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ETT VIKTIGT STEG MOT 
HÅLLBAR TILLVÄXT

FÖRST VILL JAG RIKTA ett stort tack till våra 
företagare, pilotkommuner, främjare samt 
finansiärerna Tillväxtverket och Region Gävle-
borg som har deltagit i projektet – det är tack 
vare er som vi har kunnat lyfta fram såväl de 
strukturella hindren som de lösningar som 
behövs för ett inkluderande och framgångsrikt 
näringsliv.

I den här rapporten får du ta del av projektets 
tillvägagångsätt, metoder och berättelser från 
företagare i Ovanåkers, Sandvikens, Hofors 
och Hudiksvalls kommun. Rapporten ger  
förslag, tips och idéer på hur du och dina  
kollegor kan stärka ert förändringsarbete för  
att öka mångfalden i er kommun.

Under projektets gång har vi träffat drivna 
personer med stark vilja och beslutsamhet. 

Vi har också sett vilken kraft och potential som 
finns hos personalen på kommunerna i landet. 

Strukturella förändringar kräver mod, förståelse 
och beslutsamhet och det börjar alltid med  
personer som verkar mitt i verkligheten och 
som vill göra skillnad. 

Kom ihåg att det är ni som är hjältarna. För att 
vårt samhälle ska fortsätta blomstra så måste vi 
ta vara på allas kompetens, vilja och passioner. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för 
att skapa bättre förutsättningar för alla som vill 
starta och driva företag i Sverige. Tack för att 
du är en del av det arbetet. 

Accelerate Your Business är ett pilotprojekt för att främja tillväxten i bolag som 
drivs av utrikesfödda kvinnor i Region Gävleborg. Statistik från Tillväxtverket  
visar att kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler, men dagens system 
har fortfarande processer som måste förbättras. Hur blir vi mer inkluderande? 
Vilka hinder står i vägen? Vilka fördomar existerar fortfarande? Det här projektet 
är ett viktigt steg mot ett näringsliv som präglas av jämställdhet, mångfald och 
inkludering.

MITALEE KOTAK
vd Hudiksvalls Näringslivsbolag

”Strukturella förändringar 
kräver mod, förståelse och 

beslutsamhet och det börjar 
alltid med personer som 

verkar mitt i verkligheten 
och som vill göra skillnad. ”
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VEM TÄNKER DU PÅ NÄR DU 
HÖR ORDET ”FÖRETAGARE”?
Är det en Johan, Lars eller Anders? Troligtvis. Ta del av berättelser ur vår reportage-
serie ”The Hidden Women” – en kampanj som lyfter fram de underrepresenterade 
företagarna. Det är berättelser om drömmar, vägval, beslutsamhet och mod. 
Om att börja om på nytt, bygga upp och inte låta gamla normer stå i vägen. 

NÄSTA GÅNG DU HÖR ordet ”företagare” kan 
du istället tänka på entreprenörer som t.ex. 
Fatime, Mira, Dorothea, Kathy, Kristina, 
Clementina, Mengmeng, Boonwong, 
Orquidea, Chung och Mayada. 

För att citera Belgin Alalinli, ansvarig för  
entreprenörer och startups på SEB: 
– De senaste tio åren har företagandet i Sverige 
förändrats i grunden. Den traditionella bilden 
av invandrarföretagaren stämmer inte längre. 
Pizzabagarens barn har vuxit upp, tagit klivet 
in i näringslivet och blivit en maktfaktor att 
räkna med.

De återfinns i alla typer av branscher – Ishtar 
Touailat som föddes i Minsk, kom till Sverige 
som fyraåring, blev årets IT-kvinna 2016 och 

som är idag serieentreprenör med flera bolag i 
portföljen.

Eller Deqa Abukar som driver det ideella 
entreprenörsnätverket Bling Startup i Kista där 
över 300 entreprenörer samverkar för att nå 
sina mål. 

Eller Mira Jonsson som idag är vd för 
Hudiksvalls näst största privata arbetsgivare 
med över 500 anställda. 

Berättelserna är många, men få får den  
uppmärksamhet som de verkligen förtjänar. 
Denna rapport vänder strålkastarljuset mot alla 
dem som finns, men inte alltid syns och hörs.
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Vi hade tio platser och kursen 
blev fullsatt på bara någon dag.”

– SOM NÄRINGSLIVSUTVECKLARE vill jag 
såklart finnas till för alla företagare och entre-
prenörer. Men när jag såg Tillväxtverkets  
statistik att det fanns många utlandsfödda 
kvinnor som anställer blev jag nyfiken, för  
den uppfattningen hade inte jag. 

Lina Kronberg fick fint gehör av sina chefer 
och även kommunpolitiker för att delta i  
projektet Accelerate Your Business. Ett första 
steg var att ta reda på vilka befintliga företagare 
som var utrikesfödda kvinnor och som var 
verksamma i Ovanåker. 

– Det arbetet gjorde AYB:s Lava Bastan och 
Birgitta Piippola. De skannade av många före-
tagare i vår bygd. Kvar fanns två som uppfyllde 
kriterierna och hade tid att delta i projektet. 
Ett arbete som jag själv inte alls skulle kunna 
ha möjlighet att göra då jag arbetar ensam som 
enda tjänsteperson på näringslivskontoret, 
säger Lina Kronberg.

En tanke med projektet är att nå de utrikes-
födda kvinnorna och ge dem vägledning till  
att kontakta de befintliga företagsfrämjarna. 

– Det finns mycket kompetens och resurser 

hos många företagsfrämjare, men det är inte 
alltid lätt som företagare att veta var hjälpen 
och stöttningen finns. Där har Accelerate Your 
Business haft stor betydelse. Även jag har lärt 
mig mycket under projektets gång.

FÖRUTOM ATT STÖTTA befintliga företagare 
har projektet också gjort det möjligt att nå 
människor med utländsk bakgrund, som 
drömmer om att starta företag. Det genom  
att erbjuda Starta eget-kurser på lätt svenska.

– Det var väldigt lyckosamt. Vi hade tio platser 
och kursen blev fullsatt på bara någon dag. 
Gensvaret var enormt och det är något vi ska 
jobba vidare med, säger Lina.

När pandemin tillåter är tanken att återigen 
erbjuda kurser på lätt svenska, men då i Region 
Gävleborgs regi.

– Det är ett bra exempel på hur vi inom 
kommun och region kan justera våra kurser 
för att bli mer tillgängliga för fler. För att 
finnas för fler måste vi tänka på att skriva och 
prata så fler känner sig delaktiga och välkomna, 
säger Lina Kronberg.

Ovanåkers kommun har ett starkt näringsliv som till stor del består av  
trä- och verkstadsföretag baserat på skogsnäringen och modern teknik.  
Många företag är framgångsrika och den lilla kommunen i Hälsingland  
har en gedigen företagartradition och en brinnande entreprenörsanda.

– När jag fick höra om 
projektet Accelerate Your 

Business tyckte jag att det 
var alldeles för spännande 

för att inte delta. 

”

Lina Kronberg
Näringslivsutvecklare
Ovanåkers kommun 
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MED SIKTET INSTÄLLT PÅ 
DEN GLOBALA MARKNADEN

Med en stark passion för att få kvinnor 
att känna sig vackra skapade Louise 
Brooks sitt företag Diva Maker. Men 
vägen dit var allt annat än rak. Hennes 
situation fick henne att hitta sin nisch 
på en global marknad.

BERÄTTA OM DITT FÖRETAG.
– Min resa började faktiskt redan 2006 när 
jag fick diagnosen SLE (Systemisk Lupus 
Erythematosus) som gjorde att jag tappade 
hår och fick kala fläckar på huvudet. Jag gick 
då till några skönhetsbutiker för att se vilka 
alternativ som fanns inom hår. Några av dem 
hade fina peruker och hårförlängningar, men 
problemet var att kvaliteten på håret var rätt 
dålig. Vissa andra hade bra hårkvalitet, men ett 
sämre utbud. Då tog jag saken i egna händer 
och började leta online för att hitta snygga 
och högkvalitativa peruker. Jag hittade till slut 
en fabrik som använde bohyme-hår av högsta 
kvalitet i sina hårförlängningar.

VAD ÄR DIN DRIVKRAFT?
– För mig tror jag att det är min mamma och 
mitt egna driv att lyckas. Min mamma föddes 
1910 och då var det inte möjligt för svarta att 
få utbildning. Det var olagligt om du hade 
mörk hud. Min mamma var cirka 40 år när jag 
föddes som den yngsta av åtta barn. Hennes 
mål för mig och mina syskon var att vi skulle 
få en utbildning och bli framgångsrika. Louise 
pekar på en bild som hon har på sin mamma i 
vardagsrummet. ”Hon är min drivkraft. Jag gör 
det här för henne.”

VAD HAR DU FÖR PLANER FÖR FRAMTIDEN?
– Jag vill se Diva Maker bli ett globalt företag 
som erbjuder det bästa håret någonsin med  
priser som är jämförbara med kvaliteten. Jag 
vill också se oss som ett hållbart och omtänk-
samt företag som bryr sig om människorna på 
denna planet. Jag och mina partners planerar 
för hur vi kan bidra på bästa sätt. Vi ska göra 
något för människor som lider av Alopecia (hår-
avfall) och cancer. Vi kommer att erbjuda våra 
produkter till kvinnor som har gått igenom 
några av de saker jag själv har gått igenom. 
Jag vill att Diva Maker ska vara ett humanis-
tiskt företag som bryr sig om mänskligheten. 
För närvarande exporterar vi mest till USA, 
men planen är att bli större både i Europa och 
Mellanöstern.

”Kärlek, fred, 
framgång och lycka”

VAD ÄR FRAMGÅNG FÖR DIG?
– Framgång för mig är att kunna göra de saker 
som jag vill göra, när jag vill göra det och hur 
jag vill göra det. Jag har även en text på väggen 
hemma som lyder ”Kärlek, fred, framgång och 
lycka”. För mig handlar framgång även om att 
leva ett lugnt liv, att kunna hjälpa, nå ut och 
dela din kunskap med andra människor. Jag 
tror även att tydlig medvetenhet är ett verkligt 
tecken på framgång.

FAKTA

Företag: Diva Maker
VD: Louise Brooks
Start: 2006
divamakerhairprosthetics.com

Läs hela intervjun med Louise på hna.se

FÖRETAGARPORTRÄTT
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”
Malin Palmberg
Näringslivsutvecklare 
Sandvikens kommun Projektet har givit oss alla ett 

större nätverk att ta hjälp ifrån.”

– VI HAR ALLTID HAFT TYDLIGA MÅL 
för integrationen här i kommunen och vi 
tycker att det är otroligt viktigt att jobba med 
mångfald och inkludering. Accelerate Your 
Business har varit ett intressant och spännande 
projekt inom det området och givit oss nya 
tankesätt och idéer. Att delta i ett projekt som 
det här ger alltid extra kraft och det blir möjligt 
att pröva nya sätt att arbeta, säger Malin.

Trots tidigare insatser kände kommunen att de 
ville göra mer för att nå ut med information 
kring vad de kan erbjuda. Det senaste året har 
dock bjudit på många utmaningar, inte minst 
på grund av pandemin.

– Den största utmaningen var att göra oss  
mer kända för den här målgruppen. Att hitta 
kanalerna som når fram till dessa personer. Vi 
vill ju tydliggöra att vi finns till för alla och att 
vi kan hjälpa till inom många olika områden 
och i olika stadier i företagandet. För oss är 
det så klart viktigt att fler företag startas i och 
omkring Sandviken. Pandemin satte dock lite 
käppar i hjulen då vi inte haft möjlighet att 
möta våra företagare i samma utsträckning som 
tidigare, men i det stora hela så känns det som 
att vi har har lyckats uppnå våra uppsatta mål.

Projektet har lett till många fördelar och 
insikter. Det täta samarbetet med företagarna 

och kommunerna sinsemellan har öppnat upp 
nya möjligheter för framtiden. 

– En av de största behållningarna med detta 
projekt har varit att få nya kontakter med de 
företag som deltagit och att se hur deras företag 
utvecklas i och med deras medverkan i AYB. 
Det har också varit väldigt givande att få utbyta 
erfarenheter med andra och lära känna kollegor 
i de övriga kommunerna. Det innebär att vi 
alla nu har ett större nätverk där vi kan tipsa 
och samarbeta kring den här frågan.

– Under arbetet har vi fått ett bredare perspektiv 
genom att samarbeta med fler aktörer som 
specifikt jobbar nära den här målgruppen. 
Vi har skapat olika arenor som är lättillgängliga 
och utvecklande för den här målgruppen, till 
exempel Starta eget-utbildningar på lätt svenska 
som genomförs i samarbete med Regionen. 
Vi förändrade även sättet vi marknadsför och 
bjuder in till olika event, exempelvis när det 
kommer till språkval och bilder. Jag imponeras 
också av den drivkraft, ambition och förmåga 
som deltagarna i projektet har. För dem är 
ingenting omöjligt och man hjälper verkligen 
varandra, avslutar Malin.

Sandvikens kommun är en av de deltagande pilotkommunerna  
i Accelerate Your Business. Malin Palmberg är näringslivsutvecklare 
och hon tycker att programmet har gett flera intressanta insikter.
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FAKTA

Företag: HZ Rostfria
Start: 1979
hzrostfria.se ATT BRYTA NORMER OCH 

KROSSA BARRIÄRER
Fariba Ghaffari har arbetat på HZ 
Rostfria sedan 1996. Sedan den första 
arbetsdagen har hon delat kontor med 
grundaren Per-Åke som för 25 år sedan 
gav henne ett jobb i företaget. Fariba, 
som invandrade till Sverige från Iran 
1993, har i hela sitt liv kämpat för att 
bryta normer och främja kvinnors 
rättigheter i samhället. Redan i tidig 
ålder insåg hon att killar gavs mer  
frihet och fler möjligheter än tjejer, 
men med hennes mamma som driv-
kraft så krossade hon barriärerna och 
blev ingenjör. Nu står hon vid ett 
vägskäl – att ta över Per-Åkes företag 
eller gå vidare. Det här är berättelsen om 
Fariba.

HEJ, FARIBA! VILKEN SPÄNNANDE BAK-
GRUND. KAN DU BERÄTTA LITE MER?
– Jag är född i Teheran och växte upp i en 
fattig familj tillsammans med mina föräldrar 
och syskon. Det var mycket som vi saknade 
under uppväxten och som tjej förväntades 
man att gifta sig tidigt. Trots att jag växte upp 
under dessa förhållanden så slutade det i att jag 
utbildade mig till ingenjör. Det var verkligen 
tack vare min mamma. Hon pushade både 

mig och min syster om att bli självständiga och 
upp manade oss att vidareutbilda oss så mycket 
vi bara kunde. Jag studerade till ingenjör med 
inriktning på kemitextilindustri som då var 
den största industrin i Iran. Det var riktigt 
roligt och alla i min klass hade jobb innan vi 
var klara med studierna.

”Om jag väljer att ta 
över så kommer jag ge 

järnet.”

HAR DET ALLTID VARIT EN DRÖM FÖR DIG ATT 
VARA FÖRETAGARE?
– Att bli företagare har faktiskt aldrig varit en 
dröm, fast jag har haft möjligheten. Att leda 
har dock varit en naturlig del i min person-
lighet. Jag har alltid älskat att ta ansvar och 
driva saker och ting. Jag har inte planerat för 
att bli entreprenör, men vissa saker finns inom 
oss. Men nu står jag vid ett vägskäl att ta över 
det här företaget. Jag gör redan en stor del av 
jobbet idag så det skulle egentligen inte vara en 
så stor förändring, men om jag väljer att ta över 
så kommer jag ge järnet, avslutar Fariba med 
en bestämd blick.

Läs hela intervjun med Fariba på hna.se

FÖRETAGARPORTRÄTT
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” En höjdpunkt att få lära 
känna Hsa Noo”

– EN AV ANLEDNINGARNA till att Entré 
Hofors gick med i Accelerate Your Business-
projektet var för att kartlägga vilka företag som 
leds av utlandsfödda kvinnor i kommunen. 
Målet var att få kunskap om hur vi på bästa 
sätt kan nå ut och hjälpa drivna kvinnor.

– Vår utmaning var att hitta kvinnor som drev 
företag och som är födda utanför Europa.  
Vi kontaktade först ett flertal företagarkvinnor 
i kommunen, men de var alla födda i Sverige 
eller Europa. Det fanns inget lätt sätt att iden-
tifiera målgruppen, men vi hittade till slut en 
kvinna från Myanmar som sitter i styrelsen för 
ett lokalt företag här i Hofors som sedan kunde 
leda oss till flera företagare, säger Eva Kjellson 
på Entré Hofors.

Hofors har en lång tradition av att ställa upp 
och hjälpa människor. Det finns många eld-
själar på orten som lyckats inspirera människor 
att vilja bidra på ett sätt eller ett annat. Uppstår 
ett problem eller ett behov så finns det alltid 
någon som känner någon som kan hjälpa till. 
Den lilla bruksorten har ett rikt föreningsliv 
och många studiecirklar som gör det lätt att få 
kontakt med människor. Att orten är liten ger 

även andra fördelar – undersökningar visar på 
att invånarna har god kunskap om kommunen 
och att företagare, politiker och andra personer 
på ledande positioner bildar ett bra nätverk för 
näringslivet i Hofors.

– En höjdpunkt i projektet var att lära känna 
Hsa Noo och inspireras av hennes passion för 
odling. Det känns fantastiskt att hon har hittat 
en plats och ett yrke som hon verkligen älskar. 
Det jag också vill lyfta fram är erfarenhets-
utbytet som vi har haft med andra kommuner. 
Det utbytet har gett oss mycket kunskap och 
en chans att reflektera över vårt eget arbete 
med att hjälpa utrikesfödda kvinnor som vill 
starta företag.

BEREDER VÄG FÖR NYA FÖRETAG
– Vårt nästa steg är att utöka antalet informa-
tionskanaler så att vi kan nå ut ännu bredare. 
Vi arbetar även med att förbättra kommunika-
tionerna till och från Hofors så att fler kan ta 
sig hit. Utbyggnaden av fiberuppkoppling går 
stadigt framåt och vi ser även till att det finns 
attraktiva bostäder och tillgänglig industrimark 
för företag som vill etablera sig här på orten, 
avslutar Eva.

Sedan december 2004 har den ekonomiska föreningen Entré Hofors 
i uppdrag att arbeta med kommunens näringslivsfrågor. Uppdraget 
vänder sig till befintliga och nystartade företag med syfte att hjälpa 
till vid nyetableringar, erbjuda kompetensförsörjning och att skapa 
bra attityder kring eget företagande. I detta agerar Entré Hofors 
som länk mellan näringsliv, kommun, Hofors Hus AB och skapar 
ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas.

– Hofors har en lång 
tradition av att ställa 

upp och hjälpa 
människor.

Eva Kjellson, 
Informatör

Näringslivsavdelningen Hofors kommun
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FAKTA

Företag: Hagafixarna
Start: 2019 ETT HELT NYTT LIV – LÅNGT 

IFRÅN FLYKTINGLÄGRET
Hsa Noo är en av de kvinnor som har 
skapat sig ett helt nytt liv i Sverige. 
Hon sitter idag i styrelsen för företaget
Hagafixarna i den lilla bruksorten 
Hofors i Gästrikland där hon även är 
ansvarig för företagets grönsaksodling. 

Född i Myanmar (tidigare Burma), uppväxt 
under svåra förhållanden under 10 år i flyk-
tingläger i Thailand för att sedan hamna i 
Sverige som kvotflykting. Detta är berättelsen 
om Hsa Noo.

HEJ, HSA! KUL ATT ÄNTLIGEN FÅ TRÄFFA DIG. 
BERÄTTA, HUR BÖRJADE DIN FÖRETAGARRESA?
– Min företagarresa började 2018 när jag gick 
en kurs via Coompanion för start av arbets-
integrerat socialt företag. Där träffade jag 
Mikael och Suzanne som driver Hagafixarna. 
Under kursen pratade jag ofta om mitt intresse 
för odling och de behövde vid den tiden hjälp 
på företaget. Jag fick börja med att praktisera 
hos dem och sedan 1 maj 2019 är jag anställd 
och ansvarig för odlingen av grönsaker och 
växter. Jag sitter också med i styrelsen sedan 
april 2021.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU HAR ETT  
SÅ STORT INTRESSE FÖR ODLING?
– Redan som barn var jag intresserad av att 
plantera och odla grönsaker. Under hela mitt 
liv har jag varit fascinerad av att se något gro 
och växa. Att se resultatet av ens omvårdnad 

och skötsel. Jag bara älskar det och intresset är 
starkare idag än någonsin.

FINNS DET ETT MOTTO SOM DU LEVER EFTER?
– Om jag tänker tillbaka på mitt liv, min 
barndom och vad jag har gått igenom så har 
det inte varit så bra. Det har varit väldigt tufft, 
men trots det så vill jag vara positiv och kämpa. 
För mig så är det Gud som har planerat det 
här och han är min ledsagare genom livet. Mitt 
motto att jag alltid ska kämpa och vara bättre 
än gårdagen. Jag ska också finnas till hands för 
min omgivning och hjälpa andra som har det 
svårt för jag vet hur det är, jag har varit där.

HUR KÄNDES DET ATT FÅ ARBETE  
PÅ HAGAFIXARNA?
– Det var helt fantastiskt! Jag är så tacksam 
över att ha kommit i kontakt med Mikael och 
Suzanne som har gett mig möjligheten att 
komma in i samhället genom det här arbetet. 
Jag vet hur svårt det kan vara att få ett jobb i 
Sverige om man inte har en utbildning eller 
kan språket. Därför är jag så tacksam för att jag 
har ett arbete och kan vara med och bidra till 
samhället.

HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN?
– Jag tänkte inte så mycket på framtiden, 
faktiskt. Jag gör mitt bästa och försöker leva 
mitt liv så gott det bara går. Man vet ju aldrig 
vad som kommer hända, men jag vet att Gud 
har en plan för mig, avslutar Hsa.

FÖRETAGARPORTRÄTT

”Under hela mitt liv  
har jag varit fascinerad  

av att se något gro och växa.”
Läs hela intervjun med Hsa Noo på hna.se
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Ola Sjöström 
Näringslivsutvecklare

Hudiksvalls Näringslivsbolag

Otroligt viktigt att denna  
kompetens når beslutsfattarna.”

– Den största utmaningen i det här projektet 
var att nå ut till de utrikesfödda personerna 
och berätta att HNA finns och vilka tjänster  
vi erbjuder. Många av dem har varit företagare 
 i sina hemländer, men vet inte hur de ska 
kunna driva företag i Sverige. 

Det stora intresset kring projektet vittnar 
om hur viktigt och eftertraktat en sådan här 
satsning är.

– Jag har som näringslivsutvecklare deltagit 
i utvecklingsdialogen med de företag som är 
verksamma i vår kommun. Bland annat så 
har jag informerat om olika finansierings-
möjligheter och också kunnat varit behjälplig 
när de sökt företagsstöd från Region Gävle-
borg. Vidare har jag informerat om vad 
Näringslivsbolaget (HNA) kan hjälpa till med.  
Den viktigaste insikten som jag fick vetskap 
om var att målgruppen skapar många fler 
arbetstillfällen än genomsnittet. Det är ju helt 
fantastiskt!

Det är något som vi måste nå ut med och tala 
om för beslutsfattare, politiker, tjänstepersoner 
och allmänheten. Vi måste också stärka sam-
arbetet med bland annat Arbetsförmedlingen 
som träffar målgruppen först och som i sin tur 
kan lotsa de som är intresserad av att starta 
eget vidare till oss. Sedan måste vi finnas på  
de arenor där målgruppen finns.

– Vi på Näringslivsbolaget har ett systematiskt 
arbete kring jämställdhet och mångfald och 
projektet Accelerate Your Business har fått oss 
att lyfta blicken ytterligare och fördjupa vårt 
arbete för att uppnå ett mer inkluderande 
näringsliv, avslutar Ola.

Ola Sjöström har jobbat i över 10 år som handläggare i företagsstöd både på 
Länsstyrelsen och Region Gävleborg och har träffat många företagare genom 
åren. Idag är han näringslivsutvecklare på HNA i Gävleborg och en viktig 
del i projektet för att stötta de regionala företagen som drivs av utrikesfödda.

”
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ETT NETFLIX  
– FAST FÖR KLÄDER

Sam och Sara Selman är systrarna som 
valt att starta sitt företag vars affärs-
modell bygger på hållbarhet och cirku-
lär ekonomi. De valde nyligen att sätta 
sina KTH-utbildningar på paus för att 
helhjärtat kunna utveckla sin affärsidé 
som de beskriver som ”ett Netflix – fast 
för kläder”. 

Deras målmedvetenhet och ambition har 
fått dem att satsa på något som verkligen är 
meningsfullt och något som de kan blicka 
tillbaka på och känna stolthet över.

HEJ, SAM OCH SARA. BERÄTTA, HUR BÖRJADE 
ER FÖRETAGARRESA?
– Vi kläckte faktiskt den här idén redan 2016 
då jag och Sam bodde tillsammans. Eftersom 
vi är systrar så brukade vi alltid låna varandras 
kläder och när vi skulle gå på någon tillställning 
så kände vi ofta att vi inte hade något att ha 
på oss – trots att garderoben var full av kläder. 
Samtidigt ville vi inte köpa nya plagg för vi 
visste att det endast skulle användas den kvällen 
och sedan aldrig mer. ”Man borde kunna hyra 
kläder för en dag” sa vi utan att egentligen 
tänka på att det skulle bli vår affärs-
idé i framtiden.

OK, MEN FÖRKLARA NÄRMARE – VAD ÄR DET 
NI EGENTLIGEN GÖR?
– Vi brukar beskriva vår företagsidé som ”ett 
Netflix – fast för kläder”, då förstår alla vad det 
är vi erbjuder. I stället för att köpa nya plagg, 
så hyr du dem helt enkelt under en månad. 
Du skickar sedan tillbaka dem och får en ny 
uppsättning nästa månad beroende på vilken 

typ av prenumeration du har valt. Grund-
tanken är att vi köper in bra märkeskläder på 
second hand-marknaden och hyr sedan ut dem 
till riktigt bra priser via vår hemsida.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA SYSTRAR 
OCH DRIVA ETT FÖRETAG TILLSAMMANS?
– Det bästa är just att vi är två – när den ena 
faller så hjälper vi varandra att komma upp 
igen. På det sättet så blir resan både enklare 
och roligare. Vi känner ju varandra utan och 
innan och vi kan peppa och stötta varandra på 
ett helt annat sätt än vad andra kan göra. 

HUR BALANSERAR NI ERA TVÅ KULTURER?
Sam: Det känns som att det finns två sidor på 
det där – du är utvandraren där och invandraren 
här. Och ibland krockar de här olika kulturerna. 
Nu när jag blivit äldre så har jag lärt mig att 
det ena inte är bättre än det andra. Det finns så 
många sätt att leva på. Man behöver inte välja 
sin identitet, man kan vara vem man vill.

HAR NI NÅGRA TIPS TILL BLIVANDE 
FÖRETAGARE? 
– Se din bakgrund som en superkraft och 
omvandla det till din drivkraft. Många kan 
känna sig utanför för att man är annorlunda, 
ser annorlunda ut eller tänker lite annorlunda.
I tonåren ville man verkligen smälta in, speciellt  
om man växer upp i en liten stad med få 
människor som ser ut som du, men nu på 
äldre dagar så ser jag fördelarna med att få växa 
med två bakgrunder. Möten och diskussioner 
med människor som tänker annorlunda ger 
så mycket mer värde – man får nya perspektiv 
och nya idéer, avslutar Sam och Sara.

Läs hela intervjun med Sam och Sara på hna.se

FÖRETAGARPORTRÄTT

FAKTA

Företag: SamSara
VD: xxx
Start: 
xxxxx.com

Fo
to
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ta
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n

FAKTA
Företag: SamSara Selected
Grundare: Sam och Sara 
Selman
Start: 2021
samsaraselected.com
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UPPTÄCK EN HELT NY 
VÄRLD AV FÖRETAGARE
Under de två år som projektet har drivits så har det funnits många stunder som 
visar på vilken kraft som finns i ett sådant här projekt. Det har varit fantastiskt 
roligt, lärorikt och intressant att följa våra deltagare på deras företagarresa.  
Här följer några kommentarer och citat från företagare i de deltagande bolagen. 
Du kan läsa hela intervjuerna med respektive företagare på hna.se.

Det finns inga 
böcker som kan 
ersätta det jag har 
lärt mig under 
dessa år.”

” Oavsett vad du 
gör så kommer 
det tillbaka till 
dig.”

Gör det du 
drömmer om nu 
– vänta inte tills 
imorgon.”

” Det är nu eller 
aldrig.”

”

” Det är ett 
privilegium att 
kunna kalla två 
platser för sitt hem”

Framgång för mig 
är kärleken  
till allt jag gör.”

”

Landsbygden is 
the shit.”

Kristina Kasimir
Krissos Eco Cleaning AB

Boonwong Sorrasit
Boonwongs Thailivs

Mengmeng Ye
Mandarin Palace

Orquidea Diaz
Metamorphosis

Chung Jansson
Hudiksvall Apartment 
Service

Mayada Hashim
Was International Mart 
Handelsbolag

Petra Shara Stoor
House of Helsinglight

”

” ” Jag förlorar alltid 
mina kunder  
och det gör mig glad.”

Narissa Persson
Engelska i Fokus Hälsingland  
/ Nr 1 BrownSugar

Att bidra och 
göra skillnad 
– det känns 
som verkliga 
framgångar för 
mig.”
Karin Edman
KRE Karin Edman

” En gång i tiden hade 
jag ingenting  
och titta var jag är 
idag.”

Clementina Godwin
Cang Management 
Consulting AB

”

Livet är som 
en skola fast 
tvärtom.”
Kathy Matus
La Kathy

Ful är du, men mig  
skrämmer du inte.”

”
Fatime Kaposztas
Nerd World

Tro på dig själv 
även om ingen 
annan gör det!  
Du klarar det här!”
Anneli Pietikäinen
Förlag Livsinspiration i 
Sverige

Det bästa med att 
vara företagare är att 
jag får använda min 
kreativitet”
Dorothea Guth
Hudik Bröd

Att göra det som  
känns bra i 
magen.”
Mira Jonsson
A-Assistans

Jag trivs när jag 
har många bollar i 
luften”

Adrienn Kiss
Kaveln & Paletten

”

” ”

” ”
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NIO VIKTIGA NYCKLAR
Vi har samlat de nio viktigaste nycklarna som vi anser är framgångsfaktorer för att 
nå ett inkluderande företagsklimat. Vissa av dem kan ta lite tid att implementera 
medan andra är redo att användas redan idag. Var en del av lösningen du också.

ORDET FRAMGÅNG BÖR OMDEFINIERAS
Oftast definieras framgångsrika företag i form av omsättning eller utifrån 
antalet anställda. Men det kanske istället bör handla om att omvandla sin 
passion till egen försörjning eller om att växa organiskt och långsiktigt? 
Flera av de kvinnor som vi kommit i kontakt med uttrycker just det – att 
det faktiskt handlar om att få göra något som de brinner för och som  
ger dem mening i livet. Därför anser vi att definitionen av framgångsrika 
företag bör breddas och förnyas.

ALLA ÄR OLIKA
Det finns en tro på att resultaten från den här typen av projekt ska kunna ge  
en samlad bild av en specifik grupp, men det har visat sig vara mer komplicerat 
än så. Bland de företagare som vi har kommit i kontakt med under projektet 
så ser vi två gemen samma nämnare – vision och drivkraft. Det finns inget som 
tyder på övriga likheter, till exempel att de kommer ifrån samma länder, har 
samma bakgrund eller något annat. Det är därför viktigt att förstå att det krävs 
ett individanpassat tillvägagångsätt för respektive person istället för att tro att 
alla i en specifik målgrupp har samma behov.

TA TILLVARA POTENTIALEN HOS ERFARNA ENTREPRENÖRER
Företagandet värderas högt bland de utrikesfödda. Många av  
dem kommer från företagarfamiljer och har lång erfarenhet av 
entreprenörskap i sina hemländer. För att inte gå miste om denna 
 potential som finns i vårt land så behöver vi ta tillvara på allas 
kompetens. Sätt in företagsfrämjande insatser på en gång och låt 
inte entreprenörerna vänta i åratal innan de får möjlighet att  
etablera sig i det nya landet. 

REPRESENTATION RÄCKER INTE
Vi går miste om många framgångssagor på grund av fördomar och  
vår förutfattade syn på hur ”riktiga” företag och innovationer ska drivas 
och se ut. Men hur kan vi då bli mer medvetna om när vi faktiskt  
undervärderar, exkluderar och exotifierar företagare och deras affärsidéer?  
Vi anser att det inte finns brist på mångfald i Sverige utan att bristen  
i första hand handlar om representation. De strukturella hindren, där  
inkludering inte genomsyrar hela organisationen, måste rivas för att ge 
utrymme för nya perspektiv. Lyft de berättelser som inte syns eller hörs,  
låt nästa talare på er nätverksträff vara någon ni inte tänkt på tidigare, 
arbeta proaktivt för att få dit underrepresenterade målgrupper och utbilda 
er kontinuerligt i de här frågorna.

BETYDELSEN AV ATT FÅ PRATA SITT EGET MODERSMÅL
Att kunna berätta om sin affärsidé har en central roll när du möter 
företagsfrämjare och många har uttryckt svårigheten att göra sig förstådd 
och bli tagen på allvar. En av de insatser vi erbjöd redan ifrån start var 
att ge företagarna möjligheten att tala sitt eget modersmål i samtalen 
med oss. Företagarna har uppskattat att få prata sitt eget modersmål och 
haft enklare att uttrycka sina affärsidéer utan att känna sig begränsade av 
språket, i synnerhet för att beskriva de termer som är kopplade till deras 
företag. Vi har därför använt oss av tolktjänster som bidrog till ett mer 
naturligt och avslappnat samtal.

EN GEMENSAM DÖRR IN
Vi är många i det företagsfrämjande systemet som erbjuder olika tjänster 
till företagare. Vi kan dock inte förvänta oss att företagarna ska ha koll på 
vad alla olika aktörer gör. Ur ett företagsperspektiv så har det ingen större 
betydelse om stödet ges av Almi, NyföretagarCentrum, Mellansvenska 
Handelskammaren eller kommunen för att tillfredsställa den enskilda  
företagarens behov. Därför måste vi bli bättre på att samarbeta och  
samordna våra insatser – företagarna ska känna att de har en gemensam 
dörr in till alla våra tjänster.

1

2

3

4

5

6
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DET KRÄVS FLER FÖR FÖRÄNDRING
Riktig förändring kräver ett holistiskt perspektiv, att vända sig till alla 
nivåer, från gräsrotsnivå till systemnivå. Projektet har arbetat med flera mål-
grupper för att en förändring ska ske på riktigt. Vi har skapat kännedom 
om det företagsfrämjande systemet hos målgruppen och där de upplevt att 
deras kompetens och behov stått i centrum. Ett fördjupat arbete har skett 
hos främjare för att uppnå jämställdhet och mångfald. Civilsamhället har 
fått en ökad kännedom om målgruppens potential och en förnyad bild av 
vem som är företagare. 

VÄRDERINGSSTYRT LEDARSKAP ÄR AVGÖRANDE
Det är lätt att tro att jämställdhet, inkludering och mångfald är något 
som kan arbetas med i projektform, men för att lyckas med detta krävs 
att de här frågorna återfinns i organisationens DNA. Därför behövs ett 
tydligt, värderingsstyrt ledarskap som driver detta som långsiktiga över-
levnadsfrågor för organisationen.

BJUD IN MÅLGRUPPEN TILL SAMTAL
Vi som är en del av det företagsfrämjande systemet har alla i uppdrag 
att främja företagandet på olika sätt. Erbjudanden formas ofta utan att 
företagen får vara med och uttrycka sina behov. Bjud in målgruppen till 
samtal och ringa in behoven som inte är tillfredsställda. Inkludera och låt 
alla perspektiv ta plats. Resultatet blir mer eftertraktade tjänster som får 
ett större deltagande och bättre genomslag.

RÖSTER FRÅN PROJEKTET
7

8

9
”Jag är mer 

än nöjd, konsul-
terna har levererat 

mer än 100% till mig 
och anpassat tjäns-
terna efter mina 

behov.”

”Program-
met har hjälpt mig att 

fokusera på produktionen 
och utvecklingen av mina pro-

dukter, samt marknadsföring. Jag 
har fått bra verktyg med mig även 

efter projekttiden och fått klarhet i de 
frågeställningar jag har haft. Under 

denna tid har jag lanserat både 
min hemsida och 

webbutik.”

”Thanks for 
all support! The best 

have been to get help with 
business development and 
focusing on scaling up my 
business internationally.”

”Vi har verk-
ligen förstått vikten 

av ” kundresan” och bety-
delsen av marknadsföring. 
Vi är så mycket bättre på 
det nu och fått hjälp med 
att utforma attraktiva 

erbjudanden.”

”Jag har lärt 
mig mycket genom 

projektet. Jag har fått en 
större förståelse för hur man 

ska driva företag och en större 
lust att utveckla min kompetens 

inom odling som är väldigt 
roligt och mitt stora driv i 

livet.”

”Fick 
tolkhjälp! Så bra! 

Jag fick en möjlighet 
att bli förstådd och 

kunde gå fram i mitt 
företagande.”

”Projektet 
har utgått från 

mina behov, så tack-
samt! Nu är jag export-
mogen för den interna-
tionella marknaden.”

”Jag själv är 
mer än 100% nöjd med 

den hjälp och bemötande som 
jag har fått från HNA och deras 
konsulter i deras Accelerate Your 
Business-program. Rätt personer 

på rätt plats. Nu har jag en riktigt 
bra plattform att arbeta vidare 
från med företagets etablering 

på den internationella 
marknaden.”

”Jag har 
genom programmet 

skapat kännedom och för-
djupning av mina tjänster 

som jag ska erbjuda utifrån 
mitt företag till den inter-

nationella marknaden. 
Värt så mycket!”
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SAMMANFATTNING

Pandemin har påverkat företagen på flera olika sätt under den senaste tiden. 
Många företagare fann sig själva i en helt ny verklighet när kunderna mer 
eller mindre försvann över en natt. Staten presenterade stora stödpaket för 
att hjälpa företagen att överleva, men situationen blottade även hur orättvist 
systemet kan vara. Beroende på bransch och bolagsform blev de strukturella 
hindren och de ojämlika klyftorna ännu tydligare.

Pandemin har dock bidragit till att vi blivit 
mer flexibla i vårt arbetssätt, kreativa, lösnings-
orienterade och framför allt mer samarbets-
villiga. Det är något som vi bör ta med oss  
i allt vi gör, inte bara nu utan för alltid. 

MOD ATT VARA OBEKVÄM
Vi får ofta höra ifrån personer som är en del 
av systemet att det är svårt att förändra, att 
det ofta är någon annan som bestämmer och 
att faktiska förändringar tar för lång tid. Tänk 
dock på att systemet består av dig och mig.  

Bli bekväm med det obekväma och alliera dig 
med människor som vill framåt. Det kommer 
ge dig kraft under förändringsarbetet. Vi kan 
förändra och vi ska förändra.

– En återkommande frågeställning i det här 
projektet har varit hur vi når ut till de under-
representerade målgrupperna. Vår slutsats är att 
vi måste bli mer proaktiva i vårt arbete. Vi kan 
inte förlita oss på att företagarna hittar till oss 
– vi måste finnas på de arenor som de befinner 
sig på, säger Lava Bastan, evenemangs- och 

möteskoordinator på Hudiksvalls Näringslivs-
bolag.

– Vi hoppas att projektet leder till att vi  
företagsfrämjare blir mer effektiva, bättre på 
samverkan och att insatserna blir jämställda. 
Inte förrän då, kommer alla känna sig välkomna 
att få hjälp att starta och utveckla sina företag 
på lika villkor i vår region. säger Birgitta  
Piippola, affärscoach & processledare på HNA.

– Vi som är en del av systemet har ett viktigt 

ansvar att bemöta alla på samma sätt baserat  
på de sju olika diskrimineringsgrunderna  
– kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet,  
religion, funktionsnedsättning, ålder och  
sexuell läggning, avslutar Mitalee Kotak,  
vd och projektchef på HNA.

Låt oss skapa bättre förutsättningar för alla  
som vill starta, driva och etablera företag i 
Sverige och låt inte fördomar och förutfattade 
meningar stå i vägen i arbetet.

Fr. v. 
Mitalee Kotak
vd

Birgitta Piippola
processledare och affärscoach

Lava Bastan
evenemangs- och möteskoordinator



För mer information, vänligen kontakta Mitalee Kotak, vd Hudiksvalls Näringslivsbolag 
mitalee.kotak@hna.se    070-969 33 47

”En gång i tiden hade jag 
ingenting och titta var 

jag är idag.”


