
Kunnskap, verktøy og metoder for å fremme 
gründerskap blant innvandrere 

Energetics 2018: Fornebu, 15. oktober 2018. Marianne Solbakken

.
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Behov for å justere virkemidler og arbeidsmåter  
- slik at innvandrere med etableringsplaner får 

den støtten de trenger…



Hva kan gjøres?
• Åpen dør inn til næringsappratet

• Ta på alvor og møt med respekt

• Kartlegg og anerkjenn den 
flerkulturelle bakgrunnen

• Veilede i forretningsutvikling og 
finansieringsbistand

• Etablereropplæring i flere faser og 
raskt over i det ordinære systemet

• Koble på nettverk og kompetanse

• Finne ressurser i lokalsamfunnet 
Mentoren gir meg støtte som menneske i tillegg til å 
være diskusjonsparter i selve forretningen. 
- Oranut (On) Rennemo. 
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Gode grep fra Tromsø, Hedmark og Telemark

• Hva har dere erfart/oppnådd i prosjektet?

• Hvilke utfordringer har dere støtt på som har betydning for hvordan dere 
jobber og de planene dere har fremover?

• Hva er de gode grepene/hvilke råd vil du gi andre?

Erfaringer fra Sprinter Tromsø, Ungt Entreprenørskap Hedmark og MØY 
Intensiv Telemark



Sprinter Tromsø

https://prezi.com/view/rwVAxfcPeD5wRY1rRPeg/




Et kursprogram utviklet av Wenche Holdhus og Cathrine 

Lyngstad for MØY -Telemark 

MØYintensiv



MØYintensiv – BAKGRUNN: 

• Vi erfarer at mange kvinner ikke tror 
nok på seg selv og sitt 

vekstpotensiale, og dermed ikke tør 
å følge sin drøm.



MØYintensiv- MÅL:

MØYintensiv som mål å styrke innvandrer kvinner som 
har en gründerdrøm. 

Ved å bygge opp selvverd og bevisstgjøre ressurser, 
åpnes det opp for muligheter som kan gjøre drømmen 

til virkelighet.   



MØYintensiv  -

GJENNOMFØRING:

• MØYintensiv kursprogram gjennomføres over seks 
samlinger, à 2,5 timer,  med 6-10 deltakere i hver 

gruppe

• MØY intensiv – et kursprogram  hvor vi  møtes som 
likesinnede – som medkvinner!

• Kvinnene som ønsker å gå videre med sin 
grunderdrøm etter MØY intensiv, får tilbud om å 

delta i grønn løype i ordinær MØY nettverks gruppe.



MØYintensiv – METODE:

Grunderens veksttre 

En bevisstgjøring av den personlige livsreise -med 
fokus på historie, ressurser,  og muligheter!



MØYintensiv
Gründerens veksttre



MØYintensiv- avsluttet kurs 09.10.18.
Skien Røde Kors kvinnegruppe- 9 kvinner- 5 nasjonaliteter- 7 ønsker å delta  

videre i MØY-grønn gruppe





MØYintensiv 
Tilbakemeldinger:

• ”Jeg opplevde å bli rettere i ryggen….jeg vokste”, Aliaa, 
farmasøyt fra Syria

• “Jeg er så glad for MØY – det var som å våkne opp”, Dinare, 
lærer fra vest Kina

• „Jeg fant tilbake til meg selv gjennom MØY - min drøm er mye 
klarere nå“ Samira, Røde kors medarbeider fra Irak. 

• „MØY har åpnet øynene mine og gjort meg mye tryggere på 
meg selv og min drøm! Nå tør jeg!“ Enna, student fra Bosnia.


