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Sammanfattning
Företagande är en viktig väg för nyanlända in i samhället och kommer
att bidra till tillväxt och ökad konkurrenskraft. Under 2015 sökte över
160 000 personer asyl i Sverige och omkring 80 000 personer är
inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Om vi lyckas
tillvarata de kunskaper, kompetenser och erfarenheter som nyanlända
har med sig kan vi göra Sverige än starkare.
I slutet av juni 2016 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att
underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i
Sverige. De 22 projekt som fick finansiering var inriktade på att
förbereda nyanlända för att starta företag genom till exempel
företagarutbildningar, rådgivning, mentorskap, nätverk, praktik eller
språkinsatser.
Drygt 3 200 personer nåddes av informationsinsatser och intervjuer
med målgruppen och 1 200 personer deltog även i fördjupade
aktiviteter som utbildning och mentorskapsprogram. Insatserna ledde
framförallt till att nyanlända fick ökad kunskap om företagande samt
ökad motivation och inspiration till att starta företag. Att projekten
trots den korta projekttiden också fick konkreta resultat i form av
hittills 83 nystartade företag och att 22 deltagare har fått
sysselsättning i form av anställning eller praktik, är mycket glädjande.
Den mest lyckade metoden är en modell som innefattar utbildning,
rådgivning och finansiering. Tillväxtverkets tre viktigaste
rekommendationer är:




Utveckla insatser som bidrar till ökad samverkan mellan
näringspolitik och arbetsmarknadspolitik.
Stärk jämställdhetsperspektivet genom särskilda och riktade
insatser som främjar nyanlända kvinnors företagande.
Underlätta företagande genom lika förutsättningar för
företagare och anställd.

Tillväxtverket tar nu nästa steg i arbetet med integration genom
företagande. Vi tar med oss den kunskap vi fått och förstärker nu
arbetet med ett långsiktigt hållbart företagsfrämjande för nyanlända.
Genom att fortsatt ta tillvara kompetens, kunskap och affärsidéer hos
nyanlända stärker vi företagens konkurrenskraft.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

OECD presenterade under 2016 rapporten ”Working Together: Skills
and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in
Sweden” om integrationen på den svenska arbetsmarknaden och i
samhället. Rapporten visar att Sverige har en välutvecklad och hållbar
politik för mottagande och etablering, men att det stora antalet
asylsökande 2015 har skapat nya utmaningar. OECD framhåller i sin
rapport vikten av tidiga insatser för asylsökande som måste bli mer
omfattande än de är idag. Behovet av insatser riktade mot kvinnor är
ytterligare något som OECD anser vara nödvändigt för att främja
nyanländas etablering i Sverige.
Idag står 80 000 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag. Enligt Migrationsverkets prognos kommer
dessutom mellan 22 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige
under 2017. Trots att många initiativ redan tagits kvarstår flera stora
utmaningar, inte minst på grund av att vi i Sverige har tagit emot ett
stort antal asylsökande på väldigt kort tid. Orsaken till migration är
avgörande för hur lång tid det tar att etablera sig på arbetsmarknaden.
Den som är flykting har till exempel längre väg än
arbetskraftsinvandrare till att få etablera sig på den svenska
arbetsmarknaden.
Företagande är en viktig väg till sysselsättning, dels direkt genom egen
försörjning, dels indirekt genom växande företag som anställer.
Sverige behöver fler nya företag och fler nya företagare, det är ytterst
en fråga om tillväxt och svensk konkurrenskraft.
Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med
Arbetsförmedlingen och i dialog med andra berörda myndigheter,
branschorganisationer samt andra relevanta privata och offentliga
aktörer, utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för
att underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag
i Sverige. I uppdraget ingår att:
-

-

Ge förslag på en modell för att identifiera nyanlända kvinnor
och män med företagarbakgrund som vill starta företag i
Sverige, med beaktande av sekretessregler gällande utbyte
mellan myndigheter.
Utlysa medel till projekt vad avser snabbspår för nyanlända till
företagande.
Sprida lärdomar genom myndighetens utarbetade kanaler.

Syftet med uppdraget är att tillvarata kompetens hos nyanlända med
erfarenhet av företagande. Genom att utarbeta och komplettera
befintliga metoder och verktyg för att underlätta för nyanlända
kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige kan vägen till egen
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försörjning och tiden i social utsatthet förkortas. Insatserna kan handla
om information om och utbildning i företagande, deltagande i nätverk,
mentorskap, språkinsatser och andra insatser av företagsförberedande
karaktär.
I förekommande fall kan insatserna behöva kompletteras med
nödvändigt struktur- och attitydpåverkande arbete med syfte att
främja företagande och entreprenörskap som ett attraktivt alternativ
för nyanländas egen försörjning. Vår erfarenhet visar att företagande
bland nyanlända är synnerligen okänt som egenförsörjningsalternativ
och behöver därför framhävas tydligare. Tillväxtverket konstaterar att
arbetet behöver kompletteras med kompetenshöjande insatser inom
området nyanländas företagande gentemot andra aktörer.
Vi har sedan länge drivit insatser som syftar till ökad integration
framför allt inom företagandet. Det innebär att det finns en samlad
kompetens och erfarenhet samt upparbetade kontakter med såväl
myndigheter, företagsfrämjare, intresseorganisationer och företag. Vi
har sedan flyktingströmmen kom under hösten 2015 arbetat intensivt
med varierande insatser för att underlätta för asylsökande och
nyanlända att snabbare komma till egen försörjning. Våra insatser ska
bland annat hjälpa nyanlända att starta företag. Vi har kommit långt på
relativt kort tid.





Vi har samlat på oss kunskap i en lång rad samarbeten med
myndigheter, intresseorganisationer och företag, samt genom
egna studier.
Vi sprider vår kunskap om nyanländas förutsättningar att
starta och driva företag i Sverige i syfte att påverka nuvarande
system och strukturer för företagande.
Vi initierar samt finansierar skarpa insatser som underlättar
för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i
Sverige.
Vi arbetar struktur- och attitydpåverkande med syfte att
främja företagande och entreprenörskap som ett attraktivt
alternativ för nyanländas egen försörjning.

När tillströmningen av flyktingar var som störst under hösten 2015
initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för
snabbare integration genom företagande och sysselsättning. Det
övergripande syftet med satsningen var att bidra till integration
genom företagande, sysselsättning och mötesplatser. I skrivande stund
vet vi att ca 100 praktikplatser, ca 20 anställningar och ett företag har
skapats. Närmare 1000 individer, nyanlända, asylsökande vuxna och
ensamkommande barn har deltagit i projekten.1

Resultatet sammanfattas i rapporten ”Snabbare integration genom
företagande och sysselsättning, en studie av Tillväxtverkets satsning
på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration”. Rapport 0216.
1
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Drygt 3 200 personer nåddes av informationsinsatser och intervjuer
med målgruppen och 1 200 personer deltog även i fördjupade
aktiviteter som utbildning och mentorskapsprogram som resultat av
Tillväxtverkets arbete med anledning av regeringsuppdraget att
underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i
Sverige. Uppdraget ledde framförallt till ökad kunskap om företagande
samt ökad motivation och inspiration till att starta företag hos
målgruppen nyanlända. Att projekten trots den korta projekttiden
också fick konkreta resultat i form av hittills 83 nystartade företag och
att 22 deltagare har fått sysselsättning i form av anställning eller
praktik, är mycket glädjande.2
I slutet av april 2017 delrapporterades3 uppdraget till
Näringsdepartementet. Delrapporten redogör ingående för samtliga
genomförda aktiviteter inom uppdraget. De slutsatser och
rekommendationer som lyfts i delrapporten kvarstår och de stärks
också av projektens resultat som presenteras i denna slutrapport.

1.2

Mål

Målet med Tillväxtverkets insatser för nyanlända är att tillvarata
kompetens, erfarenhet och intressen hos nyanlända män och kvinnor.
Tillväxtverkets övergripande mål inom uppdraget är att bidra till
enklare och mer attraktiva förutsättningar för företagande och
entreprenörskap. Våra konkreta mål inom uppdraget är:







Att fördela medel till projekt som har rimliga förutsättningar
att utveckla befintliga metoder eller modeller som bidrar till
att nyanlända med företagarbakgrund enkelt ska kunna ta del
av företagsförberedande insatser.
Att identifiera samt fortsatt finansiera framgångsrika metoder
eller modeller som faktiskt bidrar till att nyanlända med
företagarbakgrund enklare ska kunna ta del av
företagsförberedande insatser.
Att sprida framgångsrika metoder eller modeller som faktiskt
bidrar till att nyanlända med företagarbakgrund enkelt ska
kunna ta del av företagsförberedande insatser.
Att bidra till ökad kunskap om målgruppens förutsättningar att
starta och driva företag i Sverige.

Resultatet sammanfattas i rapporten ”Nyanlända och företagande, en
studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att
snabbt starta företag i Sverige”. Rapport 0222.
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer2017/2017-06-29-nyanlanda--och-fore-tagande.html
2

Delrapport avseende uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt
starta företag i Sverige, N2016/04637/FF. Dnr Ä 2016-1205.
3
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1.3

Att bidra till ökad kunskap hos målgruppen om förutsättningar
att starta och driva företag i Sverige.
Att bidra till ökad kompetens inom området nyanländas
företagande genom att sprida aggregerad kunskap om och
lärdomar från arbetet med nyanländas företagande.
Att ta fram konkret förslag på en modell för att identifiera
nyanlända med företagarbakgrund.
Att sprida goda exempel på modeller eller metoder genom
ändamålsenliga kanaler.

Målgrupp för aktiviteterna

Slutlig målgrupp för uppdraget är nyanlända, det vill säga nyanlända
flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, permanent eller
tillfälligt, på grund av flykting- eller andra skyddsskäl. Insatserna ska
bland annat kunna komma nyanlända i Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag till del. Nyanlända får ta del av insatserna genom
att delta i aktiviteter initierade inom ramen för Tillväxtverkets projekt
avseende insatser att underlätta för nyanlända att starta företag i
Sverige. Nyanlända får också ta del av Tillväxtverkets direkta insatser
som initierats som ett led i att tillgängliggöra riktad information
avseende förutsättningar för företagande i Sverige.

1.4

Metod

Initialt utlyste Tillväxtverket medel till projekt avseende insatser för
att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige.
Utlysningen resulterade i tjugotvå projekt, s.k. snabbspår för
nyanlända företagare. Vi har också kartlagt behov hos nyanlända
företagare i syfte att öka kunskapen om hur målgruppen ser på
företagande och entreprenörskap i Sverige.
Tillväxtverket har haft återkommande kontakter med myndigheter
och övriga aktörer som verkar på migrations- respektive
etableringsområdet. Befintliga underlag såsom utredningar, litteratur
och annat relevant material har beaktats. Tillväxtverket har gjort en
europeisk utblick för att hämta kunskap om hur andra länder arbetar
med insatser inom området nyanländas företagande. Vi har också tagit
fram studier med fokus på arbete med att underlätta och främja
nyanländas företagande.

1.5

Omständigheter av betydelse

Det finns några aktiviteter som är och har varit av betydelse för
Tillväxtverkets arbete med nyanländas företagande.
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-

-

1.5.1

Regeringsuppdrag att främja nyanländas företagande,
N2016/07794/FF4, är ett treårigt uppdrag till Tillväxtverket
fram till mars 2020. Syftet är att tillvarata kompetensen hos
nyanlända män och kvinnor med intresse för och erfarenhet av
företagande. Uppdraget ger incitament för att skapa
förutsättningar för långsiktiga och hållbara insatser som
underlättar och främjar företagande bland nyanlända.
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar att få
uppehållstillstånd i Sverige, den s.k. tillfälliga lagen ställer
högre krav på att nyanlända företagare ska bevisa sin
försörjningsförmåga, än på en anställd person. Det i sig gör
företagande bland nyanlända till ett mindre attraktivt
försörjningsalternativ5. De hårda kraven på försörjning
motverkar nyanländas möjlighet att starta och driva företag.
Regeringsuppdrag att främja nyanländas företagande

Tillväxtverket fick i december 2016 ett treårigt regeringsuppdrag att
främja nyanländas företagande, N2016/07794/FF. Syftet med
uppdraget är att tillvarata kompetensen hos nyanlända män och
kvinnor med intresse för och erfarenhet av företagande. Tillväxtverket
ska genomföra insatser baserat på beprövade modeller och kunskap
om målgruppens behov som bidrar till att underlätta för nyanlända att
etablera sig som företagare i Sverige.
Tillväxtverkets genomförda insatser, inom ramen för
regeringsuppdraget att underlätta för nyanlända att snabbt starta
företag i Sverige, utgör en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Ovan uppdragen är nödvändiga pusselbitar i arbetet med att stärka
företagens konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar för
företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Målgrupp för uppdraget är nyanlända kvinnor och män med intresse
för och erfarenhet av företagande. Befintlig kunskap och erfarenhet
från det pågående uppdraget att underlätta för nyanlända att starta
företag i Sverige ska tillvaratas. Andra relevanta aktörers arbete med
nyanländas företagande samt arbetet med snabbspår för nyanlända
ska beaktas i uppdragets genomförande. Även varierande lokala och
regionala förutsättningar ska beaktas inom ramen för uppdragets
genomförande.
Tillväxtverket välkomnar regeringens fortsatta satsning. Som ett led i
genomförandet utlyste vi medel i två omgångar, under april respektive
maj, till projekt vad avser att främja nyanländas företagande. För att
kunna tillgodogöra sig av befintlig kunskap och erfarenhet från det
pågående uppdraget att underlätta för nyanlända att starta företag i

4

För närmare information se under 1.5.1.

5

För närmare beskrivning se under 1.5.2.
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Sverige var första utlysningen enbart öppen för aktörer som beviljats
finansiering för att utveckla metoder eller modeller som bidrar till att
nyanlända med företagarbakgrund enkelt ska kunna ta del av
företagsförberedande insatser under 2016. Totalt 8 projekt6 får
fortsatt finansiering för att främja företagande bland nyanlända i 17
län och regioner. Projekten kommer att inriktas på företagsfrämjande
insatser.
Övriga aktörer fick söka finansiering genom ny utlysning som var
öppen i maj 2017. Tillväxtverket fick in 30 ansökningar. Så här långt
har två aktörer7 beviljats medel inom ramen för utlysningen, 21 har
fått avslag och resterande 7 utgör föremål för slutlig bedömning under
augustimånad.
1.5.2

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar att få
uppehållstillstånd i Sverige

Den 20 juli 2016 trädde rubricerad lag ikraft. Det rör sig om en s.k.
tillfällig lag som gäller fram till den 19 juli 2019. Den tillfälliga lagen
har företräde framför utlänningslagen (2005:716). I korthet medför
ändringen bland annat begränsade möjligheter till anhöriginvandring,
möjlighet för Migrationsverket att bevilja tidsbegränsade
uppehållstillstånd samt skärpt försörjningskrav.
Ett försörjningskrav gäller vid anhöriginvandring och
försörjningskravet har utvidgats till att omfatta även ett krav på att
anknytningspersonen ska kunna försörja familjemedlemmen som
kommer hit8 samt ha bostad av tillräcklig storlek. Den som har haft ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd kan när tiden för tillståndet har löpt
ut beviljas ett permanent uppehållstillstånd på följande grunder:
-

-

6

Anställning som har anmälts av arbetsgivaren till Skatteverket
senast månaden efter den kalendermånad då anställningen
påbörjades och som gör det möjligt för utlänningen att försörja
sig om lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor
inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen.
Försörjning genom inkomster från näringsverksamhet. När det
gäller permanent uppehållstillstånd grundat på inkomst från
näringsverksamhet anges i motiven till lagförslaget inte några
riktlinjer om vilka bedömningar som bör göras.

Läs mer om projekten som får fortsatt finansiering här:

https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/mangfald/nyanlanda-ochforetagande/framja-foretagande-bland-nyanlanda.html
7

Göteborgs Stad och SIIN AB (Impact Invest Scandinavia).

Innan ändringen räckte det med att anknytningspersonen kunde
försörja sig själv.
8
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Tillväxtverket har tillsammans med Migrationsverket redan
konstaterat att det för närvarande inte finns någon explicit praxis
avseende nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd som med
grundval i näringsverksamhet ansökt om permanent
uppehållstillstånd. Det innebär att det i dagsläget är svårt att bilda sig
en uppfattning om i vilken utsträckning näringsverksamhet nyttjas av
nyanlända som en grund för permanent uppehållstillstånd.
Vi har i dialog med Migrationsverket tagit reda på hur nulägesbilden
ser ut vad gäller möjligheten för nyanlända med tidsbegränsade
uppehållstillstånd att med grundval i näringsverksamhet ansöka om
permanent uppehållstillstånd. För närvarande pågår arbete med att ta
fram ett rättsligt ställningstagande som grund för prövningen av
sådana ärenden. Migrationsverket gör en företagsekonomisk
bedömning av sökandens näringsverksamhet.
För att som egen företagare få ett permanent uppehållstillstånd måste
man visa att man kan försörja sig nu och att det finns tillräckligt
kapital för att driva sitt företag och försörja sig i minst två år framåt.
Migrationsverket är av uppfattningen att nyanländas intresse för att
bedriva näringsverksamhet är synnerligen lågt.
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Slutsatser och rekommendationer

Tillväxtverket har sedan flyktingströmmen kom under hösten 2015
arbetat intensivt med olika integrationsinsatser för att underlätta för
asylsökande och nyanlända att snabbare etablera sig och hitta eller
skapa egen försörjning. Våra insatser ska hjälpa nyanlända att starta
företag och matcha företagens kompetensbehov med nyanländas
kompetens, erfarenhet och intressen. Vi har samlat på oss kunskap i en
lång rad samarbeten med myndigheter, intresseorganisationer och
företag, i de insatser vi följt och finansierat samt genom de studier vi
tagit fram.
Under genomförandet av uppdraget har Tillväxtverket sett en del
framgångsfaktorer och utmaningar i arbete med att underlätta för
nyanlända att snabbt starta företag i Sverige. Här sammanfattas
Tillväxtverkets slutsatser och rekommendationer så här långt och hur
vi mot den bakgrunden vill arbeta vidare.
Tillväxtverket har också i kontakten med målgruppen fångat upp
nyanländas erfarenheter och behov. Förslag och rekommendationer
nedan baseras på en sammanvägning av samtliga underlag och
aktiviteter som tagits fram och genomförts under arbetets gång, men
även Tillväxtverkets egna iakttagelser och erfarenheter.
2.1.1

Ökad samverkan mellan näringspolitik och
arbetsmarknadspolitik

Satsningar och insatser i samverkan mellan näringspolitik och
arbetsmarknadspolitik behöver fortsätta att utvecklas. Det handlar om
att implementera och integrera metoder som stärker individens
möjligheter till att starta och driva företag, som stärker företagens
möjligheter till kompetensförsörjning och fler jobb. Metoder som
kombinerar närings- och arbetsmarknadspolitiska insatser som
behöver samordning och regelverk som samverkar.
Företagande är en viktig väg till sysselsättning, dels direkt genom egen
försörjning, dels indirekt genom anställningar. Det bidrar till ökad
internationalisering av svenskt näringsliv. Tillsammans med
Arbetsförmedlingen utvecklar Tillväxtverket former för att
företagande ska ses som en lika viktig del till egen försörjning som
anställning.
2.1.2

Modeller för nyanländas företagande

Den mest lyckade metoden är en modell som innefattar utbildning,
rådgivning, och finansiering. Särskilda och riktade insatser som
främjar nyanlända kvinnors företagande bör initieras9.

9

Läs mer under 2.1.8.
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Tillväxtverket väljer nu att fortsatt finansiera 8 av de projekt som
utvecklat framgångsrika modeller under 2016 som ett led i vårt arbete
med att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige10.
2.1.3

Underlätta företagande genom lika förutsättningar för
företagare och anställd

Förutsättningarna för att få stanna i Sverige borde vara desamma
oavsett om man är företagare eller anställd.
Tillfälliga uppehållstillstånd på drygt ett år istället för permanenta
uppehållstillstånd förändrar läget för de nyanlända. Den som får
stanna max ett år i landet får antagligen svårare att hitta ett arbete, och
blir mindre motiverad att starta företag. Idag ställs bland annat krav
på att företagare ska redan vid ansökningstillfället kunna visa att
företaget är lönsamt.11
2.1.4

Möjliggör spårbyte för egenföretagare

En lagändring12 är nödvändig för att undanröja formella hinder och
begränsningar för personer som under asylfasen vill starta och driva
företag i Sverige samt på den vägen få uppehållstillstånd.
En asylsökande som varit anställd sammanhängande i minst fyra
månader kan vid avslag på sin asylansökan byta spår och söka tillfälligt
eller permanent uppehållstillstånd. Den som i stället har drivit företag
under asyltiden har inte möjlighet till en sådan alternativ väg till
uppehållstillstånd utan riskerar i stället att bli utvisad, även om
företaget är framgångsrikt och lönsamt.
Tillväxtverket tar frågan om spårbytet vidare genom att arbeta
attityds- och strukturpåverkande gentemot ägare respektive
tillämpare av regelverket.

10

Läs mer om projekten som får fortsatt finansiering här:

https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/mangfald/nyanlanda-ochforetagande/framja-foretagande-bland-nyanlanda.html
För att som egen företagare få ett permanent uppehållstillstånd
måste man vid ansökningstillfället kunna visa att man kan försörja sig
nu och att det finns tillräckligt kapital för att driva sitt företag och
försörja sig i minst två år framåt. Även företagets lönsamhet utgör en
parameter i bedömningen. Det betyder att en nyanländ företagare som
beviljats tillfälligt uppehållstillstånd har i bästa fall ca 13 månader på
sig att göra företaget lönsamt.
11

Tillämplig lag: Utlänningslagen SFS 2005:716. Aktuella lagrum är 5
kap. 15 a § samt 6 kap. 2 § nämnda lagen.
12
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2.1.5
Kartläggning av företagarbakgrund måste förbättras
Foretagarbakgrund bor kartlaggas tidigt.
Arbetsformedlingen lanserade i april 2017 det digitala verktyget ”Job
Skills” som finns tillgangligt pa sex sprak. I verktyget bygger den
asylsokande sjalv upp sin kompetensprofil genom att ange relevanta
arbetserfarenheter och utbildningar. Profilen kan fyllas i pa
modersmalet och oversatts sedan till svenska innan den delas med
arbetsgivare over hela Sverige.
Tillvaxtverket samarbetar med Arbetsformedlingen och forbereder for
komplettering i en kommande version som ska lanseras i augusti 2017.
Tillvaxtverket har darfor forsett Arbetsformedlingen med beskrivande
texter om vad det innebar att starta och driva foretag samt vilka regler
som galler for asylsokande och nyanlanda som vill starta foretag. For
att na ut till malgruppen informerar Tillvaxtverket om tjansten pa vara
sidor asylsokande och nyanlanda pa verksamt.se. Vi kommer
tillsammans med Arbetsformedlingen ta fram en plan for kommande
marknadsforingsinsatser.
2.1.6

Stärk samarbetet mellan nyckelaktörer under asylfasen

Centrala aktörer behöver få till bättre samarbeten under asylfasen.
För att skapa långsiktigt hållbara modeller för nyanländas företagande
behövs tidiga företagsförberedande insatser redan under asylfasen. En
utmaning är brist på effektiv koordination mellan nyckelaktör samt
brist på riktade informationsinsatser till asylsökande som vill starta
och driva företag i Sverige. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen
behöver därför stärka sitt samarbete och sin samordning. Samarbetet
behöver också stärkas med aktörer på regional och lokal nivå, som
länsstyrelser, kommuner, näringslivet och den ideella sektorn.
Tillväxtverket fördjupar relevanta samarbeten med nyckelaktörer på
nationell, regional samt lokal nivå.
2.1.7

Bättre finansieringsmöjligheter

Det finns behov av att förbättra alternativa finansieringsvägar samt
tydliggöra informationen om att dessa finansieringsvägar finns som
alternativ.
Det kan vara svårt att få finansiering för alla företagare. För nyanlända
finns det dessutom regler som gör att det kan vara svårare att få bli
företagskund i svenska banker. De stöd som finns att få utanför banker
är begränsade. Tillväxtverket avser att kartlägga befintliga
finansieringsvägar samt de finansieringsverktyg som står till
nyanlända företagares förfogande. Vi kommer därefter att
kommunicera samt tydliggöra samlad och riktad information om
tillgängliga och alternativa finansieringsvägar för nyanlända.
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2.1.8
Stärk jämställdhetsperspektivet
Det finns behov av sarskilda och riktade insatser som framjar
nyanlanda kvinnors etablering.
Flera insatser och utredningar visar att farre kvinnor an man tar del av
insatser, bade da de soker asyl och i samband med att de etablerar sig i
Sverige, till exempel genom arbete. Insatser for kvinnor ger ocksa
samre resultat an insatser for man, en mindre andel kvinnor gar vidare
till arbete, utbildning eller foretagande efter en avslutad insats.
Jamstalldhet behover darfor integreras battre i insatser och aktiviteter.
2.1.9
Gör det enklare att öppna bankkonto/företagskonto
Det finns behov av att kartlagga och initiera insatser for att paverka de
krav och mojligheter bankerna har rorande foretagskonton till
personer med ursprung bade inom och utom EU.
Det ar svart for nyanlanda att fa oppna bankkonto, vilket ar ett vaxande
problem som gar bortom regelverket. Enligt Svenska Bankforeningen
ar det generellt svarare att oppna ett foretagskonto an ett personkonto,
oavsett om kunden ar nyanland eller svenskfodd. Nyanlanda foretagare
som lyckats oppna ett foretagskonto vet ofta inte vad ett foretagskonto
far anvandas till. Information bor kunna ges pa flera sprak. Mot denna
bakgrund kommer Tillväxtverket att ha fortsatt dialog med Svenska
Bankforeningen och andra berorda aktorer daribland bankerna.
2.1.10 Kompetensutveckla i företagande
Det behovs kompetenshojande insatser inom omradet foretagande i
befintliga forum med fokus pa kompetensutveckling.
Tillvaxtverket anser att en del aktorer daribland Arbetsformedlingen
bor kompetensutvecklas ytterligare inom omradet foretagande.
Arbetsformedlare gor exempelvis en initial arbetsmarknadsbedomning
utan nagon fordjupning inom omradet foretagande. Vi behover
framhava att foretagande bland nyanlanda ar ett alternativ till
anstallning. Ett satt for Tillvaxtverket att gora detta ar att erbjuda
riktad och relevant information om nyanlandas foretagande till
Arbetsformedlingens kundtjanst. Tillvaxtverket avser att erbjuda
riktad och relevant information om nyanlandas foretagande till
berorda aktorer.

2.1.11

Gör det lättare att nå nyanlända deltagare

Komplettering av Arbetsförmedlingens verktyg ”Job Skills” med
företagarbakgrund är ett steg i rätt riktning.
För att kunna ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av
företagande måste de ges chansen att delta i företagsförberedande
insatser. Mer än hälften av våra finansierade projekt lyckades inte få
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nyanlända deltagare i önskad utsträckning från Arbetsförmedlingen.
Samarbetet mellan Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen har
förbättrats betydligt. Lansering av företagarbakgrund i ”Job Skills”
planeras till augusti 2017.
2.1.12

Samordna nationell information

Det finns behov av nationell samordning av information och stöd till
företagsetablering bland nyanlända.
För att ta reda på mer om hur behoven hos nyanlända företagare ser
arbetar Tillväxtverket med en så kallad kundresa för nyanlända som
vill starta företag. Genom att gå igenom och analysera vårt
kunskapsunderlag och genomföra intervjuer med företagare och
handläggare har vi fått en bild av vilken information nyanlända
behöver och vilka behov de har. Kundresan kommer att ligga till grund
för förbättrad information till nyanlända och asylsökande på
verksamt.se, för att göra det lättare för målgruppen att starta företag.
2.1.13 Erbjud branschspecifika nätverksträffar
Det finns behov av branschspecifika natverkstraffar tillsammans med
branschorganisationer, experter och branscherfarna foretagare.
Behovet av att lara kanna branschen och bygga natverk ar stort. Som
nyanland har man tillgang till ett mycket begransat affarsnatverk. Viss
kunskap kan inte heller tillgodogoras pa annat satt an genom att se hur
andra gor och att tala med personer med mer erfarenhet.
Tillvaxtverket kommer darfor att erbjuda sadana natverkstraffar.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

Arbete med uppdraget har bedrivits i projektform. Tillväxtverket
genomförde uppdraget med utgångspunkt i våra tre viktigaste verktyg
för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi har byggt och spridit
kunskap om nyanländas förutsättningar att starta och driva företag i
Sverige. Vi har deltagit aktivt i andra aktörers kunskapsframtagande
och arbetat i nätverk bl.a. med syfte att få bättre inblick i hur andra
aktörer som verkar på migrations- respektive etableringsområdet
arbetar idag. Vi har arbetat med finansiering av projekt som utvecklat
befintliga metoder eller modeller som bidrar till att nyanlända med
företagarbakgrund enkelt ska kunna ta del av företagsförberedande
insatser.

3.1

Kunskap är grunden

För att få djupare kunskap i hur villkoren ser ut för nyanländas
företagande i Sverige har vi genomfört flera studier, som utgör en
viktig grund för vårt fortsatta arbete. Kunskapen från studierna har
spridits till myndigheter, företagsfrämjare och projektledare, men
också direkt till nyanlända och asylsökande som vill starta företag i
Sverige. Här nedan presenterar vi tre av studierna och vad vi lärt oss
av dem.
1. Migration, företagande och etablering13
I studien har vi kartlagt hur gällande lagar och regler ser ut för
asylsökande och nyanlända som vill arbeta eller starta företag i
Sverige. Den tittar på vad reglerna får för konsekvenser och
hur man kan förbättra möjligheterna för asylsökande och
nyanlända att få arbete eller starta företag. Från studien kan
det konstateras att det idag finns flera hinder avseende
nyanländas och asylsökandes företagande. Ett exempel är att
asylsökande företagare inte kan byta spår om ansökan avslås.
Asylsökande som har varit anställda i fyra månader kan
däremot efter ett avslag byta spår och söka arbetstillstånd.
2. Utrikesfödda och företagens internationalisering. Ett
kunskapsunderlag14
I studien undersöktes riktade initiativ som syftar till att småoch medelstora företag ska ta vara på utrikesföddas
kompetenser och därmed lyckas bättre i sitt arbete att bli
internationaliserade. Från studien kan det konstateras att
insatser på området kan bidra till tillväxt och sysselsättning
samt integration och mångfald. Det finns ett positivt samband
mellan andelen utrikesfödda i ett land och mängden

13

Rapport 0201 Rev A.

14

Rapport 0203.
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utrikeshandel. På företagsnivå kräver internationalisering att
företaget har rätt kunskap, nätverk och strategi, samt att
företaget befinner sig i en tillräckligt utvecklad fas och har en
gångbar produkt.
3. Behov av stöd hos nyanlända företagare15
I studien tittade vi på behoven och utmaningarna hos befintliga
företagare, som under de tre senaste åren startat företag i
Sverige som nyanlända. Studien bygger på kvalitativa
intervjuer med nio företagare. Studien visar att behovet av
stöd och information hos nyanlända som har startat eller är på
väg att starta företag i viss utsträckning är desamma som för
andra nyföretagare i Sverige. Det finns dock en del områden
där utmaningarna kan vara större.
Resultaten av nämnda studier utgör en relevant utgångspunkt för
Tillväxtverkets fortsatta arbete. Studierna utgör dessutom en
kunskapskälla för en ansenlig del aktörer som direkt respektive
indirekt berörs av resultaten. Genererad kunskap har spridits såväl
internt som externt. Studiernas resultat utgör också grund för
Tillväxtverkets s.k. kundresa nyanlända företagare. Syftet med en
kundresa är att visualisera de steg och upplevelser som nyanlända går
igenom när de ska starta företag i Sverige.
3.1.1

Spridning av lärdomar genom utarbetade kanaler

Tillväxtverket har sedan flyktingströmmen kom under hösten 2015
arbetat intensivt med olika integrationsinsatser för att underlätta för
asylsökande och nyanlända att snabbare etablera sig och hitta eller
skapa egen försörjning. Våra insatser ska hjälpa nyanlända att starta
företag och matcha företagens kompetensbehov med nyanländas
kompetens, erfarenhet och intressen.
Kunskapen från våra integrationsinsatser har spridits till myndigheter,
företagsfrämjare och projektledare, men också direkt till nyanlända
och asylsökande som vill starta företag i Sverige. Vi har också tagit
fram en s.k. lärdomspromemoria där vi sammanfattar vad vi gjort
hittills samt vilka lärdomar och behov vi ser så här långt.
Lärdomspromemorian kommer att kommuniceras och spridas dels
digitalt dels vid ett särskilt spridningsseminarium i oktober 2017.
Syftet ska vara att informera om samt inspirera till relevanta
företagsfrämjande insatser för att underlätta för nyanlända att
etablera sig i Sverige.
3.1.2

Kundresa nyanlända företagare

Med syfte att ta reda på ännu mer om hur behoven hos nyanlända
företagare ser ut har vi tagit arbetet vidare i en så kallad kundresa för
nyanlända som vill starta företag. Genom att gå igenom tidigare
15

Rapport 0209.
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genomförda analyser, rapporter och annat underlag som ger en bild av
målgruppens behov samt genom att intervjua företagare och
handläggare från utvalda myndigheter får vi en bild av vilken
information målgruppen behöver. Kundresan kommer att ligga till
grund för förbättrad information till nyanlända och asylsökande på
verksamt.se. Detta i syfte att göra det lättare för målgruppen att starta
och driva företag. Det nya innehållet kommer även att testas på
målgruppen. Innehållet på verksamt.se har redan uppdaterats i viss
utsträckning. De nya och uppdaterade sidorna kring nyanlända och
företagande finns nu tillgängliga för målgruppen16.
Tillväxtverket deltar också i arbetet Livshändelse Ny i Sverige
tillsammans med ett tiotal andra myndigheter med Migrationsverket
som färdledande myndighet. En grundläggande utgångspunkt i det
samarbetet är en helhetssyn på de personer som är nya i Sverige och
att förenkla för dem. Samarbetet bygger på ett behov av samordning
av utvecklingsinsatser och åtgärder över myndighetsgränserna.
Kommande arbete ska fokusera på att hitta en myndighetsgemensam
lösning för att målgruppen lättare ska kunna hitta den information
man behöver som ny i Sverige. Tillväxtverket bidrar med kunskap och
information om hur man startar och driver företag som nyanländ i
Sverige.
Inom ramen för livshändelsearbetet pågår en processkartläggning av
vägen från asyl till etablering, som informationsverige.se håller i. Här
blir Tillväxtverkets kundresa för nyanlända som vill starta och driva
företag en viktig pusselbit gällande nyanländas företagande. Den nya
och kompletterande informationen på verksamt.se som kundresan ska
resultera i ska också samordnas med att informationsverige.se ser över
sin struktur och innehållet på webbplatsen uppdateras. Eftersom
möjligheten att översätta innehåll på verksamt.se är begränsad ser vi
informationsverige.se (med innehåll på 10 språk) som en viktig kanal
för att nå målgruppen nyanlända och asylsökande på deras
modersmål.
3.1.3

Omvärldsbevakning

Integration av nyanlända är högaktuell i många europeiska länder och
det genomförs en rad olika insatser för att integrera nyanlända. Med
anledning av att många människor sökte asyl i Tyskland under 2015
infördes ”The new integration act, 2016”. Det innebär bland annat att
det ska finnas meningsfulla aktiviteter under asyltiden som till
exempel enklare jobb, lättare tillgång till arbetsmarknaden och mer
riktad språkinlärning än tidigare. Tyskland satsar på tidiga insatser
och det finns möjlighet att lära sig tyska under asylfasen som ibland
också går att kombinera med praktik. Under de tre första månaderna i

16

https://www.verksamt.se/starta/for-utlandska-medborgare
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landet får asylsökande inte arbeta. Då bor man oftast på ett särskilt
boende. Efter tre månader flyttas asylsökande vidare och får en
bostad. Först då får asylsökande möjlighet att börja arbeta.
Asylsökande får inte starta företag förrän uppehållstillstånd erhållits.
Likt Sverige använder sig Tyskland av tillfälliga uppehållstillstånd.
OECD presenterade under 2016 rapporten ”Working Together: Skills
and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in
Sweden” om integrationen på den svenska arbetsmarknaden och i
samhället. Rapporten visar att Sverige har en välutvecklad och hållbar
politik för mottagande och etablering, men att det stora antalet
asylsökande 2015 har skapat nya utmaningar. OECD framhåller i sin
rapport vikten av tidiga insatser för asylsökande som måste bli mer
omfattande än de är idag. Här hänvisar OECD till länder som Tyskland
och Norge. Behovet av insatser riktade mot kvinnor är ytterligare
något som OECD anser vara nödvändigt för att främja nyanländas
etablering i Sverige.
I Nordregio:s rapport “From Migrants to Workers: Immigrants’ role in
local labour markets in the Nordic region” ses frågan om migranters
väg från nyanlända till företagande som en del av en större fråga om
integration. I fråga om integration finns enligt rapporten liknande
utmaningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Arbetsmarknadens
behov står i fokus. I Finland ses migration generellt som ett sätt att
motverka lågt barnafödande där invandring är nödvändig på grund av
landets åldrande befolkning. Norge är mycket beroende av utländsk
arbetskraft för fiskeindustrin i norra Norge och i kustregioner. I
Sverige ses integrering i arbetskraften som en nyckelkomponent i
integrationspolitiken. Nordregio pekade nyligen på en rad olika
aspekter som viktiga för att främja integration:
-

3.2

tillgång till bostäder
olika former av språkträning
yrkesutbildning och bättre matchning mellan migranters
kompetenser och arbetsmarknadens behov
bättre sätt att validera invandrares utbildning och färdigheter.

Finansiering av projekt som underlättar företagande för
nyanlända

I en utlysning på vår webb kunde projekt ansöka om finansiering till
insatser för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens
och erfarenhet av företagande. Utlysningen riktades till befintliga
aktörer i det företagsfrämjande systemet som redan hade erfarenhet
av liknande projekt och därför hade potential att nå goda resultat på
kort tid. 16 miljoner kronor fördelades på 22 projekt. Projekten
avslutades 2017-04-07.
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Tillväxtverket har följt de finansierade projekten i ovannämnd studie17
där vi tittat på modeller och arbetssätt för att integrera nyanlända
genom företagande. Studien fokuserar på att hitta utmaningar och
framgångsfaktorer i projektens metoder och arbetssätt.
3.2.1

Resultat

Drygt 3 200 personer i målgruppen har nåtts av projektens
informationsinsatser, till exempel informationsmöten och intervjuer
med målgruppen. Av dessa har drygt 1 200 personer även deltagit i
projektens fördjupade aktiviteter, såsom utbildning,
mentorskapsprogram, rådgivning och matchmaking. Merparten av
projektdeltagarna har varit män och projekten hade generellt svårt att
nå ut till kvinnor. För att hantera den här utmaningen har flera arbetat
mer uppsökande mot målgruppen nyanlända kvinnor. Ett exempel är
projektet Business Navigation Sweden (Internationella
Kvinnoföreningen i Malmö) som på ett framgångsrikt sätt har
rekryterat kvinnor genom att bland annat samarbeta med etniska
föreningar. Det finns även flera projekt som har anpassat innehållet så
att det ska passa kvinnor bättre och därigenom locka fler kvinnor att
delta. Ett exempel på en sådan anpassning är att förlägga
projektaktiviteter till kvällstid.
Den nämnda studien visar att uppdraget framförallt ledde till ökad
kunskap om företagande samt ökad motivation och inspiration till att
starta företag hos målgruppen nyanlända. Projekten fick trots den
korta projekttiden konkreta resultat i form av 83 nystartade företag.
22 deltagare fick också sysselsättning i form av anställning eller
praktik. Olika typer av projekt uppnådde goda resultat, enskilda
projekt snarare än kategorier av projekt var framgångsrika utifrån en
rad olika aspekter.
En matbutik, innovationer inom IT och exportföretag. Det är exempel
på verksamheter som startats i Tillväxtverkets insats för att snabbare
ta vara på nyanländas erfarenhet av företagande.
Restaurangbranschen tycks dock vara den vanligaste för de nystartade
företagen. Det finns emellertid en stor spridning mellan flera olika
branscher, till exempel taxi, datakonsult, hårvård, resebyrå och
lokalvård. Det förekommer även olika typer av företagsformer, såsom
aktiebolag, enskild näringsverksamhet och ekonomisk förening.
Några exempel på framgångsrika projekt:

”Nyanlända och företagande, en studie av Tillväxtverkets insatser
för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige”.
Rapport 0222. https://tillvaxtverket.se/varatjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-06-29-nyanlanda-och-fore-tagande.html
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Mentorsprojekt gav 32 nya affärsidéer
Nyföretagarcentrum i Göteborg satsade på ett mentorsprojekt
där nyanlända fick stöd och möjlighet att bredda sina nätverk
via mentorer och kontinuerliga träffar. Mentorskapet var den
viktigaste pusselbiten i projektet. En person att ställa frågor till
kortar beslutsprocessen. Träffarna i gruppen var också oerhört
viktiga för att skapa kontakter, hitta likasinnade och bygga
självförtroende hos deltagarna.
Koncept i fyra delar gav nästan femtio nya företag
Svenska Jobs & Society identifierade ett framgångsrikt koncept
i fyra delar bestående av rådgivning, utbildning, mentorskap
och slutligen det som inte finns ännu, finansiering med
mikrolån. Ett stort mervärde var att hålla starta-eget-kurser
parallellt med rådgivning. Det skapade täta kontakter med
deltagarna och en mer sammanhållen struktur på programmet.
Att sedan jobba vidare i grupp bidrog också till att deltagarna
kunde dra nytta av varandras kompetenser och hitta nya
samarbeten.
Rätt riktning för nyanlända företagarkvinnor
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö stöttade genom
projektet Business Navigation in Sweden nyanlända
entreprenörskvinnor i att navigera rätt i det svenska
näringslivet. 18 kvinnor, alla med livskraftiga affärsidéer,
medverkade i den framgångsrika satsningen. Kvinnorna hade
alla ett entreprenörsdriv, och deras enda egentliga hinder för
framgång var att de saknade nätverk och kontakter. Det var
detta som blev kärnan i projektet, att bredda deras nätverk och
lotsa dem rätt i det svenska systemet så att deras idéer kunde
få fart och lyfta.
Digitala lösningar en framgångsfaktor för projekt i
glesbygd
Almi Företagspartner Nord lyckades via projektet Snabbspår
Norr involvera 70 deltagare i regionens 29 kommuner. De
startade en företagarskola och producerade en lång rad
pedagogiska filmer i 10-minutersavsnitt med ämnen inom
företagande. Filmerna publicerades på Almis webbplats så att
även de som inte hade möjlighet att delta i företagarskolan på
plats kunde ta dela av informationen. Filmerna har spridits
med hjälp av digitala kampanjer via Facebook och LinkedIn.
Knappt 10 företag startades av personer som deltagit i
projektet.

Utöver registrerade företag uppgav flera projekt att ett flertal företag
är på väg att startas inom den närmste framtiden. Detta gäller till
exempel Snabbspåret (Coompanion Gotland) där 5 kooperativa företag
har startats hittills och ytterligare tre företag förväntas komma igång
under sommaren 2017.
Deltagarnas stärkta motivation och vilja att starta företag, deras bättre
tillgång till nätverk och kontakter med etablerade företagare samt
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förbättrade språkkunskaper, var också positiva effekter av projekten
enligt studien. Ett annat positivt resultat var att projektägare och
samarbetspartners inte bara fick ökad kunskap om målgruppen utan
också goda kontakter och samarbeten med övriga deltagande
organisationer.
Modeller för nyanländas företagande

Den mest framgångsrika metoden, om vi mäter i antal startade företag,
tycks ha varit att erbjuda utbildning i företagande och individuellt
anpassad rådgivning. Gemensamt för samtliga projekt inom
kategorin18 är att de innehåller insatser avseende utbildning i
företagande samt individuell rådgivning.
Med utgångspunkt i studien menar vi att den mest lyckade metoden,
om vi ser till helheten, bör vara en modell som innefattar utbildning,
rådgivning, mentorskap, nätverk och finansiering i kombination med
undervisning i yrkessvenska. Med syfte att undersöka möjlighet för
Tillväxtverket att initiera insatser som kan bidra till en mer
systematisk tillämpning av språkmodeller på nationell nivå har vi låtit
göra en kartläggning av språkmodeller för yrkessvenska och svenska
för företagare. Vi håller för närvarande på att sammanställa resultatet
av kartläggningen.
3.2.2

Framgångsfaktorer

Följande framgångsfaktorer har identifierats som särskilt viktiga för
projektens måluppfyllelse:








Projektägaren har goda kunskaper om målgruppen.
Projektdeltagare får personlig rådgivning som fokuserar på
individens behov.
Projektdeltagare får tillgång till nätverk och kontakter med
etablerade företag.
Projektet erbjuder förebilder och mentorer som ger stöd och
inspiration till projektdeltagarna.
Projektet drivs i samarbete med myndigheter och andra
berörda aktörer.
Projektet genomförs på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt.
Att projekten fick i uppdrag att använda sig av befintliga
metoder och arbetssätt blev också en framgångsfaktor. De
flesta har utgått från sina egna metoder, exempelvis för
rådgivning, och anpassat dem för att bättre möta målgruppen
nyanlända.

För närmare beskrivning av samtliga projektkategorier se avsnitt 3 i
rapporten ”Nyanlända och företagande – en studie av Tillväxtverkets
insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i
Sverige”. Rapport 0222.
18
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3.2.3

Utmaningar

Projekten hanterade en rad utmaningar under projektgenomförandet.
Flera hade problem i samarbetet med berörda myndigheter, framför
allt Arbetsförmedlingen, vilket resulterade i ett mindre tillflöde av
deltagare än väntat. Generellt var det svårt för projekten att rekrytera
lämpliga deltagare, och det ledde i flera fall till kraftiga förseningar
som var svåra att ta igen.
Kartläggning av nyanlända med företagarbakgrund i tjänsten ”Job Skills”

I dagsläget görs som känt ingen systematisk kartläggning av nyanlända
med erfarenhet av och intresse för företagande. För att på ett
systematiskt och strukturerat sätt fånga upp dessa erfarenheter bör
eget företagande inkluderas i Arbetsförmedlingens digitala
kartläggningsverktyg ”Job Skills”. Där kan asylsökande och nyanlända
registrera sina arbetslivserfarenheter och kompetenser samt sprida
sina profiler till arbetsgivare över hela landet. Vi arbetar tillsammans
med Arbetsförmedlingen på en uppdaterad version där möjligheten att
ange företagarbakgrund finns med.
Arbetsförmedlingen har tagit fram ett förslag på struktur där
företagarbakgrund inkluderas i det befintliga gränssnittet.
Tillväxtverket har tagit fram beskrivande texter om vad det innebär att
starta och driva företag samt vilka regler som gäller för asylsökande
och nyanlända som vill starta företag. Informationen kommer att
finnas tillgänglig på sex språk. Lansering av den uppdaterade
versionen planeras till augusti 2017.
Avsnittet ”Arbetslivserfarenhet” uppdateras med möjlighet att ange att
man varit företagare, i vilken bransch och i hur många år. Det blir
också möjligt att ange om man har haft anställda. För att nå ut till
målgruppen informerar vi om tjänsten på våra sidor asylsökande och
nyanlända på verksamt.se. Arbetsförmedlingen når asylsökande via
Migrationsverket samt asylboenden och de planerar stora insatser
kring kommunikation under året. Vi kommer tillsammans med
Arbetsförmedlingen ta fram en plan för kommande
marknadsföringsinsatser.

3.3

Nätverk och samarbete med myndigheter och andra aktörer

För att få mer kunskap om hur andra aktörer som verkar på
migrations- respektive etableringsområdet arbetar idag initierades
dialog och samarbeten med ett urval relevanta myndigheter och övriga
aktörer. Med syfte att få en bild över hur andra aktörer arbetar med
riktad och översatt information till målgruppen har Tillväxtverket
också varit sammankallande gentemot aktörer som befintliga och
potentiella nyföretagare naturligt behöver komma i kontakt med.
Dialog och samarbeten initierades med följande aktörer.
-

Svenska Bankföreningen
Migrationsverket
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-

Arbetsförmedlingen Stockholm Etablering
Coompanion Roslagen
Nyföretagarcentrum Stockholm
Insamlingsstiftelsen IFS
Kronofogdemyndigheten
Skatteverket
Bolagsverket
informationsverige.se - länsstyrelsernas gemensamma portal
för samhällsinformation till nyanlända

Av dessa kontakter fick Tillväxtverket värdefull kunskap samt
information om hur en detaljerad process avseende nyanländas
förutsättningar att starta och driva företag i Sverige ser ut. Vi fick
också en närmare inblick i vilka konkreta utmaningar som nyanlända
som avser att starta respektive har startat företag möter i sin vardag.
Två i särklass framstående utmaningar som nyanlända nyföretagare
upplever som större än för svenska företagare är:
-

Behov av finansiering vid företagens uppstart.
Krångliga regler och processer som gör det svårt att bli
företagskund i svenska banker.

Närmare beskrivning av ovan utmaningar följer nedan. Vår syn på hur
vi kan möta de aktuella utmaningarna återges under kapitel 2.
3.3.1

Vägar till finansiering

Utifrån intervjustudien ”Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare”19
konstaterar Tillväxtverket att det finns vissa nyansskillnader i hur
finansieringsbehovet uppfattats avhängigt av om personen har
företagarerfarenhet sedan tidigare eller om personen är helt ny som
egenföretagare. Nyanlända nyföretagare med tidigare
företagarerfarenhet uppger till exempel att de hittat alternativa vägar
till finansiering genom ekonomiskt stöd från tidigare affärskontakter
som vet att de är tillförlitliga personer att låna pengar till.
Tillväxtverket har tidigare gjort ett antal utredningar och rapporter
inom finansieringsområdet. 2016 var vi medfinansiärer till
framtagande av rapporten ”Vägar till kapital för särskilda grupper i
Sverige”. Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan
NyföretagarCentrum, IFS, Drivhuset och Coompanion. Studien visar på
att det finns olika finansieringslösningar för att möta det stora behovet
av finansiering för företagare i starten av och den tidiga
utvecklingsfasen av företag. De lösningar som presenteras i rapporten
är som följer.

19

Se under 3.2.
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-

Garantier, ett sätt att möta bankernas krav på säkerheter och
därmed möjliggöra lån, särskilt bland grupper som inte har
privata tillgångar att tillgå.
Efter modell från CSN föreslås att nyföretagare ska kunna låna
pengar som ska kunna täcka levnadskostnader och boende,
såsom möjligt för högskolestudenter.
Hybridfinansiering genom att olika finansieringskällor
samverkar för att skapa en helhet genom en bredare
finansieringslösning.
Rådgivningsorganisationer skulle kunna få möjlighet att
förmedla mindre ovillkorade bidrag till företagare.

Tillväxtverket avser att kartlägga befintliga finansieringsvägar samt de
finansieringsverktyg som står till nyanlända företagares förfogande.
Tillväxtverket kommer därefter att kommunicera samt tydliggöra
samlad och riktad information om tillgängliga och alternativa
finansieringsvägar för nyanlända.
3.3.2

Företagskonto för nyanlända nyföretagare

Att bli företagskund som nyföretagare är svårt. För nyanlända finns
det dessutom regler som gör att det kan vara svårare att bli
företagskund i svenska banker.
Några begrundanden utifrån mötet med Svenska Bankföreningen är
att det rent generellt är svårare att öppna ett företagskonto än ett
personkonto, oavsett om kunden är nyanländ eller svenskfödd.
Småföretagare i synnerhet utgör en större risk för banken än ett stort
företag eftersom det är svårare för banken att veta om verksamheten
kommer att vara varaktig och lönsam. Företagare i allmänhet får alltid
fler frågor att besvara jämfört med till exempel en enskild som vill
öppna personkonto för att kunna få in sin lön. Anledningen till det är
att det är lättare för banken att förstå en sådan transaktion.
Några särskilda utmaningar som identifierats för nyanlända i
allmänhet är:
-

Språkförbristning.
Avsaknad av översatt detaljerad information om vad det
innebär att ha ett bankkonto och vad kontot ska användas till.
Snåriga regler avseende anti-terrorism och penningtvätt
försvårar möjligheten att öppna bankkonto.
Nyanlända företagare som lyckats öppna ett företagskonto har
i förekommande fall otillräcklig kunskap om vad
företagskontot får användas till.

Det är vidare vår uppfattning att asylsökande som vill öppna
bankkonto hos svenska banker ställs inför ytterligare utmaningar.
Minimikriterier som utgör grundläggande förutsättning för
asylsökande att öppna bankkonto är att de ska ha LMA-kort, AT-UND
samt ID-handling som Migrationsverket har tagit kopia på och
vidimerat. Förut registrerades inte att en vidimerad kopia av en
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originalhandling lämnats ut. Det framgick heller ingenstans hur en
kopia ska vidimeras.
Under 2016 beslutade Migrationsverket därför om ”Ny standard för
hantering av vidimerade kopior av omhändertagna originalhandlingar
samt utökad information som lämnas till banker i telefontjänsten”.
Standarden20 började gälla den 22 augusti 2016. Migrationsverket
beslutade också att inrätta en tjänst där banker via telefon kan få
bekräftat att Migrationsverket har utfärdat ett LMA-kort med AT-UND.

Om en standard: En standard ska förbättra flödet i en process. Den
är ett överenskommet arbetssätt som ska leda till effektivare
processer och ökad kvalitet i Migrationsverkets arbete. En standard
ska följas i sin helhet. I det enskilda ärendet kan det finnas
omständigheter som innebär att avsteg från standarden måste göras
för att Migrationsverket ska kunna tillgodose den sökandes legitima
behov.
20
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Finans 3182 - Snabbspår nyanlända
Regeringsbeslut: N2016/04637/FF
Redovisning för uppdragsperiod: 20160630-20170524
Resultaträkning, tkr

Bidrag
Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala*
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

finansiering
Särskilda
medel
18 000

Förvaltningsanslag

18 000
302
205
64
572
11 343
11 914
6 086
18 000
66%
656
164
12 078

* Återbetalda medel beror framförallt på försening av flera projekts
möjlighet att få tillgång till deltagare från etableringsuppdraget.
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1 208
1 208
1 207
0
1
1 208
0
1 208

2 682
671
1 878

SUMMA
18 000
1 208
19 208
1 509
205
65
1 779
11 343
13 122
6 086
18 000
73%
3 338
834
13 956
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