Stödstruktur för brobyggare
Projektägare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Sammanfattande projektbeskrivning
Syftet med projektet är att utveckla och testa en modell för gemensam strategisk
verksamhetsutveckling tillsammans med företagsfrämjare och brobyggare, det vill säga hitta
en samverkansform mellan offentligt finansierade företagsfrämjare och näringslivet/ideell
sektor.
Målet är att erbjuda en stödstruktur som underlättar samverkan mellan företagsfrämjare
och brobyggare i länet, för att på så sätt nå grupper som företagsfrämjarna inte når i
tillräcklig omfattning idag.
Målgruppen är företagsfrämjare samt brobyggare mellan majoritetssamhället och
minoriteter med härkomst från Afrika, Asien och Sydamerika. Men brobyggare menar vi
personer som står med en fot i majoritetssamhället och en fot i sin minoritetsgrupp och som
har förtroende i båda grupperna.
En gemensam strategisk verksamhetsutveckling för främjare och brobyggare genomförs i
workshopsform för närvarande. Ett event ”Afrikansvenskt entreprenörskap” har genomförts
tillsammans med ett 50-tal deltagare.
Ett spridningsseminarium kommer att hållas den 28 okt.

Bakgrundsbeskrivning
I rapporten 2014:21 "Struktur för förändring - en rapport om begränsande normer inom det
företagsfrämjande systemet för kvinnor med utländsk bakgrund och förslag till förändring",
rekommenderas regionalt tillväxtansvariga aktörer bl. a. att
- tillhandahålla stödstrukturer som underlättar samverkan mellan företagsfrämjare och
ideella föreningar
- arrangera forum där ideella föreningar och företagsfrämjare kan mötas
- utforma utlysning och uppföljning av projektmedel med fokus på organisationsutveckling.
Företagsfrämjare rekommenderas att anställa representanter från målgruppen som
brobyggare samt använda ideella föreningar som informationskanal.
Rapporten 2016:4 ”Stödstruktur för samverkan mellan företagsfrämjare och bropbyggare för
minoritetsgrupper” stödjer tidigare rekommendationer och under höstens kartläggning har
tankarna förankrats hos aktörer och brobyggare i länet.
I den nya nationella strategin för regional tillväxt påpekas vikten och behovet av att
inkludera hela samhället, inte bara majoritetssamhället, i tillväxtarbetet. I rapporten 2014:4
"Välkommen in? Utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden och som företagare" påpekas att
insatserna behöver tillgängliggöras för målgruppen samt spridas och tillämpas i ordinarie

verksamhet. Idag möter inte det företagsfrämjande systemet fullt ut målgrupper från
minoriteter, på grund av homogena organisationer och begränsande normer.
Insatsen svarar mot det prioriterade området Ledarskap inom den nationella strategin för ett
företagsfrämjande på lika villkor 2015-2020 och tar sikte på målet om att samverka och driva
på utvecklingen. Bland annat genom att företagsfrämjande aktörer:
- Deltar i mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte med fokus på att skapa lika villkor
inom företagsfrämjandet.
- Samverkar med den ideella sektorn och olika nätverk.
- Säkerställer att verksamhetsledning är utvecklingsinriktad och att ledarskapet är genus- och
normmedvetet. Ledarskap fokuserar på kunskapsutveckling, kommunikation och samverkan.
- Ökar kunskapen om olika företagargruppers villkor och behov.
Syftet med projektet
Syftet med projektet är att öppna upp det företagsfrämjande systemet för målgrupper
utanför majoritetssamhället genom att testa en modell för gemensam strategisk
verksamhetsutveckling tillsammans med företagsfrämjare och brobyggare.
Detta för att kunna erbjuda en stödstruktur som underlättare samverkan mellan
företagsfrämjare och brobyggare i länet.
Projektets mål
Effektmål:
Företagsfrämjarna och brobyggarna ska öka sin samverkan.
Fler entreprenörer från minoriteter ska söka sig till, och få hjälp av, det företagsfrämjande
systemet.
Resultatmål:
En modell för gemensam strategisk verksamhetsutveckling har testats och utvärderats
Nätverket av brobyggare har utvidgats
Målgrupp
Målgrupperna är:
- offentligt finansierade företagsfrämjare i länet
- brobyggare mellan majoritetssamhället och minoriteter i länet
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