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Mölndalsbaserade bistånds-
organisationen NavPartners 
medverkar till småföretags-
utveckling i Kenya. Nu vill 
organisationen stärka arbetet. 
Därför besökte tre personer, 
från samarbetsorganisationer 
i Nairobi, Mölndal och Sverige 
i månadsskiftet.

Besöket var ett led i den Sida-finan-
sierade förstudie som pågår med 
syfte att starta ett pilotprojekt där 
företagsinkubatorer i Nairobi hjäl-
per, stöttar och coachar landsmän i 
deras ambitioner att utveckla sina 
nystartade företag.

Per-Olof  Edström på NavPart-
ners i Mölndal förklarar:

– Vi ville visa hur svenska inku-
batorer och mentorer fungerar i det 
svenska samhället för att visa möj-
ligheterna och för att ge en så bred 
bild som möjligt till motsvarande 
personer i Kenya. Pilotprojektet 
syftar till att ytterligare stärka och 
öka verkningsgraden av det utbild-
ningsprogram i entreprenörskap 
som vi bedrivit sedan 2000. 

Svenska exemplet inspirerar
Vad kan kenyaner lära av svenska 
inkubatorer?

– Vad våra samarbetspartners sla-
gits av är hur välordnat det svenska 
samhällets institutioner fungerar 
runt nyföretagande. De har inspi-
rerats av de modeller som används 
vid olika inkubatorer i Sverige. Det 
kan röra sig om hur man stimulerar 
innovation och produktutveckling 
och hur man mobiliserar olika kom-
petenser och aktörer som stöd för 

specifika företags behov. Innehåll 
och metoder i den utbildning som 
inkubatorerna ger har också varit 
av intresse. Både kenyanerna och vi 
på NavPartners har uppmuntrats av 
att höra om de ideella krafter, erfar-
na entreprenörer, som kostnadsfritt 
delar med sig av sina erfarenheter 
runt om i Sverige.
 
Samarbete viktigt
Om allt går enligt planerna ska 
NavPartners starta ett av Sida stött 
pilotprojekt för företagsinkubatorer 

Tel: 031-27 70 14
info@navpartners.se
www.navpartners.se

Långväga besökare inspireras av svenskt nyföretagarstöd. Fr. v. Mike Mutungi, ledare för I Choose Life-Africa, 
som arbetar med hiv/aidsfrågor på flera universitet i Kenya, Dora Waruiru ledare för småföretagarfonden EPTF 
och Nicholas Simani ordförande för EPTF. 

Svenska inkubatorer inspirerar kenyaner

i januari 2007, som förhoppningsvis 
övergår till en fast och expanderade 
verksamhet i framtiden, då med ke-
nyansk finansiering. 

– Våra partners från Kenya; 
Nicholas, Dora och Mike har goda 
kontakter med lokalt näringsliv, 
myndigheter, högskolor och orga-
nisationer något som är viktigt när 
man arbetar med näringslivsut-
veckling och med att få ned arbets-
lösheten.  

NavPartners företrädare och be-
sökarna från Kenya besökte Borås, 

Jönköping, Västerås, och Uppsala 
under sitt besök i Sverige och höll 
även en informationsträff i Bifrost-
kyrkan i Mölndal. 

– Den information och de kon-
takter vi fått under resan kommer 
att vara värdefulla i det fortsatta 
arbetet. Vi har också sett att mö-
tet med kenyanerna har engagerat 
många här i Sverige vilket också är 
viktigt som grund till utökat samar-
bete mellan Sverige och Afrika. 

Fakta:

NavPartners samarbetsorgani-
sation EPTF (Economic Pro-
jects Trust Fund of the Navi-
gators) har sedan 1989 hjälpt 
företag i Kenya att komma 
igång genom rådgivning och 
lån. Inom ramen för EPTF 
har NavPartners sedan 2000 
medverkat till att utveckla ett 
utbildningsprogram inom en-
treprenörskap för arbetslösa 
kenyaner med minst gymna-
sieutbildning: GAP (Graduate 
Assistance Programme). Fi-
nansiering och kvalitetsut-
veckling står NavPartners och 
Sida för. Sedan 2000 har 415 
personer genomgått GAP i Ke-
nya, 149 företag har bildats och 
i dessa företag har ytterligare 
cirka 140 personer anställts. 
Såväl Sida som NavPartners 
har genom åren erfarit att en 
av de mest effektiva formerna 
för bistånd görs om det redan 
från början finns en lokal för-
ankring upparbetad i bistånds-
landet. NavPartners medverkar 
även i ett omfattande hiv/aids-
projekt i Kenya och Uganda.   
NavPartners har sitt huvudkon-
tor på Skrittgatan i Åby.

Antal inbrott och skadegörelse i Möln-
dals stad ökar inte, men tjuvarna blir 
allt effektivare.

– Trygg miljö ute på arbetsplatserna 
skapar högre produktivitet. Det ligger 
i allas intresse att öka säkerhetsmedve-
tandet, säger kriminalinspektör Per-
Arne Nilsson i Mölndal.

Det började 1999 i Åbro Industriområde. Fö-
retagsföreningen bjöd in Polisen i ett gemen-
samt försök att ta tag i brottsproblematiken i 
området.

– Det är viktigt för företagare med en bra 
sammanhållning.  Jag brukar säga att sam-
verkan ger rättvisan styrka. I Åbro köpte man 
gemensamt in bevakningstjänster vilket blir 
billigare för var och en. Nu är situationen i 
Åbro acceptabel.

I våras har situationen för företagare i Lin-
dome kommit upp på bordet. I ett möte i mars 
slöt 60 Lindomeföretag upp. Vad Polisen i 
Mölndal kan göra är att dela med sig av sina 
erfarenheter och sin kompetens i att tänka sä-
kerhet.

– Vi från polisens sida önskar gärna en ge-
mensam företagarförening i Lindome för att 
underlätta dialogen. Tar Lindomeföretagen 
vara på bollen är vi inom polisen med.

Agera på flera plan
Nu handlar säkerhetssituationen inte bara om 
att köpa bevakningstjänster, ökad säkerhets-
medvetande kräver mer än så:

– Vi inom Polisen ska fokusera på den ope-
rativa verksamheten, det vi är bäst på. Men 
säkerhetstänkande handlar om så mycket 
mer. Kriminaliteten på arbetsplatserna förde-
las ungefär lika på; traditionell kriminalitet 
som inbrott, intern personal och administra-
tiva missar. För chefer och arbetsgivare gäller 

det att skapa tydliga spelregler, säkerhetspo-
licys om drogproblem, tystnadsplikt, respekt 
för arbetstider, it-kultur, säker förvaring med 
mera, för vad som gäller på företagen. Då 
finns redskapen att hantera uppkomna pro-
blem. För den anställde innebär en tryggare 
arbetsplats en roligare arbetsplats. Vi måste 
få ned säkerhetstänkande på individnivå.

Per-Arne tar upp exemplen med bilinbrott:
– Det görs 30 000 bilinbrott i västra Göta-

landsregionen i år. Vi måste se på den totala 
effekten av dessa inbrott. Kalle som fått bilen 
förstörd använder halva den arbetsdagen åt 
telefonsamtal till polisen, försäkringsbolagen 
och bilverkstaden samtidigt som han är för 
upprörd för att göra ett fullgott arbete. Det 
innebär produktionsbortfall. Vi måste alla, var 
och en, se till att göra vad vi kan för att göra 
det så svårt för brottslingarna som möjligt. 

Effektiva larm
Utemiljön runt företagen är inte oviktiga i 
sammanhanget. En snyggt skött gräsmatta, 
bra belysning och kortklippta buskage ger 
signaler att här tänker företaget vidare.

– Larm är bra, men de ska vara företagsan-
passade. Vad är syftet med larmet? Vad hän-
der när larmet går? Ett inbrott sker på mellan 
30 sekunder och 3 minuter. Koppla gärna si-
rener och belysning till larmen, då ger de mer 
effekt. Dessutom bör alla vara aktsamma på 
vem företagen gör affärer med. Kolla identi-
tet, det kapas allt fler identiteter i Sverige idag 
och det är ett stigande problem.

Även om det finns mycket att göra ute på 
arbetsplatserna i Mölndal så är det ändå 
Mölndals stad som drabbas värst vad gäller 
inbrott och skadegörelse. Per-Arne tycker att 
det skett en attitydförändring även inifrån 
stadshuset.  

– Mölndals stad har på ett berömvärt sätt 
ställt upp de senaste åren.

 

Tillsammans kan vi skapa ett tryggare Mölndal. Ingen tjänar på att vi sponsrar brottsligheten 
genom att inte ta säkerhetstänkandet på allvar, säger kriminalinspektör Per-Arne Nilsson i 
Mölndal.

Tillsammans skapas trygga Mölndal

”    Samverkan 
ger rättvisan styrka


