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1. Inledning 

I regeringspropositionen Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-
talet (prop. 1997/98:165) anges två övergripande syften för storstadspolitiken. Det
första syftet handlar om vikten av att skapa förutsättningar för ekonomisk till-
växt, för att därmed öka sysselsättningen både inom storstadsregionen samt i det
övriga landet (tillväxtmålet). Det andra syftet avser att bryta den sociala och et-
niska segregationen i de bostadsområden som politiken riktar sig mot (integra-
tionssmålet).1

För att uppnå dessa två målsättningar har regeringen avsatt resurser som lett
till inrättandet av en rad olika insatser i storstadsregionernas s k utsatta områden.
Dessa insatser har ofta fokus på att antingen öka tillväxt och sysselsättning, eller
på olika sätt minska segregationen. En tolkning av regeringens syfte med att öka
tillväxten, och därigenom påverka sysselsättningen, är emellertid att regeringen
därmed även vill bidra till att personer som bor i de berörda områdena ska få det
lättare att komma in i samhället, dvs. integreras.

I regeringspropositionen uttalas:

Regeringens bedömning: Det är av central betydelse för utvecklingen av Storstadsregi-
onerna att fler företag kan bildas och växa. Pågående insatser inom näringspolitiken för
att underlätta tillväxten inom småföretagssektorn bör fortsätta. (Sid 61.)

Denna bedömning innebär att regeringen vill undanröja hinder för småföretag-
samhet, bland annat genom att underlätta för små företag att finansiera sin verk-
samhet. En annan viktig åtgärd är att förenkla de regelverk som omger de små
företagens verksamhet.

Ett sätt att öka både tillväxt och sysselsättning är alltså att uppmuntra perso-
ner i berörda områden att starta eget företag. För detta ändamål har kommu-
nerna inom ett par av storstadssatsningens områden finansierat s. k. företagsråd-

1 De bostadsområden som Storstadspolitiken riktar sig mot är i Stockholms län: Rinkeby, Husby, Tensta,
Skärholmen och Rågsved (Stockholms kommun); Huddinge kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun
samt Södertälje kommun. 
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givning. Detta innebär att människor får hjälp att starta upp ekonomisk verksam-
het i form av ett eget företag, där syftet är att berörda personer ska kunna försör-
ja sig själva. Inom företagsrådgivningens ram hoppas staten och kommunerna
även att det ska vara möjligt att få fram företag som har tillväxtpotential.

I regeringspropositionen omnämns även vikten av att ta tillvara den kompe-
tens som finns hos många personer med invandrarbakgrund.

Regeringens bedömning: Det är viktigt att ta till vara det intresse och den kompetens
för att starta eget företag som finns hos många personer med invandrarbakgrund. (Sid
71.) 

Storstadssatsningen inriktar sig på områden som genomgående har en stor andel
invandrare bland sin befolkning. Det har visat sig att många personer med invan-
drarbakgrund tenderar att bli egna företagare, vilket regeringen ser som en poten-
tial som det bör satsas på. Skälet till att regeringen anser detta viktigt är att den vill
ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som många invandrare har så att de kan
bidra till samhällsekonomin.2 Regeringen anser även att de svårigheter som
många invandrare möter på arbetsmarknaden, dvs. svårigheterna att få arbete,
kan minskas om det underlättas för dessa att starta eget företag.

I denna rapport kommer jag att fokusera på hur företagsrådgivning som an-
tingen är helt eller delvis finansierad med storstadssatsningsmedel fungerar i
Stockholms stad. Jag kommer att titta närmare på fyra olika insatser: Företagshu-
set i Rinkeby, Lunda Nova Näringslivscenter i Spånga/Tensta samt de två organi-
sationer som bedriver företagsrådgivning i Kista/Husby, dvs. Internationella före-
tagarföreningen i Sverige (IFS) och Nyföretagarcentrum.

Det första temat är att visa hur företagsrådgivningen är organiserad i respekti-
ve stadsdel. Hur insatsen är finansierad, hur många som arbetar inom insatsen
samt vem som ansvarar för den är här centralt. En viktig faktor är vilken betydelse
själva storstadssatsningen har för de olika företagsrådgivningarna. Vissa har valt
att satsa på redan befintliga insatser inom stadsdelarna, medan andra har hyrt in
företagsrådgivare som tillhör redan etablerade företagsrådgivningsorganisationer.
Det har även visat sig att det finns en stor mängd aktörer, t. ex. olika konsulter,
som bedriver företagsrådgivning inom berörda områden. Jag har emellertid valt
att titta på dem vars verksamhet helt eller delvis finansieras med storstadssats-
ningsmedel.

2 SOU (1999:49).
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Det andra temat i rapporten är att belysa hur det arbetssätt och de metoder
som respektive företagsrådgivning använder sig av är uppbyggda och fungerar.
Vilka krav ställs på de personer som vill starta företag, hur omfattande är rådgiv-
ningen samt finns det någon uppföljande verksamhet för att se efter hur det har
gått för den som har startat företag. Särskilt viktigt här är att se efter hur stränga
kraven är på dem som uppmuntras att starta eget företag. Det har visat sig att en
person måste vara motiverad samt ha en egen affärsidé för att personen ska upp-
muntras att starta företag.

Det tredje temat är samverkan. Jag kommer att belysa hur samverkan med
andra näringslivs- och arbetsmarknadsinsatser i samma stadsdel som respektive
företagsrådgivning ligger i fungerar, men även om det finns någon samverkan
med motsvarande insatser i andra kommuner eller stadsdelar. Centralt i detta
sammanhang är att undersöka hur väl samverkan med en statlig organisation,
dvs. arbetsförmedlingen, fungerar på lokal nivå. Det har visat sig att många av de
personer som får hjälp med företagsrådgivning kommer från arbetsförmedlingen
och finansierar sin företagsstart med bidrag till start av näringsverksamhet (tidi-
gare starta eget bidrag). En annan viktig statlig organisation som samverkar med
företagsrådgivningarna är ALMI-företagspartner, som finansierar små och me-
delstora företag.3 I detta sammanhang kommer även samverkan med lokala poli-
tiker och hur väl samarbetet med det lokala näringslivet fungerar att beaktas.

Det fjärde temat är resultat. I detta sammanhang kommer tonvikten av analy-
sen att ligga på hur väl respektive företagsrådgivning uppfyller sina lokala mål,
dvs. om den rådgivning som ges till ett visst antal människor under ett år över-
ensstämmer med respektive stadsdels målsättningar. Det är dock även av vikt att
undersöka hur väl insatsen företagsrådgivning bidrar till att uppnå regeringens
övergripande mål med storstadssatsningen, dvs. tillväxtmålet och integrations-
målet.

Jag kommer att diskutera om de företag som etableras med hjälp av företags-
rådgivning har tillväxtpotential. I detta ligger två saker, dels om de företag som
startar med hjälp av företagsrådgivning kan expandera i storlek avseende lönsam-
het och marknadsandelar, dels om det finns möjlighet för dessa företag att anstäl-

3 ALMI-företagspartner arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa kommuner för att hjälpa mindre
företag att starta och växa. Det sker genom en kombination av rådgivning, utbildning och finansiering. ALMI-
koncernen består av 21 regionala dotterbolag och ett moderbolag. De regionala bolagen finns i varje län, totalt
på 40 platser. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och resterande del ägs av land-
sting och vissa kommuner. Moderbolaget ägs till 100 procent av staten (www.almi.se).



la personer. Regeringens huvudsakliga målsättning med att uppmuntra personer
att starta företag är visserligen att de ska kunna försörja sig själva. En annan av re-
geringens målsättningar är emellertid att den genom att uppmuntra eget företa-
gande vill kunna ta till vara den speciella kompetens som personer med invan-
drarbakgrund antas besitta. En tolkning av denna målsättning är att regeringen
hoppas att personer med invandrarbakgrund skall kunna bidra till att det startas
nya former av verksamheter som på ett positivt sätt kan bidra till samhällsekono-
min. I detta sammanhang är det därför viktigt att undersöka om de verksamheter
som särskilt personer med invandrarbakgrund startar är att betrakta som ett ut-
slag av genuint ”entreprenörskap”, dvs. om de är nyskapande och har tillväxtpo-
tential, eller om de endast är s k levebrödsföretag.4

Den andra huvudmålsättningen i regeringens proposition är integrationsmå-
let. I detta sammanhang är det därför av vikt att se efter om eget företagande för i
synnerhet invandrare kan tänkas bidra till ökad integration i det svenska samhäl-
let. Ett problem är dock vad integration egentligen står för.5 Jag skiljer här på tre
former av integration som är relevanta. Först ekonomisk integration, som syftar
på hur väl inlemmade personer är i arbets- och näringslivet. Här är det intressant
att ställa sig frågan om eget företagande verkligen leder till att människor integre-
ras på arbetsmarknaden, eller om eget företagande endast ska ses som en ”näst
bästa” lösning, dvs. som ett alternativ till arbetslöshet. De två andra formerna av
integration som är intressanta i detta sammanhang är social integration och per-
sonlig integration. Social integration syftar på antalet och kvalitén i relationer med
infödda svenskar, medan personlig integration syftar på om den enskilde indivi-
den uttrycker tillfredställelse med samhällsförhållanden och levnadsvillkor i Sve-
rige.

Metod
Underlaget till denna rapport består i huvudsak av material från djupintervjuer.
Jag har intervjuat fyra företagsrådgivare, två näringslivssekreterare, en processle-
dare och en verksamhetschef. Jag har vidare intervjuat sju personer som har
startat eget företag med hjälp av företagsrådgivning (brukare). Slutligen har jag
intervjuat två personer som ansvarar för bidrag till start av näringsverksamhet

8

4 Schumpeter (1983).
5 Se Södergran (2000) för en genomgång av svensk integrations- och invandrarpolitik, samt vad integration
egentligen innebär och står för. 



hos arbetsförmedlingen. Intervjuerna har tagit cirka två timmar var och har skri-
vits ut i sin helhet. Utöver dessa personliga intervjuer har jag gjort en rad upp-
följande telefonintervjuer med personerna ovan samt ytterligare personer med
anknytning till företagsrådgivning. Övrigt material är de enkäter som Södertörns
högskola skickade ut under år 2000 och 2001, samt informationsmaterial från de
olika företagsrådgivningarna och material från deras webbadresser.

Den metod jag använt mig av i rapporten kallas subjektivism och är förankrad
i en vetenskapsteoretisk tradition inom sociologin som kallas fenomenologi.6 Vad
detta innebär är att jag utgått ifrån hur intervjupersonerna själva uppfattar och
tolkar sin omvärld. Jag har i min analys av intervjumaterialet låtit intervjuperso-
nernas egna uppfattningar vara rådande, vilket innebär att den bild av företags-
rådgivningen som framträder i rapporten är baserad på respektive företagsrådgi-
vares egna kunskaper och erfarenheter. För att kunna kontrollera trovärdigheten i
intervjuerna har jag dels genomfört en jämförande analys av det material jag fått
fram från intervjuerna, dels stämt av vad intervjupersonerna har sagt med infor-
mation som finns i enkäter, informationsmaterial och på webbsidor.

Ett problem vid studier av denna typ är att det kan vara svårt att dra generella
slutsatser baserade på ett fåtal intervjuer. De personer som arbetar med företags-
rådgivning har dock träffat ett stort antal personer som har startat eller haft för
avsikt att starta företag. Företagsrådgivarna kan därför antas sitta inne med kun-
skaper och erfarenheter som har ett allmänt intresse.

2. Företagsrådgivning inom 
Storstadssatsningen i Stockholm

I Stockholms stad finns inom Storstadssatsningens ram företagsrådgivning eta-
blerad i stadsdelarna på Järvafältet. I Spånga/Tensta, Kista/Husby samt i Rinkeby
finns det fyra insatser som är inriktade på företagsrådgivning. I stadsdelarna
Rågsved och Skärholmen finns ingen företagsrådgivning som är direkt finansie-
rad med storstadssatsningsmedel, vilket inte heller är fallet i Huddinge och Ha-
ninge, två andra kommuner som ingår i den utvärdering av storstadssatsningen
som bedrivs vid Södertörns högskola. I Södertälje kommun bedriver kommunens

9

6 Se Schutz (1970) och Kvale (1999).



10

7 Denna samverkan sker med Nyföretagarcentrums lokala kontor i Huddinge, som är helt fristående från
Nyföretagarcentrums kontor i Stockholm och dess verksamhet i Kista. I de kommuner som har ett
Nyföretagarcentrum bedrivs verksamheten i samverkan med det lokala näringslivet och kommunen. Alla
lokalkontor arbetar visserligen enligt liknande arbetsmetoder och tillhör samma paraplyorganisation, dvs. Jobs
and Society, men bestämmer själva över hur den dagliga verksamheten ska bedrivas.

lokala Nyföretagarcentrum sedan år 2001 företagsrådgivning delvis finansierad
med storstadssatsningsmedel, en verksamhet som dessförinnan hade bedrivits av
Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS).

I Rågsved har man infört en verksamhet som kallas företagskuvös. Enligt pro-
cessledaren för storstadssatsningen har denna insats inte riktigt uppfyllt förvänt-
ningarna (IPN1). Under år 2000 inrättades ett s.k. företagshus eller hotell med ut-
rymme för fem företagare. Det visade sig dock att endast två företag var intresse-
rade. Ett av företagen gick i konkurs, medan det andra företaget fanns kvar i de-
cember 2001. Processledaren framhåller som ett skäl till det bristande intresset att
efterfrågan på lokaler av denna typ inte är så stor i just Rågsved. I början av 2002
har dock tre företag visat sig vara intresserade att etablera sin verksamhet i nämn-
da lokaler, och man planerar också att knyta någon form av företagsrådgivning till
företagskuvösen.

I Skärholmen har man inom insatsen Jobbcentrum, som har till syfte att öka
förvärvsfrekvensen, utvecklat en policy att förmedla personer som är intresserade
av att starta eget företag till s k oberoende konsulter för rådgivning. I Skärholmen
tar även arbetsförmedlingen ett stort ansvar för starta eget rådgivning.

I Haninge finns en insats som heter Kompetensen. Den är främst inriktad mot
att ge arbetssökande arbete vilket innebär att man försöker matcha dem gentemot
företagens behov. De har dock en policy att ge personer som vill starta eget före-
tag informationsmaterial. Under år 2001 hade ungefär 20 personer fått tillgång till
sådant material som bestod av information om hur man startar eget företag.
Kompetensen har även en viss samverkan med Nyföretagarcentrums kontor i Fle-
mingsberg, till vilket de har hänvisat ett par individer.7 

I Huddinge har man ägnat sig åt viss vidareförmedling av arbetslösa till Ny-
företagarcentrums lokala kontor i Flemingsberg. Det har även under 2002 påbör-
jats en process mot en organiserad samverkan mellan de näringslivs- och arbets-
marknadsinsatser som faller under målet Egen försörjning och Nyföretagarcen-
trum.
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3. Invandrare som företagare: 
Bakgrund och forskningsläge

En stor andel av dem som uppsöker företagsrådgivning inom de bostadsområden
jag har studerat har invandrarbakgrund. Det har visat sig att personer med invan-
drarbakgrund, och då särskilt personer från vissa områden som Mellanöstern och
Sydeuropa, tenderar att starta eget företag i betydligt större omfattning än vad
fallet är för personer tillhörande majoritetsbefolkningen. Detta fenomen är van-
ligt i både Västeuropa och i Nordamerika.8

I början av 1980-talet började personer med invandrarbakgrund starta och
driva företag i relativt stor omfattning i Sverige, och under 1990-talet har antalet
invandrarföretagare ökat markant. 1990 var 22 000 personer födda utanför Sveri-
ge egna företagare, 1998 var siffran 65 000.9 Utvecklingen har alltså varit explosiv.
Två faktorer har varit avgörande för den kraftiga ökningen av andelen invandrar-
företag. Den ena är att det har blivit allt svårare för invandrare att få arbete på den
svenska arbetsmarknaden. Den andra faktorn har att göra med att det uppstått
möjligheter för invandrare att ta över vissa branscher på marknaden som tidigare
innehafts av företag drivna av infödda svenskar.

1998 var 12 procent av Sveriges innevånare födda utanför landets gränser. Om
man räknar in även dem med åtminstone en förälder född utomlands blir siffran
18 procent. Detta innebär att Sverige i dag är ett av den industrialiserade världens
mest invandrartäta länder. Samma år var 13 procent av de sysselsatta som var
födda utomlands egna företagare, vilket innebär att andelen egna företagare bland
utrikes födda var klart högre än andelen för majoritetsbefolkningen, vilken var 8
procent. Om man vidare ser till andelen företagare från vissa nationella eller et-
niska grupper, och då särskilt till gruppen personer födda utanför Europa, var 16
procent egna företagare.10 

Företagande bland invandrare i Sverige har många likheter med hur det ser ut
i andra västländer. Precis som där är i Sverige en stor majoritet av de företag som
drivs av invandrare mycket små, vilket har sin grund i att det ofta är svårt för
innehavaren av företaget att få ihop tillräckligt med startkapital. På grund av detta
finns en stor majoritet av invandrarföretagen inom tjänste- och servicesektorn,

8 Rath (red.) (2000) samt Waldinger, Aldrich och Ward (1990).
9 Uppgift från Statistiska centralbyrån (SCB).
10 Uppgift från Statistiska centralbyrån (SCB).
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där särskilt näringar som livsmedelsbutiker, restauranger och taxibolag är vanligt
förekommande.11

Det finns dock vissa viktiga skillnader mellan Sverige och andra länder avse-
ende invandrarföretagares marknad och kundunderlag vilket ytterst kan hänföras
till den svenska bostadspolitiken.12 En stor del av den forskning som bedrivits om
invandrarföretagande i främst USA har gällt studier av s.k. etniska enklavekono-
mier.13 Detta innebär att många invandrare från samma ursprungsland ofta är
bosatta på samma ställe och att en stor del av den affärsverksamhet som bedrivs i
enklaven har som kundunderlag medlemmar i samma etniska grupp. Sverige
saknar dock ”etniska enklaver” eftersom det inte finns några bostadsområden där
endast en och samma invandrargrupp bor.14 De invandrartäta områdena fram-
förallt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö utmärks i stället av att
ha en blandad befolkningssammansättning.15 Det som kännetecknar invandrar-
företagandet i Sverige är att det visserligen finns vissa branscher som nästan helt
domineras av invandrare, t.ex. pizzerior och städbolag, men att de flesta invan-
drarägda företag har både infödda svenskar och invandrare som kundunderlag.
De är dessutom ofta spridda runt om i hela storstadsregionerna. Invandrarna själ-
va bor dock ofta i invandrartäta områden till vilka de återvänder efter arbetsda-
gens slut.

Forskningen kring varför många personer med invandrarbakgrund blir egna
företagare är omfattande.16 I länder som USA, Storbritannien och Holland har
man uppmärksammat detta fenomen eftersom dessa länder har en stor andel av
befolkningen som tillhör etniska minoriteter eller som har invandrarbakgrund.

Det man kommit fram till är att det inte finns någon enkel förklaring till var-
för invandrare blir egna företagare, utan man måste ta hänsyn till en lång rad
olika faktorer. En vanlig uppdelning är mellan strukturella och kulturella fakto-

11 Se Najib (1999b).
12 Se Borevi (2001) för en översikt av svensk bostadspolitik utifrån ett segregationsperspektiv. 
13 Se Sanders och Nee (1987) samt Wilson och Martin (1982).
14 Det finns dock ett viktigt undantag och det är den assyrisk-syrianska befolkningen i Södertälje söder om
Stockholm. Här bor c a 11 000 personer med assyrisk-syriansk bakgrund som har utvecklat ett omfattande
nätverk av småföretagande. Se Pripp (2001) för en utmärkt studie av företagande inom denna grupp.
15 Se Andersson (2001).
16 Det finns en rad både svenska och internationella studier som tar upp det fenomenet att många personer
med invandrarbakgrund ofta är överrepresenterade i relation till majoritetsbefolkningen avseende andelen egna
företagare. Se t ex Ekberg och Hammarstedt (1999), Levin och Najib (2001), Ljungar (2002), Najib (1999a,
1999b), Pripp (2001), Stein (2000), Rath (red.) (2000) samt Waldinger, Aldrich och Ward (1990).
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rer.17 Strukturella faktorer antas vara de villkor som är för handen i det värdland i
vilket invandrare startar och driver företag. Vad strukturella faktorer avser är fak-
torer som är externa eller omger en invandrargrupp. En ofta helt avgörande
strukturell faktor är om det förekommer utestängning eller diskriminering på ar-
betsmarknaden. Kulturella faktorer antas vara egenskaper hos de invandrarföre-
tagare som ingår i en viss etnisk grupp. Denna uppdelning är dock inte helt klar,
utan inom forskningen håller man inte alltid isär vad som är en ”kulturell” re-
spektive en ”strukturell” faktor.18

Det har visat sig att utestängning från arbetsmarknaden av invandrare, dvs.
diskriminering, är av stor betydelse för motivet att starta eget företag hos många
personer med invandrarbakgrund.19 Detta stöds även av mina intervjuer med
företagsrådgivare och handläggare på arbetsförmedlingen. Det framkommer i
mina intervjuer att en stor majoritet av dem som kommer till företagsrådgivning
har som motiv att komma ifrån arbetslöshet. En handläggare på arbetsförmed-
lingen talar om att ”de [invandrarna] ’köper’ sig sin arbetsplats genom att starta
företag” (IPA2). Många personer med invandrarbakgrund får helt enkelt inte ar-
bete på något annat sätt än genom att starta eget företag. En annan viktig struktu-
rell faktor som bör framhållas i detta sammanhang är att det förekommer att per-
soner som är, eller nyligen har varit, anställda ändå väljer att starta företag. Det är
nämligen vanligt att personer med invandrarbakgrund har en utbildningsnivå
som inte motsvarar deras arbete som anställda.20 För att slippa en känsla av
underordning väljer de att starta eget företag i stället. Till detta bör läggas att mo-
tivet att vara självständig är ett vanligt skäl bakom företagsstart.21

Orsakerna till diskriminering är inte alltid helt klara. Att endast hänvisa till
svårigheterna att få arbete som anställd för att man har invandrarbakgrund be-
höver inte handla om direkt diskriminering, dvs. att en arbetsgivare ”ogillar” en
person med invandrarbakgrund på grund av ”rasism” eller fördomar. I intervju-
erna med både rådgivare, handläggare och företagare framkommer det att fakto-

17 Se Najib 1999a samt Rath 2000.
18 En viktig invändning mot denna uppdelning är att det som brukar kallas ”kulturella” faktorer hos personer
med invandrarbakgrund ofta är en del av de ”strukturella faktorerna” i personernas hemland, som de sedan
för med sig till det nya landet. En annan invändning är att invandrare som tillhör en viss etnisk grupp inte alla
kan antas ha likartade ”kulturella” egenskaper eftersom variationen inom en grupp kan vara väldigt stor. 
19 Se Light och Rosenstein (1995). 
20 Att personer med invandrarbakgrund har lägre inkomster samt intar lägre positioner på arbetsplatser än
infödda svenskar med samma utbildningsnivå visas i Le Grand och Szulkin (2002). 
21 Se Abbasian (2000), Ljungar (2002) samt Khosravi (2001).
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rer som bristfälliga utbildningsbevis från hemländerna samt att man talar svenska
med brytning ofta skapar osäkerhet hos arbetsgivarna vilket gör att de inte vågar
anställa. Det sistnämnda brukar benämnas indirekt diskriminering.22

Ytterligare strukturella faktorer som har betydelse för varför personer med in-
vandrarbakgrund blir egna företagare är hur ett lands lagstiftning samt andra re-
gelverk ser ut. Viktiga faktorer är t. ex. hur den politik som riktar sig mot invan-
drare, men även hur politiken gentemot små företag, ser ut. I länder som USA,
Storbritannien och Holland har man sedan länge satsat på företagsrådgivning och
finansiering av företagsstarter som särskilt riktas mot invandrare och etniska mi-
noriteter.23 I USA ingick sådana åtgärder inom den s.k. ”affirmative-action-poli-
tiken” (positiv särbehandling) som implementerades redan under slutet av 1960-
talet. Vad man försökte göra var att få igång företagande bland svarta och latin-
amerikaner i s.k. utsatta bostadsområden. Resultaten av dessa program var dock
av varierande framgång, men enligt de flesta bedömare har det visat sig att de pro-
gram och åtgärder som gett ”lagom” mycket hjälp, dvs. vad som brukar kallas
hjälp-till-självhjälp, har fungerat bäst.24 Särskilt har finansiering av själva före-
tagsstarten visat sig vara till stor hjälp för många under förutsättning att den som
startar sedan ska vara självförsörjande efter en viss bestämd tidsperiod.

I Sverige har det inte förekommit några aktiva politiska åtgärder för att upp-
muntra invandrare att starta företag förrän under slutet av 1990-talet. Den explo-
sion av invandrarföretagande som utmärkt det svenska samhället de sista femton
åren kan därför ses som en rent spontan process.

I Sverige har det faktum att många invandrare startar och driver företag från
politiskt håll idag kommit att ses som en väg för ökad sysselsättning för dessa
grupper. Detta har dock hitintills endast lett till en riktad åtgärd; 1996 tillkom den
Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS) som har till målsättning att
hjälpa särskilt invandrare som vill starta eget företag. Det som utmärker den sven-
ska politiken gentemot invandrares integration på arbetsmarknaden är annars in-
direkta åtgärder. T. ex. riktar sig Storstadsatsningen till invandrartäta områden
utan att explicit rikta sig mot invandrare som grupp. Ett exempel på en åtgärd
som ska underlätta för invandrare att starta och driva eget företag är att det i ar-
betsförmedlingens direktiv finns en skrivning som säger att invandrare bör ha

22 SOU (1999:49) s. 60ff.
23 Stevenson (2001). 
24 Se Boston (1999) samt Bates (1998).
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lättare att få bidrag till start av näringsverksamhet förlängt från sex till tolv måna-
der. En ytterligare åtgärd är att arbetsförmedlingen fått sina personalresurser
kraftigt förstärkta i invandrartäta områden.25 Ett annat exempel på en ”indirekt”
politisk åtgärd är att ALMI-företagspartner fått ett direktiv från näringsdeparte-
mentet att de ska bedöma invandrares låneansökningar mildare än vad som an-
nars är fallet.26

När man talar om ”kulturella” faktorer bakom varför personer med invan-
drarbakgrund startar företag avses främst egenskaper hos personer som tillhör en
specifik etnisk grupp. I detta sammanhang lyfter man särskilt fram två faktorer,
dels att det antas finnas en speciell motivation att starta och driva företag hos
vissa invandrar- och etniska grupper, dels att vissa grupper har tillgång till s.k. so-
ciala nätverk som de kan utnyttja när de finansierar företag eller anställer lands-
män. Det har t. ex. visat sig att ett viktigt motiv till företagsstart bland många per-
soner från särskilt mellanöstern är att man absolut inte vill leva på arbetslös-
hetskassa eller socialbidrag. Ett begrepp som särskilt används inom forskningen
är ”socialt kapital”.27 Detta syftar på att om man har tillgång till familjemed-
lemmar och/eller landsmän som kan hjälpa till vid företagsstarten så underlättar
det start och drift av företag betydligt. I Sverige är det t. ex. vanligt att invandrare
från mellanöstern, t. ex. kurder och iranier, använder sig av familj, släktingar och
vänner när de startar och driver företag.

Det är viktigt att framhålla att orsakerna till att personer ur vissa invandrar-
grupper tenderar att starta eget företag ofta är en samverkan mellan kulturella
och strukturella faktorer.28 Det som ibland anses vara ”kulturella” faktorer hos in-
vandrare inom en viss etnisk grupp är i själva verket något som förutsätter påver-
kan av strukturella faktorer. Inte minst är de sociala nätverken eller det sociala ka-
pitalet något som vissa invandrargrupper mobiliserar och utnyttjar av det skälet
att de inte kommer in i samhället på något annat sätt. T. ex. har många personer
som tillhör den kurdiska gruppen varit tvungna att ta lån och hjälp av landsmän
för att de t. ex. inte får lån i svenska banker eller kan finansiera sin verksamhet på
något annat sätt.

25 Intervju med handläggare på arbetsförmedlingen (Jobbcenter) i Spånga/Tensta (IPA1).
26 SOU (1999:49) s. 117.
27 Portes och Sensenbrenner (2001).
28 Light och Rosenstein (1995).
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4. Företagshuset i Rinkeby

Företagshuset i Rinkeby startades 1996 på initiativ av nuvarande verksamhetsche-
fen för försörjning, arbetsmarknad och näringsliv i Rinkeby (IPN2). Inspiratio-
nen kom från en motsvarande insats i London. En annan viktig faktor som bidrog
till tillkomsten av Företagshuset var att det fanns möjlighet att söka EU-medel.
Verksamhetschefen hade under en resa till ett invandrartätt område utanför Lon-
don sett att kommunalt finansierade lokaler för personer med invandrarbak-
grund som ville starta eget företag hade visat sig fungera väl. Verksamhetschefen
hade utifrån sina erfarenheter som biträdande chef på arbetsförmedlingen i Rin-
keby sett att det fanns ett behov av lokaler för personer bosatta i området som
ville starta eget företag. Denna typ av insats, som även brukar kallas för företags-
kuvös, hade inte prövats tidigare i Sverige. Enligt verksamhetschefen förekom det
i Sverige vid den här tiden endast renodlad företagsrådgivning. Det som var nytt
med Företagshuset var att man försökte utveckla ett helt koncept med lokaler,
rådgivning och kurser samlade på en plats. Han lyckades också att lokalisera en
bank till huset.

Hösten 1996 startade Företagshuset sina aktiviteter i ett hus där det fanns kon-
torsutrymme för 13 till 14 företagare. Till en början var hyran gratis vilket ledde
till att ett stort antal personer sökte sig till dessa lokaler. Villkoret för att en företa-
gare skulle få tillgång till en lokal var att han eller hon bodde i första hand i Rin-
keby, i andra hand på Järvafältet och i tredje hand i Stockholms kommun. Enligt
verksamhetschefen var de flesta företag som startade i Företagshuset s.k. tjäns-
teföretag, ofta inriktade på export-import, media och tolkservice. Enligt verksam-
hetschefen är en begränsning med företagshus eller företagskuvöser att näringar
som restaurang och detaljhandel inte är möjliga att organisera i denna form.

En viktig tanke bakom Företagshuset var att det skulle fungera som just en
”kuvös”, dvs. ett ställe där företag kan starta upp för att sedan flytta vidare. När
Företagshuset startade behövde företagarna inte betala någon hyra för lokalen
under de första två åren, och därefter fick de börja betala en subventionerad av-
gift. Senare infördes dock en mindre avgift i hyra redan från början. Det var van-
ligt att företagen efter en tid flyttade vidare till större lokaler när de blivit etable-
rade. När Företagshuset stod på topp, vilket var 1998, fick 35 företag hjälp att eta-
blera sin verksamhet i huset. Under år 2001 etablerades 12 företag inom husets
ramar.

Enligt verksamhetschefen för försörjning, arbetsmarknad och arbetsliv
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kommer dock verksamheten med att hyra ut lokaler att avvecklas och man
kommer endast att behålla företagsrådgivning och företagssupport inom Före-
tagshusets ram. Ett skäl är att efterfrågan på denna typ av lokaler minskat under
de senaste två åren, vilket enligt verksamhetschefen beror på att sysselsättningen i
Rinkeby har ökat.

Organisation
I november 2001 bestod Företagshuset av i huvudsak tre typer av insatser som var
integrerade med varandra. För det första företagsrådgivning för personer som ön-
skar starta eget företag. För det andra företagssupport för redan etablerade eller
befintliga företag i Rinkeby, samt, för det tredje, företagshotell eller kuvös. Före-
tagsrådgivningen har funnits sedan Företagshuset startade, medan den s.k. före-
tagssupporten infördes i samband med att Företagshuset fick tillgång till stor-
stadssatsningsmedel år 1999. Under våren 2002 lämnade emellertid insatserna
företagsrådgivning och företagssupport lokalerna i Företagshuset. I samband med
detta lämnade också den företagskonsult som hade ansvar för företagsrådgivning
sin tjänst. Detta innebar att den företagskonsult som tidigare hade ägnat sig åt
främst företagssupport även fick ta över ansvaret för rådgivning till dem som är
intresserade av att starta företag. Han sitter numera i Rinkeby Stadsdelsförvalt-
nings lokaler.

Budgeten för drift av Företagshuset uppgick under 2001 till 2,1 miljoner. Av
denna summa utgjorde storstadssatsningsmedel 778 000 kronor. Den sistnämnda
summan gick främst till företagsrådgivning och företagssupport, medan stads-
delsnämnden stod för hyran av lokalerna i Företagshuset. För år 2002 har stads-
delsförvaltningen endast avsatt 400 000 kronor i storstadssatsningsmedel för både
företagsrådgivning och företagssupport. Eftersom lokalerna i Företagshuset nu-
mera är avvecklade behövdes inga pengar avsättas för dessa.

Under år 2001 bedrevs företagsrådgivning av en företagskonsult (IPR1).
Under år 2000 arbetade hon som projektledare för en insats som hette Företags-
skolan inom Företagshusets ram. Detta projekt finansierades med EU-medel och
varade under ett år. Från och med januari år 2001 arbetade företagskonsulten
eller rådgivaren som projektanställd företagskonsult finansierad av storstadssats-
ningsmedel. I hennes arbetsuppgifter ingick att vara ansvarig för kontakter med
andra näringslivsorganisationer, stadsdelsförvaltningen, samt att ansvara för ut-
hyrning av lediga kontor i Företagshuset. Hon är utbildad affärsjurist med invan-
drarbakgrund och har tidigare arbetat på Internationella företagarföreningen i
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Sverige (IFS) med rådgivning till invandrarföretagare. Hon avslutade dock sin
tjänst som företagskonsult under mars månad 2002.

Företagskonsultens huvuduppgift är att ansvara för företagsrådgivning. I
denna uppgift ingår att ge råd till personer som vill starta eget företag om hur de
ska gå tillväga. Hon fungerar också som en person som man kan fråga om mer be-
gränsade saker per telefon. Hennes uppgift är främst att stå till förfogande i inled-
ningsskedet av företagsstarten. Hon formulerar sin målsättning på följande sätt:

Att hjälpa och bistå personer som vill starta eget företag. Hjälpa till att utforma hand-
lingar, dvs. en affärsplan, och se till att den är hållbar så att den kan fungera som ett in-
strument som man kan visa för banker, starta eget konsulter samt handläggare på
arbetsförmedlingen för starta eget bidrag. Det handlar om rådgivning till de nya,
presumtiva, företagarna när det gäller starta eget hjälp, starta eget bidrag, finansiering,
lokalisering och sådana initiala steg.

Målgruppen är personer som vill starta och driva eget företag och som har möj-
lighet att få bidrag till start av näringsverksamhet. Detta innebär att de flesta som
kommer till Företagshuset är förmedlade från arbetsförmedlingen i Rinkeby. Ett
fåtal kommer från arbetsmarknadsinstitutet, vidare sker viss rekrytering genom
lokalpress i Rinkeby. Företagskonsulten framhåller att företagsrådgivningen ska
vara öppen för alla, men att målet är att stödja främst rinkebyborna.

Enligt företagskonsulten har ”99 procent” av dem som kommer till Företags-
husets rådgivning invandrarbakgrund. Hon framhåller emellertid att invandrare
inte utgör en målgrupp i sig. Den kraftiga överrepresentationen av personer med
invandrarbakgrund är en följd av att Företagshuset ligger i Rinkeby med en be-
folkning bestående av 80 procent invandrare.29 Det finns dock några med svensk
bakgrund som kommer till rådgivningen, och det är personer som är varslade
från data- och telekomföretagen i Kista.

Enligt företagskonsulten är en tredjedel av klienterna kvinnor och två tredje-
delar män. Företagshuset har i sina direktiv målsättningen att stimulera kvinnligt
företagande i Rinkeby, men enligt företagskonsulten är detta inte lätt med tanke
på att många av invandrarna kommer från länder som enligt henne har ”traditio-
nella” värderingar. Det är t. ex. svårt för kvinnor att bli egna företagare eftersom
de ofta har huvudansvaret för hem och familj.

Majoriteten av dem som vill starta företag i Rinkeby är enligt företagskonsul-

29 Bunar (2001).
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ten lågutbildade. En målsättning är att försöka koppla ihop en persons tidigare er-
farenheter, betyg, utbildning samt arbetslivserfarenhet med den typ av företag
som vederbörande ska starta, men detta är inte lätt enligt företagskonsulten. Hon
framhåller att grundkravet är att en person ska vara kompetent att driva ett före-
tag, och inte främst att företagets verksamhet ska ”matcha” de erfarenheter man
har.

Arbetssätt
Företagsrådgivningens första steg är att arbetsförmedlingen skickar över en per-
son som där uppgett att han eller hon är intresserad av att starta företag. Det för-
sta företagskonsulten sedan gör är att undersöka och fråga efter motivet till att
personen vill starta eget företag. Detta är mycket viktigt eftersom det enligt före-
tagskonsulten endast är de som har en tillräcklig motivation som även lyckas med
att starta och driva ett företag. Det är vanligt att de som kommer till företagsråd-
givningen saknar verklig motivation att starta eget företag. Hon säger:

Majoriteten av de som kommer till företagsrådgivningen har inget annat för sig. Deras
arbete har upphört eller så har man blivit arbetslös helt och hållet och då hittar man
ingen annan lösning än att starta eget och det är inte alltid det bästa receptet att sätta
igång med ett företag. Det är en påtvingad lösning helt och hållet.

Enligt företagskonsulten ska man inte starta företag till varje pris eftersom alla
inte är lämpade att bli egna företagare. Hon framhåller att endast de som är ”star-
ka” bör starta, eftersom det enligt henne är mycket lättare att vara anställd än att
vara företagare. Om en person bara vill ha något att syssla med så lyckas denne
enligt henne inte så bra. På grund av detta lägger hon ner mycket arbete och en-
gagemang på att lära känna personens egenskaper. Hon uppger att hon även tar
kontakt med handläggaren på arbetsförmedlingen, eftersom denne ofta känner
till personen mycket bättre än hon själv. De flesta lyssnar på henne om hon avrå-
der, och startar inte företag. En ytterligare faktor som har stor betydelse för om en
person ska lyckas som företagare är att denne tidigare har haft arbete. Dessa per-
soner lyckas ofta bättre än de som varit arbetslösa en längre period. De sistnämn-
da saknar nämligen ofta både kapital och nätverk. De som lyckas allra bäst är de
som har arbetat eller praktiserat inom den bransch där de vill starta företag.

Förutom motivationen ställer företagskonsulten höga krav på att den potenti-
elle företagaren har en genomtänkt affärsidé. Denne måste själv veta, och komma
med förslag till, vad det är för verksamhet han eller hon vill starta och själv kan
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bidra med. En ytterligare faktor som tas hänsyn till är kunskaper i svenska språ-
ket. Om en person inte behärskar detta så rekommenderas denne att inte starta
företag.

När företagskonsulten kartlagt motivationen och affärsidén så beskriver hon
för den presumtive företagaren hur själva processen med att sätta igång ett eget
företag går till. Eftersom de flesta av kandidaterna är invandrare lägger hon vikt
vid att tala om vad som gäller i Sverige. En majoritet av dem som kommer saknar
dessutom erfarenhet av att driva företag helt och hållet. Hon framhåller att man
därför måste fungera som ett stöd under hela processen vid företagsstarten. Men
även om de har haft företag i sina hemländer, så måste hon vara noga med att re-
dogöra för vilka regler och villkor som gäller i Sverige, så att de inte bara startar
upp sin verksamhet baserat på erfarenheter från hemlandet.

Företagsrådgivaren upplyser särskilt om vilka företagsformer som finns i Sve-
rige, samt om de risker som finns med respektive form, dvs. enskild firma, han-
delsbolag och aktiebolag. Hon frågar vidare om de kommer att anställa folk och
om de har undersökt marknaden ordentligt. De flesta som kommer är särskilt
okunniga om detta, dvs. de vet ofta inte vilka de potentiella kunderna är för deras
verksamhet. Det är nämligen enligt företagskonsulten viktigt att den presumtive
företagaren grundar sin affärsplan på verkliga fakta, inte på det som denne tror
eller antar. De måste göra någon form av marknadsanalys, t. ex. intervjua perso-
ner som kan tänka sig att köpa deras produkter. Vidare bör de känna till vilka som
är konkurrenterna samt redogöra för vilka priser de har tänkt ha på sina varor
eller tjänster. Särskilt viktigt är det att de inte ger sig in i en överetablerad bransch
eftersom det då kan vara svårt att få både lån och bidrag till start av näringsverk-
samhet. T. ex. ger inte ALMI-företagspartner lån till personer som vill starta
restaurang.

Den tid som avsätts till varje person är ungefär 1 timme per besök, och varje
person kommer ungefär tre gånger. Enligt företagskonsulten avsätts sällan mer än
4 timmar per person totalt.

Under det första mötet får den som är intresserad att starta företag i uppgift
att upprätta en preliminär affärsplan och svara på frågor om marknader för varor,
konkurrenter och prissättning, samt göra en resultat- och likviditetsbudget. Den
potentielle företagaren fyller i den preliminära affärsplanen hemma och kommer
sedan tillbaka till ett nytt möte där han eller hon och företagsrådgivaren går ige-
nom affärsplanen tillsammans. De upprättar nu en slutgiltig affärsplan, som är
densamma som ALMI-företagspartner använder. Företagskonsulten framhåller



att hon ofta får komplettera resultat- och likviditetsbudgeten, eftersom denna
upplevs som komplicerad.

Företagskonsulten frågar särskilt hur den blivande företagaren har tänkt sig att
finansiera sin verksamhet, t. ex. genom egna pengar eller genom lån. Om perso-
nen i fråga ska överta en befintlig verksamhet så måste han eller hon upprätta en
balansräkning. Det är viktigt att den som är ansvarig för bidrag till start av nä-
ringsverksamhet på arbetsförmedlingen samt eventuella finansiärer kan se hur
lönsam verksamheten är. Om den potentielle företagaren vill starta ett företag i
lite större skala eller har en särskilt bra affärsidé så kan han eller hon få låna peng-
ar av ALMI-företagspartner. Företagsrådgivningen har även ett gott samarbete
med Föreningssparbanken i Rinkeby, som tidigare var lokaliserad i Företagshuset.

De flesta bildar enskild firma vilket innebär att de startar företaget ensamma.
De anställer heller inte några personer och lånar sällan pengar från banker eller
andra kreditinstitut, utan förlitar sig på bidraget till start av näringsverksamhet.
Vissa har dock egna pengar, eller lånar av familj, vänner och släktingar.

När affärsplanen är färdig så lämnas den till arbetsförmedlingen som sedan
skickar den vidare till en extern konsult som får bedöma om affärsidén håller.
Sedan går affärsplanen tillbaka till arbetsförmedlingen som avgör om klienten ska
få bidrag till start av näringsverksamhet eller ej. Företagskonsulten framhåller att
det är upp till personen själv om han eller hon vill starta företaget, men rekom-
menderar inte att han eller hon startar utan bidrag till start av näringsverksamhet.

Om personen som vill starta företag får bidrag till start av näringsverksamhet
startar han eller hon enligt företagskonsulten oftast. Det första steget är då att få
firman registrerad, men särskilt viktigt är det enligt företagskonsulten att registre-
ra sig för skatt och moms. Hon hjälper i detta sammanhang till att göra en preli-
minär resultatbudget. Där anges hur mycket man tror att den blivande företaga-
ren kommer att omsätta netto under året samt betala i preliminärskatt varje
månad. När denne fått en F-skattsedel och registrerat företaget sätter han eller
hon igång, och företagsrådgivaren tar sin hand ifrån honom eller henne. Om
detta säger företagskonsulten:

Där har vi lite problem. Vi hinner inte att följa upp dem. Om Du frågar mig hur många
som har startat som driver företaget fortfarande så skulle jag inte våga spekulera om
det, eftersom jag inte har någon bild. Du vet jag hinner inte att ringa dem, och om jag
inte träffar dem på gatan så vet jag inte hur det har gått. Jag hinner inte alls att följa upp
dem. Det upplever jag lite grand som störande i mitt arbete.

21
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Uppföljningen är alltså enligt företagskonsulten ett problem. Hon framhåller att
hon helt enkelt inte hinner eftersom hon har så många olika arbetsuppgifter. Skä-
let till detta är att Företagshuset har drabbats av återkommande budgetnedskär-
ningar vilket bland annat inneburit att personalstyrkan mer än halverats.

Vissa som har startat företag ringer själva för vidare rådgivning, men det är
ofta de som varit framgångsrika som berättar att det har gått bra. Tanken är ann-
nars att den andra företagskonsulten i Företagshuset ska tillhandahålla s.k. ”när-
support”, dvs. fungera som ett stöd till befintliga företagare. Ett problem enligt
företagskonsulten är att många av dem som startar företag med hjälp av Företags-
huset gör det utanför Rinkeby. Över hälften lokaliserar nämligen sin verksamhet
på annan ort eftersom det enligt henne inte går att få tag på några bra lokaler i
Rinkeby. Dels så råder det byggstopp och dels betalar man dessutom samma hyror
som i innerstaden.

Samverkan
Den viktigaste samverkanspartnern för Företagshuset är Arbetsförmedlingen i
Rinkeby. Det förekommer även viss samverkan med arbetsförmedlingarna i Solna
och Järfälla. En överväldigande majoritet av de som uppsöker företagsrådgivning-
en kommer som sagt från arbetsförmedlingen. Vid en intervju med den som an-
svarar för bidrag till start av näringsverksamhet i Rinkeby framkom det att hon
tycker att samarbetet med Företagshusets rådgivning har fungerat väl (IPA1).
Hon framhöll dock att arbetsfördelningen mellan henne och företagskonsulten är
av ganska formell karaktär. Enligt henne är det inte på det sättet att de gemensamt
diskuterar igenom huruvida en klient bör få bidrag till start av näringsverksamhet
eller inte, utan detta beslutas alltid av handläggaren på arbetsförmedlingen själv.
Hon framhöll också att innan hon fattar sitt beslut om en person ska få bidrag till
start av näringsverksamhet skickar hon klientens affärsplan och likviditetsbudget
till en s.k. extern konsult för bedömning. Det utlåtande hon får av konsulten får
sedan en avgörande betydelse för om den presumtive företagaren ska få bidrag till
start av näringsverksamhet eller ej.

Resultat
Enligt stadsdelsnämnden i Rinkeby är målsättningen att 100 blivande företagare
ska erbjudas utbildning eller rådgivning under ett år (Lokalt Utvecklingsavtal för
Stockholms Stad, 1999). Enligt företagskonsulten stämmer denna målsättning
med Företagshusets direktiv. I november 2001 hade hon haft kontakt med 79 per-
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soner varav 65 hade besökt henne på Företagshuset. Av dessa hade 15 stycken
startat, eller satt igång en process mot start av, företag. Hon vet dock inte hur
många av dessa 15 personer som verkligen har etablerat sig som företagare.

Jag frågade företagskonsulten om hennes åsikt huruvida eget företagande för
invandrare är en bra väg in i det svenska samhället, dvs. om det är en väg till ökad
”integration”. Hon svarade:

Vad skulle hända om invandrare inte fick möjlighet att starta eget företag. Jag tror att
det är en bra lösning för dem att de med hjälp av sina informella kanaler lånar pengar
från sina släktingar och sedan får de lite hjälp på vägen att starta egna företag. De flesta
anställer sina egna, sin familj och sina kompisar. Jag tror att det genererar nya jobb och
självklart är det bra att de har möjlighet att starta egna företag. Det finns idag 250 000
anställda i invandrarföretag vilket är en enorm potential som inte är att försumma helt
och hållet.

Jag ställde sedan frågan om personerna som startar företag med invandrarbak-
grund ”trivs” som egna företagare. På detta svarade hon:

Genom att starta eget företag kan man integrera sig jättebra i det svenska samhället.
Det betyder att man erhåller ett jobb, eller snarare att man betalar sitt eget jobb, dvs.
man ”köper” sig sin arbetsplats på något sätt och kan genom sin verksamhet få kontak-
ter med olika branschorganisationer och då finns möjligheter att man integreras, dvs.
att man träffar svenska kollegor som sysslar med samma affärsidé. Jag tror att det bara
är arbete som ger en lösning på integrationsproblemen i Sverige. Ingenting annat. Inga
etniska föreningar eller annat, det tror jag inte på.

Företagskonsulten framhöll sedan spontant att hennes invandrarbakgrund är till
hjälp i hennes arbete som företagsrådgivare. Även om hon framhöll att det inte
ska föreligga några sociala hänsynstaganden vid företagsrådgivningen, utan en-
dast affärsmässiga, sade hon att hennes bakgrund ger henne en god inblick i sina
klienters situation. Hon säger:

Jag har aldrig hört några klagomål på mig. Jag är en flexibel person och den här invan-
drarbakgrunden jag har, har hjälpt mig jättemycket eftersom jag förstår deras situation.
Jag har själv varit arbetslös när jag kom till Sverige för 9 år sedan. Trots att jag hade ett
bra jobb i […] som affärsjurist, så fick jag börja om från noll helt och hållet. Eftersom
jag inte kunde svenska språket så hade jag inget verktyg att arbeta med som affärsjurist.
Även om jag inte tar något socialt ansvar för dem, så är jag helt och hållet insatt i deras
problematik. Jag förstår vilka problem de står ut med, finansiella, ekonomiska och brist
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på sociala kontakter [nätverk]. Jag förstår att de känner sig ensamma och isolerade.
Genom att hjälpa dem med de kontakter som jag erhållit under mitt arbete så kan jag
känna mig lite lättad. Jag kan åstadkomma en närmare relation med en invandrare än
en svensk företagsrådgivare. Jag tror dock inte att de har större förtroende för mig, men
jag tror att de känner att jag har större känsla, empati, för dem.

Brukarperspektiv
Jag har intervjuat två personer som fått hjälp att starta företag genom Företagshu-
set i Rinkeby. Den ene är en man med afrikanskt ursprung, som har egen taxibil,
den andra är en kvinna med ursprung i mellanöstern. Hon har en firma som be-
driver tolkförmedling.

Den första personen kom till Sverige i början av 1990-talet och har haft olika
arbeten men även gått arbetslös längre perioder (IPF1). Han kom i kontakt med
Företagshuset i Rinkeby genom arbetsförmedlingen och startade eget företag med
hjälp av bidrag till start av näringsverksamhet år 2001. Han köpte i samband med
företagsstarten egen bil och är för närvarande s k friåkare. Han hoppas att kunna
ansluta sig till Taxi Kurir eller Taxi Stockholm inom en snar framtid. Företaget är
enskild firma och har inga anställda. Taxiägaren har i stort sätt bara positiva saker
att säga om Företagshuset i Rinkeby. Han är mycket nöjd och tyckte att hjälpen
med att upprätta en affärsplan fungerade väl. Han är nöjd med att vara taxiförare
eftersom han arbetade som bilprovare i sitt hemland, och därmed får arbeta med
något som ligger nära hans ursprungliga yrke. Han uppskattar också den frihet
man har som egen företagare. Han framhåller dock att han hållit på för kort tid
för att kunna bedöma hur livet som egen företagare är fullt ut.

Den andra personen kom till Sverige 1982 och arbetade som undersköterska
under åtta år (IPF2). Hon kom genom arbetsförmedlingen i kontakt med Före-
tagshuset 1996 och fick starta företag i deras lokaler. Det var till en början krä-
vande, men efter tre år började företaget gå mycket bra. Hon har nyligen omvand-
lat företaget till aktiebolag och har anställt tre personer. Hon är mycket nöjd med
den hjälp och det stöd hon fått av personalen i Företagshuset under de år hon har
verkat där. Hon framhåller i intervjun att särskilt villkoret att hon inte behövde
betala hyra de första två åren var av stor betydelse för att få igång företaget. En
annan positiv faktor enligt henne var att hon fick starta eget bidrag under ett helt
år i stället för sex månader, vilket var en del av ett projekt riktat till kvinnliga före-
tagare. Detta bidrog till att hon kunde bygga upp sitt kundnätverk. Hon framhåll-
ler att hon trivs som egen företagare, men att hon fått betala ett högt pris. Hon



25

framhåller att livet som egen företagare innebär att man måste arbeta jämt, vilket
för hennes del har resulterat i en skilsmässa. Hon har emellertid på sistone kunnat
dra ner på sin arbetsbörda eftersom hon har anställt tre personer.

5. Lunda Nova Näringslivscenter i Spånga/Tensta

I Tensta bedrivs företagsrådgivning inom ramen för Lunda Nova Näringslivscen-
ter. Precis som fallet är i Rinkeby är denna insats till stor del en produkt av en
mans tankar, nämligen nuvarande näringslivssekreteraren i Spånga/Tensta
(IPN3). Han gjorde i mitten av 90-talet en marknadsundersökning bland företa-
gen inom Spånga/Tensta för att ta reda på vad de hade för personalbehov. Han
gjorde även en kartläggning av befolkningsstrukturen för att se om de bosatta i
området kunde matcha företagens behov. Eftersom arbetslösheten bland dessa
var mycket hög var tanken att försöka få företagen att anställa personer bosatta i
området. I samband med detta utvecklade han också en näringslivsplan, som
bland annat innehöll en idé om att skapa ett näringslivsscenter, där grundtanken
var att integrera arbetsmarknadsinsatser med näringslivssupport och företagsråd-
givning. Detta ledde till att Lunda Nova bildades 1999.

Näringslivssekreterarens huvudmetod var att skräddarsy utbildningar för ar-
betslösa som var anpassade till företagens behov.

Enligt näringslivssekreteraren har Lunda Nova lyckats väl med sina målsätt-
ningar. Detta visar sig enligt honom i att Lunda Nova inte har drabbats av några
nedskärningar samt att dess tjänster efterfrågas av en stor mängd företag utanför
Spånga/Tensta. Enligt näringslivssekreteraren är även stadsdelsnämnden i
Spånga/Tensta nöjd med insatsen och han tycker att samarbetet med denna fun-
gerar väl. Även utomlands har Lunda Nova uppmärksammats efter besök av en
rad utländska konstellationer.

Organisation
För år 2001 hade Lunda Nova totalt en budget på 6 miljoner kronor, som helt fi-
nansierades av storstadssatsningsmedel. Av dessa medel avsattes 800 000 kronor
för företagsrådgivning. Lunda Nova är underställd stadsdelsförvaltningen i
Spånga/Tensta, men står dock relativt fritt från politiskt inflytande och formule-
rar själv sina målsättningar. Detta fungerar väl eftersom Lunda Novas målsätt-
ningar stämmer överens med de målsättningar som ligger till grund för stor-
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stadssatsningen. Tanken är att den dag som storstadssatsningspengarna är slut ska
Lunda Nova övergå i privat regi i form av ett företag eller en stiftelse. Idag drivs
Lunda Nova i projektform, men målsättningen är att insatsen ska bli permanent.

Till skillnad från Rinkeby har Lunda Nova inte någon företagskuvös. Lunda
Nova gjorde tidigare ett försök att införa en sådan, dvs. lokalisera företag inom
sina lokaler. Detta lyckades dock inte så bra, utan endast två personer har utnytt-
jat denna möjlighet. Enligt näringslivssekreteraren är ett skäl till att företagskuvös
fungerar dåligt att det endast är vissa typer av företag som kan starta i denna
form, t. ex. vissa typer av tjänsteföretag som export-importverksamhet och kon-
sulttjänster.

Idag (november 2001) ansvarar en person för Lunda Novas företagsrådgiv-
ning (IPR2). Hon har ett förflutet inom näringslivet och har en universitetsut-
bildning i ekonomi, språk- och humaniora. I hennes arbetsuppgifter ingår rådgiv-
ning till både presumtiva och etablerade företagare. Hon fungerar också som all-
män informatör i entreprenörs- och företagsfrågor, där besök på myndigheter,
större företag etc. ingår. Hon anordnar konferenser och möten samt har arbetat
med ett projekt i samarbete med Exportrådet som försöker att hjälpa invandrar-
företagare att bedriva import-export verksamhet med sina hemländer.

Hon framhåller att den övergripande målsättningen för henne är att sätta folk
i arbete, dvs. att hjälpa folk att bli sysselsatta genom att starta eget företag. Hon
tillägger dock att ambitionen är att hjälpa företag att kunna växa, och detta gäller
både de befintliga företagen samt de nystartade, dvs. att gå från levebrödsföretag
till tillväxtföretag. Att försöka öka entreprenörskapet är ett viktigt samhällsmål
för Lunda Novas olika insatser, där det finns en rad insatser som t. ex. upp-
muntrar befintliga företag samt skolungdomar att gå i denna riktning. Hon defi-
nierar målet med sitt arbete på följande sätt:

Att vara behjälplig för personer som vill veta vad det handlar om att driva företag och
att hjälpa till så att det utkristalliseras personer som kan förverkliga sina drömmar på
ett realistiskt sätt utan att tappa tempo och göra en massa misstag. Jag vill så att säga
påskynda processen [att starta företag] så långt det går.

Företagsrådgivaren framhåller att företagsrådgivning och företagsutbildning är
hennes huvudsakliga uppgifter. Företagsrådgivningen fungerar på ungefär
samma sätt som i Rinkeby, dvs. en person får individuell rådgivning vid ett par
tillfällen. Skillnaden mot Rinkeby är att rådgivningen inleds med ett gemensamt
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möte för dem som är intresserade. Företagarutbildningen riktar sig till dem som
bedöms ha särskilt utvecklingsbara affärsidéer, dvs. personer som tros kunna star-
ta företag med tillväxtmöjligheter. De får då delta i en mer omfattande utbildning
under en tremånadersperiod.

Den överväldigande majoriteten av dem som kommer till företagsrådgivning-
en vid Lunda Nova är arbetssökande eller arbetslösa och förmedlas genom arbets-
förmedlingen, som i Spånga/Tensta går under namnet Jobbcenter. Detta innebär
att en majoritet av dem som startar företag får tillgång till bidrag till start av nä-
ringsverksamhet. Enligt företagsrådgivaren vill man även uppmuntra andra per-
soner att starta företag än de som kommer från arbetsförmedlingen, dvs. personer
som inte kan få tillgång till bidrag av start av näringsverksamhet. Vissa personer
kommer genom mun-till-mun metoden eller har upptäckt Lunda Nova på dess
hemsida. En grupp med i huvudsak svensk bakgrund som kommer till företags-
rådgivningen är personer som varslats från data- och telekomföretagen i Kista.

Arbetssätt
Själva rådgivningen sker enligt företagsrådgivaren vid Lunda Nova i fyra steg:

1. Förberedande seminarium. Det första steget innebär att en grupp på cirka 5 per-
soner samlas för ett gemensamt möte. Där berättar företagsrådgivaren lite all-
mänt om vad en affärsidé är och hur man ska tänka ”affärsmässigt”. En viktig
punkt är hur den blivande företagaren ska disponera sin affärsplan, samt hur han
eller hon ska gå tillväga för att beräkna en budget. Lunda Nova använder sig för
detta ändamål av Almi-företagspartners material. Enligt företagsrådgivaren bör-
jar hon alltid att prata om hur de blivande företagarna ska kunna förverkliga sina
förhoppningar och idéer. Hon försöker entusiasmera deltagarna och undviker
därför att tala om de problem och de ofta komplicerade regelverk som en egen
företagare möter. Detta brukar hon ta sist eller vid ett senare tillfälle. Hon fram-
håller att hon inte vill skrämma bort folk redan på det första mötet.

2. Individuell rådgivning, del I. När den presumtive företagaren kommer till det
andra mötet, som är individuellt, är det enligt företagsrådgivaren viktigt att han
eller hon skrivit ner sina idéer om hur han eller hon har tänkt sig sitt företag på ett
papper. Det är nämligen bra att ha vissa idéer att utgå ifrån. Ofta har den presum-
tive företagaren problem med att veta till vilka kunder han eller hon ska vända sig
till med sin affärsidé. Enligt företagsrådgivaren vill många starta inom överetable-



rade verksamheter, t. ex. en pizzeria, vilket hon inte rekommenderar. De blivande
företagarna måste vidare veta hur kundunderlaget ser ut, dvs. om de är unga eller
gamla, skolungdomar, etc. Det här är enligt företagsrådgivaren det svåraste, dvs.
att kunna identifiera sin marknad och sina kunder. Möte 2 avslutas nästan alltid
med en ”hemläxa”, vilket innebär att den presumtive företagaren får till uppgift att
fylla i en preliminär affärsplan. Företagsrådgivaren motiverar metoden att ge
hemläxa med att hon vill ställa krav på den blivande företagaren att tänka själv,
men samtidigt framhåller hon att hon inte kan ställa orimliga krav, utan försöker
anpassa sig efter respektive persons nivå. Hon framhåller att man måste skräddar-
sy behovet av företagsrådgivning efter varje person.

3. Individuell rådgivning, del II. Efter ”hemläxan” blir det ett nytt möte då den po-
tentielle företagaren får presentera den preliminära affärsplanen, särskilt viktigt är
det att han eller hon har hittat sin marknad, dvs. ett kundunderlag. Vissa frågar
ibland företagsrådgivaren om hon har affärsidéer, men detta accepterar hon inte.
De potentiella företagarna måste nämligen enligt henne hitta både marknaden
och affärsidén själv. Hon framhåller: ”Vi kan inte göra jobbet utan endast bistå
med metoden.” De blivande företagarna måste definiera sin målgrupp själva och
försöka uppskatta hur mycket de kan sälja av en viss produkt. En del av de poten-
tiella företagarna har dock redan kunder. De har t. ex. jobbat i en butik och har
kunder med sig. Vissa ”köper” sig också enligt företagsrådgivaren kunder, t. ex. en
etablerad tobaksaffär. Enligt företagsrådgivaren är det mycket viktigt att den bli-
vande företagaren beräknar hur mycket skatt han eller hon kommer att betala.
Detta måste nämligen vara med i kalkylen om ett företag ska kunna överleva på
lång sikt och eventuellt kunna växa. Hon framhåller även att det ligger ett sam-
hällsansvar i att vara företagare, vilket innebär att man bör betala skatt. När den
presumtive företagaren kommit så här långt är enligt företagsrådgivaren han eller
hon motiverad att starta. Personen får för det mesta bidrag till start av närings-
verksamhet, och om affärsidén är tillräckligt bra kan han eller hon också få lån
från ALMI-företagspartner. Däremot rekommenderar hon sällan sina klienter att
ta banklån.

Ett stort problem enligt företagsrådgivaren vid Lunda Nova är att många av
hennes klienter inte har hunnit etablera sig i det svenska samhället. Hon tycker
därför att de sex månaderna som gäller för bidrag till start av näringsverksamhet
är för kort tid. Numera kan en företagare om speciella skäl föreligger få det för-
längt till ett år, men alla har inte den möjligheten. Ytterligare en viktig aspekt i

28



rådgivningen är att företagsrådgivaren uppmanar sina klienter att inte lägga in bi-
drag till start av näringsverksamhet i sin budget, utan det är viktigt att se detta
mer som ett komplement som gör att man överlever den första tiden. Enligt
henne tar det mellan ett och tre år innan ett företag går runt, och då är det viktigt
att företagaren har något att leva på. Det är dock vanligt att personer som kom-
mer från mellanöstern går in med eget kapital, eftersom de ofta har möjligheter
att låna pengar från andra landsmän. I detta fall rekommenderar dock företags-
rådgivaren att man skriver ett avtal, så att det inte uppstår några konflikter längre
fram.

4. Uppföljande verksamhet. De som fått bidrag till start av näringsverksamhet följs
enligt företagsrådgivaren upp i 6 månader. Företagsrådgivaren framhåller att det
inte är frågan om någon kontroll, utan företagaren har rätt att ringa om det upp-
står problem någonstans på vägen. Denna möjlighet utnyttjas av en del personer.
Hon uppmanar dem att alltid göra detta om de märker att deras företag var en
riktig felsatsning. På så sätt kan problemen kanske åtgärdas innan det blir för sent.

En central ståndpunkt hos företagsrådgivaren i Lunda Nova är att affärsidén
måste vara ”kommersialiserbar”. Däremot behöver den inte innebära att man
kommer med något ”nytt”, dvs. en innovation eller att det ska vara fråga om
entreprenörskap. Vidare framhåller hon att man inte heller kan ta några speciella
sociala hänsynstaganden eller beakta att många som startar ofta har invandrar-
bakgrund. Hon säger:

Affärsidén måste vara kommersialiserbar, dvs. det ska gå ihop, det ska gå att leva på
företaget, Vi lägger inga synpunkter på affärsidén som sådan. Vill du sälja grönsaker på
torget så är det helt OK för min del om du kan visa att du kan överleva på det. Målet är
att bli självförsörjande för annars är det ju inte något alternativ till att vara anställd. De-
finitionen på ett företag är att det ska vara en långsiktig verksamhet, den ska vara själv-
ständig, och den ska ett vinstsyfte. Vinstsyftet är viktigt på lång sikt, för annars blir det
mer av en hobbyverksamhet. Vi ställer inte heller lägre kommersiella, företagsekono-
miska krav för att du kommer ifrån XX. Sen får var och en starta om han vill, det är upp
till var och en.

Att överlåta åt den presumtive företagaren att själv fatta ett beslut i frågan om
företagsstart är enligt företagsrådgivaren viktigt. Det är alltid han eller hon som
fattar det slutgiltiga beslutet, företagsrådgivarens funktion är endast rådgivande.
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Samverkan
Idag är det i huvudsak tre parter som samverkar med Lunda Nova; nämligen
Spånga/Tensta stadsdelsnämnd, Stockholm Lunda företagsgrupp samt arbetsför-
medlingen, som här går under namnet Jobbcenter. Vidare har de nära kontakter
med ytterligare två stora företagsgrupper i kommunen som är Tensta företagar-
förening samt Spånga företagarförening.

Företagsrådgivaren samverkar nära med de kollegor på Lunda Nova som syss-
lar med t. ex. matchning av arbetssökande till företagen i området. Om en kollega
har en klient, som visserligen är där i ett annat ärende, men som visar sig vara in-
tresserad av att starta företag, så skickar kollegan denna person till företagsrådgi-
varen. Den överväldigande majoriteten av dem som är intresserade av att starta
eget företag kommer som sagt från Jobbcenter, dvs. arbetsförmedlingen. Detta
innebär att de som startar företag med hjälp av Lunda Nova ofta får bidrag till
start av näringsverksamhet. Den som ansvarar för bidrag till start av näringsverk-
samhet vid Jobbcenter gör en första bedömning av den presumtive företagaren
(IPA2). Om personen är intresserad av att starta företag så skickar handläggaren
honom eller henne till företagsrådgivaren för utvärdering. Till skillnad från vad
fallet var i Rinkeby är samarbetet mellan handläggaren vid Jobbcenter och före-
tagsrådgivaren mycket nära. De sitter i rummen bredvid varandra och diskuterar
ofta ingående huruvida en person bör uppmuntras att starta eget företag eller
inte. Den som emellertid fattar det slutgiltiga beslutet om bidrag till start av nä-
ringsverksamhet ska ges till en person är handläggaren vid Jobbcenter.

Resultat
Målsättningen är enligt företagsrådgivaren vid Lunda Nova att 25 personer ska
starta företag per år. Under år 2000 startade enligt företagsrådgivaren över 30 per-
soner egna företag med hjälp av Lunda Nova.30 Under 2001 startade 25 personer
företag. Enligt företagsrådgivaren har den goda konjunkturen inneburit att det
har blivit lättare att få arbete som anställd, vilket har inneburit att efterfrågan på
företagsrådgivning minskat något. Sedan företagsrådgivningen startade i
Spånga/Tensta 1998 har mellan 800 och 1200 personer totalt fått någon typ av
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svar på sina frågor, och totalt har 150 företag startats.31 Företagsrådgivaren fram-
håller att de kanske är lite hårda i bedömningarna, eftersom det är ganska få som
startar företag av dem som uppsöker företagsrådgivningen. Däremot är enligt
henne överlevnadsgraden hos dem som startar mycket hög, hon säger att mellan
70 och 80 procent överlever det första året efter företagsstarten. Hon anser dock
att ett år inte säger så mycket eftersom det egentligen är först efter tre år som man
vet om ett företag kommer att överleva på lång sikt.

Bland dem som startar finns både låg- och högutbildade, men trenden går
mot att det är alltfler lågutbildade som söker sig till företagsrådgivningen. Vidare
har den överväldigande majoriteten av dem som startar företag invandrarbak-
grund, ca 70 procent. De flesta som startar är dessutom män (70 procent män och
30 procent kvinnor), där många är över 40 år. Företagsrådgivaren framhåller i
detta sammanhang att kvinnor ofta förbereder sig bättre inför en företagsstart,
dvs. är mer noggranna med budget och kalkyler. De är dessutom mindre riskbe-
nägna och mer realistiska med sin budget. Skälet till att det ändå är färre kvinnor
som startar och driver företag har att göra med att de är tvungna att ta ett huvud-
ansvar för hem och barn.

Ett stort problem enligt företagsrådgivaren är att väldigt många av dem som
startar företag lokaliserar sin verksamhet utanför Spånga/Tensta. Precis som i
Rinkeby hänger detta samman med att det inte finns tillräckligt med lokaler inom
stadsdelen. Enligt näringslivssekreteraren lokaliserar över 75 procent av dem som
startar företag med hjälp av Lunda Nova sig utanför stadsdelen. Däremot är en
majoritet av dem som får rådgivning bosatta i stadsdelen.

Ett skäl till att många personer med invandrarbakgrund startar företag är att
de inte kunnat få ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå. Jag frågade där-
för företagsrådgivaren i Lunda Nova om de försöker ta någon hänsyn till detta i
sin rådgivning. Hon svarade:

Om det kommer en fysiker från Iran och vill starta korvkiosk så finns det inte så mycket
mer jag kan göra än att beklaga situationen. Det finns ju personer som arbetat med
andra saker men som är väldigt duktiga på att sälja. Det som är viktigt för mig är vilken
anknytning man har till sin affärsidé. Vad man har för arbetslivserfarenhet eller utbild-
ning är inte det viktigaste när man väl kommit in hit. Jag kan inte säga att du som är fy-
siker, du ska ju inte starta företag. Har du kommit till mig så måste jag respektera att du
har en affärsidé, låt oss prova den och se var vi hamnar, och sedan får du fatta ditt eget
beslut, om du vill göra det eller gå tillbaka och plugga och bli fysiker, det är så individu-
ellt det där och jag tror att man känner det där inom sig om man vill bli företagare eller
ej.
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Företagsrådgivaren framhåller att det ofta är ett problem att värdera den kompe-
tens som många personer med invandrarbakgrund har, särskilt så är det svårt att
värdera utbildningsbevis från hemländerna. Många av de högutbildade invan-
drarna måste därför vidareutbilda sig. Hon anser också att bristande kunskaper i
svenska ibland är ett stort problem för dem som vill starta eget företag.

På frågan om huruvida eget företagande bland invandrare leder till ökad inte-
gration svarade företagsrådgivaren på följande sätt:

Vårt uppdrag är att integrera genom arbete. Vi är bombsäkra på att det bara är det som
gäller, faktiskt. Det är i alla fall en av de viktigaste sakerna att kunna försörja sig själv
och styra sitt eget liv. Ett annat mål är att höja kompetensnivån [dvs. utbilda personer],
så att de inte förblir beroende [av samhället].

Hon fortsätter:

Absolut är det ett sätt att bli integrerad för den generation som är första generationen
och även den andra. Kan det skapa kreativitet är det väl satsade pengar. För jag tror att
vi behöver det. Jag är helt övertygad om att vi behöver få in andra människor som ska-
par den här mångfalden. Om det är enda sättet? Jag tror att det är ett av flera sätt. Arbe-
te är viktigt, men jag tror också att det viktigt att leta efter fler komponenter.

På frågan om det uppstår speciella problem när man ger företagsrådgivning till
personer med invandrarbakgrund svarar företagsrådgivaren:

Om tiden var oändlig så tror jag att man skulle hinna prata sig igenom de hinder som
många möter som kommit till Sverige. Hindren är naturligtvis fler och mer svårförstå-
eliga om man inte har levt hela sitt liv i Sverige. Men det här är hinder som vi alla har
och som många av oss måste ta sig igenom i vårt samhälle. Det som jag tycker att det är
svårt att ge råd om är att man som egen företagare faktiskt ansvarar för sin egen eko-
nomi och att man i Sverige måste tänka mer på att betala moms och skatt. Man måste
även tänka på när man blir pensionär och liknande. Det här tänkandet har inte alla
människor.

Företagsrådgivaren nämner att det som många upplever som ett hinder är den
byråkrati och de regelsystem som omgärdar småföretagare, inte att t. ex. betala
skatt i sig.

Företagsrådgivaren framhåller att det som kanske utmärker Lunda Nova mer
än någonting annat är den goda samverkan som finns mellan insatsen och det lo-
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kala näringslivet. Enligt henne är det ofta ett problem att få med näringslivet på
insatser av denna typ. Lunda Nova har dock goda relationer med både det lokala
näringslivet och de lokala politikerna i Spånga/Tensta stadsdelsnämnd. Hon
framhåller i detta sammanhang att enda sättet att bekämpa arbetslösheten är att
integrera arbetsmarknadsåtgärder med utveckling av företagande och näringsliv,
vilket hon anser att Lunda Nova lyckats med.

Brukarperspektiv
Jag har intervjuat tre företagare som fått hjälp att starta företag genom Lunda
Novas företagsrådgivning. Alla tre har sitt ursprung i mellanöstern och är män.
Två av dem jobbar inom servicesektorn och en inom tjänstesektorn. Alla tre har i
stort sett bara positiva erfarenheter av företagsrådgivningen. Deras verksamheter
är dock lokaliserade utanför Spånga/Tensta, två i andra förorter och en i innersta-
den.

Den första personen arbetar med tolk- och översättningsservice (IPF3). Han
är 37 år gammal och utbildad lantmätare i sitt hemland. Han arbetade en kort tid
som detta efter att han kom till Sverige 1988. I och med den dåliga byggkonjunk-
turen i början av 90-talet blev han arbetslös och började efter en viss tid som ar-
betslös arbeta som tolk. Vad han gjorde var att hjälpa nyanlända landsmän i kon-
takter med myndigheter. Han hade dock problem att försörja sig på heltid inom
detta yrke, och gick under långa perioder arbetslös. 1999 fick han genom sin
handläggare på arbetsförmedlingen reda på existensen av Lunda Nova. Han be-
sökte deras rådgivning tre gånger och ansåg att den hjälp han fick var mycket bra.
Det han speciellt uppskattade var hjälpen till hur man ska gå tillväga för att fylla i
en affärsplan samt hur man konkret går tillväga när man startar och bygger upp
ett företag. Däremot kunde han redan göra budget och skriva fakturor, eftersom
han lärt sig detta i yrket som tolk. Han uppskattade särskilt att han även fick hjälp
med att få sitt bidrag till start av näringsverksamhet förlängt eftersom han blev
sjuk. Han deltog dock inte i några kurser och har inte heller besökt några före-
tagsträffar på grund av tidsbrist.

I intervjun uttryckte företagaren inom tolkbranschen missnöje över att han
inte fått reda på hur man startar företag tidigare, eftersom han dels tjänar mer
pengar i denna form, dels har möjlighet att ta kontakt med sina klienter direkt
utan att ta vägen över s.k. tolkförmedling. Hans företag är enskild firma och han
har inga anställda. I slutet av intervjun kom vi in på att han hoppas kunna utöka
sin verksamhet till att även innefatta lantmäteri. Han framhöll att han egentligen
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hellre vill arbeta med detta än med tolk- och översättarverksamhet, och uttryckte
en viss sorg över att han inte får arbeta inom sitt ursprungliga yrke.

Den andra personen jag intervjuat har en pizzeria (IPF4). Han är 38 år gam-
mal och kom till Sverige 1991 och var till en början arbetslös. Han startade 1994
företag i form av en pizzeria i en mindre stad, men sålde verksamheten efter ett
tag på grund av dålig lönsamhet. År 2000 kom han i kontakt med Lunda Novas
företagsrådgivning genom arbetsförmedlingen. Han besökte företagsrådgivning-
en tre gånger och är mycket nöjd med den hjälp han fått. Han tyckte särskilt att
det var bra att få hjälp att fylla i affärsplan och ställa upp en budget eftersom han
upplevde detta som besvärligt. Han fick bidrag till start av näringsverksamhet,
och försökte även få finansiering genom Almi-företagspartner, vilket han inte
fick. Han berättade att företagsrådgivarna vid Lunda Nova kontaktat honom efter
det att han startat för att höra hur det har gått, vilket han uppskattade. Pizzeria-
ägaren framhåller att han trivs som egen företagare eftersom han anser att han får
arbeta inom sitt yrke. Han uppskattar även den frihet man har som egen företa-
gare, dvs. att det inte finns någon som bestämmer över honom. Hans företag är
enskild firma och han har inga anställda. Det mest negativa med att vara egen
företagare är enligt pizzeriaägaren de långa arbetstimmarna. Han berättade att
han arbetar 12 timmar om dagen sju dagar i veckan vilket han upplever som
ohållbart i längden.

Den tredje personen är 44 år gammal och arbetade på ett oljeraffinaderi i
hemlandet (IPF5). Innan han startade företaget hade han varit arbetslös från den
tidpunkt han kom till Sverige 1991, dvs. under nästan 10 år. Han startade därför
med hjälp av Lunda Novas företagsrådgivning en liten livsmedelsbutik under
hösten år 2000. Butiksägaren kom dock inte i kontakt med Lunda Nova genom
arbetsförmedlingen, utan blev tipsad av en vän om att han kunde få hjälp att star-
ta företag där. Han är mycket nöjd med den hjälp han har fått från Lunda Nova
och utrycker stor tacksamhet gentemot dem. Han berättade att han upplevt att
det var väldigt svårt att fylla i affärsplanen, och Lunda Nova förmedlade honom
därför till IFS representant i Kista. Han framhöll att han nästan inte förstod nå-
gonting, men att den rådgivning han fick av IFS hjälpte mycket. Han gick sedan
tillbaka till Lunda Nova där affärsplanen godkändes. Butiksägaren fick bidrag till
start av näringsverksamhet för sex månader, och en representant för Lunda Nova
besökte honom efter att bidraget tagit slut. Butiksägaren framhåller att han egent-
ligen hellre skulle vilja arbeta som anställd än som egen företagare. Han klagar
över att han aldrig är ledig eftersom han arbetar 12 timmar om dagen sju dagar i
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veckan. Däremot anser han att den mest positiva erfarenheten han har av att vara
egen företagare är de goda sociala kontakter han fått med svenskar. Hans butik är
belägen i ett område med många svenska pensionärer och barnfamiljer. Han
framhåller att han fått många svenska vänner och även fått viss hjälp att sköta sin
affär av svenska kunder.

6. Företagsrådgivning i Kista/Husby

I Husby är företagsrådgivningen organiserad på ett annat sätt än vad fallet är i
Rinkeby och Tensta. Husby tillhör Kista stadsdelsnämnd, men är det enda områ-
de som tillhör Storstadssatsningens målområden. Det är därför inte helt klart
vilka insatser som faller under Storstadssatsningen och vilka som faller under
andra projekt. Företagsrådgivningen i Husby är t. ex. kopplad till Mötesplats
Kista, som även handhar företagsrådgivning till områden som Kista, Barkarby
och Ärvinge. Företagsrådgivningen har dock en viktig knutpunkt i Husby, och det
är Träffpunkt Husby.

Den som ansvarar för företagskontakter i Kista/Husby är näringslivssekretera-
ren (IPN4). Han bedriver viss företagsrådgivning själv men fungerar främst som
ett ”nav” i ett nätverk. I Kista/Husby finns två viktiga samverkanspartners som
sköter den konkreta företagsrådgivningen, nämligen Internationella företagarför-
eningen (IFS) samt Nyföretagarcentrum (NFC). För år 2001 avsattes 800 000 kro-
nor i storstadsatsningsmedel för företagsrådgivning och företagsutveckling i
Kista/Husby. Av dessa pengar fick IFS 100 000 kronor och Nyföretagarcentrum
50 000 kronor.

Näringslivssekreteraren framhåller att den metod som utmärker företagsråd-
givningen och företagssupporten i Kista/Husby grundläggs i ett nätverkstän-
kande. Han har under de senaste åren försökt att bygga upp ett nätverk i stadsde-
len som består av en rad insatser och organisationer, men även försökt att bygga
broar mellan etablerade företag samt de människor som bor i stadsdelarna. Enligt
näringslivssekreteraren har det varit särskilt viktigt att försöka få ut organisatio-
ner som t. ex. Svenskt Näringsliv (f.d. SAF) och just Nyföretagarcentrum till Kista.
Ett stort problem i Kista har nämligen varit svårigheterna att knyta samman lo-
kalbefolkningens behov med näringslivets. Kista utmärks av att ha flera stora
data- och telekomföretag inom sitt område, där Ericsson är det mest betydelse-
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fulla, medan många av de bosatta i Kista stadsdel tillhör storstadsatsningens mål-
grupper. Enligt näringslivssekreteraren har detta brobyggande varit särskilt viktigt
eftersom man enligt honom endast på detta sätt kan bryta den segregering som
finns mellan dessa två världar. Grundtanken är enligt näringslivssekreteraren att
man genom att bygga ett nätverk av olika organisationer ska få en infrastruktur av
resurser som de lokala företagen kan använda sig av för att kunna utvecklas. Han
framhåller att han kommit en bit på väg, men att det fortfarande återstår en del
arbete.

Den statistik som finns över dem som startat företag med hjälp av företags-
rådgivning i Kista/Husby är lite svår att tolka. Enligt näringslivssekreteraren be-
driver både IFS och Nyföretagarcentrum företagsrådgivning som är delvis finan-
sierad av storstadssatsningsmedel, men deras verksamhet finansieras även på
annat sätt. Den statistik som enligt näringslivssekreteraren är intressant för just
Kista/Husbys del avser de personer som är bosatta i stadsdelen och som fått hjälp
att starta eget företag. Enligt honom startade under år 2000 23 personer bosatta i
Kista/Husby företag genom hans, arbetsförmedlingens eller IFS försorg. År 2001
startade 21 personer bosatta i området företag, varav 11 stycken fick rådgivning av
IFS och 5 stycken fick rådgivning av Nyföretagarcentrum. De övriga fick hjälp av
arbetsförmedlingens företagsrådgivning. Två saker är viktiga att ta fasta på i detta
sammanhang. Dels fick de som IFS och Nyföretagarcentrum i Kista gav rådgiv-
ning oftast bidrag till start av näringsverksamhet, vilket innebär att de även fått
viss företagsrådgivning av den som ansvarar för bidrag till start av näringsverk-
samhet vid arbetsförmedlingen i Kista. Dels hjälpte IFS under denna period en re-
lativt stor andel personer bosatta utanför stadsdelen att starta företag.

6.1 Internationella företagarföreningen i Sverige
Den första viktiga parten som tillhandahåller företagsrådgivning i Kista/Husby är
Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS). IFS bildades 1996 av en grupp
personer med invandrarbakgrund som uppmärksammat att invandrare som vill
starta eget företag inte är medvetna om alla regler som finns i Sverige när de ska
starta företag. De ansåg att det finns kulturella koder och normer som invandrare
inte alltid känner till, samt att invandrare ofta saknar kunskaper om svenska
skatteregler. Ett annat problem är att personer med invandrarbakgrund ofta
också har svårt att marknadsföra sina produkter. Ett viktigt motiv bakom bildan-
det av IFS var emellertid att ge företagsrådgivning på invandrares egna språk. Det
sistnämnda uppmärksammades av arbetsförmedlingarna som fann att IFS kunde
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underlätta deras arbete betydligt. Även ALMI-företagspartner, som finansierar
småföretag, upptäckte att dess verksamhet kunde underlättas genom att låta IFS
göra en preliminär utredning av affärsidéer hos personer med invandrarbak-
grund. IFS fick från början offentliga medel för sin verksamhet, bland annat från
Näringsdepartementet och Stockholms län, och finansierar fortfarande sin verk-
samhet på detta sätt.

Organisation
I dag (december 2001) har IFS kontor på sjutton ställen i Sverige, där huvudkon-
toret ligger i Stockholm. Företagsrådgivningen sker på 25 olika språk. Förutom de
stora invandrarspråken behärskar rådgivarna många minoritetsgruppers språk,
som t. ex. kurdiska och somaliska dialekter. Alla rådgivare har utländsk bakgrund,
och kan förutom sitt modersmål och svenska dessutom ofta ytterligare ett språk.

IFS har funnits i Kista sedan 1999, där skälet till att de kom dit var att arbets-
förmedlingen ville ha en person som kunde bistå med rådgivning på invandrar-
språk. Där finns en företagsrådgivare en dag i veckan med kontor i arbetsförmed-
lingens lokaler (IPR3). Han samordnar sin verksamhet med arbetsförmedlingen
och näringslivssekreteraren. Om någon söker lokal hänvisas han eller hon till nä-
ringslivssekreteraren för att få hjälp. Näringslivssekreteraren löser också besvärli-
ga situationer med stadsdelsförvaltningen.

IFS har ett avtal med stadsdelsförvaltningen vilket innebar att de fick 100 000
kronor i form av storstadssatsningsmedel för år 2001 för att ställa upp med råd-
givning en dag i veckan. Detta avtal fanns även under år 2000, då fanns det dock
en företagsrådgivare där fyra dagar i veckan, och man hade en budget på 400 000
kronor från storstadssatsningsmedel. Enligt IFS’ företagsrådgivare i Kista är skälet
till det minskade antalet dagar att man enligt stadsdelsförvaltningen inte har råd
med mer. Företagsrådgivaren framhåller att en orsak till att IFS fått mindre resur-
ser i Kista är att det där finns många olika aktörer som tillhandahåller företags-
rådgivning. Näringslivssekreteraren har t. ex. stärkt samarbetet med både Lunda
Nova och Nyföretagarcentrum. Nästan all finansiering av IFS’ verksamhet sker
genom offentliga medel, där merparten inte är storstadssatsningsmedel, bl.a.
kommer medel från näringsdepartementet.

Enligt företagsrådgivaren i Kista finns IFS tillgängligt för de intresserade oav-
sett om organisationen har ett avtal med stadsdelsförvaltningen i Kista eller inte.
Han framhåller att personer har rätt att söka sig till IFS oavsett var de bor. IFS har
marknadsföring i alla kommuner och i alla stadsdelar i Stockholms län. För när-
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varande arbetar rådgivaren i Kista en dag på huvudkontoret i Stockholm, en dag
(onsdagar) i Kista, samt tre dagar i IFS’ kontor i Fittja.

Målgruppen för IFS är personer med utländsk bakgrund som vill starta före-
tag i Sverige. Affärsidén är språket, vilket enligt företagsrådgivaren i Kista är IFS
styrka. Han menar att IFS fungerar som ett mellanled mellan företagaren och de
andra aktörerna på marknaden, alltifrån finansiärer och arbetsförmedling till
myndigheter.

Företagsrådgivaren för IFS i Kista motiverar fördelarna med IFS’ ”affärsidé”,
dvs. språket, på följande sätt:

Det här hjälper, vi förstår varandra bättre. I och med att vi har ungefär samma kultu-
rella bakgrund så skapas en miljö när vi träffar kunden så att kunden kan berätta lite
mer, och vi kan förstå vad kunden vill eller menar. På det viset kan vi presentera en
affärsplan som är lite mer bekant både för kunden och för finansiären. Vi agerar som en
bro mellan kund och finansiär/arbetsförmedling.

De flesta personerna kommer från arbetsförmedlingen i Kista och finansierar sin
verksamhet med bidrag till start av näringsverksamhet. Det kommer även perso-
ner som inte söker stöd för start av näringsverksamhet vilka upptäckt IFS i olika
invandrarmedia som radiostationer och invandrartidningar. En annan viktig
målgrupp är redan etablerade företagare, som får råd och hjälp om olika lagar och
regler samt hur man hittar finansiering. En viktig uppgift för IFS är också att
agera som ett nätverk efter starten av företaget, samt att ge kortare kurser i start
och drift av företag. Vidare har IFS jurister i sin organisation som ställer upp med
rådgivning i rättsliga frågor. Dessa hjälper t. ex. företagare som har problem med
sina leverantörer eller hyresvärdar. I dessa fall är det ofta språket som skapar pro-
blem i relationerna, vilket enligt företagsrådgivaren kan åtgärdas av IFS.

Arbetssätt
IFS’ företagsrådgivare i Kista anser att det är viktigt att den som startar ett företag
är motiverad, och lägger därför ner tid på att undersöka vilken ambitionsnivå den
presumtive företagaren har:

När jag träffar folk som vill starta företag utgår jag ifrån deras vilja, kunskap och bak-
grund, och varför de vill starta företag. Det är viktigt att veta om den som vill starta är
fast i en besvärlig situation och endast vill hitta en väg ut ur denna. Om han eller hon
endast vill starta företag för att det inte finns något annat arbete, så måste han eller hon
vara väldigt försiktig innan beslutet fattas. Det [brist på alternativ] räcker nämligen inte

38



som enda motiv eftersom risken då finns att man lägger ner efter ett par månader. Sär-
skilt när stödet till start av näringsverksamhet tar slut efter sex månader så lägger
många ner sin verksamhet.

Företagsrådgivaren framhåller att de har stor hjälp av arbetsförmedlingen när det
gäller att bedöma om en person är lämplig att bli företagare. Han diskuterar ofta
med den presumtive företagarens handläggare på arbetsförmedlingen för att få en
samlad bild av personen, och om de är överens så får den presumtive företagaren
bidrag till start av näringsverksamhet. Det kommer även personer direkt från ar-
betsmarknaden eller som precis blivit avskedade. Det är alltså inget grundkrav att
de som får hjälp att starta företag av IFS måste ha beviljats bidrag till start av nä-
ringsverksamhet.

De flesta som kommer från arbetsförmedlingen har enligt företagsrådgivaren
hos IFS i Kista en bakgrund som arbetare eller tjänsteman hos någon arbetsgivare.
Det förekommer även att det kommer långtidsarbetslösa som inte har haft något
jobb eller bara ströjobb under ett visst antal år, vilket innebär att de ofta behöver
särskilt mycket stöd. I detta fall räcker det i regel inte endast med bidrag till start
av näringsverksamhet, utan enligt företagsrådgivaren måste ibland även social-
tjänsten gå in med extra ekonomiskt stöd.

En grupp som enligt företagsrådgivaren i Kista är relativt lätt att hjälpa är de
som har haft företag i hemlandet eftersom de redan vet hur det går till att starta
och driva företag. För dem är det bara att förklara hur man agerar i Sverige, samt
vilka skillnader som finns. I många länder existerar t. ex. inte preliminärskatt.

Enligt företagsrådgivaren i Kista lägger IFS ner mycket mer arbete när de träf-
far folk jämfört med t. ex. Nyföretagarcentrum. Han framhåller att det kan vara
både fyra och fem möten per person eftersom målet är att rådgivningen ska leda
till ett resultat, antingen start av företag eller avråd. Särskilt mycket tid lägger både
han och den blivande företagaren ner på att upprätta en affärsplan. Det är dock
enligt företagsrådgivaren viktigt att den blivande företagaren först försöker fylla i
en preliminär affärsplan själv, men detta är inte alltid helt lätt. Företagsrådgivaren
framhåller att han lägger ner mycket arbete på den slutgiltiga affärsplanen, ofta
försvinner en hel arbetsdag för honom eftersom det tar mellan sex till åtta timmar
att upprätta en affärsplan med tillhörande kalkyl. Företagsrådgivaren för över in-
formationen från den preliminära affärsplanen och för in kompletterande upp-
pgifter i den slutgiltiga affärsplanen.

Det är flera komponenter som man enligt företagsrådgivaren hos IFS i Kista
måste ta hänsyn till för att kunna upprätta en affärsplan. I de flesta fall är den bli-
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vande företagarens privatekonomi och förkunskaper av stor vikt. Företagsrådgi-
varen framhåller att själva affärsidén inte bara är beroende av den blivande företa-
garens egna förutsättningar utan måste även ses som en ”objektiv” faktor. Kon-
kurrensen på marknaden, kundunderlaget samt möjligheterna till ytterligare fi-
nansiering i framtiden är också viktiga faktorer. Vad företagsrådgivaren menar är
att de förutsättningar som den enskilde företagaren har måste överensstämma
med de möjligheter och krav som omgivningen reser när det gäller att starta och
driva just hans eller hennes verksamhet.

När affärsplanen är ifylld skickar företagsrådgivaren den till kreditavdelningen
på IFS huvudkontor för bedömning. Sedan skickas den till arbetsförmedlingen,
som i sin tur skickar den till en oberoende konsult. Om det blir grönt ljus från alla
håll så får den presumtive företagaren bidrag till start av näringsverksamhet.
Affärsplanen används även när man söker lån från bank eller annan finansiering.

Precis som fallet är i de övriga insatserna jag redogjort för ovan framhåller
företagsrådgivaren hos IFS i Kista att beslutet om företagsstart alltid ligger hos kli-
enten själv. Även om någon av grundförutsättningarna saknas kan inte företags-
rådgivaren hindra att personen ifråga startar ett företag, utan han kan endast av-
råda. Sedan är det upp till honom eller henne att själv bestämma. I de flesta fall
lyssnar dock personen, men i de fall där personen ifråga har tillgång till eget kapi-
tal händer det att han eller hon startar i alla fall.

Företagsrådgivaren framhåller att IFS’ arbete präglas av många sociala aspek-
ter. Han framhåller att företagsrådgivaren alltid måste vara ett socialt stöd och
inte bara ett ekonomiskt. Enligt honom finns det många ”små kapitalister” och
”mäklare” på marknaden som säger att de kan hjälpa till med att starta ett företag,
t. ex. med finansiering, men som inte har sociala aspekter i sitt arbete. Styrkan hos
IFS är enligt företagsrådgivaren att IFS förstår sina klienters kulturella och sociala
situation:

Många mår dåligt innan starten. När vi sitter och talar en halvtimme så bygger vi upp
en relation som ligger till grund för fortsatt arbete. Det är viktigt att en invandrare kan
komma in på samma nivå [som företagsrådgivaren] så att vi kan skapa en relation som
det går att bygga vidare på. Den här möjligheten har nämligen inte de flesta invandrare,
dvs. att komma till en arbetsplats och presentera sina idéer för en person som vet hur
de tänker och vilken typ av människor de är. Jag utgår från personens bakgrund, vad de
kan och vad de vill satsa på. Jag upplever att man måste utgå från vars och ens kunn-
nande och vilja, eftersom viljan är det starkaste fenomenet i varje människa, och så fort
man kommer på samma nivå så kan man hjälpa varandra att upptäcka viljan.
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Enligt företagsrådgivaren följer IFS upp de företagare som företagsrådgivarna har
hjälpt att starta under tre år. IFS har ett uppföljningsprogram som innebär att de
regelbundet väljer ut företagare ur sitt register slumpmässigt och ringer sedan
upp dem. Företagarna är i de flesta fall tacksamma över att företagsrådgivarna hör
av sig. Företagsrådgivaren framhåller dock att de inte hinner göra det så ofta pga.
personalbrist. Det händer också att företagare ringer själva om de får problem,
eller om de vill ha ytterligare finansiering.

Samverkan
Den viktigaste samverkanspartnern till IFS är arbetsförmedlingen i Kista. Även
med ALMI-företagspartner förekommer ett gott samarbete, och det förekommer
viss samverkan med Svenskt Näringsliv och Småföretagarnas riksförbund. Före-
tagsrådgivaren framhåller att de står helt fria från Kista stadsdelsförvaltning. Det
finns enligt företagsrådgivaren inga särskilda krav eller myndighetsdirektiv utan
arbetssättet är IFS’ eget. Däremot är IFS redovisningsskyldigt och meddelar sina
resultat i en rapport till stadsdelsförvaltningen några gånger om året.

Resultat
Under år 2001 hade man på kontoret i Kista besök av 200 personer varav IFS
hjälpte 38 stycken personer att starta företag. Av dessa var 11 stycken bosatta i
Kista, 5 stycken i Spånga/Tensta och de övriga kom från andra stadsdelar. De
människor som startar företag med hjälp av IFS finns i ålderskategorierna upp till
59 år, men en majoritet är medelålders. Könsfördelningen är en tredjedel kvinnor
och två tredjedelar män. Många av de kvinnor som kommer till företagsrådgiv-
ningen söker ALMI-företagspartners s.k. kvinnolån. Eftersom målgruppen för
IFS’ verksamhet är invandrare hade samtliga utländsk bakgrund. En majoritet av
de som startar företag gör det i form av enskild firma, och anställer inte personer.

Företagsrådgivaren hos IFS i Kista framhåller att många av de som startar
företag inte är ”entreprenörer”, utan att det i överväldigande antalet fall handlar
om s. k. ”levebrödsföretag”.

Det är ett levebrödsföretag som vi talar om och det är alltså ett alternativ till arbete som
anställd. Det innebär att om det funnits sådant arbete hade dessa personer inte startat
företag. De flesta företag som vi hjälper till att starta är små företag som inte har någon
möjlighet att växa eftersom det är ”för dyrt” att anställa.

Enligt företagsrådgivaren är skälet till att många invandrares företag är levebröds-

41



företag att de inte tänker långsiktigt utan främst är intresserade av att få ihop
pengar till de dagliga utgifterna. De flesta invandrare är enligt honom stressade
eftersom de i de flesta fallen är tvingade att bli företagare.

Jag frågade företagsrådgivaren om de rekommenderar högutbildade att starta
företag under sin kompetensnivå. Han svarade att han inte rekommenderar det
utan att de bör satsa på verksamheter som de har kompetens för. Han fortsatte
dock:

Men jag blir försvarslös när han säger: Det finns inget jobb. Då måste jag hjälpa till när
han säger att han av tvång måste starta företag. Personen vet av erfarenhet att det kan gå
lättare att få jobb om konjunkturen vänder, men så länge det är lågkonjunktur kan jag
inte göra något annat än att hjälpa honom.

Ett viktigt tema som framkom i intervjun med företagsrådgivaren var de budget-
problem som IFS har dragits med sedan de startade. Han framhåller särskilt de
problem som organisationen har mött efter regimskiftet i Stockholms stad 1998:

Efter regimskiftet i Stockholm har vi haft problem med finansieringen, och det har vi
fortfarande. Däremot har vi inga sådana problem på andra orter i Sverige. Under resans
gång har vi försökt att säga att vi finns för att hjälpa till och inte för att skapa missför-
stånd eller konkurrera med någon annan.

Det har skett kraftiga personalneddragningar i Stockholm. Idag har IFS i Stock-
holms stad endast ett budgetutrymme för 1,6 personer som arbetar som företags-
rådgivare men som delas på tre personer.

Brukarperspektiv
Jag har intervjuat två personer som startat företag sedan de fått hjälp av IFS i
Kista. De har bägge ursprung i mellanöstern, en är man och en är kvinna. Den ena
har sin verksamhet i en stadsdel på Järvafältet medan den andra bedriver sitt före-
tag i en förort norr om Stockholm.

Den kvinnliga företagaren har ett café (IPF6). Hon är 47 år gammal och har ti-
digare arbetat med språkundervisning och är utbildad socionom och teckensprå-
klärare i sitt hemland. Hon kom i kontakt med IFS genom arbetsförmedlingen i
Kista efter det att hon blivit uppsagd från sitt arbete med utbildning av hushålls-
personal. Hon erbjöds dock av sin före detta arbetsgivare att ta över den lokal hon
bedrivit undervisning i och där inrätta ett café. Denna affärsidé uppskattades av
IFS’ representant som hjälpte henne att upprätta en affärsplan. Kvinnan beviljades
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därefter bidrag till start av näringsverksamhet. Hon tyckte att företagsrådgivning-
en ”fungerade”, men uttryckte till skillnad från de andra personerna som jag har
intervjuat inte något direkt positivt omdöme om rådgivningen. Hon framhöll att
hon tycker att bidrag till start av näringsverksamhet ges under för kort tid, och
sade att hon med stor sannolikhet kommer att lägga ner sin verksamhet när dessa
pengar är slut. Den kvinnliga caféägaren har nämligen haft väldigt stor otur efter-
som det kundunderlag som hon räknade med när hon startade företag har för-
svunnit och ersatts med ett annat, inte lika köpstarkt, kundunderlag. Hon fram-
håller att hon trivs med att vara egen företagare, men att hon vill försöka starta
någon annan stans. I slutet av intervjun ställde jag frågan om hon saknar sitt yrke
som teckenspråkslärare. Hon svarade på detta att hon visserligen gör detta, men
att hon blivit alldeles för gammal för att kunna återvända till sitt yrke.

Den manlige företagaren är 27 år gammal och kom till Sverige som fjortonå-
ring (IPF7). Han är utbildad gymnasieingenjör med inriktning mot bygg- och an-
läggningsteknik. Han arbetade ett tag som byggnadsingenjör men upptäckte att
han som ung man med invandrarbakgrund inte ingav något förtroende hos äldre
svenska byggnadsarbetare. Han har sedan dess haft ströjobb och gått arbetslös
kortare perioder. År 2000 startade han ett företag i form av en hälsokostbutik.
Han kom i kontakt med IFS’ kontor i Kista genom arbetsförmedlingen och fick
hjälp med att upprätta en affärsplan. Han besökte rådgivningen tre gånger, men
har inte deltagit i någon aktivitet utöver själva rådgivningen. Han var nöjd med
IFS’ insats och beklagar att inte fler personer känner till deras verksamhet. Han
tycker att de borde marknadsföra sig bättre eftersom det finns många personer
med invandrarbakgrund som sitter hemma med bra affärsidéer. Butiksinnehava-
ren finansierade sin verksamhet med bidrag till start av näringsverksamhet samt
genom lån från ALMI-företagspartner. Hälsokostbutiken har enligt innehavaren
gått mycket bra. Han lägger ner mycket tid på marknadsföring och har utvecklat
ett rabattsystem för stamkunder, vilket har lett till att han har öppnat ytterligare
en butik. Han trivs mycket bra som egen företagare, och klagar egentligen bara på
att han måste arbeta så många timmar med sin verksamhet. Han saknar inte yrket
som byggnadsingenjör.

6.2 Nyföretagarcentrum
Den andra parten som bedriver företagsrådgivning i Kista/Husby är Nyföretagar-
centrum (NFC). Det inledde ett samarbete med Kista stadsdelsnämnd i januari
2001 genom att Nyföretagarcentrums kontor i Stockholm lokaliserade en person
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till Kista för att därifrån bistå med företagsrådgivning. Detta var enligt närings-
livssekreteraren i Kista (IPN4) inte helt oproblematiskt eftersom det står i stad-
garna för NFC att det endast får finnas ett kontor inom en och samma kommun.
Man löste detta genom att bilda ett slags stiftelse för just Kista/Husby, Kista-
kommittén, som tekniskt sett är underordnad kontoret i Stockholms innerstad.
Nyföretagarcentrum har under år 2001 bedrivit företagsrådgivning i Träffpunkt
Husby, som är en samlingslokal med café beläget vid Husby torg. Nyföretagarcen-
trum kommer att i mars 2002 öppna ett eget kontor i Kista.

Organisation
Nyföretagarcentrum i Stockholm tillhör en stiftelse som heter Jobs & Society. Den
är organiserad på så sätt att det finns cirka 80 kontor runt om i landet där varje
kontor ansvarar för en kommun. Det är en paraplyorganisation eller intresseorga-
nisation för Nyföretagarcentrum. I Stockholms län finns 15 rådgivningskontor,
där det i varje kommun ofta sitter en person som är ansvarig för kontorets drift.
Majoriteten av rådgivarna har själva näringslivsbakgrund, och har dessutom ofta
ett eget företag vid sidan av rådgivningen. Nyföretagcentums verksamhet finansi-
eras till cirka 70 procent av det privata näringslivet, och till cirka 30 procent av
offentliga medel. Dessa siffror varierar i olika kommuner, men en viktig grupp fi-
nansiärer är de privata sponsorer som även ställer upp och hjälper till med råd-
givning (Se nedan).

I stadgarna står det att Nyföretagarcentrums lokala kontor inte får verka utan-
för kommungränserna. Däremot är den presumtive företagaren fri att besöka vil-
ket kontor han eller hon vill. Nyföretagarcentrum har inga synpunkter på var den
blivande företagaren kommer ifrån, och denne får starta var han eller hon vill,
huvudkravet är endast att han eller hon får en överlevnadsgrad eller kan klara sitt
uppehälle som egen företagare.

Vårt enda rättesnöre är att öka överlevnadsgraden i företaget. (IPR4) 

Enligt företagsrådgivaren i Kista (IPR4) har Nyföretagarcentrum som grundlägg-
gande målsättning en ”samhällsuppgift” som är indelad i två moment. Dels vill de
genom att öka överlevnadsgraden i företagen bidra till ökad handel och en högre
bruttonationalprodukt i Sverige. Dels har de en uppgift gentemot de personer
som startar upp egna företag. Särskilt viktigt är det att hjälpa personer att försöka
undvika alla de fällor som en egen företagare kan hamna i.
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Företagsrådgivningen som bedrivs av Nyföretagarcentrum är både konfidenti-
ell och kostnadsfri och är enligt företagsrådgivaren helt inriktad på den situation
som respektive person sitter i. Det är inte frågan om någon generell rådgivning så
som om hur det är att jobba inom en viss bransch, utan rådgivningen anpassas
efter varje enskild individs behov. Däremot kan Nyföretagarcentrum inte lova att
den blivande företagaren får träffa samma rådgivare vid varje rådgivningstillfälle.

I Kista/Husby har man under år 2001 bedrivit företagsrådgivning från loka-
lerna i Träffpunkt Husby. Under perioden januari t.o.m. augusti bedrevs företags-
rådgivningen av en kvinnlig företagsrådgivare två eller tre dagar i veckan (IPR5).
Enligt henne var de flesta som kom personer med invandrarbakgrund som ville
starta företag inom tjänste- eller servicesektorn. Hon har t. ex. arbetat med att få
igång restaurangverksamhet i Akalla och Husby. Hon träffade även personer som
var anställda inom data- och telekomföretagen i Kista, som var intresserade av att
starta eget företag. Hon avslutade dock sin anställning bland annat eftersom hon
upplevde att Nyföretagarcentrum inte fick tillräckligt med sponsringspengar.
Under hösten har företagsrådgivningen bedrivits av en manlig företagsrådgivare
(IPR4). Enligt honom har finansieringen av verksamheten i Kista/Husby skett
dels genom sponsring från Nyföretagarcentrums privata samarbetspartners i
Stockholm, dels genom s.k. aktivitetsbidrag från Stockholms stad. Pengarna går
först till huvudkontoret, och används för att täcka kostnaderna för driften av
Stockholm Kista Nyföretagarcentrum. För år 2001 avsatte Kista stadsdelsnämnd
50 000 kronor storstadssatsningsmedel till Nyföretagarcentrums verksamhet i
Kista/Husby.

Arbetssätt
Nyföretagarcentrum har endast varit verksamt i Kista/Husby sedan början av år
2001 och har därför inte hunnit finna formerna för arbetet fullt ut. Nyföretagar-
centrum har dock ett grundupplägg för hur företagsrådgivning ska bedrivas som
är gemensamt för alla kontoren runt om i Sverige. Nedan kommer jag främst att
redogöra för hur företagsrådgivningen som bedrivs vid huvudkontoret i Stock-
holms innerstad ser ut. Enligt företagsrådgivaren för Nyföretagarcentrum i
Kista/Husby har han så långt som möjligt försökt implementera detta arbetssätt
även i verksamheten i Träffpunkt Husby.

En del av personerna som uppsöker Nyföretagarcentrum kommer från arbets-
förmedlingen, men en majoritet kommer från samarbetspartners som banker och
försäkringsbolag. I Kista/Husby kommer dock en större andel från arbetsförmed-
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lingen än vad som är fallet med huvudkontoret, en majoritet av dessa har dessut-
om invandrarbakgrund. En annan viktig grupp i Kista är personer med svensk
bakgrund som kommer från data- och telekomföretagen.

Varje person träffar, enligt företagsrådgivaren, respektive rådgivare en timme,
men får boka så många träffar han eller hon behöver eller vill. I snitt avsätts mel-
lan tre och fyra rådgivningstimmar per person. En begränsning är emellertid att
rådgivningen bör ske inom två år innan starten av företaget och ett år efter star-
ten. Skälet till att rådgivning endast ges till och med ett år efter starten av ett före-
tag är att om en person klarat av det första verksamhetsåret, så vill Nyföretagar-
centrum inte betrakta honom eller henne som nyföretagare. Enligt företagsrådgi-
varen är dock detta inte en regel, utan om en person dyker upp och vill ha hjälp
efter ett och ett halvt år så nekas han eller hon inte rådgivning.

Enligt företagsrådgivaren är det viktigt att mentalt förbereda sig på att ”sitta i
sitsen” som egen företagare. Han framhåller att det innebär en stor omställning
från att gå som anställd till egen företagare, eftersom det innebär ett ökat ansvar,
bland annat måste man sköta sitt försäkringsskydd själv. Enligt företagsrådgiva-
ren har en anställd en helt annan service eftersom det är arbetsgivaren som sköter
allting. Som företagare måste man själv se till att skatt och moms betalas i rätt tid.

Enligt företagsrådgivaren hos Nyföretagarcentrum i Kista består rådgivningen
vid huvudkontoret i Stockholm av tre moment. I Kista/Husby har rådgivningen
främst varit individuell, vilket inneburit att ett sådant introduktionsmöte som
nämns nedan inte förekommit. Däremot har det förekommit att personer kom-
mit ut till Husby för att bedriva specialrådgivning.

Möte 1: Introduktionsmöte. Alla som är intresserade av företagsrådgivning måste
gå på ett introduktionsmöte, där mellan 15 och 16 personer deltar. Till detta an-
mäler de sig genom att boka tid på Nyföretagarcentrums hemsida. På mötet in-
formerar en företagsrådgivare om grunderna för hur en person ska gå tillväga för
att förverkliga en affärsidé. På mötet informeras om vad stat och kommun för-
väntar sig av en företagare samt hur tilltänkta kunder ska bemötas. Basinforma-
tion ges på mötet om behovet av en F-skattesedel, momsregistrering samt re-
gistrering på patent- och registreringsverket. Grunderna i hur man upprättar en
finansiell budget för företaget samt frågor om juridik och försäkringsskydd tas
upp. Introduktionsmötet tar ungefär en till en och en halv timme, och avslutas
med att deltagarna får ställa personliga frågor.
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Möte 2: Allmän presentation av affärsidén. Denna punkt är enligt företagsrådgiva-
ren helt ny. Här ges individuell rådgivning där den presumtive företagaren får lära
sig att upprätta en affärsplan, samt får ytterligare allmän rådgivning.

Möte 3: Specialrådgivning. Denna punkt innebär att respektive person får möjlig-
het att beställa tid hos en specialiserad rådgivare. Nyföretagarcentrum bistår med
sex stycken ämnen som de kan ge rådgivning inom:

1. Bolagsbildning. Här går företagsrådgivaren igenom rent praktiskt hur man bil-
dar ett bolag. Framförallt ges rådgivning om vilken bolagsform, dvs. enskild
firma, handelsbolag samt aktiebolag, som passar bäst i förhållande till affärs-
idén.

2. Juridik. Här tas allt upp som har med avtalsskrivning i allmänhet och upp-
rättande av olika sorters kontrakt att göra. Den blivande företagaren får t. ex.
hjälp med hur ett hyreskontrakt ska se ut. Om personen vill starta handelsbo-
lag får denne lära sig att upprätta ett samarbets- eller kompanjonsavtal, detta
för att kunna skydda alla inblandade parter.

3. Ekonomi. Här får den blivande företagaren lära sig hur och när skatter och
moms ska betalas, samt hur en likviditets- och en resultatbudget sätts upp. Lik-
viditetsbudgeten är viktig eftersom den gäller ganska länge. Resultatbudgeten
kan man i och för sig beräkna per månad, men det är viktigt att upprätta resul-
tatbudgeten för det första verksamhetsåret.

4. Försäkringar. Här lär sig den blivande företagaren att kartlägga vilka försäk-
ringar han eller hon behöver som egen företagare. Det är viktigt att försäkra
företaget, men lika nödvändigt är det att lära sig vilka försäkringar som gäller
för privatpersonen och familjen, så att den blivande företagaren upplever
trygghet på lite längre sikt.

5. Marknadsföring. Här lär sig den blivande företagaren att hitta vägen till kunden
samt hur produkter och/eller tjänster ska marknadsföras.

6. Finansiering. Här får den blivande företagaren lära sig att få struktur på sin af-
färsplan så att den kan visas upp för banken eller annan kreditgivare. Hur fi-
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nansieringen ser ut beror på vilken bolagsform företaget startas i. För ett aktie-
bolag krävs t. ex. etthundratusen kronor i insats.

Inom respektive område ovan finns det professionella personer som ställer upp
med rådgivning. Enligt företagsrådgivaren kommer rådgivaren i respektive ämne
till huvudkontoret i Stockholm, och vissa kommer även till Träffpunkt Husby.
Nyföretagarcentrum har ett veckoschema som innebär att det under vissa vecko-
dagar är rådgivning i ekonomi, vissa dagar i juridik samt vissa dagar i marknads-
föring etc. All bokning till specialrådgivningen sker via Internet. När det gäller
Stockholms Nyföretagarcentrum finns det en rad olika privata sponsorer som på
ett eller annat sätt deltar som rådgivare i dess verksamhet, det finns ett par aktörer
som kan kopplas in inom respektive område. Om den blivande företagaren t. ex.
vill ha rådgivning i finansiering kommer en representant från ALMI-företagspart-
ner eller SEB-banken. Om denne vill ha hjälp med sitt försäkringsskydd kommer
det en representant för Länsförsäkringar. I juridiska frågor är det advokatbyrån
Sagell och Angsmark, osv.

Enligt företagsrådgivaren måste beslutet att starta ett företag, eller att avstå
från att starta ett företag, baseras på ett underlag som är uppdaterat med fakta.
Företagsrådgivaren försöker ge tips och råd om den bransch som den blivande
företagaren ska ge sig in i, och informerar om bl. a. web-adresser där den blivande
företagaren kan hitta information, dvs. siffror, trender och fakta, kring den aktu-
ella branschens utveckling. Företagsrådgivaren uppmuntrar även den blivande
företagaren att gå de kostnadsfria kvällskurser som arrangeras av den lokala skat-
temyndigheten. Enligt företagsrådgivaren är dessa kurser mycket bra när det gäl-
ler att informera folk om, hur, och när de ska betala sin skatt och moms.

Enligt företagsrådgivaren är det upp till individen själv att avgöra om affärs-
idén är hållbar. Han framhåller att Nyföretagarcentrum gärna hjälper till med att
analysera affärsidén och dess möjligheter så långt som möjligt, men att alla beslut
måste ligga hos aktören själv. Han motiverar detta med att han som rådgivare inte
kan se alla möjligheter hos en affärsidé, utan den blivande företagaren sitter kan-
ske inne med information som rådgivaren saknar eller ser saker som rådgivaren
omöjligt kan känna till.

Samverkan
I Kista/Husby har Nyföretagarcentrum ett nära samarbete med arbetsförmed-
lingen. Företagsrådgivaren hos Nyföretagarcentrum i Kista rekommenderar

48



ibland att personer bör få bidrag till start av näringsverksamhet, men framhåller
att de inte fattar några beslut åt arbetsförmedlingen i dessa frågor.

Som nämndes ovan finns det en aktiv politik och stora satsningar från Kista
stadsdelsförvaltnings sida att bygga upp kontakter mellan data- och telekomföre-
tagen samt lokalbefolkningen. Företagsrådgivaren för Nyföretagarcentrum i
Kista/Husby framhåller att de här kan spela en viktig roll. För detta ändamål sam-
verkar Nyföretagrcentrum med representanter för stadsdelen genom den s.k.
Kistakommittén. I denna ingår flera aktörer som näringslivssekreteraren, före-
tagsrådgivaren hos Nyföretagarcentrum samt samordningschefen för integration,
näringsliv och arbetsmarknad i Kista/Husby. Vad Nyföretagarcentrum enligt före-
tagsrådgivaren kan bidra med är dess näringslivskontakter, vilket innebär att per-
soner med invandrarbakgrund kan få kontakter med folk från det etablerade nä-
ringslivet och därigenom komma in på den ”svenska” marknaden.

Jag frågade företagsrådgivaren hos Nyföretagarcentrum i Kista/Husby om de
har något samarbete med Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS). Skä-
let till att jag ställde denna fråga är att IFS har fått sina anslag minskade från Kista
stadsdelsnämnd. Han svarade:

Egentligen är det inget konkurrensförhållande utan snarare ett kompletteringsförhål-
lande. Arbetsförmedlingen väljer att arbeta med oss bägge två, och ser oss också som
kompletterande verksamheter. Vi måste dra nytta av alla möjligheter som finns för att
se till att de som startar företag ska ha det så bra som möjligt. Sedan kan man kanske
säga att kommunikationen mellan oss som organisationer skulle kunna vara betydligt
bättre. Detta är dock någonting som borde ligga på Jobs & Society och IFS’ ledningsni-
vå. Det är viktigt att ledningarna för två stycken olika men liknande verksamheter har
ett utbyte och kompletterar varandra.

Resultat
Resultatet av Nyföretagarcentrums rådgivning i Kista/Husby är enligt företags-
rådgivaren än så länge blygsamt.32 Enligt den kvinnliga företagsrådgivaren som
bedrev verksamheten under de första nio månaderna år 2001 hjälpte hon fem
personer att starta företag. I december 2001 hade dock ingen startat som under
hösten fått rådgivning av den manlige företagsrådgivaren. Orsaken till detta är en-
ligt bägge företagsrådgivarna att det varit svårt att få igång verksamheten och nå
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ut med information. En ytterligare viktig faktor är att starta företag ofta är en gan-
ska lång process och att många av dem som har fått hjälp inte hunnit starta ännu
(december 2001).

Det finns ingen undersökning som direkt visar hur effektiv företagsrådgivning
är, men Nyföretagarcentrum har gjort analyser av egen statistik som visar att de
som har använt sig av någon form av rådgivning har en överlevnadsgrad på mel-
lan 85 och 90 procent under en treårsperiod.

Jag ställde frågan till företagsrådgivaren om Nyföretagarcentrum försöker
matcha den presumtive företagarens utbildning med hans eller hennes företags-
idé. Skälet till att jag ställde denna fråga var att många personer med invandrar-
bakgrund tenderar att starta företag som inte motsvarar deras utbildningsnivå:

Nej, jag säger så här: Kan någon bara motivera för mig varför de inte vill utnyttja sin
höga utbildning utan vill satsa på korvkiosken istället för att öppna sin praktik här i Sve-
rige. Om de kan förklara det för mig på ett trovärdigt sätt, då måste jag köpa deras argu-
ment. Det är bättre att jag försäkrar mig om att de förstår att de kliver ur en utbildning
som de satsat 20 år på. Det är inte min uppgift att ifrågasätta deras beslut. Utan om jag
känner att det här att starta företag är förankrat hos dem mentalt. Då kör vi.

Är eget företagande ett bra sätt att integrera invandrare i det svenska samhället?:

Problemet måste egentligen ses ur en annan aspekt: Vad har invandrarna för andra val-
möjligheter? Om man inte kommer in i det svenska samhället genom att få riktiga ar-
beten då är ens sits bränd redan från början. Vad vi då kan erbjuda är att man som
egenföretagare kan se till att man påverkar sin situation själv, om detta sedan är dröm-
livet [dvs. att vara egen företagare] är en annan sak. Man kan ge värderingen: Du kan
påverka din situation, det kan du inte göra som anställd. Som egen företagare kan du
påverka hela din egen situation. Som anställd är det trots allt arbetsgivaren som be-
stämmer, styr och ställer över din arbetstid. Om eget företagande sedan är det du ön-
skar dig och om det är livskvalitet, är en annan sak. Du kan t. ex. räkna med att den lön
som du har som egen företagare hade du definitivt inte jobbat för som anställd. Det är
bara så.

Företagsrådgivaren framhåller vidare att den ekonomiska situationen för många
småföretagare ofta är väldigt krävande i början, och framhåller att man som före-
tagare måste tänka långsiktigt:

Om du säljer en produkt för tusen kronor inklusive moms, så räknar du först bort 20
procent som är moms. Sedan ska du räkna bort 25 procent som är arbetsgivaravgifter
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och egenavgifter. Sedan ska du räkna bort din inkomstskatt på 30 procent. Det blir inte
mycket kvar på den här tusenlappen. Dessutom ska du, håll i hatten, betala dina hyres-
avgifter på kontors- eller verkstadslokalen. Du ska betala alla andra löpande kostnader
som telefon, el och sådana saker. Även försäkringar ska du betala. När du har betalt alla
omkostnader på företaget då kommer amorteringar etc. Hur kan du vara så jävla dum
att du startar ett eget företag? Per arbetad timme så är det lång näsa att starta företag.
Tittar man på livskvalitet och slutbeloppet på året då kan det dock vara intressant. Det
är så ett företagarliv ska vara, du ska se det långsiktigt. Kortsiktigt så har du ingenting
som företagare att göra.

7. Jämförande analys: 
Organisation, Arbetssätt, Samverkan och Resultat 

Organisation
I Kista/Husby har de aktörer, dvs. Internationella företagarföreningen i Sverige
(IFS) och Nyföretagarcentrum, som bedriver företagsrådgivning en relativt själv-
ständig ställning gentemot stadsdelsförvaltningen, och använder sig av den orga-
nisation och de arbetssätt som de etablerat innan storstadssatsningen kom in i
bilden. Både IFS och Nyföretagarcentrum har egna kontaktnät som de tagit med
sig och fortsätter att utnyttja i sin verksamhet i området. Det finns ingen uttalad
målsättning från stadsdelsförvaltningens sida om exakt hur många personer som
bör starta företag varje år. Enligt näringslivssekreteraren i Kista/Husby är tanken
att företagsrådgivning ska ingå som en del i ett nätverk eller en infrastruktur vars
syfte är att underlätta för både dem som vill starta företag samt redan etablerade
företag i området.

I Rinkeby och Spånga/Tensta är inflytandet från stadsdelsförvaltningens sida
större än vad fallet är i Kista/Husby. Företagshuset och Lunda Nova Näringsliv-
scenter är bägge helt finansierade av stadsdelsförvaltningen och/eller storstads-
satsningsmedel vilket innebär att de antagligen är mer beroende av att leva upp
till de krav som ställs på deras verksamhet. Företagshuset i Rinkeby samt Lunda
Nova Näringslivscenter i Spånga/Tensta har direktiv från stadsdelsförvaltningen
om hur många som ska få tillgång till rådgivning varje år. I Rinkeby är målsätt-
ningen att 100 presumtiva företagare ska erbjudas rådgivning eller utbildning
varje år. Hur många som sedan verkligen ska starta utsägs däremot inte. I
Spånga/Tensta finns målsättningen att 25 personer ska starta företag varje år.33
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Arbetssätt
Företagsrådgivningen i de fyra insatserna jag har undersökt verkar fungera väl på
metodplanet. Likheterna är stora mellan de metoder och de arbetssätt som före-
tagsrådgivarna använder sig av. Det finns ett gemensamt ”koncept”: Först ett inle-
dande möte, där den som är intresserad av att starta eget företag får presentera sin
affärsidé samt ges allmän information om hur det är att starta och driva företag.
Sedan blir det minst ett nytt möte där den presumtive företagaren bör ha med sig
en preliminär affärsplan, som denne sedan får hjälp med att föra över till en slut-
giltig form. Till sist finns det en ambition att försöka följa upp den verksamhet
som den nye företagaren har startat.

Det som är centralt enligt alla företagsrådgivarna jag har intervjuat är att den
som vill starta eget företag måste vara motiverad att göra detta. Många som
kommer till företagsrådgivningen saknar dock motivation i egentlig mening
eftersom de ofta ser start av eget företag endast som ett alternativ till fortsatt ar-
betslöshet. Detta tar sig uttryck i att en stor majoritet av dem som uppsöker före-
tagsrådgivningen avråds från att starta.

Företagsrådgivaren hos Lunda Nova framhåller att kraven kanske är för höga,
men motiverar detta med att man inte bör låta personer starta som inte har möj-
lighet att gå i land med projektet. Att starta företag innebär nämligen enligt de
fyra företagsrådgivarna jag intervjuat att en person måste ta ett mycket större an-
svar över sitt liv, än vad man behöver göra som anställd. Risken är stor att man
råkar illa ut om man saknar verkligt intresse och motivation att bli egen företa-
gare. Enligt företagsrådgivaren hos IFS i Kista saknar dock många som startar eget
företag verklig motivation.

Det andra grundkravet som företagsrådgivarna ställer är att den blivande före-
tagaren måste ha en genomtänkt affärsidé. Om en person vill starta ett eget före-
tag måste han eller hon ha kommit på verksamheten själv. Det är nämligen viktigt
enligt företagsrådgivarna som jag intervjuat att de som startar företag kan ta egna
initiativ och tänka själva. Det är vidare enligt samtliga företagsrådgivare viktigt att
den blivande företagaren känner till vilka som är hans eller hennes potentiella
kunder, samt att det finns ekonomisk täckning för verksamheten, dvs. någon form
av finansiering.

De fyra företagsrådgivare som jag har intervjuat uppvisar ett stort engage-
mang för sina arbetsuppgifter. De drivs av en stark ambition att hjälpa sina klien-
ter på alla sätt. Däremot verkar de ha mycket ont om tid, eftersom de ofta har en
rad andra arbetsuppgifter förutom själva rådgivningen. Särskilt de företagsrådgi-
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vare som arbetar inom projekt som uteslutande finansieras av storstadssatsningen
framhåller att projektformen är alltför kortsiktig och orsakar mycket stress. Ett
problem är att uppföljningen av nystartade företag ofta blir lidande.

En stor majoritet av dem som startar företag har invandrarbakgrund. Jag frå-
gade därför företagsrådgivarna om de tar någon hänsyn till detta i sin rådgivning.
Det framkom då vissa motsägelsefulla svar från tre av dem. Företagsrådgivarna
hos Lunda Nova och Nyföretagarcentrum framhöll att det inte har någon bety-
delse om en person har invandrarbakgrund, utan alla som kommer behandlas på
ett ”affärsmässigt” sätt. Denna ståndpunkt intog även företagsrådgivaren hos
Företagshuset i Rinkeby, som själv har invandrarbakgrund.

I intervjuerna framkommer att man trots allt försöker göra mycket för att för-
stå och hjälpa invandrare utifrån deras situation. Företagsrådgivarna för både
Lunda Nova och Företagshuset i Rinkeby framhöll att de försöker anpassa sin
rådgivning utifrån sina klienters behov. De försöker t. ex. informera om de villkor
som gäller i Sverige för de personer som har företagarerfarenhet från sina hem-
länder. Inom Lunda Novas ram har man utvecklat olika program som ska ta till-
vara just invandrares kompetens. Företagsrådgivaren hos Nyföretagarcentrum
framhåller att en av hans huvuduppgifter i Kista/Husby är att vara en brygga
mellan invandrare och det ”svenska” näringslivet. I detta sammanhang skiljer råd-
givaren hos IFS sig från de andra eftersom han uteslutande riktar in sig på invan-
drare. Företagsrådgivaren hos IFS i Kista framhåller att deras styrka ligger i att de
vet vad personer med invandrarbakgrund har för krav och anpassar sin rådgiv-
ning därefter. Särskilt deras förmåga att ge rådgivning på invandrares egna språk
är ett viktigt moment, och något som utnyttjas av bland annat arbetsförmedling-
en och de andra företagsrådgivningarna.

De företagare som jag har intervjuat (7 stycken) framhåller nästan bara positi-
va erfarenheter av företagsrådgivningen. De tycker att de blivit mycket vänligt be-
mötta samt att hjälpen har varit professionell. Det som brukarna främst utnyttjar
är själva rådgivningen i hur man upprättar och fyller i en affärsplan. Däremot är
intresset för att gå på företagsträffar samt vidareutbildning inte så stort. De nega-
tiva kommentarer som trots allt kommer fram i intervjuerna med företagarna
avser bristen på uppföljning efter det att de har startat.

Samverkan
Den utan jämförelse viktigaste samverkansparten för företagsrådgivningarna är
den lokala arbetsförmedlingen. I Rinkeby och Spånga/Tensta ligger arbetsförmed-
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lingen vägg i vägg med företagsrådgivningen, medan representanten hos IFS i Kista
har sitt kontor inne på själva arbetsförmedlingen. Företagsrådgivarna hos Lunda
Nova och IFS i Kista/Husby framhåller att de har ett mycket nära och gott samar-
bete med de lokala arbetsförmedlingarna. De brukar alltid diskutera sina klienters
förhållanden med handläggarna på arbetsförmedlingen. Ofta är beslutet om en
person ska få bidrag till start av näringsverksamhet ett gemensamt beslut av före-
tagsrådgivaren och handläggaren. Företagsrådgivaren hos Nyföretagarcentrum i
Kista framhåller att det finns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen som
fungerar väl. Bland annat samverkar de med Ericsson och bemanningsföretaget
Empower för att hjälpa varslade personer från Ericsson att starta eget företag.

Företagsrådgivaren hos Lunda Nova framhåller att stödet från de lokala politi-
kerna i Spånga/Tensta är stort i deras fall. Däremot framhåller företagsrådgivarna
hos Företagshuset i Rinkeby och hos IFS i Kista att de inte riktigt känner att de har
politikernas stöd fullt ut. I både Rinkeby och Kista/Husby har företagsrådgivning
och företagsutveckling fått sina resurser kraftigt reducerade för budgetåret 2002.

Samverkan mellan de olika insatserna på Järvafältet kunde enligt ett par av
företagsrådgivarna som jag intervjuat fungera bättre. Det framkommer i mina
intervjuer att de som är verksamma i de olika insatserna i Rinkeby, Kista/Husby
samt Spånga/Tensta inte alltid har kunskap om vad motsvarande personer i de
andra stadsdelarna gör. Ett annat problem är att samarbetet mellan IFS och Ny-
företagarcentrum i Kista är närmast obefintligt. Enligt näringslivssekreteraren i
Kista/Husby har man dock diskuterat detta problem och kommit fram till att
man måste försöka stärka samverkan mellan dessa organisationer. Detta är enligt
honom viktigt eftersom IFS med sin språkkompetens och Nyföretagarcentrum
med sina näringslivskontakter skulle kunna ge goda synergieffekter om de samar-
betade.

Resultat
Under 2001 startade ungefär 15 av de 65 personer som besökte rådgivningen i
Företagshuset i Rinkeby företag, medan motsvarande siffra för Lunda Nova i
Spånga/Tensta var cirka 25 nystartade företag av cirka 100 besökare. I
Kista/Husby startade enligt näringslivssekreteraren 21 personer bosatta inom
stadsdelen företag. Om man däremot ser till IFS’ verksamhet i Kista startade en-
ligt deras företagsrådgivare 38 personer av 200 besökare företag. Dessa personer
kom, förutom från Kista, även från andra stadsdelar och kommuner runt om i
Stockholm. I Kista/Husby hjälpte IFS under år 2001 11 personer bosatta i områ-
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det att starta företag, medan siffran för Nyföretagarcentrum var cirka 5 personer.
Dessa siffror är inte helt tillförlitliga eftersom varken Företagshuset eller

Lunda Nova har fullständig kontroll över hur många som verkligen fullföljer star-
tandet av företag. Även näringslivssekreteraren i Kista/Husby är lite osäker på det
exakta antalet personer som verkligen har fullföljt processen mot företagsstart
fullt ut. En orsak till detta är att samtliga företagsrådgivningar är dåliga på att följa
upp personerna efter företagsstarten.

Jag frågade den som ansvarar för bidrag till start av näringsverksamhet vid ar-
betsförmedlingen i Spånga/Tensta, dvs. Jobbcenter, hur många bosatta i området
som fått detta bidrag under år 2001. Han angav siffran 20 personer. Jag ställde
samma fråga till handläggaren vid arbetsförmedlingen i Rinkeby som angav att 10
personer fått bidrag till start av näringsverksamhet under detta år. Detta betyder
att cirka 10 personer som fått rådgivning av Lunda Nova och cirka 5 personer
som fått rådgivning av företagshuset i Rinkeby finansierat sin företagsstart på
annat sätt än genom bidrag till start av näringsverksamhet.

Att det är relativt få av de personer som uppsöker företagsrådgivningen som
får rådet att starta företag motiveras av företagsrådgivarna med att man därige-
nom sparar både pengar och mänskligt lidande. Om en person inte kan få lön-
samhet i sitt företag efter det att bidraget till start av näringsverksamhet löpt ut,
riskerar denne att försäkras ut ur systemet. Vissa av de som startar företag lånar
dessutom pengar, antingen av släktingar och vänner eller av ALMI-företagspart-
ner, och skulle vid en avregistrering eller konkurs hamna i en svår skuldfälla. En-
ligt företagsrådgivarna och handläggarna på arbetsförmedlingen sparar dessutom
staten pengar genom att inte betala ut bidrag till start av näringsverksamhet till
personer som ändå inte skulle klara sig när detta tagit slut. Samtliga företagsråd-
givare samt de två handläggarna på arbetsförmedlingen som jag har intervjuat
framhåller därför att ”avråd” är en minst lika viktig effekt av företagsrådgivning
som rådet att starta.

Det ena övergripande syftet i regeringspropositionen avseende storstadssats-
ningen är tillväxtmålet. Enligt företagsrådgivarna som jag har intervjuat är en stor
majoritet av de företag som startar med hjälp av företagsrådgivning enmansföre-
tag som har liten tillväxtpotential. En stor majoritet av företagen startas även
inom tjänste- och servicesektorn med liten insats.

Enligt företagsrådgivaren i Lunda Nova försöker man på flera sätt att få de små
företagen att växa, bland annat försöker man ta vara på den kompetens som
många personer med invandrarbakgrund har. Ett exempel är att förmå personer
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med invandrarbakgrund att satsa på företag som kan bedriva export-importverk-
samhet med sina hemländer.

Målsättningen för regeringen är att man genom att öka tillväxten även hoppas
kunna öka sysselsättningen. Enligt de företagsrådgivare och de personer som har
startat företag som jag har intervjuat är det både besvärligt och dyrt att anställa
personer. Många personer med invandrarbakgrund som startar företag tar t. ex.
hellre hjälp av sin make/maka eller släktingar och vänner än att de anställer. En
majoritet av företagen som startas är enligt företagsrådgivarna hos Företagshuset
i Rinkeby och IFS i Kista s.k. levebrödsföretag. Visserligen ökar sysselsättningen
om många personer startar företag, men problemet är att många inte anställer
personal, vilket endast delvis överensstämmer med regeringens tillväxtmål.

En majoritet av de personer som startar företag genom företagsrådgivning
startar inte inom de områden där de bor. Detta är enligt företagsrådgivarna i
Företagshuset i Rinkeby samt Lunda Nova i Spånga/Tensta ett problem. Huvud-
orsaken till detta är att det helt enkelt saknas lokaler i områdena på Järvafältet. Ur
tillväxtsynpunkt kan detta vara ett problem. En målsättning i storstadssatsningen
är försöka få igång ekonomisk tillväxt inom de s.k. utsatta områdena, vilket kan-
ske inte blir fallet om en majoritet av dem som startar företag gör det utanför de
berörda områdena. I detta sammanhang bör det framhållas att uthyrningen av lo-
kaler i Företagshuset läggs ner samt bristen på intresse att utnyttja lokalerna i
Lunda Nova motsäger företagsrådgivarnas påstående om lokalbrist inom område-
na. En förklaring till denna motsägelse kan dock vara att den typ av lokaler som
s. k. ”företagskuvöser” erbjuder inte lämpar sig för alla typer av verksamheter,
t. ex. restauranger, frisörer, matvarubutiker samt annan detaljhandel. En person-
lig synpunkt i detta sammanhang är att målsättningen är att få personer syssel-
satta, och för den enskilde är det kanske inte av så stor vikt om han eller hon sät-
ter upp sin verksamhet inom det område där han eller hon är bosatt. Även ur in-
tegrationssynpunkt kan det kanske vara bättre för den enskilde, om denne har in-
vandrarbakgrund, att starta företag i ett område med i huvudsak svensk be-
folkning. Huvudmålsättningen med företagsrådgivning är att sätta folk i arbete,
vilket uppfylls oavsett var man driver sitt företag.

Jag frågade alla fyra rådgivarna om de anser att eget företagande för särskilt
invandrare är en bra väg att bryta segregationen. Två av dem framhöll att arbete
är den enda vägen, där eget företagande ses som ett viktigt inslag. Däremot intog
två andra en mer försiktig ståndpunkt som innebar att eget företagande främst
bör ses som ett alternativ till arbetslöshet.
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Man bör skilja på tre typer av integration. Alla företagsrådgivarna framhöll
vikten av ”ekonomisk” integration, dvs. att man genom att få arbete även kan in-
tegreras i samhället. Företagsrådgivaren hos företagshuset i Rinkeby framhöll att
eget företagande också kan leda till ökad ”social” integration, t. ex. att eget företa-
gande kan leda till ökade sociala relationer med personer som har företag inom
samma bransch. Ett annat exempel är den man från Mellanöstern som genom att
starta eget företag i form av en liten butik har fått många svenska vänner.

Några av företagsrådgivarna framhöll att eget företagande kan leda till ökad
”personlig integration”, dvs. öka den upplevda tillfredsställelsen med sitt liv och
det omgivande samhället. Företagsrådgivarna hos Företagshuset i Rinkeby och
hos Nyföretagarcentrum Kista framhåller att man genom att starta eget företag
kan få kontroll över sitt eget liv, och därmed slipper den underordning som sär-
skilt många personer med invandrarbakgrund upplever som arbetslösa eller på
arbetsplatser. Företagsrådgivaren hos Nyföretagarcentrum i Kista framhåller att
den frihet man upplever som egen företagare har sitt pris i form av en enorm ar-
betsinsats i förhållande till vad man tjänar.

Enligt företagsrådgivarna finns det många välutbildade personer med invan-
drarbakgrund som startar företag vars verksamhet inte har någon koppling till
deras utbildning. Bland de företagare jag har intervjuat är det stor skillnad avse-
ende tillfredsställelse mellan dem som startar företag inom sitt yrke eller vad de är
utbildade till, och de som startar en verksamhet som inte motsvarar deras utbild-
ning. Särskilt ur integrationssynpunkt är detta ett stort problem, eftersom en
människa inte kan känna sig integrerad i samhället om han eller hon inte finner
tillfredställelse i sitt arbete.

Slutord
Företagsrådgivningen verkar som jag ser det vara en viktig och fungerande insats
som fyller sitt syfte. Att företagsrådgivningen i Rinkeby och Kista/Husby fått sina
resurser begränsade ser jag därför som problematiskt. Särskilt verkar IFS’ verk-
samhet, dvs. rådgivning på invandrares egna språk, fylla ett viktigt syfte som inte
motsvaras av de resurser som tilldelas den. IFS är uppskattat av både arbetsför-
medlingen och de personer som fått rådgivning, eftersom IFS dels lägger ner
mycket tid att hjälpa de personer som vill starta eget företag, dels kan förstå de
speciella villkor som en person med invandrarbakgrund möter.

I intervjuerna med företagsrådgivare och handläggare på arbetsförmedlingen
framkommer det att företagsrådgivning främst ska ses som ett viktigt komple-
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ment till andra arbetsmarknadsåtgärder. Detta innebär att det inte alltid är den
bästa lösningen att starta företag, men att det ibland är ett fullgott alternativ till
arbetslöshet och socialbidrag.

De problem som många personer som blir egna företagare upplever har ofta
sitt ursprung på annat håll än i bristande rådgivning, t. ex. anser nästan samtliga
jag har intervjuat att det är svårt för små företagare att anställa personer. Både
företagsrådgivarna och företagarna som jag har intervjuat framhåller att det är
svårt att hitta personer man kan lita på samt att kostnaderna är alltför höga att
anställa. Särskilt anser de att det är en för stor risk att anställa personer i början av
verksamheten eftersom man inte vet hur det kommer att gå.

En begränsning är att många av de företag som startas med hjälp av företags-
rådgivning ofta befinner sig inom service- och tjänstesektorn. Många av dessa
verksamheter har ofta låg lönsamhet och saknar tillväxtmöjligheter. Ett problem
är nämligen att många personer med invandrarbakgrund har tagit över eller öpp-
nat verksamheter, t. ex. små matbutiker, skomakerier och pizzerior, som antagli-
gen inga personer med svensk bakgrund skulle driva på grund av dålig lönsam-
het. En stor del av företagen som startas av personer med invandrarbakgrund kan
alltså ses som ”levebrödsföretag” var syfte endast är att ge en inkomst så att man
klarar de dagliga utgifterna.

En av regeringens målsättningar i storstadssatsningen är att den vill ta tillvara
invandrarnas kunskaper och erfarenheter, vilket kan tolkas som en förhoppning
att få fram nya typer av företag som kan bidra till ekonomisk tillväxt. Jag tror att
det är riktigt att det finns en stor potential hos många personer med invandrar-
bakgrund, delvis på grund av att det finns många högutbildade personer inom
särskilt vissa invandrargrupper.34 Ett problem är dock att många personer med
invandrarbakgrund startar företag som inte motsvarar deras kompetens eller ut-
bildningsnivå.

Jag anser att nyckeln till att få fram genuina entreprenörer bland personer med
invandrarbakgrund hänger samman med två faktorer: För det första måste möjlig-
heterna till att finansiera företag underlättas. Enligt de företagsrådgivare och de per-
soner som har startat företag som jag har intervjuat är finansieringen ett stort pro-
blem. T. ex. riktar flera av dem kritik mot ALMI-företagspartners ovilja att ge lån.

För det andra måste personer med invandrarbakgrund få möjlighet att stärka
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sina kontakter med svenska företagare och andra ekonomiska institutioner i sam-
hället. Enligt företagsrådgivarna jag intervjuat är avståndet mellan företagare med
invandrarbakgrund och svenska företagare stort. Detta visar sig bland annat i att
personer med invandrarbakgrund startar företag inom branscher som redan do-
mineras av företagare med invandrarbakgrund. Orsaken till detta är att det är där
som möjligheter till företagskontakter och annat stöd finns att hämta, men som
nämndes ovan har dessa företag ofta liten tillväxtpotential.

Inom sociologin finns det en rad forskare som framhåller att ekonomisk
framgång beror av tillgång till, samt möjligheten att kunna kombinera, flera olika
sorters kapital. Dessa olika typer av kapital brukar benämnas ”ekonomiskt kapi-
tal”, ”socialt kapital” och ”humankapital”.35 Som nämndes ovan finns det invan-
drargrupper som är ”rika” på socialt kapital, dvs. har många kontakter inom sin
etniska grupp. Däremot är kontakterna med svenska företagare och personer i det
svenska samhället inte alltid så omfattande.

En nyckel till att underlätta för personer med invandrarbakgrund att bli
”entreprenörer” är därför att skapa förutsättningar för dem att utnyttja alla tre ti-
digare nämnda former av kapital, och inte bara vara beroende av det sociala kapi-
talet inom gruppen. Företagsrådgivningen borde satsa mer på att förbättra rela-
tionerna mellan svenska företagare och invandrarföretagare, därigenom skulle
det ”sociala kapitalet” kunna stärkas. Här har Lunda Nova redan visat ett gott ex-
empel eftersom de har ordnat träffar mellan svenska företagare och personer med
invandrarbakgrund, vilket har lett till både anställningar och betydelsefulla före-
tagskontakter. Även tillgången till ”ekonomiskt kapital”, dvs. möjligheterna till fi-
nansiering, borde underlättas, på detta sätt skulle den som startar företag bättre
kunna ta tillvara sitt ”humankapital”, dvs. sin utbildning och sina erfarenheter,
och kunna starta en verksamhet som kan ge god avkastning, växa, och på sikt an-
ställa personer.
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Appendix. Förteckning över intervjuer
IP – Intervjuperson,
N – Verksamhetschef/ Näringslivssekreterare/Processledare,
R – Rådgivare,
A - Handläggare på arbetsförmedlingen,
F – Företagare.

Rågsved
IPN1 – Processledare för storstadsatssningen i Rågsved 
Datum: 01 11 12

Rinkeby
IPN2 – Verksamhetschef för försörjning, näringsliv och arbetsmarknad 
Datum: 01 12 06 

IPR1 – Företagskonsult med ansvar för företagsrådgivning
Datum: 01 11 14

IPA1 – Ansvarig för bidrag till start av näringsverksamhet vid arbetsförmedlingen
Datum: 02 04 23 

IPF1 – Företagare inom taxibranschen (egen bil)
Datum: 01 11 26

IPF2 – Företagare inom tolk- och översättningsservice (eget kontor, tre anställda)
Datum: 01 11 21

Spånga/Tensta
IPN3 – Näringslivssekreterare och verksamhetschef för Lunda Nova 
Datum: 02 01 12

IPA2 – Ansvarig för bidrag till start av näringsverksamhet vid arbetsförmedling-
en.
Datum: 02 04 26

IPF3 – Företagare inom tolk- och översättningsservice (eget kontor).
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Datum: 02 02 12
IPF4 – Företagare inom livsmedelsbranschen (matvarubutik).
Datum: 01 11 29

IPF5 – Företagare inom restaurangbranschen (pizzeria).
Datum: 01 11 23 

Husby/ Kista
IPN4 – Näringslivssekreterare och företagsrådgivare
Datum: 01 11 16

IPR3 – Företagsrådgivare hos Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS)
Datum: 01 12 04

IPR4 – Företagsrådgivare hos Nyföretagarcentrum
Datum: 01 12 08

IPR5 – Fd företagsrådgivare hos Nyföretagarcentrum (Telefonintervju) 
Datum: 01 01 24

IPF6 – Företagare inom restaurangbranschen (café)
Datum: 01 12 05

IPF7 – Företagare inom detaljhandel (hälsokostbutik)
Datum: 01 12 14
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