det 

viktigaste 

uppehållstillståndet är 

det så kallade 

rödvitröda kortet, 

“Rot-Weiß-Rot-Karte". 

området är väldigt 

komplicerat och beror 

på olika faktorer. Inte 

alla rättsliga statusar 

som invandrare i 

Tyskland ger 

automatiskt tillstånd 

för att starta ett 

företag. Man behöver 

ett 

“Aufenthaltserlaubnis 

zum Zweck der 

selbständigen 

Tätigkeit“ (ett 

uppehållstillstånd för 

egenföretagande yrke) 

om man inte är EU-, 

EWR- eller 

schweizisk 

medborgare. 

Tillståndet godkänns 

beroende på det 

ekonomiska intresset 

och de regionala 

behoven.  

det specificeras att 

“uppehållstillståndet 

skall 

utfärdas/förnyas”.  

När denne har fått 

uppehållstillstånd 

måste denne visa det 

för Italian Company 

Register Office för 

att kunna registrera 

sitt företag.  

- Om en medborgare 

utanför EU vill 

komma till Italien 

men inte har ett 

giltigt 

uppehållstillstånd för 

att starta företag kan 

denne ansöka om 

godkännande och till 

och med tillstånd för 

finans-ekonomiska 

parametrar. 
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Ekonomiska 

förutsättningar 

 - Brist på tillräcklig 

finansiering är ett stort 

hinder för startup och 

utveckling av SMF, 

oavsett ägarens ursprung. 

Men ekonomin tenderar 

att vara mer utmanande 

för invandrarföretagare 

än för infödda. I 

Frankrike har endast 10 

% av 

invandrarföretagarna 

tillgång till banklån 

jämfört med 28 % för alla 

företagare.  

 - De aktuella 

tillgängliga 

finansieringsmöjlig-

heterna finns för 

alla grekiska 

medborgare och 

invandrare som har 

laglig rätt att stanna 

i landet. Vanligtvis 

krävs att 

intresserade ansöker 

till programmet de 

är intresserade av 

och i enlighet med 

deras förslag och 

affärsplan samt 

tillgänglig 

finansiering efter 

region, kommer 

förslaget att väljas 

ut, eller inte, för 

finansiering.  

 - Arbetslösa måste 

registrera sig på 

Arbetsförmedlingen 

(AF) för att kunna få:  

- A-kassa  

- Arbetsmarknads-

åtgärder 

(arbetsträning, praktik 

eller startup-stöd). 

- Rörande 

arbetsåtgärder, fattar 

AF besluten med 

hänsyn till typen av 

aktivitet. Alla 

aktiviteter betalas av 

AF med hjälp av 

statlig budget.  

- Vad gäller invandrare 

med 

uppehållstillstånd 

måste de genomgå ett 

program som heter 

Etableringsuppdraget. 

Invandraren och 

arbetsförmedlaren 

skapar en 

etableringsplan, sedan 

har invandraren rätt 

till 

etableringsersättning.   

 Österrike Frankrike Tyskland Grekland Italien Sverige 
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1.2 Fokusgrupper för invandrarkvinnors problem 

För att bättre kunna förstå de sociala, ekonomiska och inlärningsmässiga behoven hos 

projektets målgrupp i varje land, skulle det även vara nödvändigt att genomföra 

peergruppsdiskussioner, som involverar forskare, socialarbetare, utbildare, interkulturella 

medlare, icke statliga invandrarorganisationer och andra lokala intressenter.  

 

1.2.1 Fokusgruppens metodik  

Metoden som ska appliceras kan följa fokusgruppens metodik.  

Fokusgruppmetodiken består av att samla in kvalitativ information med hjälp av kollektiva 

intervjuer av flera personer på en och samma plats. Fokusgrupperna kan analysera hur 

personliga attityder och åsikter hos deltagarna byggs upp, i en social och relationsmässig 

dimension. På det här sättet får vi en individuell bedömning som är resultatet av en social 

process. En fokusgrupp tillhandahåller data för analys, som samlats in i ett mindre formellt 

format, och utbyter information som berör det ämne eller gruppen av ämnen för vilka datan 

samlas in. Insikten och datan som producerats genom interaktionen med deltagarna i 

fokusgrupperna kan ge feedback för att initiera förändring eller förbättra tjänster, bekräfta 

nöjdhet med tjänster eller hjälpa till att generera nya hypoteser.   

Varje intervju riktar sig mot en homogen grupp om ca 7-12 personer. Det är viktigt att ha 

tillräckligt många personer för att kunna generera idéer och skapa diskussioner. Det är lika 

viktigt att gruppen inte är för stor. Man ska rekrytera folk för att säkerställa att det finns en 

ganska stor representation av målgruppen i forskningen.   

Intervjun fokuserar på ett specifikt ämne, med några få diskussionspunkter. Det är mycket 

viktigt att definiera det förväntade målet, att välja målpublik, att identifiera diskussionsledare 

och skissa riktlinjerna för intervjuns struktur. Medellängden på varje fokusgrupp är runt 2 

timmar.  

Riktlinjerna för intervjun, som ska leda diskussionen, består av några nyckelfrågor (max 10-

12), så ostrukturerade som möjligt.  

Några principer styr förberedelsen för intervjuns struktur:  

a) Börja med allmänna frågor till att fortsätta steg för steg med mer specifika frågor.  

b) Ordna frågorna i prioritet i enlighet med forskningens syfte. Frågorna bör vara öppna, för att 

ge varierande och olika djupa svar (enkla “ja/nej”-frågor kan ge väldigt specifik information 

men i allmänhet stimulerar de inte diskussion eller utbyte av idéer). 

c) Frågorna bör vara tydligt ställda så att deltagarna inte blir förvirrade eller vilseledda.  

d) Var neutral för att undvika att påverka deltagarnas svar.  

Diskussionsledaren leder fokusgruppsmötet: denne måste driva på diskussionens utveckling 

och balansera den genom att bibehålla ledarskapet i gruppen.  

Observatörerna antecknar och dokumenterar. En eller flera externa observatörer närvarar under 

fokusgruppens möte, utan att interagera med gruppen eller diskussionsledaren, de ska 



18 
 

dokumentera diskussionen och informera deltagarna om detta innan, och analysera verbala och 

andra typer av reaktioner från deltagarna. Deltagarna måste känna tillit och lita på att det de 

säger i gruppen behandlas med samma sekretess som svaren i en frågeenkät.  

Diskussionsledaren ansvarar för att bedöma risken för att tidigare relationer mellan personer 

som deltar i fokusgruppen kan äventyra diskussionens positiva resultat.  

Fokusgruppmetodiken består av flera steg, specifikt:  

1. att identifiera fokusgruppens syfte  

2. att be dem fylla i ett demografiskt formulär som kan underlätta noggrann utvärdering av 

data  

3. uppvärmning (introduktion till ämnet, presentation av deltagare, diskussionsledare och 

observatör)  

4. utgå från deltagarnas erfarenheter  

5. samla in deltagarnas förväntningar på lång och medellång sikt  

6. noggrant observera makthierarkier  

 

Språket 

En fokusgrupp är en observationsteknik, men gruppen av de som utvalts är involverad i en 

debatt om ett fastställt ämne, där åsikter och perspektiv kommer fram och sammanstrålar 

spontant. Språket måste vara tydligt nog och enkelt så att alla förstår.  

 

Gruppen 

Gruppens homogenitet är viktig för att kunna säkerställa att deltagarna känner sig bekväma med 

att diskutera om särskilda ämnen eftersom de känner att andra i gruppen liknar dem. Deltagarna 

i fokusgruppen bör inte känna varandra sedan innan, eftersom någon kan känna att det är svårt 

att uttrycka sina egna idéer inför personer denne känner, eller så kan det bli konflikt inom 

gruppen.  

 

1.2.2 Riktlinjer för fokusgrupp för kvinnliga invandrarföretagare  

Den kvalitativa analysen kan fokusera på följande frågor:  

 Hur bedömer beslutsfattare, rådgivare och företagare de allmänna ramverksreglerna och 

den ekonomiska och politiska finansieringen för startup-initiativ i deras region?  

 Uppfattar de tre grupperna de befintliga regionala stödtjänsterna på olika sätt?  

 Är det möjligt att identifiera specifika grupper av personer som upplever underläge 

medan de försöker att förverkliga sitt mål att bli egenföretagare?  

 

Följande riktlinjer kan finnas för att strukturera gruppdiskussionerna:  

Sociala behov/bakgrund 

1. Personlig förmåga för att klara av eget företag  

 Tillräckligt med tid som en del av familjeplikten 

 Personlighet med företagaranda  
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2. Tillgänglighet av personliga stödsystem (familj och vänner)  

 Stöd i kompetens/kunskap  

 Ekonomiskt stöd  

 Emotionellt stöd  

 Översättningsstöd  

3. Personliga nätverk för marknadsföring/värdefulla kontakter för att implementera 

affärsidén  

4. Hur kan projektet stötta deras sociala behov?  

 

Ekonomiska behov 

1. Kontrollera personligt startkapital  

a. För juridisk person  

b. Nödvändiga investeringar  

c. Kostnader för utbildning, certifikat, tillstånd  

2. Försäkring/stödsystem om det skulle misslyckas  

3. Hur kan deras ekonomiska potential ökas av projektet?  

 

Inlärningsbehov 

1. Färdigheter och förfarande 

2. Kunskap i andraspråk för att kunna förstå nödvändig information/behov av pågående 

hjälp  

3. Kunskap om affärsangelägenheter/lönsamhetsberäkning/bokföring/...  

4. Förståelse för rättsliga villkor/system i värdlandet  

5. Kunskap om nätverkande och marknadsföring  

7. Berörda praktiska erfarenheter  

8. Hur kan projektet lösa deras inlärningsbehov? Hur kan de främja sina 

företagarfärdigheter? 
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För att kunna ge användarna av verktygslådan ett konkret exempel av en fokusgruppanalys har vi här en syntetisk tabell med resultaten av analysen 

från de sex partnerländerna inom ARISE:  

 Österrike Frankrike Tyskland Grekland Italien Sverige 

 

Resultat av fokusgruppdiskussionerna  

 

Skäl till 

egenföretag-

ande 

- Kulturell bakgrund: 

egenföretagande 

respekteras högt, får högt 

erkännande och förbättrar 

människors sociala 

status; människor har 

internationella nätverk, 

nischade jobb   

Diskriminering på 

arbetsmarknaden som 

berör brist på 

språkfärdigheter, 

kompetenser, 

kvalifikationer, för 

komplicerad procedur för 

erkännande av 

kvalifikationer som 

förvärvats utomlands, 

arbetslöshet, 

interkulturella skillnader.  

Utbildningsnivå: 

lågutbildade invandrare 

har svårt att få inkomst 

från anställning.  

 

   - Tradition i företagande 

i de olika 

ursprungsländerna, 

eftersom människor 

migrerar från länder 

där den här tendensen 

är större har större 

sannolikhet att starta 

företag i det nya landet  

- Etnisk specialisering 

kan vara en stödfaktor 

för de aspirerande 

företagarna som avser 

att följa den största 

yrkesvägen för sitt 

referens-

invandrarsamhälle  

 

Sociala och 

personliga 

behov 

- Tidig tillgång till 

utbildningssystemet är en 

av de viktigaste 

förutsättningarna för att 

starta ett framgångsrikt 

företag  

- Grundläggande kunskap i 

matlagning  

- Vara självstyrande och 

producera runt 20 

maträtter per dag   

- Vet hur man handlar 

- Tid 

- Team-startup 

- Grundläggande 

kunskap i 

matlagning  

- Åtminstone 

grundläggande 

- Organisatoriska behov 

- Stöd för 

traumatiserade 

kvinnor 

- Språk 

 

- Språk 

- Körkort  

- Tillgång till 

information 

- Tillgängligt stöd och 

nätverk för 
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- Föräldrar kanske kommer 

från länder där utbildning 

och/eller yrkesutbildning 

har ett annat värde och 

ses på ett annat sätt än i 

Österrike. 

- Förståelse för det 

österrikiska 

arbetsmarknadssystemet 

(samt alla berörda 

system) är högst viktigt 

för lyckad integration på 

arbetsmarknaden.  

- Sektorrelaterad 

erfarenhet, 

kvalifikationer samt ett 

sofistikerat och 

innovativt koncept med 

en tydlig vision för att 

sticka ut.  

- Självorganisering, 

villighet att ta risker, 

uthållighet, 

företagarattityd  

- Bemästra franska 

- Vill dela sin kunskap och 

visa sin matlagning, att 

vara passionerad  

- Ta initiativ 

- Rigorös 

- Vara välkomnande, 

sällskaplig för att 

utveckla god kontakt med 

klientelet  

- Mentalt stark  

- God fysisk kondition 

- Glädje 

- Fantasi 

- Teamanda 

- Tålamod 

- Kreativitet 

- Diplomatisk 

- Nyfiken 

- Förvaltningskapacitet  

- Organisation 

kunskap i grekiska 

och/eller engelska  

- Vara passionerad 

för matlagning  

- Ta initiativ 

- Specifik kunskap 

om de nationella 

ramverken 

inklusive rättsliga 

och ekonomiska 

aspekter  

- Kunskapen bör 

också fokusera på 

marknadens behov  

- Stark motivation, 

initiativanda, goda 

kommunikations-

färdigheter, 

organisatoriska 

färdigheter och 

kreativitet, 

förvaltnings-

kapacitet  

 

anställning och 

egenföretagande  

- Mentorer 

- Information på 

invandrarnas 

modersmål  

Ekonomiska 

behov 

- Tillgång till ekonomiska 

resurser är viktigt  

- Know-how i 

företagsplanering och 

handelsrätt  

- Affärsplaner, 

beräkningar, 

finansieringsstrategi  

- Affärsspråk 

- Tillgång till information 

- Erfarenhet 

- Ekonomisk, finansiell 

kunskap samt 

säkerhetsstöd och 

juridiska förutsättningar  

 

- Offentliga medel för 

att starta företag  

- Nätverk 

- Startup-kapital 

- Information om 

ekonomiska 

möjligheter och 

finansieringskällor  

- Tillgång till kredit 

(brist på 

kreditbakgrund/icke 

överförbar 

kreditbakgrund från 

andra länder, brist på 

stabil boendestatus, 

brist på säkerhet, eller 

mer noggranna 

kriterier som 

kreditinstituten sätter 

upp för lån till 

invandrarföretagare) 

- Kreditinstituten 

kanske upptäcker 

- Sociala tjänster för 

inkomststöd  

- Tillgängligt stöd och 

nätverk för 

anställning och 

egenföretagande  

- Företagsnätverk 
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andra problem när de 

har att göra med 

invandrarföretagar-

klienter. Därav förlitar 

sig 

invandrarföretagare 

ofta på informella 

nätverk som familj 

eller samhälle för att 

få ekonomisk hjälp  

- Nätverk av tillit 

- Stärka 

utvecklingspolicyer 

för företagande  

- Svårigheter att hitta 

faciliteter för företag  

Inlärnings-

behov  

- Skissera och skriva ett 

väluttänkt och användbart 

koncept  

- Know-how inom 

ledning/företagande/ad-

ministrativt jobb/juridik  

- Kostnadsberäkningar  

- Språk 

- Beräknad 

arbetsbelastning  

- Kulturella 

tekniker/beteende  

- Kunskap om rättsligt och 

hälsomässigt ramverk 

(“cold chain”-utbildning, 

kökssäkerhet, 

redovisning, IT, etc.)  

- Ha bakgrund i matematik 

och redovisning  

- Kunna grundläggande 

principer för 

företagsskapande och 

nödvändiga 

administrativa 

förfaranden (försäkring, 

banker, avgifter etc.)  

- Kunskap om 

grundläggande element i 

ledning (ledning av 

anställda, tid, 

organisation etc.) 

- Matlagningsfärdigheter 

- Presentationer  

- Kunskap om hygien-

/säkerhetsregler  

- Personliga 

förutsättningar 

- Tidsplanering 

- Kvalifikation 

- Affärsidé och 

registrering  

- Affärsplan och 

finansiering  

- Personlig säkerhet 

(försäkringar etc.) 

- Marknadsföring 

- Nätverkande och 

samarbete  

- Internet och e-företag 

 

- Kunskap om 

juridiska, hälso- 

och 

säkerhetsregler 

- Kunna 

grundläggande 

principer för 

företagsskapande 

och nödvändiga 

administrativa 

förfaranden  

- Kunskap om 

grundläggande 

element i 

management  

- Ekonomiska 

aspekter som 

börjar med att 

starta ett företag 

till bokföring och 

skattesystem.  

- Färdigheter i 

marknadsföring 

- Många 

invandrarkvinnor är 

omedvetna om värdet 

på deras färdigheter  

- Allmänna färdigheter 

och kunskap som 

berör 

företagsgrundande  

- Förstå begreppen 

marknad, företagande, 

konkurrens  

- Bokföring  

- Skatter 

- Kontakt med banker 

eller kreditinstitut, 

pitcha investerare  

- Uppfattning om det 

normativa ramverket 

för företag   
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- Språk 

 

 

Utmaningar 

för att komma 

in på 

arbetsmark-

naden/hinder 

för att 

implementera 

företag  

- Kvalifikationer (lång 

procedur, svårt, ofta 

negativa resultat)  

- Administration/ 

myndigheter (byråkrati, 

tillgång till kontinuerlig 

utbildning, interkulturella 

svårigheter,...)  

- Utmaningar för kvinnor: 

kvinnor med barn är 

missgynnade, muslimska 

kvinnor utsätts för 

diskriminering, 

egenföretagande kvinnor 

står inför fler risker,...  

- Uppehållstatus 

- Barnomsorg 

- Kompabilitet med 

familj och karriär  

- Språk 

- Tid 

- Information om 

offentliga medel  

 

 - Invandrarkvinnor 

utsätts för mer 

diskriminering och 

andra utmaningar 

(t.ex. jämfört med 

invandrarmän)  

- Invandrare möter 

kulturella hinder, 

svårigheter att 

interagera med 

byråkrati, marknaden 

och lokala 

myndigheter, både ur 

en teoretisk och 

praktisk vinkel – 

eftersom de saknar 

kunskap om 

nödvändiga faser i 

företagarinitiativ 

möter de 

språkbarriärer.  

- Kvinnor möter hinder 

inom sin familj 

(beroende, barn och 

arbete), ofta finns tung 

psykisk patologi 

närvarande. Dessa 

trauman kan påverka 

deras företagsbeteende 

om det inte tas itu med 

korrekt. 

- Språkbarriärer  

- Låg utbildning 

- Brist på stöd 

- Byråkratiskt system 

 

Svårigheter för 

kvinnor:   

- Kvinnor ansvarar för 

barn  

- Brist på tidigare 

arbetslivserfarenhet  

- Brist på anpassade 

tjänster för kvinnor 

(bättre 

språkträningstjänster 

för deras ansvar för 

barnomsorg)  

- Extra stöd behövs för 

kvinnors anställning 

och företagande  

- Orättvis fördelning av 

arbete hemma 

förhindrar kvinnor 

från att dra fördel av 

tillgängliga 

möjligheter  

- Kulturmönster  

- Lågutbildad bakgrund  

 

 Österrike Frankrike Tyskland Grekland Italien Sverige 
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Från tabellen ovan kan man dra några generella slutsatser om målgruppen:  

 

Sociala behov/bakgrund 

 

Baserat på peergruppsdiskussionerna uttrycktes följande aspekter gemensamt eller 

majoritetsåsikten i alla rapporter:  

Fördelning av hushållsarbete mellan man och kvinna  

Majoriteten av partnerrapporterna anser detta vara ett av hindren för invandrarkvinnornas 

introduktion till arbetsmarknaden. De nämner att kvinnornas ansvar för barnomsorg verkar vara 

ett dominant problem som stödtjänsterna bör uppmärksamma och hitta lösningar för.  

Patriarkatiskt kulturmönster  

I många fall behöver invandrarkvinnorna tillstånd från sin manlige partner att få tillgång till 

olika tjänster och aktiviteter. Det här problemet kan hindra invandrarkvinnorna att lära sig 

värdlandets språk eller att delta i utbildningsaktiviteter. Ytterligare några fokusgrupper betonar 

kvinnornas psykosociala behov eftersom de har utsatts för våld och trafficking under deras resa 

till värdlandet.  

Självkänsla 

Den österrikiska partnern anser att frågan om självkänsla och villighet att ta risker är 

förutsättningar för företagarattityder som kan hjälpa kvinnorna att bli egenföretagare.  

Erfarenheter, utbildningsbakgrund och traditioner  

Några fokusgrupper tar upp frågan om tidigare företagartradition från hemlandet. Det finns 

vissa nationaliteter som uppvisar större villighet att starta eget företag, så som människor från 

Mellanöstern och Östeuropa. Samma villighet är lägre hos latinamerikanska och afrikanska 

invandrare.  

Kunskap i språket 

Många invandrarkvinnor, speciellt de med låg utbildningsbakgrund, saknar tillräcklig kunskap 

i värdlandets språk. Språkträning bör anpassas mer till deras behov.  

Kunskap om arbetsmarknadssystemet i värdlandet  

Många invandrare, särskilt kvinnor, saknar kunskap om arbetsmarknadssystemet. Förståelsen 

för värdlandets arbetsmarknadssystem (samt alla berörda system) är mycket viktig för att få en 

lyckad inneslutningsprocess i värdlandet.  

 

Ekonomiska behov 

 

ARISE-projektets fokusgrupper påpekar flera frågor rörande ekonomiska behov:  

Tillgång till ekonomiska resurser  

Många invandrare, särskilt kvinnor, har inte tillgång till lån och ekonomiskt stöd så som infödda 

har. I vissa länder är lån och andra ekonomiska incitament endast tillgängliga för folk med 

medborgarskap. Dock har lagliga invandrare i Sverige och Tyskland tillgång till sådant 

ekonomiskt stöd. Det finns speciella program som är tillägnade startups bland invandrare och 

specifika program som fokuserar på kvinnor och företagande.  
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I vissa länder har man betonat frågan om tillgång till informella ekonomiska resurser, så som 

tillgång till lån för landsmän och släktingar. Dock har vissa risker upptäckts som berör höga 

räntor och olaglig exploatering.  

 

Kunskap och nödvändiga villkor för startup (företagarkunskap)  

Majoriteten av peergrupperna nämner brist på kunskap om företagsstruktur och 

företagarförutsättningar bland invandrare. Några av partnerländerna (Österrike, Tyskland och 

Sverige) ger specifika program som berör utbildning i startups. Dock har dessa program 

tillkortakommanden vad gäller innehåll, längd och språkbarriärer.   

Många invandrare saknar även tillgång till företagsnätverk, vilket är nödvändigt för att 

underlätta och sätta igång en lyckad startup.  

 

 

Inlärningsbehov 

 

Kartläggning av färdigheter 

Många av fokusgrupperna var av den åsikten att invandrarkvinnor besitter färdigheter som inte 

betonas eller ens märks. Andra fokusgrupper nämnde också inlärningsbehoven, att de bör vara 

mer individualiserade. Några aspekter nämndes av tyska och svenska partners som viktiga.  

 

Tillhandahållande av företagarutbildning  

Som många fokusgrupper konstaterade finns ett behov av att beakta flera viktiga aspekter när 

man ger en företagarkurs till invandrarkvinnor. Dessa aspekter täcker första förutsättningar, 

innehåll, form och struktur av en sådan utbildning.  

 

Första förutsättningar  

Färdigheter i värdlandets språk är en viktig faktor när man utvecklar en företagarkurs för 

invandrarkvinnor. Kursen måste ta hänsyn till kunskapsnivån i värdlandets språk. Dessutom är 

tidigare arbetslivserfarenhet viktig med tanke på utvecklingen av kursinnehållet. Det kommer 

att ha en inverkan på kursens längd.  

Slutligen är attityden, eller snarare företagarattityden, viktig för en lyckad startup. Enligt den 

italienska fokusgruppen bör den mätas och kartläggas innan kursstart för att kunna öka kursens 

effektivitet och önskade inverkan.   

 

Utbildningsinnehåll  

Ämnena kan delas upp i 2 kategorier:  

i. Allmänna ämnen  

a) Företagsområden (idé, plan, marknadsföring, management, finansiering 

etc.) 

b) Företagsnätverkande 

c) IKT  

ii. Specifika ämnen 

a) Specifik kunskap och färdigheter som rör företagarverksamheten  

b) Kunskap om det berörda juridiska och hälsomässiga ramverket  

I viss grad bekräftade fokusgrupperna igen hur heterogen gruppen av invandrare, och för den 

delen invandrarkvinnor, är med tanke på deras företagarmöjligheter.  

Fokusgrupperna uttryckte flera faktorer som är missgynnande för invandrarkvinnorna. Med 

hänsyn till deras sociala behov måste de tillhandahållna tjänsterna beakta att dessa kvinnor 
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behöver extra stöd med tanke på sina hemsituationer. Allt stöd måste ta itu med 

barnomsorgsfrågan, åtgärder för självkänsla och även sådana kulturella mönster som patriarkala 

traditioner. Vidare uppmärksamhet måste läggas på deras smärtsamma upplevelser, särskilt det 

de gått igenom under deras resa mot värdlandet.  

Rörande invandrarkvinnornas ekonomiska behov nämner nästan alla fokusgrupper att brist på 

tillgång är ett stort hinder på vägen mot alla företagarinitiativ. Den här frågan måste täckas av 

allt tillhandahållande av utbildning. Trots att ekonomiskt stöd i vissa länder finns tillgängligt 

utgör befintliga hinder som språkfärdigheter, brist på nätverk och kunskap om dessa tjänster en 

stor svårighet.   

Vad gäller inlärningsbehoven kan fokusgruppsdiskussionernas definitioner och 

diskussionsområden delas upp i 2 grupper. Den första är allmän kunskap och färdigheter för 

företagande som täcker ämnen som affärsidé och -plan, marknadsföring och IKT samt 

företagsnätverkande. Den andra är områden som fokuserar på specifika ämnen för mat och 

catering så som lagstiftning, hälsa och hygien samt säkerhet.  

För att sammanfatta hindren enligt fokusgrupperna kan följande nämnas:  

i. Brist på tillgång till viktig information: praktiska råd om alternativ för återinträde i 

karriären; hjälp i att få en ansedd utvärdering av deras internationella examen och 

vägledning hur man kan anpassa sig till arbetsplatsen.  

ii. Komplexa och svårnavigerade vägar till licensiering och certifiering.  

iii. Begränsad tillgång till yrkesutbildnings och företagsspråkklasser i högre nivå som går 

bortom det grundläggande språket som erbjuds i undervisning.  

iv. Brist på professionella nätverk och socialt kapital som behövs för en lyckad startup.  

Slutligen kan man inte ignorera att diskussionen i fokusgrupperna visar att villkoren i 

partnerländerna skiljer sig åt vad gäller tillgänglighet av resurser, lagstiftning och 

marknadssituationen.  

Baserat på resultaten av fokusgruppsdiskussionerna ansågs följande områden vara viktiga 

framgångsfaktorer för invandrarkvinnornas företagande:  

 Nätverkande 

 Yrkesutbildning  

 Förebilder 

 Mentorskap 

 Ekonomiska aspekter och ökande kapital  

 Byråkrati och paragrafrytteri  

En annan aspekt som betonades av fokusgrupperna var det faktum att andelen kvinnor med 

olika etniska bakgrunder som deltar i företagsstöd är låg, och andelen invandrare bland de som 

avböjde stöd är högre än det beviljade stödet.   

Slutligen, baserat på slutsatser från fokusgruppsdiskussionerna kan följande råd och 

förbättringsområden nämnas:  

1. Granska det ekonomiska säkerhetssystemet för egenföretagande invandrarkvinnor.  

2. Öka möjligheterna för egenföretagande invandrarkvinnor i sektorer med låg tröskel för 

startups.  
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3. Stärk och säkerställ kvaliteten på företagsråd och utbildning  

4. Anta reglerande ramverk för de minsta företagen.  

5. Öka utbildningsinsatserna.  

6. Fortsätt med insatser för att initiera och underbygga nätverkande, mentorskap och annat 

samspel.  
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Kapitel 2 – Utbildningsmetodik och underlättande process 
 

2.1 Introduktion 

ARISE-projektet syftade till att försöka använda sig av icke-formella och deltagarstyrda 

inlärningsmetoder som var skräddarsydda för de studerandes behov och implementerades i 

deltagarform. I synnerhet implementerade det en flexibel studieväg för att släppa loss 

kvinnornas kreativa och innovativa potential med hjälp av:  

-Kreativt tänkande → för att hitta innovativa lösningar på problem med hjälp av aktiviteter som 

genererar idéer.  

-Empiriskt lärande → testa vad som är rimligt vad gäller möjligheter för arbete och inkomst 

för invandrarkvinnor.  

-Kooperativt lärande → användning av holistiska metoder för företagande och ekonomiskt 

deltagande av invandrarkvinnor med hjälp av grupparbete, stöd och utbyte av 

inlärningsupplevelser.  

-Peer learning → att lära från varandra och invandrarförebilder, som gynnas genom besök på 

sociala framgångsrika företag, kooperativ och möten med framgångsrika invandrarföretagare, 

överföring av god praxis och erfarenheter via informellt nätverkande.  

-Interkulturellt lärande → mellan invandrare och mottagarsamhällena med hjälp av t.ex. 

evenemang med det lokala samhället.  

För den del av utbildningen som riktar in sig mer mot företagarfärdigheter använde sig ARISE 

även av företagsutmaningsbaserat lärande med hjälp av TRIO-modellen för 

företagarutbildning. Den här metoden omfattar: företagarkultur, kärnföretagarutbildning; 

företagarutbildning för medborgare. Strategin för företagardesigntänkande ledde deltagarna 

genom upptäcktscykeln (idéutformning, empati, undersökning, observation, forskning), cykeln 

för planering och 

implementering 

(projektledning), 

prototypcykeln 

(experiment och test). 

Deltagarna utförde 

arbete som omfattade 

idéer, affärsmodeller, 

prototyptestplaner, 

värdekartläggning, 

marknadsföring, 

förstudier etc.  

För ARISE-projektet 

var aktivt deltagande en 

viktig grund på vilken 

man kunde bygga en konstruktiv utbildningsplan.  
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För att kunna ge råd och förslag om vem som ska arbeta i samma kontext gör det här kapitlet 

en insats i att introducera läsaren till inlärningsprocessen med hjälp av effektivt deltagande. Det 

ger en översikt av praktisk steg för steg-vägledning för facilitatorer om hur de kan tillhandahålla 

den här typen av utbildning. Kapitlet kretsar kring koncept och procedurer för 

företagarutveckling. Emellertid är det upp till facilitatorn att använda alla riktlinjer, steg och 

övningar, eller välja ut de steg som är lämpliga och relevanta för målgruppen.  

Det här kapitlet fokuserar på hur man kan förbereda deltagarna för att de ska engagera sig i den 

deltagarstyrda inlärningsprocessen. Det täcker också de roller och ansvarsområden som 

deltagarna kan anta i en deltagarstyrd inlärningsprocess.   

 

2.2 Steg för deltagarstyrt lärande 

Det här stycket refererar till speciella färdigheter, metoder och tekniker för framgångsrikt 

lärande som en verktygslåda för facilitatorerna att organisera och genomföra 

utbildningssessioner baserade på principerna för deltagarstyrt lärande. Deltagardriven 

forskning och utveckling är ett samlingsbegrepp för metoder, strategier, attityder, beteenden 

och relationer som möjliggör och bemyndigar människor att dela med sig, analysera och stärka 

sin kunskap om sitt liv och förutsättningar, och planera, agera, övervaka, utvärdera och 

reflektera.  

 

Steg 0. Planering  

Steg 1. Urval av deltagare  

Steg 2. Introduktion för deltagare 

Steg 3. Klargöra deltagarnas förväntningar och bekymmer  

Steg 4. Förstå målen för utbildningen  

Steg 5. Komma överens om ett tidsschema  

Steg 6. Involvera deltagarna och tilldela roller för aktivt deltagande  

Steg 7. Nå en överenskommelse om utbildningsnormer  

 

Steg 0. Planering 

Mål: Planera studievägen på det mest effektiva sättet  

Metod: Projektplanering 

Verktyg: Information baserad på kontextforskningen  

Eftersom deltagarnas intressen och förmågor skiljer sig åt bör facilitatorn intressera sig mycket 

för att förstå deltagarnas behov och strävan innan denne faktiskt genomför utbildningen. 

Deltagarna är volontärer. Om de inte får en befrämjande inlärningsmiljö kan de gå sin väg och 

lämna utbildningen. För att kunna skapa en främjande miljö bör facilitatorn förbereda lektioner 

och övningar långt i förväg. Utbildningen bör vara för ett begränsat antal deltagare för att 
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möjliggöra aktivitet, interaktion och uppbyggande av personliga relationer inom gruppen. Ökat 

deltagande och gruppsammanhållning kan lyfta kvaliteten på processen för deltagarstyrt 

lärande. Facilitatorn bör försöka utbilda deltagarna i att dela och utbyta åsikter.   

Det finns flera planeringssteg som bör beaktas innan utbildningens start, beroende på 

utbildningsnivån. Facilitatorn bör initiera planeringsprocessen långt i förväg för att säkerställa 

en lyckad upplevelse för deltagarstyrt lärande. De första stegen kan vara: 

a) Att förbereda utbildningsschemat (inklusive studiebesök och peer-to-peer-mentorskap); 

b) Att förbereda utbildningsverktyg; 

c) Att utveckla testövningar; 

d) Att anordna utbildningslokal;  

e) Att anordna gästtalare och involvera lokala myndigheter  

 

Steg 1. Urval av deltagare  

Mål: Välja ut deltagare som kan hantera programmet  

Metod: Utveckla kriterier för urval och intervju av kandidater  

Verktyg: Intervjuer och betygsskalor  

Facilitatorns uppgifter: 

För att företagarprogrammen ska bli framgångsrika är det viktigt att utveckla urvalskriterier. 

Det kanske inte är så överraskande att program med lyckade meriter kunde vara väldigt 

selektiva med kvinnor som deltog i startups.  

Urvalskriterierna kan bero på vilka steg deltagarna befinner sig på:  

 Ambitionssteget (Jag vill bli grundare/företagare).  

 Intentionssteget (Jag ska bli företagare).  

 Upptäckt av företagsmodell (Jag har upptäckt ett problem jag är passionerad över att 

lösa – problem, lösning och produktmarknad passar valideringen) – kan omfatta 

utveckling av affärsplan eller tidigt marknadstest.  

Några indikatorer att beakta är:  

Indikatorområden Kandidatens specifika begränsningar  

Mänskligt kapital 

 
 Brist på en kombination av utbildning, arbetslivserfarenhet, yrkes- 

och tekniska färdigheter  

 Skillnader i preferenser och hinder för tillträde och utträde  

Val av sektor  

 
 En överrepresentation i traditionella sektorer som har låga startup-

kostnader och begränsade hinder för inträde  

 Kvinnliga företagare, speciellt de i informella företag, driver 

hemmabaserade företag  

Tillgång till 

information  

 

 Brist på eller begränsad tillgång till teknik på grund av man inte har 

råd, brist på kunskap, och/eller sociala normer  

 Det är mer sannolikt att kvinnor startar företag i sektorer med låg 

effektiv efterfrågan som leder till lägre vinst  

Tillgång till 

finansiering 
 Mindre gynnsam profil hos investerare eftersom kvinnorna äger små 

företag och inte har tillräcklig säkerhet  
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  Finansinstitut kan kräva högre säkerhet från kvinnliga företagare. 

Vissa banker kan också kräva att kvinnorna har en manlig 

medundertecknare för att kunna öppna konton  

 Lågt deltagande på finansmarknaden  

 Preferenser för att finansiera företagen med egna besparingar istället 

för med kredit från finansinstitut  

Institutionella 

faktorer 

 

 Informalitet och hemmabaserade företag är huvudsakligen resultatet 

av ett behov av att kombinera arbete och familjeansvar  

 Begränsade yrkesmässiga och tekniska färdigheter kan orsakas av 

kvinnornas lägre utbildning eller sociala normer som påverkar deras 

fysiska mobilitet  

 

 

Steg 2. Introduktion av deltagarna 

Mål: Att lära känna varandra. 

Metod: Deltagarna bildar par och presenterar sig själva för varandra. Efter 2-3 minuter 

presenterar de sina meddeltagare för de andra.   

Verktyg: Material som pappersark, blädderblock, filtpennor. 

Facilitatorns uppgifter: 

Exempel på introduktionsämnen för deltagarna:  

 Namn, namnets betydelse  

 Utbildningsbakgrund  

 Insatser som medlem i ungdomsklubb/förening  

 Tidigare engagemang inom företagande  

 Något speciellt om sig själva  

 

Steg 3. Klargöra deltagarnas förväntningar och bekymmer 

Mål: Att identifiera vad deltagarna förväntar sig från utbildningen.  

Metod: Deltagarstyrda metoder för att låta deltagarna uttrycka sina förväntningar och 

bekymmer.  

Verktyg: Material som blädderblock och filtpennor. 

Facilitatorns uppgifter: 

Exempel på förväntningar och bekymmer  

Förväntningar: 

 Få kunskap om att starta och driva ett företag  

 Få erfarenhet och färdigheter i att tillämpa metoder och verktyg för deltagarstyrt 

lärande  

 Utveckla färdigheter i hur man kan främja företagarutbildning  

 Lära sig att utveckla affärsplaner  

Bekymmer: 

 Tiden för utbildningen är inte tillräcklig  

 Schemat är inte anpassat efter deltagarna  

 Deltagandet är begränsat 
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 Barnomsorg 

 Stöd från familjen 

 

Steg 4. Förstå målen för utbildningen  

Mål: Möjliggöra för deltagarna att förstå målen för utbildningen. 

Metod: Deltagarna diskuterar och jämför sina förväntningar mot de uppsatta utbildningsmålen.  

Verktyg: Listade utbildningsmål på ett blädderblock.  

Facilitatorns uppgifter: 

Utbildningsmålen kan listas enligt följande:  

 Förstå hur man kan generera, identifiera och välja ut affärsidéer.  

 Förvärva relevant kunskap och färdigheter för att starta och framgångsrikt driva ett 

företag.  

 Förstå förberedelsen av en specifik, omfattande affärsplan som skräddarsys efter varje 

individs företagsbehov.  

 Förstå kopplingen mellan företagaren och alla resurser och tjänster som behövs för att 

framgångsrikt kunna starta och underhålla ett företag.  

 Förstå att sparande är en livsfärdighet för individuellt uppehälle och företagsförbättring.  

 Skapa länkar mellan deltagarna och föreningar etc.  

 Förbättra deras färdigheter och återställa deras självförtroende, möjliggöra för dem att 

identifiera sina interna och externa resurser.  

 

Steg 5. Komma överens om ett tidsschema 

Mål: Att komma överens med deltagarna om ett tidsschema och tidsplanering.  

Metod: Öppen diskussion. 

Verktyg: Detaljerat tidsschema för utbildningen, dagsschema.  

Facilitatorns uppgifter: 

Processen av att komma överens med deltagarna om utbildningstidsschemat kan sammanfattas 

i följande steg:  

 Introducera utbildningsinnehållet och presentera det detaljerade tidsschemat (3-5 

minuter) som bör vara förberett i förväg. Be sedan deltagarna att komma överens om 

dagsschemat.  

 Informera deltagarna att det detaljerade tidsschemat är flexibelt och kommer granskas 

dagligen.  

 Nämn att det detaljerade tidsschemat kommer att sitta synligt på väggen fram till 

utbildningens slut.  

 

Steg 6. Involvera deltagarna och tilldela roller för aktivt deltagande  

Mål: Att säkerställa att deltagarna aktivt deltar i processen för deltagarstyrt lärande.  

Metod: Dela information om aktivt deltagande och tilldela deltagarna roller.  

Verktyg: Deltagarnas schema för dagliga uppgifter.  

Facilitatorns uppgifter: 
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Varje deltagare ska anta rollen som facilitator åtminstone en gång för att få en 

förstahandsupplevelse i att leda processen för deltagarstyrt lärande. Denne kommer att tilldelas 

en session eller övning och ombes förbereda sig genom att läsa det relevanta kapitlet noggrant 

och förbereda det material som behövs för sessionen. För att kunna tilldela deltagarna roller 

kommer facilitatorn att göra följande:  

1. Tilldela deltagarna roller för att leda övningar i processen för deltagarstyrt lärande  

 Välja ut och arrangera lämpliga övningar/aktiviteter för olika sessioner.  

 Notera övningens nummer och sidan där övningen finns på en papperslapp och rulla 

ihop den.  

 Lägga lapparna i mitten av deltagarcirkeln.  

 Be deltagarna att ta en lapp.  

 Be deltagarna att studera och förbereda den övning de fick på sin lapp och erbjud hjälp 

och stöd om frågor uppstår.  

2. Tilldela volontärer för dagliga aktiviteter  

 Varje dag kommer deltagarna att anta andra olika roller för att hjälpa till att strukturera 

och stötta en smidig process för deltagarstyrt lärande. För att kunna dela ut sådana roller 

till deltagarna kommer facilitatorn att göra följande:  

o Skissa ett “schema för dagliga uppgifter”, dagliga aktiviteter eller uppgifter som 

krävs för en smidig process för deltagarstyrt lärande,  

o Be sedan deltagarna att leda inlärningsprocessen för varje övning.  

o Specificera dag och tid när de kommer att leda övningen.  

o Förklara att efter varje övning kommer deltagarna att diskutera och utvärdera 

den dåvarande ledarens prestation.  

 

Steg 7. Nå en överenskommelse om utbildningsnormer  

Mål: Låta deltagarna diskutera och komma överens om utbildningsnormer.  

Metod: Diskussion i mindre eller större grupper. 

Verktyg: Material som blädderblock, filtpennor. 

Facilitatorns uppgifter: 

 Be deltagarna att bilda par eller mindre grupper om 3-6 personer och komma på tre 

utbildningsnormer som de anser vara viktiga (5 minuter). 

 Sätt upp ett blädderblock där alla föreslagna utbildningsnormer antecknas och visas 

under hela utbildningen.  

 Efter de små gruppdiskussionerna presenterar grupperna sina resultat för hela gruppen.  

 Anteckna de punkter som grupperna tar upp på blädderblocket och rätta eller rubricera 

överflödiga punkter med hjälp av deltagarna.  

 Sammanfatta de viktigaste “utbildningsnormerna” och få alla deltagare att komma 

överens att hålla sig till de förhandlade normerna under hela utbildningen.  

 Påpeka att procedurledaren kommer att säkerställa att de överenskomna 

utbildningsnormerna observeras och respekteras.  

Exempel på utbildningsnormer: 

 Alla mobiler ska vara i ljudlöst läge  

 Vi är uppmärksamma 

 Vi samarbetar med facilitatorn 

 Vi kommer i tid 

 Vi avstår inte från att ge konstruktiva åsikter  
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 Vi slösar inte tid eller orsakar distraktion genom att prata med varandra under 

pågående utbildning  

 Vi avbryter inte andra när de pratar  

 Vi bryr oss om och förstår om andra deltagare inte mår bra  

 Det vi diskuterar i gruppen är konfidentiellt.  

 

 

2.3 Interkulturell kommunikation 

Tillsammans med faciliteringsprocesserna är det viktigt att ta hand om kommunikationen med 

den här särskilda målgruppen. När det handlar om åtgärder med invandrare talar vi oftast om 

“interkulturell kommunikation”.  

Det är dock viktigt att definiera kultur innan vi utforskar hur vi bättre kan kommunicera med 

personer med olika kulturella bakgrunder på ett effektivt sätt.  

Fram till 1800-talet var kultur oftast synonymt med det som kallades “hög kultur” så som 

målningar, musik och litteratur. Den här betydelsen förändrades stort i och med den 

nyuppkomna antropologivetenskapen som började definiera kultur som något som tillhör alla 

och inte bara den mindre eliten. Den brittiska antropologen Edward Tylor (1871) gav den första 

omfattande definitionen av kultur som “den komplexa helhet som i sig innesluter kunskap, tro, 

konst, moraliska principer, seder, och alla andra förmågor eller vanor som människan som 

samhällsvarelse tillägnar sig.”. 

Kultur kan också modelleras på många olika sätt. Emedan modeller är överförenklade och inte 

reflekterar djupet och mångfalden i det verkliga livet är de ändå användbara som 

utbildningsverktyg.  

Enligt lökmodellen är kultur som en lök som har flera lager som ska skalas av innan vi kommer 

till kärnan. När vi skalar av lagren rör vi oss från de externa, mer påtagliga aspekterna för kultur 

till dess mindre synliga och mer strukturella dimensioner.  

 

Vad händer i ett interkulturellt möte?  

Kulturer möts aldrig – det är alltid människor som möts och interagerar med varandra och det 

är dessa människor som är inneslutna i olika kulturer. Lökmodellen är användbar för att förstå 

komplexiteten i identitet också. Vi representerar alla en lök som består av flera lager. För att 

kunna förstå en person måste vi skala av lagret med vanor, kläder och utseende först, sedan 

lagret med personens internaliserade normer och värderingar och slutligen lagret med dennes 

grundläggande, odiskutabla värderingar och antaganden.  

I sin tur är våra individuella lökar alla en del av de större och mer komplexa lökarna som 

representerar de olika kulturer som vi tillhör. Faktum är att när vi interagerar med varandra så 

är det våra “lökar” som interagerar. När vi försöker förstå oss på varandra motsvarar våra 

identitetslökar alla olika lager från synliga till mer dolda aspekter.  

Ju mer olika våra lökar är, desto större är sannolikheten att konflikter och missförstånd uppstår. 

Emedan varje lager är benäget att skapa konflikt är det oftast svårare att möta olikheter när vi 

kommer närmare kärnan. Det svarta hålet är där de allvarligaste konflikterna äger rum – dessa 



35 
 

kulturdimensioner är så naturliga och samtidigt så viktiga för oss att det är väldigt svårt att 

acceptera att de inte delas universellt av alla.  

Dessutom är ett annat viktigt koncept för att bättre förstå interkulturella 

kommunikationsproblem att vi alla definieras av vår egen kulturella och sociala kontext. Kultur 

är som ett par glasögon vi inte kan ta av oss, vi kan bara se världen genom dem. Vi inser inte 

existensen av våra egna kulturella värderingar och normer förrän de ifrågasätts eller utmanas 

och det händer oftast när vi möter regler och normer som är olika våra egna. Det är genom att 

möta “andra” som våra värderingar blir uppenbara.   

Baserat på detta har den franska psykologen Margalit Cohen-Emerique utvecklat en metod, 

Critical Incidents-metoden, som är väldigt användbar för att underlätta interkulturell 

kommunikation och konfliktlösning i professionella situationer.  

 

Principer för Critical Incidents-metoden 

Enligt den här metoden finns det i alla tvärkulturella konflikter två sidor som är involverade, så 

att konflikten aldrig kan förklaras av att den andra är konstig, utan snarare av interaktionen av 

två olika kulturella ramar.  

Med hjälp av analysen av kulturkrocksupplevelser (eller kritiska händelser) ger metoden en 

bättre förståelse för hur vårt eget kulturella ramverk formar interaktionen och hjälper oss att nå 

någon grad av kulturell neutralitet, vilket ger bättre förhandling av möjliga lösningar.  

En kulturkrock är en interaktion med en person eller objekt från en annan kultur, på en specifik 

plats och tidpunkt, som provocerar negativa eller positiva kognitiva och affektiva reaktioner, 

en känsla av att man förlorar referenspunkter, en negativ representation av sig själv och känner 

utebliven positivitet som kan väcka obekvämhet och ilska.   

Cohen-Emeriques interkulturella metod baseras på tre steg, varje steg är baserat på olika 

utbildningsmetoder och verktyg och kräver utveckling av olika kompetenser hos de 

yrkesverksamma.  

 

STEG 1: Decentrering 

Det första steget – decentrering – baseras på erkännandet att om en konflikt förekommer är det 

inte bara konsekvensen av att den andra är kulturellt annorlunda, utan snarare interaktionen 

mellan två olika kulturella referensramar. Decentrering låter en därmed utforska involveringen 

av ens egna kulturella – inklusive professionella – modeller, praxis, normer och hur de kommer 

in i interaktion med den andras värderingar/normer/förväntningar.   

Den här första fasen innebär förvärvande av verktyg som hjälper ens självkännedom, 

självuppfattning. En kärnfärdighet är förmågan att ta ett steg tillbaka från en potentiellt känslig 

situation och försöka motstå behovet av att genast leta efter svaret och döma den andra (“hur 

kan de förtrycka kvinnorna genom att tvinga dem att dölja sina ansikten och kroppsformer?”) 

och istället vända uppmärksamheten till oss själva (varför är det så viktigt för mig att välja hur 

jag vill klä mig? Varför är det viktigt att kvinnor visar sina ansikten och kroppsformer?). 
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STEG 2: Förstå den andras referensram  

När vi blivit medvetna om våra egna kulturella normer, värderingar, mönster är vi redo att öppna 

våra ögon för den andra. Målen med den här fasen är:  

 Att få en mer utvecklad uppfattning om folk från andra kulturers kulturella värderingar, 

normer, mönster och gå bortom förenklade antaganden och stereotyper;  

 Att bli medveten om de många faktorer som kan påverka den andras referensram.  

Viktiga färdigheter i den här fasen är: att våga vara nyfiken; observera; koppla observationerna 

på ett systematiskt sätt till vår kunskap och praxis (t.ex. vidga vår uppfattning om vad en 

hälsningsritual kan vara genom att långsamt lära oss bugningens delikata nyanser).  

 

STEG 3: Förhandling 

Tredje steget, förhandling, innebär att hitta en lösning på ett konkret problem på ett sätt som 

respekterar bådas identiteter så långt som möjligt. En lång rad attityder och färdigheter kan 

utvecklas för att förbättra vår förhandling:  

 Aktivt lyssnande, icke-våldsam kommunikation: lyssna på den andra, inte bara fokusera 

på vad vi vill uppnå och var vår egen gräns går.  

 Stå emot behovet av avslut: undvika vår genuina önskan att avsluta kommunikationen 

och att avsluta relationen i emotionellt utmanande, hotfulla situationer.  

 Vara medvetna om icke-verbal kommunikation (vår egen och andras).  

 

 

2.4 Att skapa en trygg och kreativ atmosfär  

För att bygga en grund för en trygg och kreativ interkulturell plats föreslår vi:  

 Att alla introduceras på ett lekfullt sätt (med hjälp av isbrytare, uppvärmning...); 

huvudmålet är att lära känna varandra och samtidigt skapa en trygg och bekväm plats.  

 Att betona vikten av att det är möjligt att dela med sig, men inte obligatoriskt, samt att 

definiera det konfidentiella ramverket (t.ex. “det som sägs i det här rummet stannar i det 

här rummet”). Idén är att få människor att känna sig bekväma och trygga direkt från 

början.  

 Innan ni presenterar programmet, låt deltagarna dela med sig av sina förväntningar om 

workshoppen och identifiera sina egna inlärningsmål och motivation för deltagande i 

kursen. Detta kommer att hjälpa er reflektera över varje deltagares förväntningar under 

programmets presentation och klargöra osäkerheter och tvivel. Börja med att ställa en 

allmän fråga som “Vad är din dröm?”. Den frågan kan hjälpa till att få reda på 

önskningar och gruppen kan bli mer öppensinnad.   

 Att man fastställer gruppregler som ska respekteras under hela workshoppen. Ni kan 

skriva ner dem på ett blädderblock och hänga dem på en synlig vägg. Detta kommer att 

hjälpa er att säkerställa effektivt grupparbete och att främja ömsesidig respekt och 

förståelse mellan facilitator och deltagare.  

 Att man börjar med isbrytare och teambuilding-lekar innan man sätter igång med varje 

aktivitet, för att föra gruppen närmare och skapa en riktig gruppdynamik.  

 Att hitta gemensamma ämnen för att starta diskussion och främja utbyte.  
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 Att använda sig av kooperativt lärande istället för tävlingsinriktat lärande.  

Å andra sidan är det för att hålla deltagarna engagerade under hela utbildningen viktigt att visa 

dem från början fördelarna med hela programmet: förbättring av färdigheter, förvärvande av 

nya kompetenser, ha kul med intressanta aktiviteter, knyta an till nya människor etc. Varje 

session bör betona inlärningsframstegen och ge några intressanta ämnen som man kommer att 

arbeta med i nästa session för att motivera deltagarna att engagera sig i den också.   

Beträffande språkhinder är några praktiska sätt att övervinna dem:  

 Att använda sig av aktivt lyssnande: fokusera helt på den person som talar, kontrollera 

att du förstår – då och då – genom att sammanfatta vad du hört.  

 Att prioritera icke-verbala aktiviteter så som konstnärliga övningar, kollage, teater...  

 Att välja ett medium som kommunikationsplattform baserat på bildspråk (foton, bilder) 

och undvika textblock 

 Att använda ord för att betona färdigheter deltagarna kommer att förvärva under 

programmets gång som nyckelord för att understryka den positiva inverkan en sådan 

workshop kan ha på dem.  
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Kapitel 3 – Utbildning i företagande 
 

3.1 Introduktion 

Det här kapitlet fokuserar på implementering av företagarprogram och omfattar praktiska 

lösningar och rekommendationer för att vägleda utformning och implementering av 

genusmedvetna program. Kapitlet innehåller program för utbildning och teknisk assistans och 

rekommendationer för att stötta integreringen av genus i utbildningen, tillgängligheten till 

finansiering och IKT-program. Innehållet i kapitlet har tagits från ARISE-projektet som 

implementerades av partnerorganisationerna. Tillsammans visar dessa fall att:  

 Företagsutvecklingstjänster och teknisk assistans kan låta kvinnliga företagare få 

tillgång till nya och mer lönsamma marknader.  

 Förbättrad tillgång till finansiering kan stötta tillväxten av kvinnoägda företag.  

 Bättre tillgång till kunskap och användning av IKT och sociala nätverk kan ge nya 

affärsmöjligheter.  

 

Utbildningsprogram kan vara speciellt viktiga för kvinnor. En marginell ökning i utbildning 

höjer företagarens affärsinkomst med i medel 5,5, %. Den här avkastningen för marginell 

utbildning är högre för kvinnor. Forskning visar att länder som ger fler incitament och 

stödsystem som speciellt är utformade för kvinnliga företagare har högre andel kvinnligt 

företagande. I länder där sådana specifika stödtjänster inte finns är andelen kvinnligt 

företagande lägre. Utbildning kan täcka en rad färdigheter så som:  

 Kommunikation – textmeddelande, e-post och internetanvändning  

 Nätverk och delande – användning av sociala nätverk och sociala medier  

 Påverkansarbete och styrning – ta kontakt med kvinnogrupper, påverkansarbete för att 

marknadsföra deltagarna  

 Know-how – få tillgång till marknadsinformation och marknadspriser, inköpsmaterial, 

information om jordbrukspraxis och hitta nya marknader  

 Använda sig av IKT för att förbättra företagets effektivitet – registerhållning, 

ekonomiledning, kunddatabaser, etc.  

 Tillgång till stödtjänster för företagsutveckling – företagsplanering, finansieringskällor, 

etc.  

 Bank – bankärenden och bankärenden online.  

 

Som sagt i kapitel 1 kan det under utvecklingen av utbildningen vara särskilt viktigt att 

kartlägga det lokala ekosystemet för att ge invandrarkvinnorna rätt stöd när de vill starta sitt 

företag.  

Kartläggning och bedömning av regionala/lokala företagsstödinfrastrukturer och deras 

inkluderande strategi för företagande kombinerar en sekundär analys av den övergripande 

startup-miljön i regionen med en direkt enkät bland beslutsfattare, rådgivare för startup och 

företag och företagare.  
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3.2 Allmänna verktyg och utbildningsaktiviteter för workshoppar  

Innan vi börjar presentera alla workshoppar som kommer att hållas för varje modul kan det vara 

till nytta att nämna några vanligt använda verktyg och utbildningsmetoder som inte endast 

syftar till att assistera utbildaren utan även att få ut det bästa av varje workshopdeltagare.  

Exempelvis skulle det vara bra om utbildningen under workshopparna varierade, för att passa 

deltagarnas olika behov och preferenser. Vissa personer lär sig snabbare av att arbeta i grupper, 

medan andra föredrar att arbeta individuellt. Några gillar lekar medan andra föredrar berättelser. 

Eftersom människor har olika inlärningssätt kan det bästa sättet vara att ha en blandning av 

inlärningsaktiviteter för att göra utbildningen rolig och engagerande för alla och för att stärka 

dess effektivitet.  

Att växla mellan individuellt arbete och grupparbete är alltid ett effektivt sätt att ta upp olika 

inlärningspreferenser. Individuellt arbete kan vara gagnande för att utveckla en känsla av 

självständighet och höja självförtroendet, men grupparbete är också viktigt för att öva på 

samarbete och ge utrymme till alla att tala och dela idéer och åsikter.  

En annan utmaning som kan uppstå under workshopparna är deltagarnas begränsade 

engagemangsnivå. För att säkerställa att deltagarna ska hålla intresset uppe och aktivt delta 

under hela workshopparna kan olika metoder användas. Exempelvis kan det, om utbildaren är 

den enda som talar, bli tråkigt för alla andra. Att ställa frågor ger deltagarna en chans att dela 

sin kunskap, vilket är viktigt när man undervisar vuxna. Dock är nyckeln att ställa bra frågor 

som inte kan besvaras med ett enkelt ja eller nej, utan frågor som kan gynna vidare diskussion 

och delande av åsikter. Utbildaren kan också fråga deltagarna om verkliga upplevelser som 

berör specifika frågor i workshopparna för att fånga deras intresse och få dem att öppna upp 

sig.  

Förutom diskussioner under workshopparna så kan deltagarnas intressen fångas med hjälp av 

lekar, som ett interaktivt sätt att lära. Lekar fungerar bra för att öka energin och också som 

grund för reflektion. Ofta lär vi oss bättre när vi använder kroppen på något sätt, det hjälper till 

att göra ett ämne konkret, roligt och lätt att minnas. Om deltagarna börjar se trötta eller uttråkade 

ut kan det vara dags för lek!  

Dessutom är det viktigt att reflektera över erfarenheter när man undervisar vuxna. Nyckeln till 

att främja goda reflektioner är att fokusera på personliga erfarenheter och insikter genom att 

låta deltagarna uttrycka sig själva i en öppen och mottaglig miljö. Som förutsättning bör 

deltagarna redan ha fått en känsla av tillit för att kunna dela med sig av personliga berättelser 

med gruppen, eftersom det inte är lätt för alla att öppna sig för främlingar.  

Sist men inte minst får vi inte glömma att workshopparna är en slags undervisningsklasser, så 

det skulle vara till hjälp att ha med “klassdrag” också. Exempelvis är blädderblock alltid ett bra 

sätt att fokusera uppmärksamhet och skriva ner eller rita det som är viktigt. Det kan användas 

för att förklara saker och man kan även be någon komma fram till blocket och göra någon slags 

uppgift medan klassen ser på. I allmänhet ger det mervärde till den interaktiva sidan i 

workshopparna vilket är mycket viktigt för att uppnå de önskade resultaten. Och förstås, glöm 

inte pauser! När det känns som att energin sjunker, ta en kort paus för att sträcka på er och ta 

lite vatten eller något mellanmål och gå sedan tillbaka till klassen med en ny positiv attityd.  
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3.3 Utbildningsinnehåll för invandrarkvinnor  

ARISE-projektet omfattar icke-formell utbildning som är uppdelad i tre delar:  

 Modul 1:  Fem workshoppar om utveckling av personliga och mjuka färdigheter  

 Modul 2: Tio workshoppar om företagsutbildning, företagarkultur, företagarutbildning 

för medborgare  

 Modul 3: Fem workshoppar om “Lära genom att göra”  

 

I den här specifika metodiken har deltagarna en ledande roll och på det sättet får de en 

omedelbar förståelse eftersom de kommer från en annan kulturell miljö och det lokala språket 

är inte deras modersmål. Kooperativt lärande har visat sig vara en effektiv strategi (Edvantia, 

2007, s. 90). Dessutom är gruppdiskussion en undervisningsmetod som kan vara effektiv 

eftersom den kan vara utmanande, främja lärande och uppmuntra tolerans. Lärare i socialstudier 

ska ge de studerande en förståelse för vad demokrati innebär, och att det att acceptera andra 

idéer och åsikter som skiljer sig från majoriteten är en viktig aspekt i demokratin (McMurray, 

2007, s. 49). McMurray nämner att “en meningsfull diskussion ska främjas på ett sådant sätt 

att säkerställa att lärande äger rum, att övertygelser underbyggs genom bevis och att 

minoritetsåsikter skyddas” (s. 49).  

 

3.3.1 Modul 1: Utveckling av personliga och mjuka färdigheter  

I den här modulen kan fem workshoppar implementeras genom att fokusera på att utveckla 

personliga och mjuka färdigheter som är viktiga för företagare. Dessa omfattar, bland andra, 

kreativt tänkande, ledarskap, teamwork, tid och arbetsplanering, företagaranda, att övervinna 

olust gentemot risker, kommunikationsfärdigheter, värdekartläggning, förvandling av problem 

till utmaningar, etc.  

 

Workshop 1: Välkomnande 

 

Utbildningens första workshop kommer att vara en möjlighet för alla att träffas och presentera 

sig själva. Efter välkomnandet och presentationen av ARISE-projektet, dess mål och metoder 

av projektledaren eller utbildaren, kommer deltagarna att bli informerade speciellt om 

workshopparna.  

Huvudmålet med den första workshoppen är att sätta grunden för att skapa ett gott 

inlärningsutrymme. Deltagarna kommer också att få chansen att hälsa och presentera sig själva 

för gruppen.   

I slutet av första mötet kommer gruppen att sätta upp mål, regler och bedöma den personliga 

utvecklingen och teamutvecklingen som de skulle vilja ha i slutet av programmet.  
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Workshop 2: Isbrytaraktiviteter  

 

Den andra workshoppen kommer att fokusera på isbrytande övningar och utvecklingen av 

känslan av tillit. Eftersom många av de kommande workshopparna kommer att omfatta 

reflektionsaktiviteter och delande av personliga erfarenheter, bör deltagarna känna sig bekväma 

i gruppen att öppna sig och dela med sig. Detta är inte enkelt, speciellt inte för vuxna, och det 

är därför som skapandet av tillit med hjälp av enkla övningar och lekar är en lång process som 

måste börja i workshopparnas tidiga stadier.  

En bra idé skulle vara att låta deltagarna sätta upp mål och strävan för workshopparna, men 

också sätt som de kan utvärdera sina prestationer på. De kan ombes skriva ner varför de gått 

med i gruppen och vad deras tankar och planer är efter att ha slutfört projektet. Under sista 

workshoppen vore det trevligt att se tillbaka på det dokumentet och jämföra vad de förväntade 

sig eller hoppades lära sig och vad de faktiskt lärde sig under workshopparna.  

 

Workshop 3: Utveckling av kommunikationsfärdigheter  

 

Nästa workshop kommer att täcka det tematiska området personlig utveckling av 

kommunikationsfärdigheter, både som teammedlem och som individ.  

Deltagarna kommer att introduceras för några grundläggande kommunikationsfärdigheter som 

är viktiga för företagare, och som kommer att hjälpa dem utveckla förmåga att förstå och 

besvara en kunds krav. Genom att använda sig av kommunikation och interpersonella 

färdigheter kommer deltagarna att kunna forma tillitsrelationer med företagsrelaterade 

personer, effektivt marknadsföra sina produkter i diskussioner öga mot öga, och vid något 

tillfälle, möta byråkratin i lokal lagstiftning och offentliga tjänster.  

Mer specifikt kommer den här workshoppen att fokusera på:  

 Grundläggande kommunikationsfärdigheter  

 Aktivt lyssnande: lyssna på och förstå kunden 

 EPIC (Engagera, Problem, Informera, Uppmaning till handling (Call to action)) 

kommunikation 

 Att öva sig i interpersonella färdigheter  

 

Tabell 1: Inlärningsresultat av workshop 3: Utveckling av kommunikationsfärdigheter  

Inlärningsresultat Förstå vikten av kommunikation och interaktion på 

företagsområdet  

Kunskap Använda sig av kommunikation och interpersonella färdigheter för 

att locka kunder och förbättra affärerna  

Färdigheter  Effektivt lyssna på och förstå andra  

 Själva kunna uttrycka sig tydligt 

 På ett lyckat sätt kunna interagera med kunder och vinna deras 

tillit  
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 Effektivt kunna informera kunder och partner om 

produkter/tjänster och de behov dessa kan tillfredsställa  

 Använda sig av ärlighet och öppenhet i 

vardagskommunikationen  

Kompetens Kunna interagera på ett lämpligt sätt med kunder och andra 

företagsrelaterade personer (t.ex. leverantörer, partner, 

konkurrenter etc.)  

 

 

Workshop 4: Utveckling av mjuka färdigheter  

 

I den här workshoppen kommer deltagarna att lära sig om vikten av några mjuka 

nyckelfärdigheter i att driva ett företag. Med hjälp av övningar och lekar kommer deltagarna att 

uppmuntras att sätta tillit till sig själva och tro på sina förmågor och potential. Genom att anta 

en strategi av “Jag = min vän” kommer deltagarna att lära sig identifiera och ta till sig sina 

svagheter och förvandla dem till unika punkter som skiljer dem från alla andra.  

Innehållet i den här workshoppen kommer att omfatta följande:  

 Grundläggande mjuka färdigheter  

 Att sätta tillit till oss själva  

 Att lära känna våra svagheter och hur vi kan förvandla dem till styrkor  

 Anta positiva attityder: erhålla positivitet ur negativitet  

 

Tabell 2: Inlärningsresultat av workshop 4: Utveckling av mjuka färdigheter  

Inlärningsresultat Förstå vikten av mjuka färdigheter för företagare  

Kunskap Att identifiera hur man kan använda sig av grundläggande mjuka 

färdigheter i vardagliga företagsinteraktioner  

Färdigheter  Att förvärva grundläggande mjuka färdigheter för företagare  

 Att utveckla självförtroende och motivation  

 Att lära sig förvandla svagheter och negativitet till styrkor och 

positivitet  

Kompetens Använda mjuka färdigheter för att driva ett framgångsrikt företag  

 

 

Workshop 5: Uthållighet i företagsvärlden 

 

I den sista workshoppen i modul 1 kommer deltagarna att doppa fötterna djupare i 

företagsvattnet. Emedan det att grunda ett företag är en sak, är det en helt annan sak att vara 

uthållig i affärsvärlden, något som måste tas upp i början så att deltagarna är så förberedda som 

de kan vara när de startar sina egna företag.  

Under den här workshoppen kommer deltagarna att presenteras för några viktiga aspekter som 

måste hanteras när man driver ett företag och det kan vara faktorer för instabilitet och osäkerhet 

om man inte hanterar dem korrekt. För att engagera deltagarna vore det hjälpsamt att använda 
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övningar i mindre grupper, exempelvis låta dem arbeta med ett scenario där de råkar höra en 

elak kommentar om sitt företag och fråga dem hur de skulle reagera eller hantera situationen. 

På det sättet kan man bättre ta in den teoretiska kunskapen och enklare omsätta den i praktik 

vid behov.  

Följande ämnen kommer att täckas under workshop 5:  

 Att förstå osäkerheter och behovet av att vara uthållig i företagsvärlden  

 Stresshantering 

 Tidsplanering 

 Att få tiden att spela roll  

 Att balansera mellan företagstid och personlig tid  

 Rädsle- och riskhantering  

 Risktagande 

 Motivation och ledarskap i att hantera rädslor och risker  

 Emotionell intelligens 

 Konflikthantering: förhandling och lägga tonvikt vid att vinna  

 

Tabell 3: Inlärningsresultat av Workshop 5: Uthållighet i företagsvärlden  

Inlärningsresultat Att förstå uthållighet i företagsvärlden och de olika frågor man 

måste ta hand om för att kunna uppnå den  

Kunskap  Effektivt hantera 

 Stress 

 Tid 

 Rädslor och risker 

 Känslor 

 Konflikt 

Färdigheter  Kunna förstå faktorer som kan påverka företagets 

funktionalitet  

 Veta hur man kan hantera instabilitetsfaktorer  

Kompetens Att framgångsrikt vara uthållig i företagsvärlden  

 

 

3.3.2 Modul 2: Företagsutbildning, företagskultur, och medborgerlig utbildning  

Den här modulen består av 10 workshoppar som fokuserar på kärnentreprenörutbildning, 

företagskultur och medborgerlig utbildning. De kommer att ges med hjälp av TRIO-modellen 

för företagsutbildning, d.v.s.:  

i. Företagskultur: att främja företagstänkande, öppenhet, risktagande, målsättning, hållbar 

kultur; exempel på innovativa, ekonomiskt hållbara modeller för matrelaterade sociala 

företag och kooperativ (popup- och hemmarestauranger, foodtrucks, sociala 

matnätverk, matlagningskurser, matmarknader, barnomsorgskooperativ, direktsäljande 

företag);  

ii. Kärnentreprenörutbildning: arbeta med idécanvas, SWOT-analys, Building-partnership 

maps, hållbara företagsmodeller, innovativa flödesscheman; 
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iii. Företagsutbildning för medborgare: hållbara företagsmodeller, praktiska verktyg för att 

trigga och stötta sociala innovationer, utveckling av nya sätt för ansvar, medborgarskap, 

nätverkande och partnerskap som gagnar en själv, samhället och miljön.  

 

 

 

Workshop 1: Introduktion 

 

Den första workshoppen i den här modulen kommer att vara en introduktion till grundläggande 

terminologi och begrepp på företagarområdet. Deltagarna kommer att introduceras till 

företagsutbildning, kultur och medborgerlig utbildning och få en allmän uppfattning om de 

olika typerna av företag samt skillnaderna mellan dem.  

Det vore till gagn att korrelera företagstermerna med konventionella begrepp som är mer 

bekanta för deltagarna. Exempelvis är en vanlig men enkel metafor den som presenterar ett 

företag och dess element som ett träd med sina delar. På det viset kan deltagarna visualisera 

termen och ha den i åtanke varje gång den behövs.  

Specifikt kommer workshop 1 att fokusera på:  

 Företagsutbildning: utbildning om, för och med hjälp av företagande  

 Förstå företagskultur  

 Företagsutbildning för medborgare 

 Företag och företagare: olika typer och koncept  

 Kärnentreprenörkompetenser  
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Tabell 4: Inlärningsresultat av workshop 1: Introduktion  

Inlärningsresultat Förstå grundläggande företagsterminologi och -kompetenser  

 

Kunskap Bli bekant med begreppen företagande och företagskultur, och 

förstå grundläggande företagstermer   

Färdigheter  Skilja mellan olika typer av företag  

 Identifiera viktiga företagarkompetenser  

Kompetens Sammankoppla grundläggande teoretiska begrepp med praktiska 

aspekter av att driva ett företag   

 

 

Workshop 2: Affärsplan 

 

I den här workshoppen kommer deltagarna att få lära sig om några grundläggande idéer om 

utvecklingen av en affärsplan och sedan kommer de att ombes förbereda egna för sina egna 

framtida företag. Det kanske inte är helt enkelt att skapa en fullt fungerande plan i det här tidiga 

stadiet, men detta första försök kan användas som en referenspunkt i den sista workshoppen, 

för att kunna jämföra de framsteg som gjorts under utbildningen, den ytterligare kunskap 

deltagarna förvärvat och de olika idéer som kan ha uppstått fram till dess.  

Den här workshoppen kommer huvudsakligen handla om:  

 Vad en affärsplan är 

 Behovet av en affärsplan  

 Grundläggande komponenter i en affärsplan (produkt, marknad, tekniska faktorer, 

infrastruktur, ekonomisk analys) 

 

Tabell 5: Inlärningsresultat av workshop 2: Affärsplan 

Inlärningsresultat Förstå konceptet med en affärsplan och dess komponenter  

Kunskap Förstå vikten av en affärsplan och veta hur man utvecklar en  

Färdigheter  Analysera marknadsbehov och potentiella möjligheter  

 Känna igen och använda sig av komparativa fördelar  

 Tydligt identifiera de grundläggande komponenterna i den 

egna affärsplanen  

Kompetens Utveckla och implementera en komplett och fungerande 

affärsplan  

 

 

Workshop 3: Ekonomiutbildning 

 

Den här workshoppen är viktig, eftersom det att grunda och driva ett företag definitionsmässigt 

sett är ett ekonomiskt initiativ. Deltagarna bör vara bekanta med grundläggande ekonomiska 

termer och bli kompetenta i att använda den här kunskapen för att fatta de mest lämpliga 

ekonomiska besluten för sina företag.  
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Eftersom innehållet i den här workshoppen kanske är för teoretiskt för vissa deltagare, 

rekommenderar vi att man använder praktiska övningar och reflektionsaktiviteter. Deltagarna 

ska ombes att aktivt delta, uttrycka sina kommentarer eller frågor och dela med sig av personliga 

erfarenheter som berör de diskuterade ämnena.  

Ekonomiutbildning kommer att handla om:  

 Att hantera sina pengar: vinst och förlust  

 Att hålla sig inom budget  

 Skapa en besparingsplan  

 Ekonomiska restriktioner och hinder  

 Att få ett lån: olika typer, räntesatser och återbetalningsalternativ  

 Att sälja eller köpa på kredit  

 Skuld vs. egetkapital-finansiering  

 

Tabell 6: Inlärningsresultat av workshop 3: Ekonomiutbildning  

Inlärningsresultat Att bli bekant med de grundläggande ekonomiska aspekterna för 

att driva ett mindre företag och förstå den ekonomiska 

osäkerheten, potentiella restriktioner och hinder som kan uppstå  

Kunskap  Identifiera vinst och förlust  

 Korrekt kunna hantera ekonomin i ett mindre företag  

 Bli bekant med begreppet spara  

 Förstå grundläggande terminologi för ekonomiska hinder och 

bli bekanta med vad de betyder och har för effekt på ett 

företag  

Färdigheter  Förstå vad som orsakar vinst och förlust och under vilka 

omständigheter  

 Känna igen relationen mellan vinst och förlust, hur vinst kan 

förvandlas till förlust och tvärtom  

 Identifiera sätt att skära ner på spenderande genom att 

prioritera utgifter  

 Veta hur man håller en balanserad budget  

 Utveckla och implementera en besparingsplan  

 Besluta sig för huruvida det finns behov av ett lån, och om ja, 

vilket lån som är det mest passande  

 Identifiera fördelar och nackdelar med att använda sig av 

kredit  

Kompetens Tillämpa kunskap och färdigheter på att driva ett ekonomiskt 

hållbart företag och kunna hantera ekonomiska hinder och 

restriktioner genom att bestämma vilket som är det lämpligaste 

sättet att agera på under givna omständigheter   

 

 

Workshop 4: Undvika misslyckanden 
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Deltagarna bör bekanta sig med alla begrepp som berör att äga ett företag, och ett av dem är 

möjligheten för misslyckande. Eftersom deltagarna är vuxna kanske någon tror att det inte 

kommer att bli så svårt att lära dem hur de undviker eller hanterar misslyckanden. Emellertid 

framställer investering av inte bara pengar, utan även personlig tid och mental ansträngning, 

inlärningen om misslyckande som en mycket viktig och känslig del av utbildningen.   

Den här specifika workshoppen kommer att omfatta följande:  

 Varför misslyckas företag?  

 Felaktigheter i ledningen  

 Ekonomiska problem (inkomst<utgifter, bli bankrutt innan företaget blir lönsamt, 

obetalda skulder) 

 Personliga problem 

 Andra orsaker 

 Hur man hanterar potentiella företagsmisslyckanden  

 

Tabell 7: Inlärningsresultat av workshop 4: Undvika misslyckanden  

Inlärningsresultat Identifiera möjliga misslyckanden, ta itu med dess orsaker och på 

ett framgångsrikt sätt möta dem  

Kunskap Känna till vanliga orsaker som leder till företagsmisslyckanden 

men även sätt att undvika och/eller undvika misslyckanden  

Färdigheter  Veta varför ett företag kan misslyckas  

 Identifiera varningssignaler för potentiellt misslyckande  

 Effektivt undvika misslyckanden  

 Hantera misslyckanden 

Kompetens Kunna minimera potentiella ekonomiska och andra risker och om 

de uppstår, på ett framgångsrikt sätt kunna övervinna dem  

 

 

Workshop 5: SWOT-analys 

 

Workshop 5 i den här modulen fokuserar på en specifik metod som bland annat används inom 

företagsplanering, SWOT-analysen. Deltagarna kommer att introduceras till metodens 

grundläggande komponenter och syftet är att de ska bli så bekanta med hela begreppet så de 

kan använda det när det är dags att fatta företagsbeslut.  

Även här föreslår vi att man väljer ett interaktivt sätt att presentera workshoppens innehåll 

eftersom deltagarna kan bli förvirrade eller uttråkade när man presenterar den teoretiska delen 

av SWOT-analysen. Aktivt deltagande och delande av frågor och erfarenheter bör uppmuntras 

högt för att hålla alla engagerade.  

Innehållet i den här workshoppen omfattar:  

 Att känna igen faktorer som kan påverka företagsbeslut och planer  

 Identifiera Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och 

Threats (hot) 

 Använda SWOT-analysen för att fatta företagsbeslut  
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Tabell 8: Inlärningsresultat av workshop 5: SWOT-analys 

Inlärningsresultat Bekanta sig med de grundläggande komponenterna i en SWOT-

analys  

Kunskap  Känna igen både externa och interna faktorer som kan påverka 

ett beslut eller ett resultat  

 Använda dessa faktorer under planeringsfasen av en strategi 

eller beslut  

Färdigheter Analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot för idéer och 

planer  

Kompetens Använda SWOT-analysen för att utveckla företagsstrategier  

 

 

Workshop 6: Utbildning inom lag och rätt 

 

Nu för tiden när alla företag anses vara juridiska personer bör varje företagare ha en 

grundläggande förståelse för det aktuella juridiska och reglerande ramverket. Den här 

workshoppen kommer att introducera deltagarna till några första frågor inom företagsjuridik 

och ge dem en allmän uppfattning om deras juridiska rättigheter och förpliktelser. Beroende på 

omständigheterna kommer speciellt fokus att läggas på byråkratiska förfaranden och 

förutsättningar.  

Under den här sjätte workshoppen kommer frågor som tas upp att vara:  

 Grundläggande termer i företagsjuridik  

 Juridiska och reglerande ramverk för företag  

 Juridiska rättigheter och förpliktelser hos företagare (skatter, försäkring, arbetshälsa och 

säkerhet, etc.) 

 Byråkratiska förfaranden (relevanta myndigheter, nödvändig dokumentation)  

 

Tabell 9: Inlärningsresultat av workshop 6: Utbildning inom lag och rätt 

Inlärningsresultat Förstå allmänna juridiska och reglerande ramverk för att grunda 

och driva ett företag  

Kunskap Bli bekant med grundläggande terminologi för företagsjuridik, 

juridiska rättigheter och förpliktelser, och byråkratiska 

förfaranden  

Färdigheter  Utveckla en känsla för laglighet  

 Kunna förstå och leva efter juridiska förpliktelser  

 Känna till företags och företagsägares juridiska rättigheter  

 Förstå och kunna utföra grundläggande byråkratiska 

förfaranden  

Kompetens På ett framgångsrikt sätt driva ett laglydigt företag  

 

 

Workshop 7: Finansieringsmöjligheter 
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Den här workshoppen kommer att ge deltagarna användbar kunskap och färdigheter i att 

identifiera och använda sig av finansieringsmöjligheter. Även för små eller medelstora företag 

beror det mycket på erfarenhet och nätverk när det gäller att hitta pålitliga finansieringskällor, 

och det är därför det är mycket viktigt att få tillgång till finansiering för att kunna driva ett 

ekonomiskt hållbart företag.  

Under den här workshoppen kommer följande punkter att tas upp:  

 Resursmobilisering (mekanismer och tillhandahållare) 

 Eget kapital 

 För- och nackdelar med olika finansieringskällor  

 Egna resurser 

 Gåvor och erbjudanden 

 Lån 

 Kredit 

 Bidrag  

 Tillgång till finansieringsprogram  

 Socialt företagande: möjligheter och utmaningar  

 

Tabell 10: Inlärningsresultat av workshop 7: Finansieringsmöjligheter  

Inlärningsresultat Inse att det finns olika finansieringsmöjligheter och förstå både 

för- och nackdelar med varje möjlighet  

Kunskap Grundläggande förståelse för finansieringsbegrepp, källor och 

program  

Färdigheter  Skilja mellan olika finansieringskällor  

 Känna igen och använda sig av finansieringsmöjligheter  

 Kunna få tillgång till finansieringsprogram  

 Bekanta sig med begreppet socialt företagande  

Kompetens Identifiera vilka som är de mest passande finansieringskällorna, 

hur man får tillgång till dem och vilka rättigheter och förpliktelser 

de innebär  

 

 

Workshop 8: Marknadsföring 

 

I den här workshoppen kommer deltagarna att introduceras till några grundläggande termer och 

verktyg för marknadsföring. Det bör noteras att i dagens affärsvärld är marknadsföring ett bra 

tillfälle att locka kunder och göra företaget lönsamt, eftersom de befintliga metoderna och 

praxis för marknadsföring är oändliga och passar allas företagsbehov.  

Likväl kan begreppet marknadsföring vara ganska abstrakt för vissa deltagare, så även här 

rekommenderas högt att använda någon form av bekant metafor eller korrelation som kommer 

att hjälpa deltagarna att ta till sig informationen och minnas de relevanta termerna. Exempelvis 

kan begreppet “Marknadsföringsblomman” presenteras, som förklarar för deltagarna att liksom 

plantor har blommor för att kunna locka insekter och överleva, likaså måste företagen locka 

kunder för att kunna drivas.  
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Workshop 8 kommer att fokusera på:  

 Grundläggande termer för marknadsföringspolicyer  

 De 4 P:na: Product (produkt), Price (pris), Place (plats), Promotion (marknadsföring) 

 Marknadsföringsprocessen: marknadsundersökningsbedömning av behov och underskott  

 Välja lämplig marknadsföringsmix  

 

Tabell 11: Inlärningsresultat av workshop 8: Marknadsföring  

Inlärningsresultat Förstå begreppet marknadsföring och grundläggande terminologi  

Kunskap Bekanta sig med marknadsföringsverktyg och metoder och kunna 

applicera dem i praktiken  

Färdigheter  Undersöka marknader och bedöma marknadsbehov  

 Använda marknadsföringspolicyer för att locka kunder  

 Välja en marknadsföringsmix, enligt behov  

Kompetens Identifiera den lämpligaste marknadsföringsstrategin genom att 

använda sig av de 4 P:na 

 

Workshop 9: God praxis 

 

I den här workshoppen kommer deltagarna få chansen att se allt de lärt sig i praktiken. De 

kommer att introduceras till befintlig god praxis, inte bara för att ge dem exempel utan även för 

att få dem att inse att allt kan uppnås om det finns en stark vilja, och att den teoretiska delen i 

inlärningsprocessen faktiskt kan fungera i verkliga livet. De kommer även att introduceras till 

några viktiga europeiska verktyg och nätverk för kvinnors företagande som kan användas i 

deras framtida initiativ.  

Den här näst sista modulen kommer att handla om:  

 Exempel på god praxis på området kvinnors företagande (per partnerland och i allmänhet)  

 Exempel på matrelaterade sociala företag och kooperativ  

 Verktyg och nätverk för kvinnors företagande  

 Den europeiska plattformen för kvinnliga företagare (WEgate) 

 The European Community for Women Business Angels and women entrepreneurs 

 The European network to promote women’s entrepreneurship (WES) 

 

Tabell 12: Inlärningsresultat av workshop 9: God praxis  

Inlärningsresultat Inse möjligheten att driva ett företag och bekanta sig med 

användbara verktyg och relevanta nätverk för företagande  

Kunskap Börja få en mer praktisk strategi för att grunda och driva ett 

företag  

Färdigheter  Associera teoretisk kunskap med praktisk tillämpning av 

verkliga matrelaterade företag  

 Känna till potentiella möjligheter för nätverkande och tillväxt  

Kompetens Kunna anpassa arbetsexempel till sina egna affärsplaner och idéer 

och till fullo använda sig av de tillgängliga verktygen och 

nätverken 
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Workshop 10: Tävling i affärsplaner 

 

Den sista workshoppen i modul 2 kommer att vara en lek deltagarna emellan, mer specifikt en 

“tävling i affärsplaner”. Allt som gruppen lärt sig fram till nu kommer att användas i den här 

simuleringsleken.  

Exempelvis kommer deltagarna att starta en rollspelslek i grupper om två, där en person agerar 

företagare som letar finansiering, och den andra en ovillig bankir som övertalas att finansiera 

den affärsplan som presenteras för denne. För att den affärsplanen ska vara bra nog för att 

övertyga bankiren måste den potentiella företagaren använda sig av de färdigheter och 

kompetenser som hon förvärvat under workshopparna, så som att implementera en SWOT-

analys och identifiera och utvärdera potentiella ekonomiska hinder. Planen kommer att vara 

mer lockande för finansiering om den omfattar en solid marknadsföringspolicy som kan 

utvecklas med hjälp av de “4 P:na”, som analyserades i workshop 8.  

Syftet med den här workshoppen är att deltagarna ska få en första, nära verkligheten, upplevelse 

om vad de kommer att möta när de går ut i den riktiga affärsvärlden. Den kan också hjälpa dem 

identifiera missförstånd för koncept eller idéer som nämndes under workshoppen och förtydliga 

möjliga förvirrade punkter. Deltagarna kommer förhoppningsvis, efter att ha genomgått alla 

workshoppar i den här modulen, att ha fått allmän kunskap om nästan varje viktig aspekt i att 

grunda och driva ett mindre företag och kan ta sina första steg ut i företagslivet.  

 

3.3.3 Modul 3: “Lära genom att göra” 

Den här modulen består av 5 workshoppar, nämligen:  

 3 besök på invandrardrivna företag och/eller möten med framgångsrika 

invandrarföretagare; 

 2 workshoppar för att genomföra affärsidéerna som utvecklades i modul 2. Pivotera idéer 

med hjälp av affärsmodell-canvas under experters vägledning. Expertpanelen utvärderar 

företagskonceptens möjligheter. 

 

Besök på invandrardrivna företag (3 workshoppar)  

 

Erfarenhetsrollen ökar på ett produktivt sätt. Deltagarna kan praktiskt lära sig hur de startar och 

skapar sin egen affärsidé. Den här situerade formen av lärande och att komma ihåg med hjälp 

av aktivitet är ett centralt faktum.  

I synnerhet kommer målen med dessa besök att:  

 Främja interkulturell dialog mellan invandrarföretagarna och invandrarkvinnorna  

 Främja nätverkande, kunskap och erfarenhetsdelande dem emellan  

 På ett positivt sätt motivera deltagarna att starta sin egen matprojekt-arbetsmarknad  

 Dela framgångsrika sociala företags kunskap och erfarenheter  

 Skapa möjlighet för deltagarna att lära sig framgångsrik marknadsföring och hur de 

utvecklar företagsinitiativ  

 På lång sikt skapa kooperativ som är lika effektiva som besöken för att stötta 

invandrarkvinnornas integration och att 
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 Få råd och feedback från kunder för att underlätta tillgång till arbetsmarknaden  

 

Workshop 4: Från teori till praktik  

 

Den här näst sista workshoppen i utbildningen kommer att handla om att starta “företagsresan”. 

Deltagarna kommer att förstå att workshopparna bara var ett steg i en längre resa mot att driva 

sina egna framgångsrika företag och att det är trevligt att drömma och tala om att starta företag, 

men det de behöver göra för att faktiskt uppnå sitt mål är att ta det första viktiga steget.  

Deltagarna kommer också att uppmuntras planera sina nästa steg, exempelvis att arbeta i 

grupper och dela med sig om nästa tre saker som var och en vill göra. Dessa steg kan införlivas 

i deltagarnas affärsplaner, nu när alla lär ha en bättre syn på och förståelse för att driva ett 

företag.  

Workshoppens innehåll kommer att fokusera på:  

 Att pivotera idéer med hjälp av affärsmodell-canvas under experters vägledning  

 Att expertpanelen bedömer om företagskoncepten är möjliga   

 Att skapa en enkel personlig handlingsplan   

 

Workshop 5: Vad vi lärt oss  

 

Den här workshoppen som avslutar utbildningen kommer att vara en möjlighet för deltagarna 

att reflektera över vad de lärt sig, att dela sina idéer och tankar och att utvärdera sina framsteg 

under workshopparna.  

Deltagarna kan ägna lite tid i grupper och prata om sina erfarenheter. Målet är att få dem att 

förstå och dela med sig av vad de lärt sig. Några frågor de kan tänka på är exempelvis:  

 Vad var det viktigaste jag lärde mig?  

 Varför var det viktigt?  

 Hur kommer jag att använda mig av vad jag lärt mig?  

 Vad inspirerade/motiverade mig under workshopparna?  

 

 

3.4 Några ytterligare tvärgående workshoppar  

Om tid och resurser finns tillgängliga är det möjligt att ytterligare berika vad deltagarna lärt sig 

med några ytterligare workshoppar, varav några beskrivs kort nedan.  

 

Ytterligare workshop: Tidsplanering 

 

Tidsplanering refererar till en lång rad färdigheter, verktyg och tekniker som används för att 

planera tiden när man ska utföra specifika uppgifter, projekt och mål. Tidsplanering handlar om 

att få mer ut av sin tid och använda den för att förbättra livskvaliteten.  

I början handlade tidsplanering just om företags- eller arbetsaktiviteter, men så småningom 

breddades termen till att omfatta personliga aktiviteter också.  
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Faktorer som slösar bort tid: Dålig planering, brist på beredskapsplan, brist på självförtroende 

om hur man genomför uppgifter frånvarande från - eller försenad till - arbetsplatsen, skjuta upp 

jobb eller uppdrag, dålig organisation, svårt att prioritera uppgifter – inte veta vilka uppgifter 

man ska fokusera på i vilken ordning.   

Workshoppens mål: Få deltagarna att förstå system för effektiv tidsplanering.  

Instruktioner: Deltagarna delas upp i grupper om tre-fyra. En grupp listar utmaningar/faktorer 

med tidsplanering som slösar med tid (empiriskt). Den andra gruppen listar några sätt att 

övervinna dessa utmaningar/tidsplaneringsstrategier som de kan komma på (empiriskt). 

Sammanfatta diskussionen baserat på handouten.   

 

Ytterligare workshop: Metoder för insamling av information 

 

Deltagarna måste ägna tid åt att samla in information om sina kunder, konkurrenter, 

leverantörer, relevant teknik och marknader. Att samla in relevant information är viktigt för att 

säkerställa att företagaren fattar välinformerade beslut.  

Som företagare bör man ha tillräcklig information och söka ytterligare information om olika 

faktorer som är relevanta för ens tilltänkta nya företagsverksamhet. De olika typerna av 

information som behövs är följande:  

Marknad: Marknadsområden för låg-, medel- och höginkomsttagargrupper; konkurrenter och 

liknande produkter; försäljningsprognos, strategisk företagsplats.  

Utbud: Maskiner/utrustning; råmaterial; andra tillgångar som kontorsmöbler; lista över 

leverantörer och priser.  

Infrastruktur: Tillgängliga företagslokaler; storlek på lokaler och rum; el, vatten och andra 

faciliteter; transportfaciliteter  

Företagsledning: Organisationsform av verksamheten; behov av redovisning och 

redovisningskurser; tillgänglighet av kvalificerad personal; utbildningsfaciliteter för personal 

och ägare  

Ekonomi: Lånevillkor för mikrofinansiering; statliga finansiella arrangemang.  

Lagstiftning: Handelsbalken, företagsregistreringsprocesser; skatteplikt; anbudsförfaranden. 

 

Ytterligare workshop: Definiera en företagsmålsättning 

 

En målsättning är en allmän riktning, eller något långsiktigt som man vill uppnå. Den är inte 

specifik nog för att mätas. Den är stor i omfattning, inte nödvändigtvis tidsbunden och något 

som människor strävar mot för att möta specifika mål vilket förhoppningsvis resulterar i att så 

småningom uppnå målsättningen.  

Mål är specifika och mätbara. De kan vara outputmål, eller attitydsmässiga eller 

beteendemässiga. Men framför allt kan de mätas. De är koncisa. De är specifika.   

En företagare måste ha en målsättning och ett mål som är specifikt, mätbart, accepterat, relevant 

och tidsbundet (SMART).  
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 Specifikt: Stora målsättningar är väldefinierade och fokuserade. I det ögonblick 

deltagaren fokuserar på en målsättning blir deltagarens målsättning en magnet som drar 

deltagaren och hennes resurser mot sig. Ju mer fokuserad deltagarens energi är, desto 

mer kraft genererar hon.  

 Mätbart: Ett mål utan mätbart resultat är som en idrottstävling utan poängtavla eller 

poängförare. Siffror är viktiga inom affärer. Sätt konkreta siffror i deltagarens 

målsättning för att se om hon är på spåret.  

 Acceptabelt: Alltför ofta kan företagarna sätta upp målsättningar som ligger utanför 

deras räckhåll. Dröm stort och sikta mot stjärnorna men håll en fot kvar i verkligheten.  

 Relevant: Acceptabla företagsmålsättningar baseras på aktuella villkor och 

företagsklimatets verklighet. Exempelvis kanske deltagaren vill ha sitt bästa affärsår 

någonsin eller öka intäkten med 50 %, men om en nationell ekonomisk kris dyker upp 

och tre nya konkurrenter just öppnat på deltagarens marknad så är deltagarens mål inte 

relevanta för marknadens realiteter.  

 Tidsbaserat: Företagsmålsättningar och -mål uppnås inte när det inte finns någon 

tidsram för målsättningsprocessen. Oavsett om deltagarens företagsmål är att öka 

avkastningen med 20 % eller att hitta två nya klienter, är det viktigt att välja en tidsram 

för att uppnå målsättningen.  

 

Ytterligare workshop: Planering 

 

Planering innebär att fatta beslut om framtiden om vad som ska göras, när, hur, vem och med 

vilka resurser. En effektiv företagare planerar därför vanligtvis sina aktiviteter så bra denne kan 

för oväntade händelser.   

Facilitatorn kommer att fråga deltagarna huruvida de har en plan för sina företag och uppmuntra 

de som har det att dela sina erfarenheter.  

Checklista för affärsplan: tänk på följande punkter (inte en uttömmande lista).  

 Produkten – Varför skulle kunderna köpa produkten/tjänsten? Är 

produktspecifikationerna tydliga och acceptabla?  

 Marknaden – Geografisk beskrivning av företagsplatsen. Finns det lokal efterfrågan för 

produkten och om inte, hur kan man skapa det? Vilka är de stora konkurrenterna, hur 

kan man motverka dem och deras inflytande? Hur många konkurrenter har företaget? 

Om de är många så är deltagarens marknadsandel låg, vilket betyder att aggressiv 

marknadsföring är nödvändig för att säkerställa synlighet. Behöver deltagarens produkt 

publicitet och om ja, vilka utgifter skulle det innebära? Vad är trenden i 

försäljningspriset? Finns det någon säsongsmässighet?   

 Tekniska faktorer – Har deltagaren valt ut all nödvändig utrustning? Vilka är skälen för 

detta val? Vet deltagaren var denne kan få utrustningen ifrån? Vem är leverantör? Har 

deltagaren nödvändiga färdigheter och om inte, varifrån kan hon få dem?  

 Infrastruktur – Är arbets-/försäljningsplatsen tillräcklig för att företagsverksamheten 

ska fungera? Är ägar-/hyresdokumenten för landet/butiken/verkstaden i sin ordning? Är 

transport av råmaterial eller färdiga produkter en kritisk faktor och om ja, hur planerar 

deltagaren att hantera det med minimerade utgifter? Behöver företaget registreras? 

Vilka är de reglerande kraven?  

 Ekonomisk analys – Har deltagaren gjort ekonomiska beräkningar om behövda 

kostnader, resurser, inkomst etc.? Har alla produktionskostnader inkluderats i 

beräkningarna? Genererar företaget tillräckligt med pengar från början så att det kan ta 

hand om omedelbara skulder (t.ex. hyra, lånåterbetalning)? Kontrollera deltagarens 
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prognostiserade kassaflöde. Är det realistiskt? Kontrollera alla beräkningar av erfordrat 

kapital samt löpande kostnader.   

 

Ytterligare workshop: Företagsnätverk 

 

I den företagsmiljö vi befinner oss i nätverkar vi med kunder, leverantörer, konkurrenter, olika 

firmor, olika organisationer, ämbetsverk och familj etc. Faktorer som påverkar övertygelse och 

nätverkande:  

 Sociokulturell bakgrund och uppfattningar. 

 Kommunikationsfärdigheter (både verbala och icke-verbala). 

 Förhandlingsfärdigheter. 

 

Ytterligare workshop: Stärka självförtroende 

 

Självförtroende är tillståndet där man känner sig säker på att en vald åtgärd är den bästa eller 

mest effektiva givet omständigheterna. Självförtroende kan beskrivas som ett subjektivt, 

emotionellt sinnestillstånd, men representeras också statistiskt sett som en förtroendenivå där 

man måste vara säker på att en hypotes antingen kommer att avvisas eller bedömas rimlig. 

Självförtroende är att ha förtroende för sig själv när man funderar över en förmåga. Överdrivet 

självförtroende är när man har oberättigat förtroende och tror att något eller någon har förmågan 

att göra något när de inte kan det.   

Utbildningen ska fokusera på olika aktiviteter som utvecklar deltagarnas självförtroende för att 

kunna öka följande särdrag:  

 Risktagande: vara villig att ta risker och göra det lilla extra för att uppnå bättre saker.  

 Självständig: företagare gillar att vara sina egna herrar och vill ta ansvar för sina egna 

beslut.  

 Motståndskraft: förmåga att utstå och överleva bakslag och fortsätta att skapa 

självförtroende i vad man än gör i sitt företag.  

 Kunna lära sig leva med misslyckande. Företagare kommer att göra misstag. De är 

mänskliga. Men de lär sig från misstagen och går vidare.  

 Kunna hitta glädje och tillfredsställelse i arbetet.  

 Att göra vad man tror är rätt, även om andra kritiserar eller hånar en för det.  

 Att medge misstag och lära sig från dem. 

 

 

3.5 Utvärdering av inlärningsprocessen  

Det här stycket kommer att ge några förslag på utvärderingsprocessen. Varje session, varje dag 

och utbildningen i helhet kommer att avslutas med en utvärdering. Upprepad utvärdering 

motiverar deltagaren till ömsesidigt lärande och hjälper denne att anpassa sig till förändringar 

väldigt fort. Den kommer också att möjliggöra, intensifiera och stötta den pågående 

förbättringen av den deltagarstyrda inlärningsprocessen.  

Det finns olika utvärderingsmetoder:  

 Konfidentiell utvärdering – Varje deltagare skriver ner sina kommentarer på ett papper 

och ger det till facilitatorn.  
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 Öppen diskussion – Deltagarna ombes dokumentera sin utvärdering på stora rutor på 

väggen. Följande morgon förväntas deltagarna dela sina åsikter om 

utvärderingsresultaten och diskutera dessa öppet.  

 Utvärderingsmall för att utvärdera en utbildningsdag – Utvärderingsmallen låter 

deltagarna betygsätta innehållet och undervisningssättet och användningen av tiden för 

varje utbildningsdag.   

 

Exempel på utvärdering 

1 = Otillräcklig 2 = Tillfredsställande 3 = Bra 4 = Mycket bra 5 = Utmärkt 

Utvärderingsaspekter 1 2 3 4 5 

Var innehållet huvudsakligen viktigt?       

Använde facilitatorn effektiva 

kommunikationsfärdigheter?  

     

Var det uppmuntrande/deltagarstyrt?       

Var tidsanvändningen välbalanserad?       

Var utbildningen för lång?       

Fanns det tillräckligt med tid?       

 

 

I början av utbildningen hade deltagarna identifierat sina förväntningar och bekymmer.   

Den sista dagen i utbildningen kommer de att ombes uttrycka sina tankar igen och jämföra dem 

med sina första förväntningar och bekymmer som listats på blädderblocket och förvarats på 

väggen under utbildningens gång. Varje deltagare kan också ombes fylla i ett slutligt 

utvärderingsformulär.  

Dessutom kan frågeformulär för att utvärdera nöjdhetsnivån hos deltagarna delas ut i början 

och i slutet av workshopparna. På följande sidor har vi några exempel på frågeformulär som 

kan användas.  
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Ett första frågeformulär 

 Allmän information 

Kontaktpersonens namn:  

Ålder: 

Land/Stad:  

Organisationens namn:  

Kontakt-e-postadress:  

Har du någonsin deltagit i en annan workshop som berör utveckling av företagarfärdigheter? Om ja, 

beskriv den:  

 

 Personliga och mjuka färdigheter 

Indikera på en skala 1-5 (där 1=låg, 5=utmärkt) din kunskap eller färdigheter om:  

 1 2 3 4 5 

Kreativt tänkande      

Ledarskapsfärdigheter      

Teamwork      

Tids- och arbetsplanering       

Företagaranda      

Övervinnande av motvilja mot risker       

Kommunikationsfärdigheter      

Värdekartläggning      

Förvandling av problem till utmaningar       

 

 

 Företagarutbildning och kultur  

Indikera på en skala 1-5 (där 1=låg, 5=utmärkt) din kunskap om: 

 1 2 3 4 5 

Innovativa, ekonomiskt hållbara modeller       

Matrelaterade sociala företag och kooperativ       

Sociala matnätverk      

Matmarknader      

Direktsäljande företag      
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Affärsplan       

SWOT-analys      

Canvas-idéer      

Building-partnership maps      

Hållbar företagsmodell      

Innovativa flödesscheman      

Praktiska verktyg för att trigga och stötta sociala innovationer       

Utveckling av nya ansvarssätt       

Nätverkande relaterat till matföretag och invandrarföretagande       

 

 

 Förväntningar, förslag och kommentarer  

Besvara följande frågor...  Ja Nej Varför ja/varför nej? 

Har du några förväntningar för 

evenemanget?  
   

Tror du att du kommer att möta några 

svårigheter/utmaningar under den här 

aktiviteten?  

   

Har du några kommentarer om eller 

förslag för förberedelserna av 

workshopparna och dina förväntningar 

som framtida företagare?  
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Frågeformulär för den sista utvärderingen för workshopparna  

 

 

 Allmän information 

Kontaktpersonens namn:  

Ålder: 

Land/Stad: 

Organisationens namn: 

Kontakt-e-postadress: 

 

 Allmänt intryck 

 

1- Beskriv med tre ord din upplevelse av modulworkshoppen:  

 

 

 

 

2- Enligt dig, vad var den bästa delen av modulworkshoppen?  

 

 

 

 

3- Enligt din åsikt, vad var den sämsta delen av modulworkshoppen?  

 

 

 

 

 Organisation av modulworkshoppen 

 

Indikera på en skala 1-5 (där 1=inte alls, 5=väldigt mycket) i vilken utsträckning du är nöjd med:  
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 1 2 3 4 5 

Schemaläggning och samordning      

Plats      

Logistik/organisation       

Modulworkshoppens längd       

Deltagarnas synergi      

 

 

 Innehåll i modulworkshoppen 

 

Indikera på en skala 1-5 (där 1=inte alls, 5=väldigt mycket) i vilken utsträckning du är nöjd med: 

 1 2 3 4 5 

Det övergripande programmet för modulworkshoppen       

De diskuterade ämnena      

Kvaliteten på de aktiviteter som genomförts       

Det interkulturella samarbetet       

Facilitatorns/utbildarens förberedelser och kompetenser       

Annat      

 

 

 Personliga och mjuka färdigheter 

 

Indikera på en skala 1-5 (där 1=låg, 5=utmärkt) din kunskap efter modulworkshoppen om:  

 1 2 3 4 5 

Kreativt tänkande      

Ledarskapsfärdigheter      

Teamwork      

Tids- och arbetsplanering       

Företagaranda      
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Övervinnande av motvilja mot risker       

Kommunikationsfärdigheter      

Värdekartläggning      

Förvandling av problem till utmaningar       

 

 

 Förväntningar, förslag och kommentarer  

 

Besvara följande frågor… Ja Nej Varför nej/varför ja?  

Uppfyllde modulworkshoppen dina 

förväntningar?  
   

Mötte du några svårigheter/utmaningar?     

Har du några kommentarer om eller 

förslag för förberedelserna av 

workshopparna och dina förväntningar 

som framtida företagare?  
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Slutsatser och rekommendationer 
 

Målgruppens egenskaper  

Erfarenheten av ARISE-projektet säger oss att generellt sett har den målgrupp som vi har i 

åtanke några allmänna egenskaper.  

Invandrarkvinnor med mindre företag är i genomsnitt äldre när de inleder sitt företagande än 

alla andra företagsmänniskor. Detta reflekterar de begränsningar som orsakas av familjeansvar 

och den tidsperiod som behövs för att kunna bli tillräckligt trygg i en ny kultur. Det har dock 

noterats att genomsnittsåldern för invandrarkvinnor med mindre företag kan variera väsentligt 

mellan företagsområden, och att genomsnittsåldern för nyare företagsområden kan vara 

betydligt lägre.   

Nivån för formell utbildning är generellt sett inte relevant för att invandrarkvinnor med mindre 

företag ska lyckas. Emellertid bidrar ändå utbildningens längd och relevans till ett 

framgångsrikt företag. En utbildning som var relevant för invandrarkvinnans mindre företag 

bidrog till att hennes företag blev framgångsrikt. Infödda kvinnor kanske är mindre beroende 

av sin utbildning eftersom de har enklare att utgå från livserfarenheter och kunskap om 

företagsvärlden som de fått av att bo i den sociala födelsemiljön. Detta antyder att tillgången 

till relevant utbildning och företag samt samhällserfarenhet kan vara viktig för att 

invandrarkvinnor ska lyckas med sina företag.   

I större utsträckning än andra företagsmänniskor kan invandrarkvinnans ekonomiska bakgrund 

ha en stark inverkan på sannolikheten att de kommer driva ett framgångsrikt företag. Kvinnor 

från låginkomstbakgrunder är förmodligen de mest troliga att driva lyckade företag.   

 

Utformningsprocessen för ett utbildningsprogram  

Ur ett genusperspektiv är det viktigt att förstå de specifika begränsningar och incitament som 

påverkar kvinnorna och deras företag med hänsyn till den typ av program som ni utformar och 

implementerar för att säkerställa att de deltar effektivt.  

Utforma program som är skräddarsydda för storleken och typen av företag samt företagarens 

förmågor och behov. Kvinnliga företagare med invandrarbakgrund är inte en homogen grupp. 

Typen av företagare, storleken på företaget och den sektor man riktar sig mot kan ha stor 

inverkan på bestämmelser och uppsökning som krävs för att säkerställa att kvinnor inom er 

utbildnings målgrupp deltar. Exempelvis är det troligare att kvinnor som driver SMF förstår 

vikten av ett utbildningsprogram om företagsplanering än kvinnor som just startat sina företag. 

På liknande sätt kan program som fokuserar på formalisering vara av större intresse för 

kvinnliga företagare som driver ett mindre företag, snarare än de som har ett mikroföretag. 

Utbildningsprogrammets längd och innehåll kan också vara olika beroende på den typ av 

företagare som är målet, inklusive utbildningsnivå, språknivå och läs- och skrivkunnighet samt 

räknefärdighet. Korta och fokuserade utbildningsprogram kan vara optimala för kvinnor som 

redan driver företag, medan längre och mer generella program kan vara bäst för de som just 

startat sina. Konsultera med kvinnogrupper och relevanta intressenter som en del av 

utformningen av specifika produkter för kvinnliga företagare eller valet av genusspecifika 

programmålgrupper. Dessa konsultationer säkerställer att rätt produkter tas fram. Med hänsyn 

till genusspecifika målgrupper kommer tidigare samråd med kvinnogrupper att hjälpa till att 
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identifiera typen, storleken och sektorn för den företagare som skulle gynnas av programmets 

aktiviteter och hjälpa till att kanalisera information och råd om tillgängliga tjänster.  

 

Utbildningsprogrammet 

Vid sidan av innehållet som föreslås i kapitel 3 är det viktigt att understryka hur visst innehåll 

alltid bör inkluderas.  

Mjuka och hårda färdigheter så som kundservice, hygien och förhandlingsfärdigheter kan vara 

viktiga tillägg till ett utbildningsprogram och värderas högt av kvinnliga studerande. Ett fokus 

på begränsningar så som hälsa, familjeplanering, trygghet och näringslära inkluderas vanligtvis 

inte trots att de kan hindra företagstillväxten. Samråd med kvinnogrupper som görs under 

programidentifieringen bör bedöma huruvida dessa ytterligare områden bör tas med i 

utbildningsprogrammet.  

Det är också möjligt att tillägga att visst innehåll alltid måste tas med i programmet, så som:  

 Utveckling av affärsplan, redovisning, marknadsföring, ekonomisk och finansiell 

kunskap, företagsregler och information samt kommunikationsteknologi.  

 Administrativa förfaranden för företagsupplägg som täcker företagsregistrering och 

anknytning till relevant handelskammare eller behöriga myndigheter.  

 Komplettera med skattereglering, affärsjuridik och skyldigheter på området social 

trygghet.  

 Få tillgång till relevanta företagsnätverk och ta kontakt med leverantörer och möjliga 

kunder.  

 Stigande startup-kapital med hjälp av underlättande tillgång till banklån och 

okonventionell finansiering så som mikrokredit och investering av riskkapitalister och 

“affärsänglar”.  

 

Utbildningsmetodiken  

Som tidigare betonats visade projektet ARISE hur metodiken för deltagarstyrt lärande kan spela 

en väsentlig roll i att göra utbildningen effektiv.  

Förebilder kan också vara viktiga för att utveckla företagaranda och påverka benägenheten för 

företagsskapande. Förebilderna kan främja företagande med hjälp av rollpresentation och 

bilder.   

Mentorrelationer mellan erfarna företagare och nybörjarföretagare kan också ha många fördelar 

för nya och potentiella företagare. Dessa relationer kan öka medvetenheten om företagande, 

hjälpa till att utveckla företagarattityd och ge stöd och uppmuntran under företagsskapandet och 

utvecklingen.  

Tänk på kvinnornas begränsningar vad gäller tid, mobilitet och barnomsorg under programmets 

utformning och implementering. Villkor som kan hjälpa till att lätta begränsningarna för 

kvinnornas tid och mobilitet omfattar betalda transportkostnader eller att dela ut mat som kan 

tas hem. Special uppmärksamhet bör ges till utbildningsprogrammets tid och varaktighet för att 

säkerställa att det inte lägger extra tyngd på kvinnornas redan tunga tidsbörda eller sätter dem i 

potentiellt osäkra situationer. Det bör också diskuteras att tillhandahålla barnomsorg till 

deltagarna eftersom många kvinnor väljer att inte delta i utbildningsprogrammet på grund av 

brist på alternativ för barnomsorg.  
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Betänk även att ta med aktiviteter som väcker medvetande och tillhandahålla utbildning i 

genuskänslighet för familj eller samhällsmedborgare. Kulturella normer som berör kvinnans 

roll i samhället och i ekonomin, samt tillgång till resurser och möjligheter måste beaktas när 

man utformar och tillhandahåller ett utbildningsprogram för företagare. Medvetandegörande 

och utbildning i genuskänslighet i samhället kan vara nödvändigt innan utbildningen startar. 

Exempelvis, om utbildningsprogrammet innehåller mentorskap eller coachning kan det vara 

lämpligast för ert projekt att matcha kvinnliga företagare endast med kvinnliga mentorer och 

coacher från samma religiösa grupp.   
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Bilaga 1 – Projektet ARISE 
 

“ARISE–Appetite for Enterprise“ var ett projekt på 24 

månader som involverade partner från 6 EU-länder: 

Italien, Grekland, Frankrike, Österrike, Tyskland och 

Sverige. ARISE-projektet finansieras med ekonomiskt 

stöd från Europeiska kommissionen, AMIFs (Asyl- 

Migrations- och Integrationsfonden) åtgärdsprogram.   

Syftet med projektet ARISE var att främja 

invandrarkvinnors sociala och företagsförmågor med 

hjälp av att utveckla och utnyttja kunskap och färdigheter 

som ger möjligheter till inkomstgenererande verksamhet.  

Projektets huvudmål var:  

 Att främja nätverkande, för att stötta invandrarkvinnor och deras tillgång till arbete och 

utveckling av företagsinitiativ.  

 Att stötta invandrarkvinnorna i att bättre integrera sig i lokala samhällen och öka deras 

ekonomiska potential med hjälp av mjuka färdigheter och företagsfärdigheter med 

betoning på matrelaterade branscher.   

 Att främja invandrarnas sociala och företagsförmågor.  

 Att stimulera utveckling och implementering av ekonomiskt hållbara, matrelaterade och 

innovativa affärsidéer.  

 Att dela kunskap och erfarenheter i partnerländerna med engagemang av framgångsrika 

invandrarföretagare som medvetandegör sociala företag och kooperativ.  

 Att främja interkulturell dialog och en kultur med välkomnande samhällen i 

partnerländerna för att reducera social uteslutning av invandrare och bidra till att 

integrera dem bättre.  
 

Projektets huvudaktiviteter var:  

 Att i de 6 partnerländerna genomföra en kvantitativ och kvalitativ forskning om 

invandrarkvinnors sociala och ekonomiska inlärningsbehov.  

 Att analysera matrelaterat (eller annan sektors) företagsklimat och förutsättningar.  

 Att implementera en internationell utbildningskurs för socialarbetare, utbildare och 

interkulturella medlare.  

 Att genomföra 20 lokala workshoppar för 15 invandrarkvinnor i varje land om 

utveckling av färdigheter, företagsutbildning och förverkligande av affärsidéer.  

 Att organisera lokala företagsevenemang som leds av invandrarkvinnor, inklusive 

skapandet av reklamfilmer om utvecklade affärsidéer.  

 Att utveckla och producera en verktygslåda för “Appetite for Enterprise”, för 

organisationer som främjar ekonomiskt hållbara och innovativa affärsidéer.  

 Att anordna en slutlig internationell konferens i Hannover (Tyskland). 

 

Tack vare projektet ARISE:  

- Träffades 23 socialarbetare, utbildare och interkulturella medlare och fick utbildning.  

- Hölls 120 utbildningsworkshoppar och fler än 500 utbildningstimmar om företagande i 

Europa.  

- Utbildades runt 80 invandrarkvinnor som fick chansen att utveckla sina affärsidéer.  

- Uppmärksammades fler än 1 000 personer (med hjälp av sociala medier, artiklar, 

evenemang etc.) om ämnet att främja företagande hos invandrare och invandrarkvinnor.  
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Bilaga 2 – De affärsidéer som fötts genom ARISE  
 

 

Namn på 

affärsidén/startup 
AFGHAN DINNER 

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Afghansk mat plus Innsbruck! Kvinnan vill öppna en afghansk restaurang 

där man kan äta veganmat och hälsosamma rätter med många variationer. 

Dessutom kommer kunderna att få njuta av snabb service och 

universitetsstudenter får speciella erbjudanden.  

“Det afghanska köket berikar stadens kulinariska mångfald. Jag vill vara en 

del av den berikningen.”  

Involverade 

invandrarkvinnor  
1. 

  



67 
 

 

Namn på 

affärsidén/startup 
AFRIKANSK RESTAURANG  

Plats där den 

kommer att verka 

Aten (Grekland) 

Hon kommer att leta efter en bra lokal där det finns många afrikaner, nära 

tåg- och busstationer.  

Bild 

 

                                                                 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Det kommer att vara en hemtrevlig restaurang med avslappnad atmosfär 

och kunderna hälsas med ett varmt leende som om de vore hemma. Hon 

planerar att ha öppet för alla, både afrikaner och greker, där afrikanerna 

kommer känna sig som hemma med sina länders smaker och grekerna 

kommer att uppleva nya smaker. Priserna kommer att vara prisvärda så 

både fattiga och rika kan besöka restaurangen och njuta av god hemlagad 

mat.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Hon kommer att behöva 10 anställda.  

 
 

 

  



68 
 

 

Namn på 

affärsidén/startup 
AFRITA 

Plats där den 

kommer att verka 
Palermo (Italien) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Afrita kommer att vara ett företag som främjar afrikansk kultur och 

relationen mellan den afrikanska kontinenten och Italien. Det kommer att 

bestå av tre avdelningar: Matenheten kommer att omfatta en restaurang och 

en matmarknad som säljer afrikanska produkter, turismenheten kommer att 

verka både för inkommande (afrikaner som kommer på besök till Italien) 

och utgående turism (för att hjälpa italienska turister som vill resa i Afrika) 

och utbildningsenheten kommer att främja afrikansk kultur med hjälp av 

seminarier/laboratorier/andra kulturella aktiviteter som riktar sig mot 

skolor, unga och, generellt sett, medborgare.  

 

Involverade 

invandrarkvinnor  

Företaget grundas av 9 kvinnor med olika nationaliteter: Chile, 

Elfenbenskusten, Kenya, Nigeria och Senegal. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
ARABIC DINNER 

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Kvinnan vill fokusera på rätter av hög kvalitet, nylagade. De orientaliska 

specialiteterna bör vara så autentiska som möjligt och originella så väl som 

innovativa. En autentisk arabisk restaurang har ännu inte etablerat sig i 

Innsbruck. 

“Det är så många orientaliska specialiteter som är okända här. Vi vill 

introducera Innsbruckborna till vårt kök”.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Minst 1. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
CHALLENGER 

Plats där den 

kommer att verka 
Paris (Frankrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Hon vill sätta upp ett kooperativ för kvinnor med invandrarbakgrund, 

speciellt kvinnor som arbetar inom den informella sektorn. Enligt henne har 

alla kvinnor färdigheter, men när de kommer till Frankrike har de problem 

med att validera dessa färdigheter som likvärdiga med diplom. Med 

utgångspunkt att de flesta kvinnor stannar hemma, eller handlar informellt, 

vill Rokhaya låta dessa kvinnor arbeta i ett strukturerat ramverk där de kan 

skapa rättigheter (pension, socialförsäkring) men även skapa en hållbar 

inkomst. Kooperativet kommer att ta hand om allt som kan delas 

(administrativt, juridiskt, redovisning) för att låta kvinnorna ägna sig åt sina 

kärnverksamheter.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Rokhaya, från Senegal. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
CHEZ GHADA 

Plats där den 

kommer att verka 
Paris (Frankrike) 

Bild 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Den här restaurangens koncept består av att implementera kockarnas know-

how för att förbättra alla världens kokkonster. Hon har haft idén länge, men 

när hon anlände till Les Grands Voisins år 2016, förstod hon omedelbart att 

hon skulle sätta upp sin restaurang på den platsen eftersom det är ett litet 

samhälle med mycket mångfald. Tack vare restaurangen finns det inga 

gränser, och man kan resa vart man vill (det är olika rätter varje dag). Resan 

är gratis, man behöver bara betala priset för en tallrik!   

Involverade 

invandrarkvinnor  
Ghada, från Tunisien. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
KONSULTATIONSBYRÅ 

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Duon vill använda sig av sina interkulturella kompetenser och 

kommunikationskompetenser: en konsultationsbyrå för företag med fokus 

på stress och förmågehantering, kommunikation och främjande av 

kreativitet.  

 

“Det är väldigt viktigt för oss att förbättra affärsklimatet i företagen. Med 

våra metoder kan konflikter lösas och kommunikation samt stresshantering 

kan förbättras.”  

Involverade 

invandrarkvinnor  
2. 
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Namn på 

affärsidén/startup RÅDGIVNINGSTJÄNST FÖR INVANDRARE  

Plats där den 

kommer att verka 
Nienburg (Tyskland) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Många invandrare som kommer till Tyskland har svårt att hantera den nya 

situationen, med språket, offentlig förvaltning, hälsosystem och mycket 

mer. Rådgivningstjänsten ska ge dem stöd på ett sätt som hjälper dem 

integrera sig i det nya samhället.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Alina Wiesemeyer. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
MIDDAG OCH HEMKÖRNINGSTJÄNST FÖR STUDENTER  

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Kvinnan beskriver sig själv med många talanger. Hon vill använda den 

gåvan för att öppna en restaurang som erbjuder högkvalitativ egyptisk mat 

till universitetsstudenter för lågt pris. Det kommer att vara en bred variation 

av mat och extraordinär service. Kombinationen av egyptisk mat till billigt 

pris för studenter och hemkörning är nytt för lokalborna i Innsbruck.  

“Kunderna kommer att hitta en bred variation specialiteter här. Oavsett om 

det är vegetariskt, frukt eller bakelser kan man köpa det till rimligt pris.”  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Minst 1. 

 

  



75 
 

 

Namn på 

affärsidén/startup 
FRIENDLY CAFÉ  

Plats där den 

kommer att verka 
Uppsala (Sverige) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

 

Ett café som erbjuder prisvärt och magvänligt kaffe och mat för personer 

med känslig mage. Typiska cafén i Sverige har inte den typen av mat i 

större utsträckning.  

 

Involverade 

invandrarkvinnor  

 

Maimouna Ahmat Hamid. 
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Namn på 

affärsidén/startup 

GASTRONOMIE ET MARIONETTES  

(Gastronomi och dockor) 

Plats där den 

kommer att verka 
Paris (Frankrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Hon vill introducera östeuropeisk kokkonst till den franska befolkningen med 

hjälp av målinriktade evenemang, så som kreativ mat inspirerad av populära 

sagor. Hon arbetar med en dockspelarvän som leder smak-workshopparna 

med en dockshow.   

Hon hoppas ta med sig en kulturell, lekfull inställning till det nöje som att äta 

en bred och inspirerad hälsosam kost innebär.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Brigitta, från Ukraina. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
HAUSWIRTSCHAFTSSERVICE EHLERS  

(Ehlers hushållstjänst) 

Plats där den 

kommer att verka 
Nienburg (Tyskland) 

Bild 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Hushållstjänsten stöttar sina kunder i alla typer av hushållsarbete från 

städning och omsorg till matlagning och catering. Tjänsten hade redan 

inletts i mindre skala kort före ARISEs workshoppar; med hjälp av ARISE 

kunde företagsägaren Ludmilla Ehlers starta en professionell 

marknadsföringskampanj. Tjänsten har 3 personalmedlemmar.  

 

Involverade 

invandrarkvinnor  
Ludmilla Ehlers. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
INTERKULTURELL MEDLING 

Plats där den 

kommer att verka 
Paris (Frankrike) 

Bild 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Hon vill bli interkulturell medlare. Eftersom hon talar 3 språk flytande 

(franska, arabiska och italienska) kan hon medla för grupper eller personer 

som behöver hjälp.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Zohra, från Marocko. 
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Namn på 

affärsidén/startup 

LE PIMENT DE GISELE 

 (Gisèles peppar) 

Plats där den 

kommer att verka 
Paris (Frankrike) 

Bild 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Gisèle älskar att laga mat med kryddor och vill öppna en restaurang där hon 

kombinerar afrikansk och europeisk mat. Den kommer att rikta sig mot alla 

typer av klienter, från föräldrar till barn och lokalbor, arbetare eller folk på 

genomresa.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Gisèle, från Togo. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
LET’S PARTY 

Plats där den 

kommer att verka 
Uppsala (Sverige) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Anordnande av evenemang och fester för olika tillfällen. De största 

målgrupperna är barn och kvinnor. Födelsedagsfester, babyshowers, fester 

endast för kvinnor, möhippor.  

Involverade 

invandrarkvinnor  

 

Ola Barghouthi. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
MEDLARTJÄNSTER 

Plats där den 

kommer att verka 
Frankrike 

Bild 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Rokia vill bli medlare mellan befintliga föreningar i Frankrike och 

nykomlingar, för att hjälpa dem att enklare skapa ett nätverk, för att undvika 

att de känner sig vilse, för att förklara deras rättigheter, för att överföra 

kulturella koder till dem för bättre integration. 

Involverade 

invandrarkvinnor  
Rokia, från Elfenbenskusten. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
MINI-MARKNAD  

Plats där den 

kommer att verka 
Centrala Aten (Grekland)  

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Produkterna kommer att vara färsk mat så som kött, fisk, frukt och 

afrikansk mat så som seme, torr fisk och kosmetika från både Afrika och 

Grekland samt rengöringsmaterial. Alla produkter kommer att rikta sig mot 

alla (kvinnor, män, barn, äldre). 

Involverade 

invandrarkvinnor  
Hon kommer att behöva 2 anställda.    
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Namn på 

affärsidén/startup 
MOBIL SKRÄDDARSERVICE  

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck och Tyrolen (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

En mobil skräddarservice som grundades av en invandrarkvinna som en 

innovativ startup för Innsbruck och dess region. Kvinnan vill kombinera 

europeiska så väl som österländska looks, designer och idéer. Företaget 

kommer att erbjuda högkvalitativt mode för män och kvinnor.  

“Vid förfrågan kommer vi direkt hem till kunden. Speciellt äldre och sjuka 

behöver mer stöd och hjälp.”  

Involverade 

invandrarkvinnor  
1. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
MÅNGKULTURELLT KLÄDFÖRETAG 

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Ett företag som erbjuder traditionella, moderna men även old-school-kläder 

för kvinnor. Kvinnor från olika kulturer skulle ha möjligheten att köpa sina 

kläder i den här affären. Affären skulle betona Innsbrucks mångkulturella 

aspekt.   

“Folk tycker alltid om att identifiera sig med sitt kulturella arv och sitt 

hemland.”  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Minst 1. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
MYCLOTHES 

Plats där den 

kommer att verka 
Uppsala (Sverige) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Klädaffär som riktar sig mot kvinnor i åldrarna 12-30 och som säljer 

prisvärda kläder med en unik design jämfört med vad som finns i Sverige. 

Involverade 

invandrarkvinnor  

 

Jinat Sharmin. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
ORIENTALISK BUTIK 

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Valet av orientaliska accessoarer och heminredningsartiklar kommer att 

vara exceptionellt eftersom butiken kommer att vara autentisk men ändå 

exotisk. På förfrågan av kunden kan en inredningskonsult ge professionella 

råd.  

“Många artiklar kommer bara att finnas i vår butik – det gör oss unika i 

Innsbruck.” 

Involverade 

invandrarkvinnor  
1-2. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
BAKELSEBAGERI 

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Det kommer att vara det första bakelsebageriet som erbjuder specialiteter 

från Ukraina/Ryssland. Bakelserna kommer att vara hemgjorda och 

utsökta, de kommer att kombinera modern och traditionell mat.  

 

“Med mitt bakelsebageri vill jag skapa en plats där man inte bara hittar 

godsaker utan även glädje och energi.”  

Involverade 

invandrarkvinnor  
1. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
RAHIMA 

Plats där den 

kommer att verka 
Paris (Frankrike) 

Bild 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Zerfouna har valt att arbeta i restaurangbranschen eftersom hon har jobbat 

med olika saker på det området i 12 år i Spanien. Hon vill öppna en 

interkontinental restaurang där hon skulle servera alla typer av mat från hela 

världen.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Zerfouna, från Mauretanien. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
RESTAURANG  

Plats där den 

kommer att verka 
Aten (Grekland) 

Bild 

 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Maten kommer att vara inspirerad av afrikansk och grekisk mat. Hon avser 

att marknadsföra restaurangen med hjälp av sociala medier och visitkort.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Förutom henne själv kommer hon att behöva två anställda och en kock. 
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Namn på 

affärsidén/startup 

 

SWEET THINGS RUNNING ON VEGGIES 

 

Plats där den 

kommer att verka 
Uppsala (Sverige) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Produktion och utbud av lokalt producerade mejerifria, krämiga efterrätter 

(sorbet och granita) med reducerat fettinnehåll jämfört med de 

mejerialternativ som säljs av kommersiella glassproducenter.   

Involverade 

invandrarkvinnor  

 

Roxana Summers. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
SYRIA IN UPPSALA 

Plats där den 

kommer att verka 
Uppsala (Sverige) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Ett café med inslag av Syrien, med syrisk livemusik, autentisk syrisk mat 

och kultur. De ska organisera fester och evenemang med Syrien-tema, både 

regelbundet och på efterfrågan.  

 

Involverade 

invandrarkvinnor  

 

Julia Wazaifi. 
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Namn på 

affärsidén/startup 
SKRÄDDARSERVICE 

Plats där den 

kommer att verka 
Innsbruck (Österrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Ett företag som vill kombinera modevärldens traditionella och moderna 

aspekter. Kvinnans idé är att få kvinnor att bära intressanta kläder, att 

återbruka gamla kläder och erbjuda expresservice.  

 

“Folk kommer att övertygas av servicekvaliteten. Det är uppmärksamheten 

för detaljer som gör skillnaden.”  

Involverade 

invandrarkvinnor  
1. 
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Namn på 

affärsidén/startup 

UBUNTU, PME SANS-FRONTIERES  

(Ubuntu, SMF utan gränser) 

Plats där den 

kommer att verka 
Paris XVI Arrondisement (Frankrike) 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Ubuntu är en sydafrikansk term som betyder “Jag är vad jag är, på grund av 

vilka vi alla är”. Som högkvalificerad invandrare upptäckte hon att de flesta 

invandrare eller franska invånare från minoritets- eller missgynnade 

områden står inför diskriminering och uteslutning från arbetsmarknaden. 

Därför kom hon på en idé för att arbeta för ett bättre integrationssätt för 

dessa invånare så att de kan delta i det produktiva systemet. Faktum är att 

det är en företagskuvös med delade tjänster, administrativ verksamhet, 

logistik, så som IT, etc. Och bland dessa tjänster kommer det också att 

finnas en soliditetsrestaurang och en mataffär.  

Involverade 

invandrarkvinnor  
Jacqueline, från Kamerun. 

 

 

  



94 
 

 

Namn på 

affärsidén/startup 
WASSAKARA 

Plats där den 

kommer att verka 
Mali 

Bild 

 

 

 

Beskrivning av 

företagets 

verksamhet  

 

Projektet är namngett efter hennes makes smeknamn, för att hedra honom 

eftersom han innan sin död ville öppna en restaurang i Mali. Assitans mål är 

att erbjuda en mix mellan afrikansk och europeisk kokkonst, och lägga till 

några detaljer hon lärt sig under sin utbildning i Frankrike. Exempelvis vill 

hon introducera ett medlemskapskort i Mali, som ännu inte existerar. Med 

restaurangens vinster vill hon även erbjuda matutbildning för unga kvinnor 

så att hon kan vidarebefordra sin kunskap.   

Involverade 

invandrarkvinnor  
Assitan, från Mali. 
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