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Sammanfattning 
 

Stockholms universitet genomförde under 2018  på uppdrag av Tillväxtverket 

en förstudie avseende behov av entreprenörskapsfrämjande insatser bland 

nyanlända och utrikesfödda akademiker. Syftet var att utreda målgruppens 

behov och förutsättningar att ta steget mot entreprenörskap samt vilken roll 

lärosätena skulle kunna ta för att stödja målgruppen. 

 

Förstudien har bestått av två delar; en intervjuprocess där representanter från 

målgruppen samt forskare/lärare inom området socialt entreprenörskap 

intervjuats samt en workshop där representanter från målgrupp, forskare/lärare 

och representanter från det företagsfrämjande systemet deltagit. 
 

Behov som identifierats under förstudien var bl.a. kompletterande kunskaper 

för att målgruppen ska kunna verka som sociala entreprenör, sociala företagare 

eller sociala intraprenörer. Det kan handla om, för den del av målgruppen som 

redan befinner sig redan inom akademin, att inkorporera entreprenörskomponenter 

i redan befintlig utbildning. Det kan även handla om nya utbildningar som 

innehåller kombinerade teori och fallstudiebaserade moment. För den del av 

målgruppen som består av nyanlända akademiker som inte är knutna till 

lärosäten, så skulle en möjlighet vara att lärosätena erbjuder utbildningsinsatser 

i form av uppdragsutbildningar.  

 

En slutsats från förstudien var också att det finns ett stort behov av mötesplatser 

för blivande entreprenörer där både entreprenörer, företagsfrämjare och olika 

intressenter kan samverka. Olika sätt att möta detta behov kan vara att skapa 

nya fysiska mötesplatser eller att bättre samla och kommunicera information om 

befintliga arenor via t.ex. digitala lösningar. En sådan arena kan med fördel 

också arbeta med att samla och sprida kunskap om socialt företagande och 

social innovation, vilket identifierats som ett generellt behov även utanför 

målgruppen för denna studie. 

 

 

 

  



 

Innehåll 

 

 

 
 

Introduktion ................................................................................................................... 1 

1. Bakgrund................................................................................................................... 2 

1.1 Uppdraget .......................................................................................................... 2 

1.2 Målgruppen ........................................................................................................ 2 

1.3 Företagsfrämjande systemet.............................................................................. 3 

1.4 Socialt företagande ............................................................................................ 3 

2 Syfte ........................................................................................................................... 3 

3 Aktiviteter och resultat ................................................................................................ 4 

3.1 Intervjuer ............................................................................................................ 4 

3.1.1 Behov identifierade av målgruppen ................................................................. 4 

3.1.2 Behov identifierade av forskare/lärare ............................................................. 4 

3.1.3 Lärosätenas roll i en entreprenörskapsfrämjande insats ................................. 5 

3.1.5 Intervjuer med Arbetsförmedlingen ................................................................. 6 

3.2 Workshop .......................................................................................................... 7 

3.2.1 Upplägg .......................................................................................................... 7 

3.2.2 Resultat .......................................................................................................... 8 

4. Slutsatser ................................................................................................................ 10 

5. Rekommendationer ................................................................................................. 11 

6. Källor ....................................................................................................................... 12 

 





1 

 

 

 

Introduktion 

För att uppnå ett hållbart samhälle och möta de samhällsutmaningar som finns 

inom till exempel integration behöver många områden och aktörer i samhället 

bidra, däribland lärosätena. För att behålla och utveckla vårt samhälle till ett 

hållbart och inkluderande samhälle är det viktigt att ta vara på och dra nytta 

av Sveriges hela innovationskraft, genom bl.a. sociala företag och sociala ent- 

reprenörer. 

 

I samtal mellan Tillväxtverket och Stockholms universitet har frågan om det 

finns en outnyttjad potential bland nyanlända och utrikesfödda akademiker 

gällande entreprenörskap, inklusive socialt entreprenörskap, väckts och dis- 

kuterats. Lärosätenas roll i sammanhanget har också varit framträdande i dis- 

kussionerna. Samtalen resulterade så småningom i denna förstudie där vi har 

försökt besvara frågan ”Hur kan lärosätena bidra till det företagsfrämjande 

systemet för att bättre stödja nyanlända och utrikesfödda akademikers företa- 

gande inklusive socialt företagande?” Förstudien genomfördes vid Sektionen 

för externa relationer vid Samverkansavdelningen, SU. 

 

Förstudien undersöker målgruppens behov för att ta steget mot företagande 

inklusive socialt företagande. Detta har gjorts genom intervjuer med målgrupp 

och forskare inom området samt med några företrädare från Arbetsför- 

medlingen (AF). Som en del av förstudien ordnades även en workshop där 

företrädare för både målgruppen och det företagsfrämjande systemet tillsam- 

mans med forskare och en representant från AF deltog. 

 

Tillväxtverket fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att främja nyan- 

ländas företagande i Sverige i syfte att tillvarata kompetensen hos nyanlända 

kvinnor och män med intresse för och erfarenhet av företagande. Tillväxtver- 

ket ska enligt beslutet genomföra insatser som bidrar till att underlätta för ny- 

anlända att etablera sig som företagare i Sverige samt sprida relevant inform- 

ation i ändamålsenliga kanaler. Målgruppen är nyanlända och projekten ska 

bland annat kunna komma nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsupp- 

drag till del. Erfarenhet från andra relevanta aktörers arbete med nyanländas 

företagande och arbetet med snabbspår för nyanlända ska beaktas i genomfö- 

randet av uppdraget, likväl som varierande regionala och lokala förutsätt- 

ningar. 
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1. Bakgrund 

 
1.1 Uppdraget 

 
Stockholms universitet (SU) har genom den förberedande arbetsmarknadsut- 

bildningen Korta vägen, som SU sedan 2010 driver på uppdrag av Arbetsför- 

medlingen, gedigen erfarenhet av att arbeta med målgruppen nyanlända aka- 

demiker. Bland annat har man kunskap om målgruppens behov och möjlig- 

heter att kvalificera sig för arbete och vidare studier. 

 

Under 2018 inleddes ett formellt samarbete mellan Tillväxtverket och Stock- 

holms universitet (SU), där SU fick i uppdrag att genomföra en förstudie av- 

seende behov av entreprenörskapsfrämjande insatser bland nyanlända och ut- 

rikesfödda akademiker. Förstudieresultatet förväntades leda till förslag på 

främjande insatser eller framtagande av koncept kring nyanlända akademiker 

och entreprenörskap där lärosätena kan bidra. Sådana insatser skulle med för- 

del även inkludera andra lärosäten runt om i Sverige. 

 

Syftet var att utreda målgruppens behov och förutsättningar att ta steget mot 

entreprenörskap respektive socialt företagande. Förstudien har därefter foku- 

serat på att undersöka möjligheterna att, i samverkan mellan företagsfräm- 

jare och akademin, utveckla befintliga insatser riktade till målgruppen. 

 
Förstudien har bestått av två delar: 

1. Intervjuprocess där representanter från målgruppen samt forskare/ 

lärare inom området socialt entreprenörskap intervjuats. 

2. Workshop där representanter från målgrupp, forskare/lärare och re- 

presentanter från det företagsfrämjande systemet deltagit. 

 

 
1.2 Målgruppen 

Målgrupperna för denna förstudie har varit nyanlända akademiker, samt utri- 

kesfödda doktorander och master-studenter. Med nyanlända akademiker avses 

akademiker som har varit högst 3 år i Sverige sedan uppehållstillstånd och som 

har studerat på utländskt universitet eller högskola utanför Norden i minst tre 

år. Fortsättningsvis kommer målgrupperna listade ovan att kallas målgrup- 

pen. 

 

Erfarenheter från tidigare genomförda Korta vägen-utbildningar har visat att 

de generella behoven, för att erhålla kvalificerat arbete, för nyanlända akade- 

miker är: 
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 Goda språkkunskaper (svenska/engelska). 

 Samhällskunskap inklusive svensk rätt. 

 Hur man marknadsför sig i Sverige, CV m.m. 

 Oskrivna regler som gäller i affärslivet, på arbetsmarknaden, i 

privatlivet etc. 

 

 
1.3 Företagsfrämjande systemet 

Idag finns flera myndigheter och ett stort antal aktörer i samhället som erbju- 

der hjälp med att starta företag och som även erbjuder rådgivning t.ex Almi, 

Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, Skatteverket, Coompanion samt 

lärosätenas innovationsstöd. Det finns även ett flertal inkubatorer och ett stort 

antal co-working platser tillgängliga. 

 
1.4 Socialt företagande 

Den gemensamma målsättningen för de sociala företagen är att skapa nya lös- 

ningar på samhällsutmaningar. Generellt uppvisar sociala företag ett antal 

kännetecken: 

 

 Det är företag där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att 
uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanför- 
skap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.

 Företagets vinst återinvesteras i verksamheten, alternativt investeras i ett 

nytt samhällsnyttigt projekt istället för att tas ut som vinst till ägarna.

 

 

2 Syfte 

Alla lärosäten har ett åtagande i att bidra till att målen för Agenda 2030 upp- 

nås. Ett sätt att göra detta kan vara att främja entreprenörskap och innovat- 

ionsutveckling. Inom ramen för lärosätenas uppdrag ligger att samverka med 

det omgivande samhället samt att hjälpa studenter och forskare att utveckla 

sina idéer och nyttiggöra dessa för att bidra till samhället på olika sätt. 

 

Syftet med förstudien har varit att identifiera hur samverkan mellan lärosäten 

och företagsfrämjare kan utvecklas och skapa bättre förutsättningar för entre- 

prenörskap hos målgruppen. 
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3 Aktiviteter och resultat 

 
3.1 Intervjuer 

Under hösten 2018 genomfördes en intervjuprocess där forskare, lärare och 

universitetsrepresentanter från ett antal lärosäten samt representanter från 

målgruppen intervjuades. Intervjuerna genomfördes genom personliga möten 

om ca 1 timme där sammanlagt 17 personer intervjuades. Intervjupersonerna 

fick möjlighet att kommentera och diskutera runt ett antal frågor som handlade 

huvudsakligen om målgruppens behov, intresse och erfarenhet av entrepre- 

nörskap och socialt entreprenörskap samt om utformning av ev. utbildnings- 

insatser. 

 
3.1.1 Behov identifierade av målgruppen 

Personer som kommer till Sverige har expertis inom olika områden, men det 

de har gemensamt är att det har liten kunskap om Sverige och hur svenska 

samhället fungerar. De vet inte heller alltid var de ska vända sig för att erhålla 

stöd. 

Det finns således ett behov av: 

 Kunskapshöjande insatser gällande samhällsorientering, juridik, kul- 

turella skillnader och vilka olika stödsystem som finns (etc.) 

 Mer kunskap i svenska språket, företagsjuridik, starta eget-kunskaper, 

kurser i affärsutveckling och entreprenörskap för att kunna starta fö- 

retag. 

 Mentorskap, möjligheter att bedriva fallstudier och inspirationsföre- 

läsningar. 

 

 
3.1.2 Behov identifierade av forskare/lärare 

En av frågorna under intervjuerna var om man anser att det hos målgruppen 

finns ett behov och intresse av entreprenörskap. Forskare vid företagsekono- 

miska institutionen upplever att internationella studenter jämfört med svenska 

studenter är särskilt intresserade av att gå in i företagande. Man ser också ett 

behov av en arena för dem som ett sätt att träffas och diskutera hur man kan 

vara kvar i Sverige och hitta sysselsättning. Man poängterar vidare att det är 

viktigt att målgruppens sysselsättningar blir hållbara så att man inte startar upp 

ett kortvarigt startup utan ett långsiktigt hållbart företag. En forskare påpekade 

att det finns risk för att invandrade personer startar företag för att de inte ges 

möjlighet till anställning. Forskaren är därför skeptisk till att uppmuntra per- 

soner att starta verksamhet, då det finns en risk att detta gör att de hålls kvar i 

utanförskap.  Det är också viktigt att bryta det typiska sociala mönstret så att 
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invandrare inte bara använder sig av sina egna nätverk inom sin egen kul- 

tur/språk. Detta kan göras genom t.ex. mentorskap och praktik. Samhället 

måste öppna sig gentemot invandrare så att ansvaret för anpassningen ligger 

på båda sidor. Samtidigt anses det viktigt att en invandrare inte bara ”kvoteras 

in” utan kvalificerar sig för en anställning utifrån sin kompetens. Vidare skulle 

invandrare med akademisk bakgrund i högre utsträckning kunna användas 

som en ”bro” eller ombudsmän för myndigheter och företag p.g.a. sin fler- 

språkiga kompetens och sin insikt i kulturella skillnader. 

 

Behov av kunskapshöjande insatser i socialt entreprenörskap finns hos diverse 

målgrupper och aktörer, inte bara hos nyanlända akademiker och utrikesfödda 

mastersstudenter och doktorander. En av de intervjuade forskarna anser att 

socialt entreprenörskap måste vara mer än en försörjningsmöjlighet. Socialt 

entreprenörskap kan vara en pusselbit, men bör inte lyftas mer än något annat. 

Det kan vara en del av en potentiell arbetsmarknad. 

 

Språket svenska är viktiga komponenter i en utbildningsinsats men då ska 

även ”myndighetssvenska” ingå samt svensk samhällsorientering. 

 
3.1.3 Lärosätenas roll i en entreprenörskapsfrämjande insats 

De forskare/lärare som intervjuades i denna förstudie ansåg alla att lärosäten 

kan och bör bidra med stöd till målgruppen via en utbildningsinsats och att det 

är viktigt. Man ansåg vidare att teori behöver kopplas till forskningsmiljöer 

och studerande vid lärosäten. Utbildningsinsatser bör innehålla tillämpade 

moment som snarare har fokus på att tillämpa teorier än att redogöra för teorier 

(tillämpad utbildning/undervisning). Kurser i projektledarskap och entrepre- 

nörskap skulle kunna innehålla idégenerering, design thinking och en möjlig- 

het för de studerande att vara ute och undersöka och verka i samhället. Att i 

en tillämpad utbildning få jobba med verkliga ”case” i organisationer i syfte 

att skapa sociala innovationer. Här kan olika samhällsaktörer spela en viktig 

roll och nya samverkansplattformar byggas. 

 

En entreprenörskapsfrämjande insats för utländska akademiker bör 1) ha en 

bas inom akademin där teori utgör plattformen 2) låta deltagare upptäcka och 

använda staden/samhället/närområdet för att tillämpa teorierna. 

 

Man ser gärna att uppdragsutbildning för lärosäten är en del av insatsen. Språ- 

ket är centralt och man har sett att språkundervisning integrerat med övrig 

undervisning ger bäst resultat. Aktörer inom folkbildningen är bra samarbets- 

partners då de är vana att möta upp människor med varierade språkkunskaper 

och kan utgöra en möjlig utförare för samhällsorientering och språkutbild- 

ningar riktade till målgruppen. Lärosätenas roll bör vara av annan karaktär 

d.v.s. utbildning på akademisk nivå. 
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Samarbeten mellan lärosäten är bra – klokt att använda sig av gemensamma 

resurser och möjligheten att dela erfarenheter anser flera av de lärosätesrepre- 

sentanter som intervjuats. Ett sätt att dela erfarenheter skulle kunna göras ge- 

nom digitala lösningar där man delar information i utbildningsinsatser. 

 

En forskare menar att lärosätena ska erbjuda annan kunskap som målgruppen 

inte kan få på annat håll. 

 
”Den kunskapen ska bestå i hur det är att leva i det här samhället. Vad det kräver 

av oss för att vara entreprenöriella och kunna göra den mer komplexa samhälls- 

analysen.” 

 

Kännetecknande för många sociala entreprenörer är att de är goda gränsöver- 

skridare som rör sig i gränsytorna mellan det offentliga, privata och övriga 

aktörer. En nyanländ akademiker har ett flertal utmaningar i rollen som social 

entreprenör, utöver att lära sig svenska. För att kunna navigera i samhället och 

i alla kontakter med myndigheter, stödsystem etc. så behöver man ha god kän- 

nedom om samhällsstrukturen  och  bygga  upp  en  gedigen  ”infrastruktur”, 

d.v.s. ett kontaktnät. Den som saknar kontakter och har bristande kunskaper 

om skattesystem, lagar och regler har sannolikt också svårare att se var i sy- 

stemet det brister och var lösningar på samhällsutmaningar är akuta och/eller 

önskvärda. En social entreprenör behöver, likt övriga entreprenörer, säker- 

ställa att det finns ekonomiska förutsättningar att driva en verksamhet. Att 

flertalet nyanlända har svårt att få banklån är ett sedan länge identifierat pro- 

blem och komplicerar situationen ytterligare. 

 
”Vad innebär det att leva i det här samhället, där entreprenörskap är så invävt 

i alla våra delar idag. Att vara privatperson, att verka i en organisation, att göra 

politik etc.” 

 

Det svenska samhället skiljer sig på flera sätt från många andra samhällen i 

världen. Vi har bl.a. ett relativt formellt sätt att presentera eller ”marknads- 

föra” oss själva (CV, personligt brev) och med eget ansvar menas att vi för- 

väntas ta initiativ och driva uppdrag/arbetsuppgifter/frågor självständigt utan 

detaljerade instruktioner. För att kunna bidra med kompetens och erfarenheter 

är det därför viktigt att utrikesfödda i ett tidigt skede får en förståelse för hur 

samhället och olika organisationer fungerar, t.ex. via utbildningsinsatser. 

 
3.1.5 Intervjuer med Arbetsförmedlingen 

Intervjuerna med Arbetsförmedlingen (AF) genomfördes med en representant 

från AF Spånga samt två representanter från huvudkontoret. 
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I augusti började fyra anställda på AF Spånga arbeta med en starta eget-hubb 

för nyanlända. Den har två spår, ett med tolk och ett på svenska. De erfaren- 

heter man erhållit hittills visar att nyanlända akademiker har ett behov av mer 

kunskap när de ska starta eget företag i Sverige. AF Spånga har utvecklat en 

modell för att jobba med denna fråga. Att driva företag i Sverige skiljer sig 

ofta från de nyanländas hemländer. Tidigt i processen är det viktigt med mo- 

dersmålsstöd varför man arbetar med tolk. De med innovativa affärsidéer har 

ofta högre utbildning. 

 

AF i Spånga har identifierat följande Starta eget-behov: 

 Modersmålsstöd 

 Nätverk/kontakter 

 Förebilder 

 Erfarenheter av svensk arbetsmarknad och branschkunskap 

 
 

Arbetsförmedlingen tror att socialt entreprenörskap som företeelse är relativt 

okänd för målgruppen, men att det kan vara en chans till arbete för vissa. Fö- 

reträdare för Arbetsförmedlingen säger sig vara relativt ovana vid akademiker 

och än mer av socialt entreprenörskap. AF är positiva till kunskapshöjande 

insatser gällande socialt entreprenörskap vid lärosäten för deras målgrupper. 

De ser ett behov av fördjupad starta eget-utbildning i form av del 2 och del 3, 

som komplement till del 1, AF:s egen starta eget-hubb med fokus på företags- 

start. 

 

I dagsläget finns det inga kurser bland Arbetsförmedlingens insatser som spe- 

cifikt behandlar socialt entreprenörskap. I starta-eget kurserna beskrivs dock 

arbetsintegrerande sociala företag som en av flera företagsformer. Arbetsför- 

medlingen tror att kunskapshöjande insatser inom entreprenörskap kan på- 

verka en arbetssökandes chanser till egen försörjning och att detta även kan 

gälla nyanlända akademiker. Den största utmaningen för nyanlända samhälls- 

entreprenörer anser man är finansiering. 

 
3.2 Workshop 

 
3.2.1 Upplägg 

Workshopen delades upp i två delmoment: 

 
Del 1 

Idegenerering i grupper runt frågeställningen ”Vad kan lärosätena och före- 

tagsfrämjande aktörer tillsammans göra för att främja nyanlända och utrikes- 

födda akademikers företagande med fokus på socialt företagande?” 
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Del 2 

Diskussion i grupp vad man tror krävs för att genomföra de framtagna idéerna 

(utifrån en eller flera idéer). 

 
3.2.2 Resultat 

 
Som ett resultat av idégenereringssessionen kom ett antal förslag på idéer 

fram. De föreslagna idéerna var: 

 

1. Arbeta fram en nationell strategi för att samordna arbetet och få fler 

aktörer som är inriktade på stöd till nyanlända. 

2. Erbjuda ett sammanhållet program där utlandsfödda akademiker place- 

rade på lärosäten får genomgå workshop, få rådgivning mm. Företags- 

rådgivare finns på plats på lärosäten. 

3. Starta open lab/design thinking aktiviter och kurser där studenter och 

nyanlända löser samhällsproblem i samarbete med representanter från 

högskolor. 

4. Utgå från kompetensbehov hos Startups i inkubatorer och matcha med 

nyanländas kompetens, t.ex. med Korta vägen-deltagare. 

5. Skapa nätverk och sammanhang genom co-working och hubbar särskilt 

anpassade för målgruppen. 

6. Berika hembygdsnätverk ute i landet med nyanlända akademiker. 

7. Starta rådgivning om entreprenörskapsmöjligheter tillsammans med 

AF med branschspecifik information. 

8. Bjuda in nyanlända till möten med Business Sweden och Venture Cup. 

9. Bygga vidare på existerande strukturer och lär av det som görs. Kom- 

plettera till det som redan finns. 

10. Satsa på långsiktig verksamhetsutveckling t.ex. informationsutbyten 

genom att släppa in företagsfrämjande aktörer i utbildning för målgrup- 

pen. Koppla till alumnnätverk och genom mentorer i akademin med 

yrkesspecifik kunskap. 

11. Öka kunskapsunderlaget om socialt entreprenörskap hos målgruppen 

och implementera resultaten. 

12. Bjuda in nyanlända akademiker till alumnnätverksträffar med entrepre- 

nöriellt tema. 

 
Från de föreslagna idéerna bildades sedan kluster från idéer på samma tema. 

Klustren var: 

 

 Nationell strategi 

 Utbildningsprogram med t.ex. rådgivning och praktik. 

 Utveckla befintliga insatser i bred samverkan. 
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 Beforska och implementera socialt entreprenörskap. 

 Nya nätverk via ex. Business Sweden och Venture Cup. 

 Kommunikation och information 

 Aktiviteter med alumner 

 
En mentimeter-omröstning genomfördes där man fick rösta på 3 idéer var. 

Resultatet visas i bild 1 nedan. 
 

Bild 1. Resultat av omröstning med mentimeter under workshop. 

 
Flest röster i omröstningen fick idén Utveckla befintliga insatser i bred sam- 

verkan följt av Utbildningsprogram med t.ex. rådgivning och praktik. Nästa 

steg i workshopen var att konkretisera den framröstade idén Utveckla befint- 

liga insatser i bred samverkan. Baserat på de förslag som kom fram på vad 

man konkret kan göra för att utveckla befintliga insatser i bred samverkan 

kunde förslagen inordnas i kluster enlig nedan: 

 
Utbildning 

 Skräddarsy fler SFI-utbildningar med inslag av entreprenörskap 

och bransch/professionspecifik terminologi. 

 Skapa block med entreprenörskap i fler master-utbildningar. 

 Bjud in entreprenörsfrämjare till utbildningar. 

 Föreslå etableringskurser på folkhögskolor (kort utbildning) där in- 

nehållet är både SFI och samhällskunskap. 

 Informera om vilka företagsfrämjare som finns. 
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 Skapa liknande UF-företag (Ung Företagsamhet) för universitets- 

studenter och nyanlända som ett test för målgruppen. Start och slut 

inom ett år. 

 Skapa mentorskapsprogram via alumner som har startat eget. 

 
 Mötesplatser/forum 

 Skapa ett digitaliserat forum där man kan samverka och hitta inno- 

vativa lösningar genom att fylla i intresse, behov och vad man be- 

höver få hjälp med. 

 Skapa mötesplatser för främjande organisationer, nyanlända, ut- 

landsfödda samt lärosäten. 

 Anlita människor med språkkunskaper att hjälpa till på mötesplat- 

ser. 

 Använd kalendern på verksamt.se i större omfattning för rådgiv- 

ning och erbjudande för målgruppen. 

 
Utlysningar 

 Utlys pengar till företagsfrämjare och lärosäten för att samverka 

runt målgruppens behov. 

 
Kartläggning/utredning 

 Kartlägg vilka insatser som finns och synliggöra dessa. 

 Ge uppdrag till SCB att utreda och bidra till kunskapsunderlag. 

 Se över möjligheten att erbjuda information på olika språk för ny- 

anlända. 

 

 

4. Slutsatser 

I omröstningen under workshopen fick idén utveckla befintliga insatser i bred 

samverkan flest röster tätt följ av idén utbildningsprogram som inkluderar 

rådgivning och praktik. När vi sedan gick vidare med att konkretisera idéen 

utveckla befintliga insatser i bred samverkan så dominerade förslagen om 

utbildningsinsatser. Ett flertal av respondenternas svar under intervjuerna 

handlade också om utbildningsinsatser och ofta nämndes kombinationer av 

utbildning och fallbaserad praktik. Även mentorprogram var en ofta påtalad 

aktivitet under intervjuerna, och det påpekades att matchningen mellan mentor 

och adept är mycket viktig. 

 

Under intervjuerna blev det också tydligt att kunskapen om socialt entrepre- 

nörskap generellt är låg och vi kunde identifiera att det finns ett särskilt behov 

av kunskapshöjande insatser inom socialt entreprenörskap (för både 

svenskfödda och utlandsfödda). Det behövs även spridning av kunskaper om 

socialt entreprenörskap och socialt företagande. Som lärosäte, med 

kärnuppdrag utbildning och forskning, skulle insatser för olika målgrupper 
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kunna erbjudas. 

 

Det framkom även under ett flertal intervjuer att det finns ett behov av en 

mötesplats eller ett forum där information om det företagsfrämjande 

ekosystemet finns och där man också kan få vägledning och hjälp. Det kan vara 

en fysisk plats och/eller en digital plattform. Detta behov bekräftades under 

workshopen där flera förslag handlade om just användning av digitala 

plattformar och mötesplatser med ex. språkhjälp och rådgivning. Stockholms 

universitet har initierat en satsning med fokus på hållbarhet och social 

innovation. Denna satsning kan på lång sikt komma att skapa nya 

förutsättningar och engagera aktörer som i samverkan kan möta upp 

målgruppens behov. Sådana aktörer kan vara bl. a regioner, företag, lärosäten, 

kommuner, idéburna organisationer och myndigheter samt företags- och 

innovationsfrämjare.  

 

Vid Stockholms universitet har vi dialoger med ett flertal företagsfrämjare där 

några exempel är Sting, Norrsken, Things, Ingenjörsvetenskapsakademin 

(IVA) och Nyföretagarcentrum. Vi har också etablerade samarbeten med bl.a. 

ALMI, Drivhuset och Venture Cup gällande stöd till våra studenter inom 

entreprenörskap. Dialogerna kommer i och med den nya satsningen inom social 

innovation och hållbarhet sannolikt att blir fler. Förhoppningen är att det 

långsiktiga arbetet inom satsningen kommer att leda till mer kunskapshöjning, 

ökad samverkan och fler mötesarenor.  

 

När det gäller lärosätenas roll för övrigt i arbetet med företagsfrämjande insatser 

så utgår Stockholms universitet från det som står i högskolelagen kring 

nyttiggörande av kunskap och kompetens som skapas och produceras inom 

högskolorna. Där ingår att stödja entreprenörskap som en del av denna uppgift. 

När det gäller målgruppen utrikesfödda studenter och doktorander och övriga 

forskare så får de idag samma stöd som övriga vid lärosätet (svenskfödda 

forskare, lärare och studenter). För universitet externa målgrupper, som t.ex. 

utlandsfödda nyanlända akademiker utan högskoleanknytning, så kan på kort 

sikt lärosätesinsatser  vara möjliga genom ett externfinansierat uppdrag t.ex. i 

form av uppdragsutbildning.  

 

 

 

 

5. Rekommendationer 

1. Förstudien har identifierat behov av kompletterande kunskaper för att 

målgruppen ska kunna verka och bidra som sociala entreprenör, sociala 

företagare eller sociala intraprenörer. Vidare så har förstudien visat att det 
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krävs olika insatser för olika delar av målgruppen. En del av målgruppen 

så som doktorander och mastersstudenter befinner sig redan inom 

akademin och ingår i utbildningsprogram, så för dessa handlar stödet mer 

om att inkorporera entreprenörskomponenter i redan befintlig 

utbildning. Detta kan komma att ta tid och får ses som ett långsiktigt 

arbete. Det kan både vara fråga om entreprenörsblock i redan befintlig 

utbildning men även nya utbildningar som t.ex. kombinerad teori och 

fallstudiebaserade moment. 

 

2. För den del av målgruppen som består av nyanlända akademiker som inte 

är knutna till lärosäten så är förutsättningar annorlunda. Kompletterande 

utbildningsinsatser för denna målgrupp erbjuds redan av folkbildningens 

aktörer men skulle kunna skalas upp och eventuellt erbjudas i samverkan 

med lärosäten. Från lärosätens sida kan utbildningsinsatser ge i form 

av uppdragsutbildningar. Sådana uppdragsutbildningar måste i så fall 

definieras och konkretiseras av beställaren.  

 

3. En annan slutsats från förstudien var att det finns ett stort behov av 

mötesplatser för blivande entreprenörer där både entreprenörer, 

företagsfrämjare och olika intressenter kan samverka. Det kan handla om 

att skapa nya mötesplatser eller att bättre samla och kommunicera 

information om befintliga arenor via t.ex. digitala lösningar. Sådana 

arenor kan också arbeta med att samla och sprida kunskap om socialt 

företagande och social innovation.  

 

 

Ovan beskrivna rekommendationer kräver styrning och långsiktiga 

resurser för att kunna utvecklas och implementeras vid lärosäten och hos 

entreprenörsfrämjare i samhället. 
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