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ABSTRACT 
The purpose of the study is to examine and analyze the relation between the existence of 

global companies and given support to immigrant- owned companies with large cultural 

difference from public services. This helps answering the question “Which affect does the 

existence of local dominating companies have on the establishment of small companies 

owned by immigrants with large cultural differences?” This has been accomplished through a 

field study containing twelve interviews with small companies in two different cities and two 

interviews with the community officials in each city. The research was thereby narrowed to 

only treat the two cities in Sweden in order to examine the relation between public services 

support to small immigrant-owned companies and how the immigrants experience the support 

from them. The analyze was made due to a handful of theories such as the The network theory 

IP model, Hofstede´s 4+1 model and the Product Life Cycle. The results showed that there are 

several elements that affects the establishment of immigrant- owned companies with large 

cultural differences.  

 

Keywords: Immigrant, Small companies, Cultural distance, Holistic view, Global 

companies 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna undersökning är att analysera och utvärdera sambandet mellan förekomsten 

av dominerande globala företag och erhållet statligt stöd för etablering av mikroföretag ägda 

av invandrare med stort kulturellt avstånd. Detta leder till följande problemformulering; 

”Vilken påverkan har förekomsten av lokala dominerande globala företag på etableringen av 

mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd. Undersökningen består av tolv 

intervjuer med mikroföretag i Södertälje och Sundbyberg kommun, samt två intervju med 

representanter från vardera kommun. Den svenska marknaden behandlas och därmed omfattas 

endast företag i kommunerna Sundbyberg och Södertälje. Undersökningen avgränsas till att 

undersöka relationen mellan offentliga förvaltningars stöd till företagande samt företag ägda 

av invandrare med stort kulturellt avstånd upplevda stöd från dessa. Undersökningen har sitt 

fundament i rad olika teorier; Nätverksteorin, IP-modellen, Hofstedes 4+1 modell samt PLC-

modellen. Resultatet visade på ett flertal faktorer som bidrar till etablering av mikroföretag 

ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd. 

 

Nyckelbegrepp: Invandrare, Mikroföretag, Kulturellt avstånd, Holistiskt synsätt, 

Globala företag 
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND  
 

Den svenska ekonomin har sedan urminnes tider präglats av internationella verksamheter. 

Redan på 1100–talet dominerades den Nordeuropeiska politiken och ekonomin av tyska 

Hansan. Under 1500–talet hade Nederländerna utvecklat Europas framgångsrikaste ekonomi 

och invandringen till Sverige började denna tid komma därifrån. Den holländska invandringen 

minskade under 1700-talet och ersattes istället av tyskar och britter. I samband med den 

svenska industrialiseringens avstamp under 1800-talet kom invandringen från Storbritannien 

och denna kontakt var av stor betydelse. När första världskriget ägde rum stängde Sverige, 

precis som många andra länder, sina gränser vilket ledde till att invandringen stannade upp 

fram mot mitten av 1900-talet. Trots detta fick den svenska ekonomin viktiga knuffar i rätt 

riktning. Svenskar som tidigare emigrerat, återvände nu till Sverige. Runt mitten av 1900 talet 

tillsatte svenska företag arbetskraft från andra länder. 

 

Invandringen har haft en betydande roll för den ekonomiska utvecklingen enda sedan 

medeltiden. 

 

Efter 1970-talet upphörde arbetskraftinvandringen och ersattes istället av 

flyktingsinvandring.
1
 Den första typen av invandring bestod av människor som kom ifrån 

länder som hade kulturer, traditioner, seder som var relativt lik den kultur, de traditioner och 

seder som finns i Sverige, medan de människor som invandrade efter 1970- talet var 

människor ifrån länder som hade helt skilda kulturer, traditioner och seder, det vill säga 

människor med ett stort kulturellt avstånd. Både grupperna är invandrare men har samtidigt 

helt olika förutsättningar. Den första invandringen kom främst ifrån länder inom Europa 

medan den senare invandringen kom ifrån länder utanför Europas gränser. 

Flyktinginvandrarna hade det inte lika enkelt som arbetskraftinvandrarna hade i 

integrationsprocessen eftersom de kom ifrån länder som ligger långt ifrån Sverige, både 

geografiskt och kulturmässigt. För att förenkla integrationen och få dessa människor att bli en 

del av samhället krävs det nya metoder och tillvägagångssätt, det går inte att arbeta på samma 

sätt som med arbetskraftflyktingarna. 

 

                                                 
1
 www.foretagsamheten.se, tillgänglig 29 dec 2009 

http://www.foretagsamheten.se/


Sida 5 av 44 

 

Det krävs helt nya strukturer och tillvägagångssätt för att invandrare med stort kulturellt 

avstånd ska kunna bli en del av det svenska samhället och ha samma förutsättningar som 

svenskfödda. 

 

En del kommuner kan vara uppbyggda kring stora dominerande företag som är verksamma 

internationellt och påverkas så starkt av företagen att de inte hade varit desamma utan dem. 

Företagen kan bland annat ha bidragit med att infrastrukturen byggs upp och utvecklas samt 

att näringslivsstrukturen vidgas genom att utländsk arbetskraft styrs in i kommunen. Denna 

inverkan kan exempelvis leda till en förbättring av företagsklimatet inom kommunen. Detta 

kan medföra en ökning av nyföretagande, och allt detta är en följd av det globala företagets 

närvaro i kommunen. För företagare i Sverige kan den svenska marknaden vara begränsad, 

den är relativt liten i jämförelse med många andra länders hemmamarknader. Företagen kan 

endast växa till en viss gräns, för att kunna utvidga verksamheten och bli ett stort företag 

tvingas företagen ofta till att globalisera verksamheten. Därför är det oerhört viktigt för 

svenska företag att ta sig ut på den internationella marknaden för att kunna ta ytterligare steg i 

sin tillväxt. 

 

Svenska kommuner är beroende av stora globala företag. 

 

Statistik från 1998 visar att det fanns cirka 30 000 företag och majoriteten av dessa var 

enmans- eller mikroföretag
2
. Antal företag år 2008 uppgick till cirka 900 000, vilket innebär 

vertikal ökning med 30 gånger antalet företag under ett decennium
3
.  Av de 900 000 företagen 

(2008) var 95,9 % små företag, det vill säga enmans- och mikroföretag. De stora företagens 

påverkan, i samband med småföretagens enorma volym, har lett till att överlevnaden hos de 

små företagen har blivit vital för landets ekonomi. Det är en mängd olika faktorer som 

påverkar vid start av företag och en av dessa är omgivningen. I detta avseende spelar 

kommunerna en viktig roll. Kommuner kan vara uppbyggda på olika sätt och kommunernas 

struktur speglar dessas kärnor. En kommun som är uppbyggd kring ett stort universitet eller 

sjukhus har inte lika lätt för att förstå kulturella skillnader såsom en kommun som är 

uppbyggd kring stora dominerande globala företag har. De dominerande företagen som är 

verksamma internationellt bidrar till ett ökat utbyte av kunskap/erfarenhet, vilket inte bara 

sätter sin prägel på det dominerande företaget utan även på kommunen som helhet. 

                                                 
2
 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp, tillgänglig 29 dec 2009 

3
 http://www.ff.se/sitespecific/foretagarforbundet/publication_files/2009_03_Sveriges_smaforetag.pdf, 

tillgänglig 29 dec 2009 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp
http://www.ff.se/sitespecific/foretagarforbundet/publication_files/2009_03_Sveriges_smaforetag.pdf
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Småföretagandet har ökat markant det senaste decenniet och är en nödvändig drivkraft för 

den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

 

Det finns cirka 9 miljoner människor
4 

i Sverige idag och av dessa 9 miljoner är cirka 1,2 

miljoner invandrare
5
. Idag finns det ungefär 70 000 invandrarägda företag och dessa 

sysselsätter omkring 250 000 personer.
6
 Var femte företag ägs av en invandrare och 

majoriteten av dessa består av enmansföretag och mikroföretag. Var femte företag som startas 

idag drivs av en person med rötter i annan del av världen och vart åttonde företag som finns i 

Sverige ägs av en person som inte är född i Sverige. Viljan att växa är stor bland utlandsfödda 

företagare.
7 

Dessa personer driver ofta företag inom servicebranschen, som innefattar yrken 

inom handel, hotell och restaurang. 

 

Invandrarna är en stor resurs för Sverige och genom sin drivkraft att starta expanderande 

företag blir de en vital del av svensk företagsamhet. 

 

I Sverige idag finns det i stort sett tre sätt att finansiera sin verksamhet; det ena genom eget 

kapital, det andra genom extern finansiering och det tredje genom extern statlig finansiering. 

Den externa statliga finansieringen är oerhört vanligt i Sverige jämförelsevis med andra 

länder, det svenska samhällsstrukturerna bygger på offentlig finansiering. Det innebär att man 

vänder sig till staten i form av kommuner, banker och andra offentliga organisationer såsom 

bland annat Nutek, Almi andra organisationer som ger stöd i form av lång och bidrag. 

Statistik från 2008 visar att utlandsfödda företagare upplever större svårigheter, än 

svenskfödda företagare, i tillgången till lån och externt ägarkapital.
8
 Statistik visar även på att 

åtta av tio invandrade företagare starta sin verksamhet genom eget kapital.
9
 Detta är något 

som i längden kan ha en negativ inverkan och till och med vara förödande för den 

ekonomiska utvecklingen i Sverige. 

 

Det finns i huvudsak tre sätt att finansiera sin verksamhet; det ena genom eget kapital, det 

andra genom extern finansiering och det tredje genom extern statlig finansiering. 

Utlandsfödda företagare upplever större svårigheter i tillgång till lån och externt ägarkapital, 

än svenskfödda företagare. 

 

                                                 
4
 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262430.aspx, tillgänglig 6 nov 2009 

5
 http://www.immi.se/migration/statistik/2000.htm, tillgänglig 29 dec 2009 

6
 http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/amnen/integration/Integration_for_regional_utveckling.htm 

7
 http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200804/sa-far-invandrare-hjalp-at/  

8
 Invandrares företagande, 2008. Rapport från Nutek 

9
 http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/E5575D03939AA3BBC12574C1004D06B3?open 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262430.aspx
http://www.immi.se/migration/statistik/2000.htm
http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200804/sa-far-invandrare-hjalp-at/
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1.2. PROBLEMDISKUSSION  

Sedan de första invandrarna kom till Sverige har de haft en enorm betydelse för den 

ekonomiska utvecklingen i landet. Invandringen till Sverige kan delas upp i två delar där den 

första delen består av invandrare ifrån länder med litet kulturellt avstånd medan den senare 

invandringen kommer ifrån länder med stort kulturellt avstånd. För att den senare typen av 

invandrare, de med stort kulturellt avstånd, skall kunna bli en del av det svenska samhället 

krävs det helt nya strukturer och tillvägagångssätt. Sverige som land är väldigt beroende av 

stora företag och majoriteten av de stora företagen i Sverige är ofta internationellt verksamma. 

Den begränsade hemmamarknaden tvingar företagen att globalisera sin verksamhet för att 

kunna ta ytterligare steg i sin tillväxt. Majoriteten av företagen i landet är idag småföretag, det 

vill säga enmans- eller mikroföretag. Småföretagandet har under de senaste tio åren växt och 

dessa företag är oerhört viktiga för ekonomin i Sverige. Invandrare står för cirka 20 procent 

av företagen som startas runt om i landet och äger var åttonde företag som finns i Sverige. 

Detta visar på vilken enorm tillgång invandrare är och hur stor del de utgör utav företagandet i 

landet. För företagare finns det tre sätt att finansiera sin verksamhet på; det ena är genom eget 

kapital, det andra genom extern finansiering och det tredje genom extern statlig finansiering, 

där den senare är vanligt förekommande finansieringsform och en del av vad de svenska 

samhällsstrukturerna bygger på. Men ändå är det många invandrare som upplever svårigheter 

med den externa statliga finansieringen i form av exempelvis lån. Detta är ett stort problem 

som måste lösas eftersom det i längden kan skapa en negativ effekt på den ekonomiska 

tillväxten och företagsamheten i Sverige. 

 

1.3. PROBLEMFORMULERING 

Vilken påverkan har förekomsten av lokala dominerande globala företag på etableringen av 

mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd? 

 

1.4. SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att analysera och utvärdera sambandet mellan förekomsten 

av dominerande globala företag och erhållet statligt stöd för etablering av mikroföretag ägda 

av invandrare med stort kulturellt avstånd. 
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1.5. AVGRÄNSNINGAR 

Undersökningen kommer att behandla den svenska marknaden och innefattar företag i 

kommunerna Sundbyberg och Södertälje. Undersökningen avgränsas till att undersöka 

relationen mellan offentliga förvaltningars stöd till företagande samt invandrarägda företagens 

upplevda stöd från dessa.   

Fokus i undersökningen ligger på invandrarägda mikroföretag och därmed faller 

undersökning av skillnader mellan svenskägda mikroföretag och invandrarägda mikroföretag 

utanför ramen för denna undersökning. Likaså ifråga om det föreligger någon könsskillnad 

hos ägarna till företagen. 

1.6. BEGREPPSDEFINITIONER 

Invandrare: Med invandrare avses de som är bosatta i ett land men har sitt ursprung från ett 

annat, det vill säga en person som har minst en förälder som är född i ett annat land. 

Begreppet omfattar även andra generationens invandrare (oavsett födelseland för dessa).  

 

Mikroföretag
10

: Företag med färre än tio personer som anställda och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm tillgängligt 6 nov 

2009 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm
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2. METOD  

 

Undersökningens problemformulering lyder enligt följande vilken påverkan har förekomsten 

av lokala dominerande globala företag på etableringen av mikroföretag ägda av invandrare 

med stort kulturellt avstånd. Denna undersökning kommer att belysa problemformuleringen 

ur ett holistiskt synsätt, det vill säga att de olika delarna betraktas ur ett helhetsperspektiv.
11

 

Vidare kommer en deduktiv ansats att tillämpas, vilket att undersökningen utgår ifrån 

befintliga teorier och förankras därmed teoretiskt.
12

 Undersökningen är av kvalitativ karaktär, 

det vill säga att empirin i undersökningen kommer att bestå av data som ackumulerats genom 

intervjuer.
13

 

2.1. DATAINSAMLINGSMETODER 

2.1.1. LITTERATURUNDERSÖKNING 

Till inledningen har statistikdatabaser såsom affärsdata och  SCB använts. Till upplägget av 

metodavsnittet har både Robert K. Yins bok Case study research, second ed, (1994), Edvard 

Befrings bok Forskningsmetodik och statistik, första uppl, (1994) samt Asbjörn Johannessens, 

Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, första uppl, (2003) använts. Den 

sistnämnda har även använts i resultatavsnittet. Till teoriavsnittet användes Tomas Bryttings 

bok Företagsetik, andra uppl, (2005), Johanssons Företags internationaliseringsprocess, 

lärande i nätverk, andra uppl(2002), Gadde och  Håkanssons Professionellt inköp, andra 

uppl(1998) samt Svend Hollensens Global Marketing, fjärde uppl, (2007). 

2.1.2. INTERVJUER 

Intervjuerna innefattar företag från de olika kommunerna samt representanter från respektive 

kommun. Intervjuerna används sedan som underlag för en GAP-analys, där de olika 

kommunernas stöd ställs mot de invandrarägda mikroföretagens upplevda stöd från dessa.  

2.1.3. FÖRETAG 

Empirin i undersökningen baseras på tolv fältintervjuer, vilket innebär att intervjuaren 

uppsöker respondenten i dennes livsmiljö/arbetsplats, med tolv olika företag.
14

 Dessa 

genomfördes måndagen den 21 dec 2009 respektive onsdagen den 23 dec 2009 vid olika 

                                                 
11

  http://www.ne.se/holism 
12

 Robert K. Yin, Case study research, second ed, (1994) 
13

 Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte Introduktion till samhällsvetenskaplig metod  (2003)  
14

 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik, första uppl, (1994) 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/cloude/Desktop/affarsdata.se
http://www.scb.se/
http://www.ne.se/holism
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tidpunkter på dagen. Majoriteten av intervjuerna var enligt överenskommelse i förväg bokade, 

medan ett fåtal var spontana. Intervjuerna ägde rum i företagens lokaler och respondenterna 

bestod utav huvud- eller delägaren i samtliga företag. Informationen som gavs spelades in 

med bandspelare för att förenkla transkriberingen, i samband med att anteckningar av icke 

verbal information gjordes (vissa respondenter ritade bland annat sin organisationsstruktur på 

papper, vilket antecknades). Intervjuerna baserades på ett frågeformulär som innehöll 

mestadels öppna men även delvis strukturerade frågor, detaljerad intervjuguide med fasta 

frågor och svarsalternativ, dock gavs även möjlighet till att ställa följdfrågor.
15

 

Intervjufrågorna var definierade utifrån fem ämneskategorier; kultur, nätverk, 

organisationsstruktur, finansiering samt tillväxtfaktorer.  

 

2.1.4. KOMMUNER 

Utöver de tolv fältintervjuerna gjordes även två intervjuer med representanter för respektive 

kommun; Södertälje och Sundbyberg. I Södertälje intervjuades näringslivsstrategen och i 

Sundbyberg näringslivschefen. Dessa skedde tisdagen den 22 dec 2009 i respektive 

kommunhus enligt överenskommelse. Informationen ifrån kommunerna spelades in samt 

antecknades för att säkerställa att ingen information gick förlorad på grund av störningar 

såsom tekniska fel. Intervjuerna baserades på öppna frågor som i förhand skickades till 

respektive representant ifrån kommunen så att rätt information kunde förberedas. Svaren blev 

alltså fritt konstruerade och kategoriserades sedan in i samma ämnesområden som 

fältintervjuerna. 

2.2. URVAL 

Urvalet består utav sex företag som är lokaliserade i Sundbyberg kommun respektive sex 

företag som är lokaliserade i Södertälje kommun. Dessa två kommuner har valts eftersom 

samhällsstrukturerna skiljer sig avsevärt. Företagen i respektive kommun valdes med hänsyn 

till geografisk positionering, livslängd samt storlek (endast mikroföretag). 

Undersökningsobjekten i denna undersökning har valts enligt ett bekvämlighetsurval. 

2.3. VALIDITET  

Validitet innebär huruvida undersökningen mäter det den avser att undersöka.
16

 En 

undersökning som bygger på intervjuer ger generellt sett en djupare och mer fokuserad bild av 

                                                 
15

 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik, första uppl, (1994) 
16

 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik, första uppl, (1994)  
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ämnet man avser undersöka. Vem det är som intervjuas är av stor betydelse för att rätt 

information skall ges, samt på rätt sätt. Personen i fråga bör alltså inneha en relevant position i 

företaget och besitta rätt typ av information. Inför denna undersökning kontaktades 

intervjupersonerna i god tid vilket innebar att respondenter med kompetens och rätt kunskap 

för undersökningens syfte bokades. En högre validitet erhölls på så sätt.  

En annan faktor som påverkar undersökningens validitet är respondentens intresse av att delta 

i en intervju. Eftersom denna undersökning gjordes med respondenter som i förväg fick 

möjlighet att neka till deltagande, stärker detta undersökningens validitet.  

2.4. RELIABILITET 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är tillförlitlig eller inte.
17

 Den mänskliga 

faktorn påverkar undersökningens tillförlitlighet. Under intervjuernas gång kan 

respondenterna ha påverkats av oförväntade faktorer, till exempel om de kände sig 

ointresserade, stressade, eller omotiverade. Dessutom kan det ha uppstått händelser i 

omgivningen som påverkat respondenterna såsom buller, telefonsamtal med mera. Eftersom 

intervjuerna bokades i förhand och respondenterna frivilligt valt tid och plats för intervjuerna 

minimeras dessa risker vilket höjer undersökningens reliabilitet. Däremot kan den information 

som getts ha tolkats annorlunda, än vad avsändaren avsett att mena, vilket sänker 

tillförlitligheten. Detta har bearbetats genom att en diskussion av olika tolkningar har skett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik, första uppl, (1994) 
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2.5.  PRESENTATION AV VALDA KOMMUNER 

2.5.1. SÖDERTÄLJE 

Södertälje är med sina 84 753 invånare landsdelens största tätort. 43 procent av invånarna har 

utländsk bakgrund och kristendomen är den dominerande religionen.
18

 Majoritetsbefolkning 

består ursprungen av assyrier/syrianer från mellanöstern. Dessa utgör 15 respektive 14 

procent av invandrarna, medan de resterande invånarna med utländsk bakgrund kommer ifrån 

ett flertal olika länder.  

 

 Södertälje är en industrikommun där cirka 30 % av arbetena som finns är inom 

tillverkningsindustrin.
19

 Totalt finns det cirka 6000 registrerade företag i denna stad
20

, varav 

majoriteten utgörs av detalj- partihandeln, och tillsammans med restaurangrörelsen utgör 

denna nära 1000 företag
21

. 

 

Inom kommunen finns även två stora internationella företag som påverkar kommunens 

ekonomi märkvärt, dessa är Scania Sverige AB och AstraZeneca. När dessa etablerades var 

efterfrågan efter arbetskraft stor, och när arbetskraften inte räckte till började man leta 

internationellt och anställa från länder såsom Grekland, Finland, Italien med mera. Detta fick 

enorma konsekvenser för staden som helhet och fenomenet beskrivs bäst med begreppen 

mångfald och tillväxt. Orsaken till dessa företags internationalisering var att 

hemmamarknaden var för liten samtidigt som det fanns enormt mycket potential. Denna tidiga 

internationalisering satte prägel på kommunens karaktär. 

2.5.2. SUNDBYBERG 

I Sundbyberg bor det 36 079
22

 invånare varav 32 procent är invandrare
23

. Islam är den 

dominerande religionen och majoriteten av invandrarna inom kommunen kommer 

ursprungligen ifrån mellanöstern . Till ytan är Sundbyberg Sveriges minsta kommun. 

Kommunen består av följande stadsdelar: Centrala Sundbyberg, Duvbo, Hallonbergen, Lilla 

Alby, Rissne, Storskogen, Ursvik och Ör.  

                                                 
18 Nationalencyklopedin (http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/s%C3%B6dert%C3%A4lje/322986), tillgänglig 10 okt 2009  
19 Nationalencyklopedin (http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/s%C3%B6dert%C3%A4lje/322986), tillgänglig 10 okt 2009 
20 http://www.sodertalje.se/Naringsliv--arbete/Sodertaljes_naringsliv/Foretag_i_Sodertalje/., tillgänglig 5 nov 2009 
21 http://www.sodertalje.se/Naringsliv--arbete/Sodertaljes_naringsliv/Foretag_i_Sodertalje/ , tillgänglig 5 nov 2009 
22

 www.scb.se 
23

 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 

 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/s%C3%B6dert%C3%A4lje/322986
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/s%C3%B6dert%C3%A4lje/322986
http://www.sodertalje.se/Naringsliv--arbete/Sodertaljes_naringsliv/Foretag_i_Sodertalje/
http://www.sodertalje.se/Naringsliv--arbete/Sodertaljes_naringsliv/Foretag_i_Sodertalje/
http://www.scb.se/
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp


Sida 13 av 44 

 

Den privata och den offentliga tjänstesektorn är de två dominerande inom kommunens 

näringsliv. Det är endast 13 % av arbetstillfällena som finns inom tillverkningsindustrin.
24

 

Totalt finns det cirka 3000 registrerade företag i denna kommun, varav majoriteten utgörs av 

småföretag inom servicebranschen. 

  

Kommunen har dock haft en handfull stora företag som är nämnvärda, bland annat Marabou 

och Svenska Spel som krävde arbetskraft vid etableringen, vilket även fick fart på stadens 

ekonomi. Marabou tillsatte stor arbetskraft från Finland och Italien vilket speglar sig i Rissne, 

där dessa numera är en majoritet. Numera har dessa verksamheter flyttat ut till andra städer 

medan andra stora aktörer såsom Vattenkraft och Kronofogdemyndigheten flyttat in. Två av 

de stora aktörerna som gynnar stadens ekonomi är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

och Banverket, däremot är det inte sagt att småföretagandet blomstrar. I denna stad går det 

mindre bra för småföretagarna
25

.  

                                                 
24

 Nationalencyklopedin (http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/sundbyberg/318897), tillgänglig 10 okt 2009 
25

 Näringslivschef för Sundbyberg kommun, 2009-12-22 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/sundbyberg/318897
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3. TEORI 

3.1. PERSPEKTIV  

Undersökningen åsyftar att besvara frågeställningen vilken påverkan har förekomsten av 

lokala dominerande globala företag på etableringen av mikroföretag ägda av invandrare med 

stort kulturellt avstånd. Av denna anledning sker undersökningen utifrån två olika perspektiv 

(ett nätverks- respektive ett holistiskt). Perspektiven har valts eftersom viss misstanke 

föreligger i fråga om att det är viktigt att betrakta samhället som ett nätverk samt att de olika 

delarna interagerar och påverkar helheten. Dessa perspektiv ställs inte emot varandra utan de 

kompletterar varandra. 

 

Ett samhälle omfattar förutom dess invånare ett flertal företag som driver ekonomin framåt. 

Dock påverkar dessa företag mycket mer än bara samhällets ekonomi, förutom att skapa 

arbetstillfällen påverkar de kommunen.  

 

Eftersom denna tankegång, om hur företagens karaktär påverkar kommunens agerande, går 

ihop med Nätverksteorin, Uppsalaskolans internationaliseringsmodell (IP-modellen), 

Hofstedes 4+1 modell och Produktlivscykeln (PLC-modellen) följer en kort redogörelse för 

dessa i avsnittet ”teorigenomgång”.  

 

3.1.1. NÄTVERKSPERSPEKTIV  

Nätverksperspektivet utgår ifrån grupper av två eller flera sammankopplade relationer. 

Företagsmarknaden utmärks av att det finns starkt beroende mellan aktörer, det vill säga att 

det finns relationer mellan företag. Dessa relationer kan ses på en mängd olika sätt, de kan 

bland annat vara ”dolda” i en större struktur och bestå av många inbördes beroende relationer. 

Dem beroende relationerna inbegriper ofta flera led; vad som sker inom en relation påverkar 

och påverkas av vad som sker inom andra relationer. 
26

  

 

Ett företag som ingår i ett nätverk av relationer arbetar efter sina egna mål men är samtidigt 

bunden till det övriga nätverket eftersom det som sker i en relation ofta automatiskt påverkar 

en annan inom nätverket. Det är just dessa relationer som utgör grunden för 

nätverksperspektivet.  

                                                 
26

 Björn Axelsson, Henrik Agndal, Professionell Marknadsföring,, andra uppl (2008) 
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3.1.2. HOLISTISKTPERSPEKTIV  

Det holistiska perspektivet handlar om att man ser till helheten. Perspektivet utgår ifrån att 

helheten är det primära i förhållande till enskilda delar. Delarna måste förstås utifrån helheten 

snarare än tvärtom.
27

  

 

Enligt detta perspektiv kan ingenting beskrivas enskilt, det vill säga avskilt från sitt 

sammanhang.  För att kunna förklara eller till och med undersöka olika delar krävs det att man 

ser på dessa delar utifrån sin kontext. De olika delarna påverkar varandra och hör på så sätt 

även ihop, en del går inte att förklara utan att ta hänsyn till en annan del. Detta perspektiv 

utgår ifrån helheten och därför bör man heller inte se på de olika delarna enskilt utan beakta 

helheten.  För helheten blir något mer än bara del 1 + del 2 + del 3 etcetera. 

 

Relevans 

För att kunna undersöka vilken påverkan förekomsten av lokala dominerande globala företag 

har på etableringen av mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd, anses 

dessa två perspektiv vara av hög relevans för undersökningen. Viktigt att belysa är att dessa 

två perspektiv inte kommer att ställas mot varandra, utan snarare användas so komplement för 

varandra. Det går inte att enbart fokusera undersökningen på de mikroföretag ägda av 

invandrare med stort kulturellt avstånd utan denna undersökning måste göras i hänsyn till 

helheten, vilket gör det nödvändig att utgå ifrån ett nätverks - och holistisktperspektiv.  

 

Hela kommuner kan betraktas som stora nätverk där de olika aktörernas handlingar påverkar 

förutsättningarna för de övriga aktörerna inom kommunen. Ur bakgrunden framgår det hur 

stora internationella företag påverkar sin omgivning, därför är det av betydelse att se till 

helheten och inte enbart fokusera på de mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt 

avstånd . Detta gör dessa två perspektiv av hög relevans för denna undersökning. 

 

 

                                                 
27

 Ne sökord Holism 
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3.2. ÖVERBLICK 

 

Modellen nedan åsyftar att ge en övergripande bild över förhållandet mellan faktorer och 

makt som påverkar vid etablering av företag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd. 

 

 

 

 

 

 

Den övre delen av modellen visar på skillnad i offentliga organisationers beteende beroende 

på om det finns dominerande globala företag i kommunen som de är lokaliserade i. Den nedre 

delen av modellen visar etableringen av invandrarägda företag vilken omfattar 

konsumenternas roll. Dessa kommer dock inte behandlas i detta avsnitt eftersom de inte är av 

relevans för undersökningsämnet. Men för att etableringen av mikroföretagen ska kunna 

genomföras krävs det att de två cirklarna flyter ihop och att bindningen mellan offentliga 

organisationer och etablering av invandrarägda företag är dubbelriktad.  
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3.3. TEORIGENOMGÅNG 

3.3.1. NÄTVERKSTEORIN 

Enligt nätverksteorin betraktas marknaden som ett nätverk av affärsförbindelser,
28

 där en 

mängd olika aktörer interagerar för att skapa samspel och ett ömsesidigt beroende. Ett nätverk 

kan förklaras genom att beskriva och analysera tre olika komponenter; aktiviteter, aktörer och 

resurser. Dessa tre är kopplade till varandra på så sätt att aktörer kontrollerar resurserna och 

utför aktiviteter.
29

 

 

Det finns olika typer av nätverk, och aktörerna inom ett nätverk kan vara bundna till varandra 

på en rad olika sätt. Det kan vara genom ekonomiska, juridiska, kunskapsmässiga, sociala 

eller tekniska bindningar. Nätverket behöver inte begränsa den enskilda aktören till en 

specifik bransch eller marknad. Den enskilda aktören kan vara mittpunkten i sin del av nätet 

och alla de andra aktörernas personliga nätverk kan kopplas samman och förenas i ett stort 

gemensamt nätverk. I detta nät kopplas den enskilda aktörens aktiviteter samman med andra 

aktörer på marknaden som exempelvis distributörer, leverantörer och konkurrenter.
30

 

När de olika aktörerna inom nätverket integrerar leder det till att de olika aktörerna lär sig av 

varandra, vilket i sin tur leder till att aktörerna inom nätverket kan förbättra och effektivisera 

sin egen verksamhet. Ett nätverk kan ses som brygga för att äntra nya marknader men även 

nya nätverk.
31

 

 

Relevans 

Ur bakgrunden framgår det hur stora dominerande globala företag påverkar sin omgivning. 

Kommunen, vilken det stora dominerande globala företaget är lokaliserad i, kan exempelvis 

ses som ett stort nätverk där alla integrerar med -, och påverkar varandra. Kommunen 

kommer i sin tur påverka småföretagandet och alltså är denna påverkan ursprungligen 

influerad av det stora företagets handlingar. Denna teori är därmed relevant för 

undersökningen eftersom de stora dominerande globala företagen på så sätt påverkar 

förutsättningarna för resten av företagandet inom kommunen. 

Teorin förklarar hur betydelsefullt det är att ha nära kontakter så att starka affärsförbindelser 

kan byggas upp. De mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd drar inte  

                                                 
28

 Johansson, Företags internationaliseringsprocess, lärande i nätverk, andra uppl (2002). 
29

 Gadde och  Håkansson Professionellt inköp, andra uppl(1998) 
30

 Svend Hollensen Global Marketing, fjärde uppl, (2007). 
31

 Svend Hollensen Global Marketing, fjärde uppl, (2007). 
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bara nytta av att ha väletablerade kontakter, utan de är även i stort behov av dessa. Enligt 

denna teori är det positivt av att ingå i ett nätverk eftersom deltagandet kan förenkla etablering 

på en ny marknad samt leda till att nya kontakter knyts. Dessa kontakter kan vara i form av 

offentliga organisationer som exempelvis banker som kan bidra med hjälp vid bland annat 

finansiering.  

3.3.2. IP – MODELLEN  

Forskning vid Uppsala Universitet alstrade vid 1970 - talet ett antal teorier om svenska 

företags internationalisering varav en av dessa var IP-modellen. Modellen handlar om 

företags internationaliseringsprocess vilken ses som ett växelspel mellan kunskapsutveckling 

och växande utlandsengagemang. Modellen uppmärksammar dessutom det psykologiska 

avståndets betydelse för företagens internationalisering. 

 

Företag börjar med att stärka sin lokala närvaro för att sedan erövra de närmast geografiskt 

belägna internationella marknaderna och sakteligen avancera till längre avstånd successivt. 

Denna lära, att ”sakta men säkert”, ge sig in i nya marknader, har en strategisk innebörd 

eftersom företaget på så vis erhåller nödvändig kunskap om marknaden.  

 

IP– modellen utgår från hur företag grundas i utlandet och handlar om hur de beter sig när de 

äntrar nya marknader samt vad som påverkar deras beslut. Modellens två utgångspunkter 

handlar om resursanvändningen i en ny marknad samt att beslutsfattandet präglas av 

begränsad kunskap. Dessutom är modellen uppdelad i fyra delar; Marknadskunskap (MK), 

Löpande aktiviteter (LA), Engagemangsbeslut (EB) och Marknadsengagemang (ME).  

 

Kunskapen som företagen förvärvar är inte hämtad från litteratur eller undersökningar utan 

denna fås från erfarenheten. Genom de löpande aktiviteterna som företagen har anskaffas 

kunskap om internationalisering. Denna handlar om olika tillvägagångssätt vid inträde på nya 

marknader och kan tillämpas när företaget expanderar.  
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Företag som arbetar enligt IP – modellen kommer bland annat öka sin förståelse för nya 

marknader och ha en större förståelse för psykologiska avstånd. Ur ett nätverksperspektiv 

kommer detta leda till att företaget smittar av denna kunskap och erfarenhet till resterande 

aktörer inom nätverket. Detta kan i sin tur leda till att företag, som arbetar enligt IP – 

modellen, påverkar kommunen de är lokaliserade i på så sätt att de bidrar till ökad förståelse 

för olikheter inom kommunen som helhet. 

 

Relevans 

Denna modell är relevant för undersökningen då den behandlar företagens nyetablering, vilket 

är ett av problemen för mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd då de 

inte har någon större kunskap kring hur marknaden fungerar med mera. Fastän teorin 

behandlar internationalisering allmänt så är denna relevant för undersökningen eftersom 

situationen är densamma för företag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd i Sverige 

fast ur ett omvänt perspektiv; de går in på den svenska marknaden som för dem är helt okänd 

med annorlunda kultur etcetera.  

 

I bakgrunden framgår det att stora dominerande globala företag påverkar sin omgivning och 

därför kan denna modell även kopplas samman med nätverksteorin då exempelvis hela 

kommuner kan ses som stora nätverk. Företag som genomgått de olika stegen i IP-modellen 

har lärt sig att övervinna de hinder som kan dyka upp vid etablering på en utländsk marknad,  

de har bland annat lärt sig att hantera kulturella skillnader. Denna erfarenhet leder till kunskap 

som i sin tur kommer att smitta av sig på resterande aktörer inom nätverket och därmed 

påverka förutsättningarna för resten av företagandet inom kommunen.  

3.3.3. HOFESTEDS 4+1 MODELL 

Hofesteds 4+1 modell beskriver och förklarar de olika faktorer som speglar individers 

förstålelser och tolkningar av de sociala mönster, normer och värderingar som finns inom 

olika kulturer. Dessa faktorer är I) nivå av maktdistans, II) grad av osäkerhetsundvikande, III) 

om individualism eller kollektivism präglar kulturen samt IV) ifall maskulinitet eller 

femininet präglar värderingar. Den femte variabeln lades till original modellen senare
32

 och 

den rör långt- eller kortsiktigt tänkande.  

 

                                                 
32

 Svend Hollensen, Global Marketing, fjärde uppl, (2007). 
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Kulturer med hög maktdistans kännetecknas av ett hierarkiskt tänk där människor accepterar 

olikheterna i makt och uppfattar det som något normalt. Kulturer med låg maktdistans 

kännetecknas av motsatsen, det vill säga decentralisering. Osäkerhetsundvikande handlar om 

till vilken grad osäkra förhållanden gör att individer i en kultur känner sig osäkra. Ofta vill 

man ha lagar och strukturer som minskar denna osäkerhet. Utmärkande för kulturer som är 

präglade av individualism är att varje individ förväntas sköta sig själv; och individerna känner 

inget behov av att ta hjälp ifrån andra. Kollektivism är raka motsatsen och betonar värdet av 

grupptänkande.  

 

De maskulina kulturerna kännetecknas av värden som anses vara maskulina, såsom prestation, 

framgång, pengar och konkurrens, medan värden som att vara mån om relationer, 

välfärdssträvan, service och solidaritet relateras till en feminin kultur. Långsiktigt tänkande 

karaktäriseras av uthållighet och vård av personliga relationer, medan motsatsen kortsiktigt 

tänkande karaktäriseras av stabilitet och nutidstänkande.
33

 

 

Relevans 

Denna modell är av hög relevans för undersökningen eftersom den beskriver och förklarar 

olikheter i kulturer. Hofstedes modell kan även kopplas samman med IP-modellen, eftersom 

denna säger att etableringen på utländska marknader påverkas av en rad olika faktorer; bland 

annat det psykologiska avståndet. 

 

I bakgrunden redogörs det för vilken påverkan stora dominerande globala företag har på den 

kommun som de är lokaliserade i. Företag som arbetar enligt IP-modellen kommer att ha en 

inverkan på kommunen som helhet, det vill säga smitta av sin erfarenhet på kommunen. 

Konsekvensen blir att kommunen tar del av den kunskap och erfarenhet företaget har, bland 

annat om psykologiskt avstånd, vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse för olikheter 

inom kommunen. 

 

3.3.4. PRODUKTLIVSCYKELN (PLC) 

Teorin har i stort sett grundats utifrån amerikanska företag och deras enorma hemmamarknad. 

Raymond Vernons Produktlivscykelteori handlar om att utveckling av nya produkter och 

processer kräver intensiv tvåvägskommunikation mellan tillverkare och användare, vilket 

                                                 
33

 Svend Hollensen, Global Marketing, fjärde uppl, (2007). 
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leder till att dessa behöver befinna sig i närheten av varandra.
34

 När hemmamarknaden växt 

till sig och produktionen kan ske i en större skala kan produkterna därefter marknadsföras 

genom envägskommunikation. 

 

Det finns en del avgörande skillnader mellan PLC - och IP-modellen. En väsentlig skillnad är 

att PLC - modellen utgår från amerikanska företag och deras enorma hemmamarknad. De 

amerikanska företagen kan genom sin hemmamarknad bygga upp internationell 

konkurrenskraft innan de etablerar sig utomlands. Företag i Sverige däremot, måste gå 

utomlands för att konkurrenskraftig stordrift ska bli möjlig.  

 

Företag som arbetar enligt PLC – modellen fokuserar på utbytet, och tillskillnad från IP – 

modellen handlar det inte om att ta in ny kunskap och få ny erfarenhet om nya marknader. Det 

handlar istället om att lära sig det man redan gör på ett effektivare och produktivare sätt. Ur 

ett nätverksperspektiv kan detta leda till att företag som arbetar enligt PLC – modellen inte 

kommer att bidra till någon ny information, eller kunskap om den nya marknaden, till 

resterande aktörer inom nätverket. Dock är det inte sagt att nätverket inte kommer att dra 

nytta av detta företag.  

 

Relevans:  

Denna modell handlar, precis som IP-modellen, om företags internationaliseringsprocesser. 

Modellen är av lika hög relevans för undersökningen som IP- Modellen då även den 

behandlar företagens etablering på nya marknader, dock ur ett motsatt perspektiv.  

 

I det inledande kapitlet framgår det att det att stora dominerande globala företag påverkar sin 

omgivning och därför är denna teori, ur ett nätverksperspektiv, av hög relevans för 

undersökningen. Företag som arbetar enligt PLC - modellen kommer inte att bidra med 

samma erfarenhet och kunskap till de övriga aktörerna i nätverket, som ett företag som arbetar 

enligt IP-modellen gör. Nätverket går därför miste om kunskap som kan bidra till ökad 

förståelse för det psykologiskt avstånd och detta är den stora skillnaden mellan IP- modellen 

och PLC- Modellen.  

 

 
                                                 
34

 Johanson, Företags internationaliseringsprocess ,lärande i nätverk ,andra uppl, (2002) 



Sida 22 av 44 

 

3.4. TEORETISK SYNTES 

I syfte att summera teorierna i föregående kapitel, sammanställs nedan en teorisyntes med en 

egen modell. Denna modell har till uppgift att ge läsaren en mer överskådlig bild över 

problemområdet, det vill säga vilken påverkan har förekomsten av lokala dominerande 

globala företag på etableringen av mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt 

avstånd. Detta kommer att göras med hjälp utav de teorier som presenterats i föregående 

kapitel.

 

                           

Den övre delen av bilden beskriver olika faktorer som påverkar offentliga organisationers 

beteende gentemot nyföretagande/företagande invandrare med stort kulturellt avstånd. Detta 

mynnar sedan i sin tur ut i den nedre rutan, etablering av mikroföretag ägda av invandrare 

med stort kulturellt avstånd.  
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För att erhålla förståelse för vilken påverkan förekomsten av lokala dominerande globala 

företag har på etableringen av mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd, 

kan man använda sig utav ett nätverks- och ett holistiskt perspektiv. Sett ur dessa två 

perspektiv innebär det att stora dominerande företag påverkar sin omgivning och kommunen 

de är lokaliserade i, och på så sätt påverkas även förutsättningarna för företagandet i 

kommunen. Företagen kan vara verksamma både nationellt och internationellt. 

 

Ifall det stora dominerande företaget är internationellt verksamt och arbetar enligt IP-

modellen, bidrar det bland annat till en ökad förståelse för olikheter i form av exempelvis 

kultur. På detta sätt kommer även det psykologiska avståndet inom kommunen att minska. 

Detta kan jämföras med kommuner som har stora dominerande företag som endast är 

verksamma nationellt. Denna typ av inhemska företag kommer fortfarande att påverka 

kommunen och förutsättningarna för företagandet inom kommunen men inte på samma sätt 

som ett internationellt företag, som arbetar enligt IP-modellen, skulle ha gjort. 

 

Allt detta förenklar inträdet på en ny marknad för de mikroföretag ägda av invandrare med 

stort kulturellt avstånd. De slipper helt enkelt att fokusera på de olika faktorerna som bör tas i 

hänsyn vid utlandsetablering, eftersom det psykologiska avståndet inte är lika stort som i en 

kommun där stora dominerande globala företag saknas. Därmed minskar antalet 

etableringshinder och nivån av svårighet. Vilket kan tolkas som att kommuner med 

dominerande globala företag ger bra stöd gentemot mikroföretag ägda av invandrare med stort 

kulturellt avstånd medan kommuner utan dominerande globala företag ger sämre stöd. 
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3.5. TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med denna undersökning är att analysera och utvärdera sambandet mellan förekomsten 

av dominerande globala företag och erhållet statligt stöd för etablering av mikroföretag ägda 

av invandrare med stort kulturellt avstånd. För att kunna göra detta har utgångspunkten varit 

de teorier som presenteras i teori genomgången samt den teoretiska syntesen. 

 

Ur syntesen framgår det hur kommuner med ett litet psykologiskt avstånd ger bra stöd till 

företag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd medan kommuner med stort 

psykologiskt avstånd ger dåligt stöd. Det psykologiska avståndet inom kommunen påverkas 

bland annat av om det finns dominerande företag i kommunen som är nationella eller globala. 

 

                               Stort psykologiskt avstånd 

 

 

Kommuner utan globala         Kommuner med globala 

dominerande internationella           dominerande     

 företag                                 internationella företag

    

 

 

        Litet psykologiskt avstånd 

 

I denna undersökning är den beroende variabeln invandrarägda mikroföretag med stort 

psykologiskt avstånd som får bra stöd och invandrarägda företag med stort psykologiskt 

avstånd som får dåligt stöd. Den oberoende variabeln är kommuner med dominerande 

nationella företag och kommuner med dominerande globala företag. Detta illustreras tydligt i 

matrisen ovan där den övre rutan till höger illustrerar mikroföretag ägda av invandrare med 

stort kulturellt avstånd med goda möjligheter till offentlig finansiering medan den nedre rutan 

till vänster visar mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd med dåliga 

möjligheter till offentlig finansiering 
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4. EMPIRI 

4.1. SÖDERTÄLJE 

4.1.1. KOMMUNENS PERSPEKTIV 

Allmänt 

Allmänt sätt är företagandet bra och jätte viktigt för kommunen. Man strävar efter att förbättra 

och främja nyföretagandet, men även befintliga företag. I frågan om det förekommer 

skillnader mellan relationen kommunen - globala företag och kommun - lokala företag var 

svaret ett självklart ja, eftersom de stora företagen är djupt engagerade i staden och bidrar med 

bland annat med att finansiera Campus Telge.  

 

”Idag finns 6000 företag registrerade där majoriteten är småföretag, dock har Astra Zeneca 

och Scania Vabis stor betydelse. Dessa två är klart dominerande med 9000 respektive 6000 

anställda var.”      

 

Företagens storlek 

Dock var man väl medveten om de små företagens betydelse och betonade att dessa var minst 

lika viktiga. Det faktum att staden har tre jättar (Astra, Scania och Kommunen) i samband 

med en massa småföretag gör att kommunen blir väldigt konjunktur beroende. 

 

”Vi kommer jobba mycket med de mindre företagen för att försöka få dem att växa så detta 

beroende inte blir lika starkt. De dominerande företagens närvaro är positivt men kan också 

bli ett farligt beroende.”  

 

Kommunikation och kultur 

För att främja ny-/småföretagandet stöttar kommunen olika aktörer såsom 

Nyföretagarcentrum och Almi. Man är medveten om att det förekommer kulturella skillnader 

hos företagarna och man arbetar aktivt med detta. Man betonar kommunikationens betydelse 

för företagarna och menar att eftersom kommunen inte får ge ekonomiskt stöd, så måste 

stödet i form av kommunikation bättras. 

 

”Vi har ett projekt som heter Nystartskontoret som startades 2009. Fokus på detta projekt 

nästa år kommer vara att jobba mer mot redan befintliga företag, och inom kommunen så är 
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dessa ofta styrda av invandrare, vilket betyder att vi måste jobba med en annan 

kommunikation. Vi kommer bland annat under våren 2010 gå ut med en ny hemsida som har 

en enklare layout. Det ska finnas tre olika inriktningar man kan välja mellan och 

informationen kommer även finnas på olika språk.”  

 

Invandraranpassning 

Invandrarägda företag drivs på ett annorlunda sätt än svenskägda vilket påverkar kommunen. 

Det är många som tar med sig idéer och produkter från sitt hemland vilket öppnar upp världen 

för många företagare som finns här. Kommunen gjorde även en undersökning visade att en av 

de kulturella skillnaderna rör motivet till att starta eget företag, och man kom fram till att 

invandrare ofta startade eget företag för att vara självständiga. Dessutom fann man att de 

flesta enmans företagen drivs av invandrare som har en lokal marknad och är mer benägna att 

anställa invandrare än vad svenska företag är. Dock betonades återigen kommunikationens 

betydelse eftersom denna i grund och botten avgör hur verksamheten drivs. För att motverka 

detta har man lagt upp olika projekt som ska bidra till förbättrad kommunikation genom att 

företagen söks upp av kommunen för att reda upp otydliga lagar och regler (istället för att 

företagen ska söka informationen på egen hand). 

 

”En stor skillnad som man behöver jobba med är kommunikationen, det finns en del språkliga 

fel som kanske gör det svårare för dem att växa och dem kan ha bristande kännedom om 

regler, lagar och hur det är att driva företag i Sverige 

 

Kontakten med både de små och stora företagen sker löpande där information och framtida 

planer presenteras från bägge håll. De stora företagen deltar i seminarier ungefär var sjätte 

vecka och de mindre företagen kontaktas genom Nystartskontoret med jämna mellanrum.  

 

 ”Södertälje har som vision att bli Sveriges internationella huvudstad och därför ligger det 

helt i linje med vad vi vill här och det är något jätte viktigt 
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4.1.2. SMÅFÖRETAGENS PERSPEKTIV 

 

Bakgrund 

Samtliga respondenter var män som hade valt att starta eget inom den specifika branschen på 

grund av tidigare erfarenhet. Endast en respondent är född i Sverige, men samtliga har varit 

bosatta i Sverige över 11 år. 

 

Kultur 

Respondenternas syn på småföretagande var ganska positiv, majoriteten såg en ljus framtid. 

Samtliga ansåg att kulturen påverkar verksamheten, speciellt vad avser sortimentet. 

 

”Självklart påverkar min bakgrund sättet jag driver affären på, jag menar, se dig omkring- 

vilken svensk butiksägare säljer vattenpipor i en videobutik?” Respondent från Södertälje C, 

2009-11-18 

I fråga om invandrarägda företag är mer lyckade än svenskägda svarade samtliga 

respondenter nej, även om fem av sex tillfrågade såg en större tendens hos invandrare än 

svenskar att starta eget företag. 

 

Nätverk 

Samtliga respondenter var ensamma ägare till verksamheten och fyra av de sex tillfrågade har 

mellan två och fem anställda, medan de övriga inte har någon anställd. De anställdas ursprung 

var i samtliga fall invandrare och motivet till detta var att dessa var bekanta.  

 

Finansiering 

”Eget kapital” och ”lån av bekanta” var de huvudsakliga finansieringskällorna vid starten. 

Svaren var lika jämnt fördelade mellan dessa alternativ, medan ”lån hos bank” inte valdes av 

någon respondent. Motivet till detta var på ”grund av ränta” för tre av respondenterna, 

”naturligt val” för två av de samt ”annat” för den sista respondenten. Alternativet ”annat” 

omfattar svar såsom ”avslag från bank” och ”svårt att få lån på annat håll”. I samband med 

finansieringen tillfrågades respondenterna ifall de upplever svårigheter med finansieringen vid 

start och fick sedan motivera vilken typ av svårigheter de upplevde. Av de fyra respondenter 

som upplevde svårigheter hade tre valt alternativet ”lagar” som det största hindret och en 

valde ”kontakter”. 
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Vid en plötslig kris kommer hälften av respondenterna att finansiera verksamheten med ”eget 

kapital” och hälften genom ”lån av bekanta”. 

 

Positionering  

Ingen av de tillfrågade drev en verksamhet som ingår i en franchise och ingen av dem hade 

framtida planer på att ingå en sådan heller. Fyra av respondenterna i Södertälje ansåg att deras 

styrka var företagets ”läge”, medan två respondenter tyckte att de hade mest fördelaktiga 

”öppettider” . Svagheten hos fyra av de tillfrågade var individuella och hamnade därmed i 

kategorin ”annat”, medan de resterande svarade ”kvalitet” samt ”produkt”. I fråga om hur 

konkurrensen bemöts svarade samtliga att de skulle välja att konkurrera med både produkt 

och pris. 

4.2. SUNDBYBERG  

4.2.1. KOMMUNENS PERSPEKTIV 

Allmänt 

Företagsamheten är traditionellt hög, men om det är bra eller dåligt är svårt att säga. Historiskt 

sett så kan vi se att tågspåret kom först och det började byggdas massa små industrier. Idag 

har det ändrats till en mer tjänsteservice och mycket handlar om data och kunskapsbaserade 

företag. Trots att kommunen är Sveriges minsta, så finns det över 3000 företag registrerade 

varav endast fem procent av dessa är stora. Dock är det inte sagt att endast de små är viktiga 

för kommunen, utan de få stora företag som finns, som till exempel Toyota, Vattenfall, 

Svenska kraftverk med mera, är oerhört viktiga för kommunen. Företag som vill etableras är 

välkomna, man ställer inga speciella krav på de utan den enda begränsningen som finns är 

kommunens yta. 

 

”Vi försöker finnas/vara tillgängliga för småföretagarna. Om fler globala/nationella företag 

skulle söka sig hit skulle vi välkomna de och vi hoppas att de kan hjälpa kommunen att 

förbättras genom att ställa fler krav. Trots allt så är de största arbetsgivarna i kommunen är 

inte själva kommunen, utan det är SEB med över 2600 anställda.”  

 

Kommunikation 

Kommunen och företagens kommunikation har ändrats, förr mötte man inte företagen, utan de 

fick själva komma fram. Ett exempel är snöröjningen, när företag upplever sådana problem 
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kontaktar de kommunen. Numera försöker man hjälpa företagarna genom att gå ut till de och 

erbjuda de hjälp med att skapa rätt kontakter, coacha de med mera.  

 

”Vi försöker alltid vara tillgängliga... Det finns e-tjänster med flera sätt där vi är tillgängliga. 

Men enda gångerna kommunen kommer i kontakt med företagen är under olika ”möten” som 

arrangeras med jämna intervall där vissa riktar sig till stora företagen och andra till de 

mindre.” 

 

Kultur 

I frågan om det finns några skillnader mellan de upplevda problemen hos invandrarägda 

företag och svenskägda, anser näringslivschefen att det inte finns någon skillnad; båda 

upplever samma typ av problem. Vad avser skillnad i kontakten mellan kommun och 

svenskägda eller invandrarägda företag, så var svaret även här ett nej, även om 

näringslivschefen medger att entreprenörskap är högre bland invandrare.  

 

”De företag som jag har sett uppleva problem beror inte på ägaren utan främst på läget; de 

finns etablerade på fel plats.”  

 

Invandraranpassning 

näringslivschefen såg inga som helst skillnader på sättet som invandrarägda och svenskägda 

företag drivs på, alla bidrar med något. Han menar att kommunen inte skiljer på dessa även 

om företagarnas syn på kommunens insatser kan vara en annan. Stödet som företagen får kan 

upplevas olika, men de alla behandlas lika.  

 

”Nej, jag ser inga svårigheter och upplever inga problem med just invandrarägda företag 

personligen, men som kommun hade vi ingen särskild kontakt med företagen förrän 

näringslivschefen tog över. Även idag har vi ingen kontakt med specifika företag, utan det är 

områden som bearbetas.” 

 

 

 

 



Sida 30 av 44 

 

4.2.2. SMÅFÖRETAGENS PERSPEKTIV 

 

Bakgrund 

Att samtliga respondenter i Sundbyberg var män födda utomlands och bosatta i Sverige över 

11 år diskuteras inte i detta avsnitt då denna typ av information faller utanför ämnet. 

 

Kultur 

Respondenternas syn på småföretagande var varken positiv eller negativ. En klar majoritet 

ansåg att kulturen påverkar verksamheten, dock varierade motiveringarna till detta och därför 

kategoriserades svaren under rubriken ”annat” som omfattar svar av slaget ”seder och 

traditioner” snarare än sortiment eller annorlunda kunder. 

I fråga om invandrarägda företag är mer lyckade än svenskägda svarade även här samtliga 

respondenter nej, även om samtliga såg en större tendens hos invandrare än svenskar att starta 

eget företag.  

 

Nätverk 

Två av fem tillfrågade var ensamma ägare till verksamheten medan de tre andra var delägare. 

Alla respondenter utom en har mellan två och fem anställda, medan den sista inte har någon 

anställd. De anställdas ursprung varierade stort; i tre fall av fem hade man anställt personal 

med svensk nationalitet och motivet till detta var att samtliga utom en var bekanta, den sista 

anställdes för att han var kunnig. 

 

Finansiering 

Vid start var ”Eget kapital” och ”lån av bekanta” de huvudsakliga finansieringskällorna. 

Svaren var lika jämnt fördelade mellan dessa alternativ, medan ”lån hos bank” inte valdes av 

någon respondent. Orsaken till detta var på ”grund av ränta” för en av respondenterna, 

”naturligt val” för en annan samt ”annat” för de övriga. Även här utgör alternativet ”annat” 

svar som är relaterade till upplevda svårigheter i att få lån av bank. I samband med 

finansieringen tillfrågades respondenterna ifall de upplever svårigheter med finansieringen vid 

start och fick sedan motivera vilken typ av svårigheter de upplevde. Av de tre respondenter 

som upplevde svårigheter hade tre valt alternativet ”finansiering” som det största hindret, en 

valde ”lagar” och en valde ”kontakter”. 
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Vid en plötslig kris kommer en av 

respondenterna att finansiera 

verksamheten med ”eget kapital”, tre 

genom ”lån av bekanta” och den sista 

skulle vända sig till banken. 

 

 

Positionering  

Ingen av de tillfrågade driver en verksamhet som ingår i en franchise och endast en har 

framtida planer på att ingå en sådan. Majoriteten av respondenterna i Sundbyberg ansåg att 

deras styrka berodde på individuella egenskaper hos företaget och placerades därmed under 

kategorin ”annat, medan en ansåg att ”läget” var dess styrka och den sista ansåg han hade bäst 

pris. Svagheten hos fyra av de tillfrågade var individuella och hamnade därmed i kategorin 

”annat”, medan den resterande svarade ”läge”. I detta fall representerar kategorin ”annat” i 

samtliga fall svar som kännetecknas av ”service”. I fråga om hur konkurrensen bemöts 

svarade samtliga att de skulle välja att konkurrera med annat än produkt, pris, plats och 

påverkan, medan en valde priset. 
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5. ANALYS 

5.1. KOMMUNERNA 

Allmänt 

I båda kommunerna har man uttalat sig om vilken påverkan de befintliga företagen har på 

kommunen, oavsett storlek. Man har bland annat sett att de stora dominerande företagen 

bidrar till stadens välfärd genom att de är i stort behov av arbetskraft. Detta sätter stadens 

ekonomi i rörelse eftersom produktionen ökas och konsumtion stimuleras. Även de små 

företagen påverkar eftersom de är stora i antal och den aggregerade effekten får en stor 

betydelse. Dock uppmärksammas att de stora och de små företagen inte bara påverkar 

kommunen, men även varandra. När de stora dominerande företagen har stort inflytande på 

kommunen avspeglas detta hos de mindre företagen och därmed blir de ganska beroende av 

varandra, vilket inte alltid är fördelaktigt.  Detta beroende skulle till exempel kunna innebära 

att en förflyttning av ett större företag från en stad till en annan , medför ett förfall för flertalet 

mindre beroende företag. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen skiljer sig väsentligt mellan de två undersökta kommunerna. I den ena 

(Sundbyberg) har man inga särskilda metoder att upprätthålla kontinuerlig kommunikation 

med företagen, medan den andra kommunen (Södertälje) satsat hårt på detta. Orsaken till att 

det är på detta vis kan bero dels engagemanget från kommunens sida, samt dels på en viss 

medvetenhet om att det är nödvändigt att kommunen engagerar sig i företagsamheten. Alltså, i 

en kommun där man inte lägger stor vikt vid betydelsen av att upprätthålla kontakt med 

företagarna så kommer man heller inte kunna engagera sig i deras visioner eller problem. Hur 

avhjälper kommunen de problem företagen har när den inte är medveten om att de existerar? 

Vid en kontinuerlig kommunikation kan vissa anpassningar ske från kommunens sida för att 

underlätta för företagen i deras strävan efter att uppnå sina mål, till exempel genom förbättrad 

infrastruktur, och vice versa.  

 

Kultur 

I en stark och stabil kommun där kontinuerlig kommunikation finns upprättad, skapas en 

medvetenhet om vilka möjligheter och hot som finns för målen hos både kommun och 

företag. Denna medvetenhet omfattar även stadens kultur och hur problemetiken på den nivån 

skall hanteras. I Södertälje är man fullt medveten om att det förekommer kulturella skillnader 
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och man tar hänsyn till dessa, medan man i Sundbyberg nekar att kulturella skillnader bland 

företagarna kan orsaka problem. Här menar man istället att problemet ligger i de givna 

förutsättningarna såsom geografiska begränsningar med mera. Man bortser alltså helt ifrån att 

det kan finnas en problematik i psykologiskt avstånd och därmed finns inga planer på 

bemötandet av dessa. Orsaken till denna förnekelse kan dels bero på stolthet; man vill inte 

medge att man inte stödjer invandrarägda företag särskilt väl, samt dels på grund av 

diskriminering; att påstå att det faktiskt förekommer skillnader i företagande och att de 

invandrarägda företagen inte utvecklas lika bra pekar på att de är ”sämre” än de svenskägda. 

 

Invandraranpassning 

I Södertälje anser man att invandrare berikar samhället på olika sätt även om de i större 

utsträckning har problem med lagar med mera. Att vara en nykomling på marknaden behöver 

alltså inte vara något negativt, utan nykomlingen kan introducera nya eller modifierade 

lösningar på befintliga problem just för att man har ett annorlunda perspektiv. Att vara ny 

innebär även att man kan arbeta på nya sätt som är effektivare, konkurrera med produkter som 

aldrig tidigare skådats och så vidare. Kontentan är att nykomlingen, ”invandraren”, berikar 

samhället med sin närvaro även om denne upplever fler hinder på grund av språkliga 

skillnader, främmande seder och så vidare.  

Detta kan ställas i kontrast till Sundbybergs näringslivschefs utlåtande om att det inte finns 

några skillnader mellan svenskägda och invandrarägda företag. 

 

Södertäljes vision stämmer överens med föregående presenterade teorier; en stad som 

präglas av en stor närvaro av stora dominerande globala företag som har god kontakt 

med kommunen, påverkar företagandet på ett gynnsamt sätt och skapar förhållanden 

som leder till stöd för etablering av mikroföretag ägda av invandrare med stort 

kulturellt avstånd. 
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5.2. SMÅFÖRETAGEN 

Bakgrundens betydelse 

Den generella bilden av typisk entreprenörskap tycks bestå utav en man i medelåldern som är 

född i ett annat land än Sverige men som bott här en längre period. Respondenternas 

bakgrund saknar betydelse i strävan efter att besvara ämnet som denna undersökning 

behandlar, och därmed analyseras denna aspekt vidare i diskussionsavsnittet.   

 

Kulturens betydelse 

Det förekommer kulturella skillnader i sättet verksamheterna drivs på, vilket dels kan beror på 

missanpassning i form av bristande förståelse för lagar/normer, men även dels för att 

invandrare är vana vid att arbeta på ett annorlunda sätt i sitt hemland och tillämpar därmed 

dessa arbetsmetoder medvetet även i Sverige. Denna kulturella skillnad innebär således 

problem som kräver nya angreppssätt för att övervinnas, men även nya lösningar på befintliga 

problem som tidigare inte kunnat åtgärdas. Förekomsten av en ny kultur innebär att en 

specifik individuell integration måste ske från både företagens och kommunernas sida om 

verksamheten ska kunna uppnå gynnsamt utfall. En sådan integration bör därmed 

huvudsakligen omfatta revidering av kommunikationen då den är nyckeln till allt samarbete. 

En fungerande kommunikation innebär eliminering av otydligheter; lagarna och reglerna är 

tydliga, vilket skapar en nödvändig säkerhet. Att samtliga företagare såg en större tendens hos 

invandrare att starta eget kan bero på att de i annat fall upplever svårigheter med att få 

”vanliga” jobb som anställda och därmed blir en start av eget företag lösningen på detta, även 

om det innebär ett visst risktagande. Men en annan orsak till att fler invandrare startar eget 

företag kan även bero på att det förekommer hög maktdistans i deras kulturer, vilket gör att de 

har en mer naturlig syn på det hierarkiska tänket, och att starta eget företag innebär därmed att 

man hamnar överst i hierarkin på ett relativt simpelt sätt. 

 

 Nätverkets betydelse 

Undersökningen visade att man hellre anställde bekanta än kvalificerade personer. 

Förklaringen till detta har sina rötter i kulturen; fenomenet kallas för det ”kulturella 

skyddsnätet”. Detta skyddsnät karaktäriseras av en slags säkerhet, både ekonomiskt och 

psykologiskt sett. Att invandrarna hellre anställer bekanta visar på att de ”ställer upp för 

varandra och, primitivt uttryckt, skyddar sin ”ras”.  Andra betydelsefulla aspekter av nätverk 

är aktörernas inställning gentemot varandra i en marknad. En klar skillnad mellan de 

undersökta kommunerna visade att i den kommun där företagarna fick bra stöd satsade man 
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hellre på att starta företag på egen hand, medan företagarna i den kommun som inte var lika 

engagerad tvingades att ha en delägare. Orsaken till detta tycks bero på hur stabilt nätverket 

är; har man pålitliga leverantörer, finansiellt stöd från offentliga organisationer, en kommun 

som erbjuder stöd med mera, så är man mer villig att ta en högre risk och finansiera/driva 

verksamheten på egen hand, medan man i det andra fallet är i behov av en partner för att dela 

på den höga risken. 

 

 Finansieringens roll 

Ett annat resultat som styrker iden om ett kulturellt skyddsnät är i avseendet om motiveringen 

till val av finansieringskälla. Där svarade samtliga tillfrågade att man inte vänder sig till 

banken för lån, utan hellre till bekanta eftersom det är det ”naturliga valet”. Men ett flertal 

respondenter från Södertälje svarade att även räntan är en av orsakerna till att man hellre 

vänder sig till bekanta. Detta förutsätter att de faktiskt varit i kontakt med en offentlig 

myndighet och tagit reda på vilka finansieringsmöjligheter dessa erbjuder. Ställs detta i 

kontrast till Sundbyberg så finner vi lika stor andel som har svarat ”annat”, vilket bland annat 

kan tolkas som avslag från bank. Detta innebär att i den kommun som inte har offentliga 

myndigheter som stödjer småföretagandet, tvingas företagarna att vända sig till bekanta för 

ränte- fria lån, vilket i vanliga fall inte förekommer i den svenska kulturen utan främst hos 

invandrare. Detta kan även förklara orsaken till inställningen hos samtliga respondenter i 

fråga om det finns större tendens hos invandrare att starta eget företag; invandrare har bättre 

förutsättningar att kunna starta företag i kommuner med bra såsom dåligt stöd eftersom de har 

detta stöd från sina bekanta, men därmed är det inte sagt att de lyckas bättre. Även detta 

påstående kan styrkas med en jämförelse kommunerna emellan; i Sundbyberg upplevdes 

finansieringen som det största problemet medan respondenterna i Södertälje upplevde lagarna 

som det större problemet. Intressant är dock att nämna att endast en av de tillfrågade skulle 

vända sig till banken vid en plötslig kris, vilket även det tyder på ett stabilt skyddsnät hos 

invandrarna; de räknar med att bekanta ställer upp.  

 

 Positioneringen 

Orsakerna till ingen av de tillfrågade bedrev en franchiseverksamhet kan vara många, men i 

dessa fall tycks fallet vara att företagarna inte upplever några större svårigheter med att bygga 

upp kontaktnät eller hitta en slagkraftig affärsidé.  De företag som tillämpar IP- modellen 

tycks inte vara i behov av att ingå i någon franchise eftersom dessa lär sig ”sakta men säkert”; 
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istället för att ingå i en, strategiskt sett, offensiv franchise som inte bara är kostsam utan som 

heller inte garanterar vinst. 

 

Företagens styrkor respektive svagheter tycks präglas av deras geografiska läge i förhållande 

till storstäder i närheten. I Sundbyberg så är man till exempel beroende av sin service för att 

skapa en lojal kundkrets; lyckas man inte etablera en sådan så är risken stor att kunderna åker 

till centrala Stockholm istället för att tillfredsställa sina behov. I Södertälje är man inte lika 

beroende av att uppnå detta eftersom Stockholm ligger rätt långt ifrån, vilket förklarar att 

nästan samtliga respondenter anser att ”läget” är deras företags främsta styrka. Denna 

geografiska påverkan förklarar även företagens främsta konkurrensmedel.  

 

I Södertälje delar kommunen och småföretagarna åsikt om de problem som finns. 

Kommunen är medveten om och identifierar samma problem som företagarna 

beskriver att de upplever. I Sundbyberg kommun är man inte alls lika medveten om de 

hinder som finns och småföretagarna har det motigt eftersom en konsekvens av 

kommunens låga medvetenhet blir ett minskat stöd för att avhjälpa dessa problem. 
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6. RESULTAT 

Syftet denna undersökning är att analysera och utvärdera sambandet mellan förekomsten 

av dominerande globala företag och erhållet statligt stöd för etablering av mikroföretag 

ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd. 

 

Undersökningen visar på att både stora dominerande globala/nationella samt små nationella 

företag påverkar kommunen. Beroendet är ömsesidigt från både de stora och de små 

företagens sida gentemot kommunen; alla tre är i behov av och påverkar varandra. Dock finns 

andra faktorer som spelar in; i den stad där företagandet är lyckat finns det stora globala 

dominerande företag som även aktivt interagerar med kommunen. 

Stora globala och små nationella företag påverkar och påverkas av kommunen 

 

En kontinuerlig kommunikation är oerhört viktig för samspelet mellan kommun och företag. 

Om kommunikationen brister, kommer företagen inte att få det stöd som behövs och 

kommunen kommer heller inte gynnas av att företaget blöder. För att interaktionen ska vara 

lyckad måste en medvetenhet och ett proaktivt arbete ske från kommunens sida i syfte att 

identifiera vilka företagarna är, vilka problem de upplever samt varför dessa problem uppstår 

innan insatser kan göras för att avhjälpa dessa. 

Kommunikationen mellan kommun och företag är en av grundförutsättningarna för ett 

positivt utfall.  

 

Medvetenhet hos kommunen om förekomsten och innebörden av kulturella skillnader innebär 

att handlingsplaner kan sättas upp och nödvändiga anpassningar kan göras. En avsaknad av 

denna medvetenhet innebär att inga anpassningar eller lösningar kommer skapas från varken 

kommunens eller företagets sida. Medvetenheten hos kommunen ska alltså omfatta annat än 

bara ekonomiska problem, såsom problem av kulturellt slag. Först när kommunen nått en 

förståelse för kulturella skillnader kan den berikas med dessa, och företagen kommer heller 

inte kunnas lyckas särskilt väl om inte kommunen förstår sig på dem.  

 Ett fungerande nätverk är nödvändigt för hantering av problematiken som de kulturella 

skillnaderna medför. En anpassning måste därmed ske i båda riktningar; dels från kommun 

och dels från företag. 
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Undersökningen har alltså visat att i den kommun där stora dominerande globala företag 

existerar, är väl integrerade i samhället samt delar vision med kommunen, tenderar de 

offentliga myndigheterna i samma kommun att vara mer medgörliga och stödjande än i de 

kommuner där man bortser ifrån företagens påverkan på kommunen. De offentliga 

finansieringsmöjligheterna regleras därmed av kommunernas beteende och anpassning 

gentemot företagen som är belägna inom dessa. Kulturella skillnader måste tas i hänsyn och 

anpassningar måste ske från båda hållen om en ömsesidig integration ska vara möjlig. 
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7. SLUTSATS 

Vilken påverkan har förekomsten av lokala dominerande globala företag på etableringen 

av mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt avstånd? 

 

Undersökningen visar på ett par faktorer som är av betydelse för vilken påverkan förekomsten 

av lokala dominerande globala företag har på etableringen av mikroföretag ägda av 

invandrare med stort kulturellt avstånd. Den första faktorn är existensen av stora dominerande 

globala företag i en kommun. Den andra faktorn blir därmed interaktionen mellan kommunen 

och de stora dominerande globala företagen och den tredje faktorn att bristande interaktion 

mellan kommun och företag beror på inkompetens hos kommunen och leder därmed till 

mindre stöd för företagen. Dessa faktorer är oerhört viktiga för att mikroföretag ägda av 

invandrare med stort kulturellt avstånd skall kunna starta samt etablera sin verksamhet.  

 

De stora dominerande globala företagen skapar ”rörelse” i form av ökad 

arbetskraftomsättning och större förståelse hos kommunen för kulturella skillnader. Med hjälp 

utav den nyvunna kunskapen kommunen erhållit ifrån de stora dominerande globala företagen 

kommer kommunen automatiskt förenkla processen för invandrare med stort kulturellt 

avstånd att starta och bedriva företag. Kommunen kommer bland annat förstå vilka 

svårigheter invandrare med stort kulturellt avstånd upplever och kunna motarbeta dessa 

genom att exempelvis starta olika föreningar, som i informativt syfte kontaktar företag i 

kommunen och hjälper de genom rådgivning och tolkningar av lagar med mera. Kommunerna 

kommer även i längden att smitta av sin kunskap och sitt beteende på offentliga myndigheter 

såsom banker, vilket kommer leda till att dessa finansiellt kommer stödja invandrande 

företagare med stort kulturellt avstånd i större utsträckning än idag. 
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8. DISKUSSION/FRAMTIDA FORSKNING 

Undersökningen har bidragit till en ökad förståelse för hur situationen för mikroföretag ägda 

av invandrare med stort kulturellt avstånd ser ut idag. Det är dock svårt att dra klara slutsatser 

och framförallt generalisera eftersom urvalet i undersökningen inte är speciellt stort i 

förhållande till antalet företag i Sverige idag. Eftersom ett bekvämlighetsurval används så vet 

vi inte heller hur representativt urvalet är. En mer omfattande undersökning skulle troligtvis 

ge annat resultat än det erhållna, dock krävde ämnet en viss djupgående forskning och därav 

användes intervjuer. Undersökningen hade dessutom kunnat uppfattas som mer trovärdig ifall 

företagen som intervjuades inte var anonyma. Bortfallet som inträffade då en respondent i 

Sundbyberg inte ställt upp på intervjun som planerat, innebär att Södertälje kan tyckas vara 

överrepresenterat men då företagarna inte ställdes emot varandra i analysen utan 

diskussionens fokus låg i huruvida kommunerna ser på företagarna, så har bortfallet ingen 

större påverkan på resultatet.  

 

För framtida forskning vore det intressant att forska vidare kring vissa resultat som föll 

utanför ramen för denna undersökning. Ett sådant resultat är det faktum att samtliga 

respondenter visade sig vara män som härstammar från mellanöstern. Vad är det som gör att 

just dessa startar företag i större utsträckning än andra grupper, som till exempel kvinnor? I 

undersökningen som gjordes med företagarna i kommunerna svarade endast en av de 

tillfrågade att han tidigare studerat inom ett ämne som är relaterat till hans nuvarande 

verksamhet. En intressant aspekt här skulle vara att undersöka varför respondenterna inte 

väljer att studera något som är relaterat till verksamheten och sedan se ifall inte de som har 

studerat lyckas bättre än de som inte har studerat. Ett annat resultat visade även att majoriteten 

av de tillfrågade invandrarna bedrev sin verksamhet inom servicebranschen och frågan är då 

vad detta kan bero på. 
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10. BILAGOR 

10.1. BILAGA 1, FÖRETAGSINTERVJUER: 

 Vem är ägaren? 

- Hur gammal är du? 

- (Kön? 

- Vilket land är du född i? (ursprung) 

- Hur länge har du bott i Sverige? 

- Varför just denna bransch/butik? 

- Äger du flera butiker? Inom vilka branscher och varför dem branscherna? 

- Vad har du jobbat med tidigare? 

- Har du studerat? 

Präglas/påverkas arbetssättet av kulturen? 

- Tror du att din verksamhet skulle se annorlunda ut ifall du kom från en annan del av 

världen/hade ett annat ursprung? 

 

 Vilken syn har ägaren på småföretagande? 

- Vad tror/tycker ägaren om invandrarägda småföretag? 

- Är dessa mer lyckade än ”svenskägda”? Ifall Ja, varför? 

- Tror ägaren att det finns en större tendens hos invandrare, jämför med svenskar, att 

starta eget? Ifall Ja, varför? 

- Vad borde göras för att stötta denna typ av företagande? 

 

 Nätverk: 

Hur ser nätverket ut? 

- Är du ensam ägare eller finns det delägare? 

- Finns det några speciella leverantörer/kontakter som är ”unika/udda”? Till exempel 

bekanta, familj, vänner med mera? 

- Samarbetar ditt företag möjligtvis med andra företag, aktörer inom kommunen? 

- Ifall JA (de flesta borde svara ja), hur ofta håller ni kontakten? 

- Hjälper kommunen till på något sätt med ditt företagande? Ifall Ja på vilket sätt och 

hur ofta träffas ni, dvs håller kontakten? 

 

 Hur ser organisationen ut: 

Vilka är anställda 

- Hur går anställningsprocessen till? (Söker man via hemsida på 

nätet/bekanta/arbetsförmedlingen med mera) 

- Hur många anställda? 

- Vilket ursprung har de anställda?  

- Varför just dessa? 

-  Finns det särskilda roller/fördomar hos ägaren, eller baseras svaren på erfarenhet? 

 

 Finansiering: 

Hur gick man tillväga vid starten? 

- Hade du den information du behövde för att starta företaget i början? 

Ifall Ja på föregående fråga, hur hade du denna information/kunskap? 

Ifall Nej på föregående fråga, hur skaffade du dig den? 
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- Upplevde du några svårigheter vid starten? Ifall Ja, vilka var dessa? 

- Hur gjorde du för att hantera dessa hinder? 

- Vilka var de huvudsakliga finansieringskällorna? 

- Varför just dessa? 

Hur finansierades företaget i tillväxtfasen? 

- Varför på detta vis? 

- Om ingen avsevärd investering har krävts vid tillväxtfasen, hur har man lyckats växa? 

Finns det skillnad i finanskälla beroende på fas? 

- Vilken källa är den mest troliga vid en plötslig kris nu? Varför just denna?  

 

 Tillväxtfaktor: 

Är firman väletablerad? 

- Hur länge har du haft detta företag? 

- Har det funnits tidigare ägare? 

- Hur länge har firman ”stått på ben”? 

- Har företaget någonsin varit på väg att läggas ner? Ifall Ja, varför och hur vände det? 

- Ingår företaget/Har företaget ingått i franchising? (nätverk) 

Ifall Ja på föregående fråga, ingår den fortfarande? 

Ifall Nej, har den planer på att ingå?  

Hur växer företaget? 

- Har du som mål att utvidga din verksamhet och få den att växa  

- Ifall Ja hur ser du att detta ska gå till 

- Ifall Nej, varför vill du inte det?  

Vad anser ägaren att företagets styrka är? 

- Vad gör att kunderna föredrar just detta företag framför andra? (inredningen, pris, 

service, unika produkter? 

Vad anser ägaren att företagets svaghet är? 

- Var är detta den mest betydelsefulla svagheten? 

Hur bemöts konkurrens för att behålla marknadsandelar/kunder? 

- Vad skulle ni göra om en exakt likadant företag etablerades tvärs över gata? (Slå 

tillbaka med prisnedsättning, större sortiment etc) 
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10.2. BILAGA 2, KOMMUNINTERVJUER: 

 
Överblick - Hur ser näringslivet ut 

 

- Hur många företag finns det 

- Vilken storlek har företagen 

- Finns det flera dominerande företag? Om ja, hur stor andel av dessa är globala? (verksamma 

utomlands) 

- Finns det skillnad i relationen mellan kommunen och de globala företagen , och kommunen 

och de lokala företagen? (har ni mer kontakt med den ena, och varför i så fall) 

- Hur påverkas kommunen av de globala företagens närvaro? 

- Finns det något specifikt företag som dominerar 

 - Hur ser detta ut; globalt/nationellt, stort litet mm  

- Vilka driver företagen? (Majoriteten) 

 -Bosatta i staden, ålder, ursprung mm 

- Hur ser ni på företagandet allmänt, är det bra/dåligt för kommunen? 

 

- Kedje/Privata företag 

 

-  Vilken typ dominerar; vilken finns det flest av och vilken går det bäst för? 

 - Finns det något kriterium ni ställer för att företag ska etableras?/ 

eller Har ni några krav som företagen måste uppfylla innan de startar? 

- Har ni några begränsningar vad avser typ av företag som ska startas? ( tex inga fler cafeér) 

 

Vad för typ av stöd kan egenföretagare få från staten? 
 

- Hur finansieras de flesta företagen? (EK, stöd från organisationer såsom ALMI mm) 

- Skiljer det sig i typ av finansiering mellan de små och de stora företagen? 

- Påverkar typ av företag finansieringen? (Att en bransch får mer stöd än en annan) 

- Vad gör ni för att främja ny/småföretagandet? 

- Vad anser du vara avgörande bidrag från kommunen för att förbättra företagsklimatet? 

 

Vilken kommunikation finns? 

- Kommunens information/tillgänglighet för företagarna(Nätverk) 

- På vilket sätt och när kommer ni i kontakt med företagarna i kommunen? 

- Hur är kommunikationen mellan kommunen, företagen och politikerna? (Nätverk) 

- Finns det något samarbete mellan dessa? På vilket sätt?  

- Finns någon förebild? (Försöker man sträva att efterlikna någon annan kommun?) 

- Hur tror ni framtiden för er kommun ser ut ifall man ser till företagandet?  

 

Skillnader i olika kulturer?  

- Upplever ni skillnader i företag med utländsk kultur och svensk, i sättet företag drivs på? 

- Vart femte företag som startas, drivs av en person med rötter i annan del av världen. Ser ni 

någon skillnad på hur dessa påverkar samhället, i jämförelse med företag som drivs av 

svenskar? 

- Upplever ni skillnad/svårigheter i kommunikationen med företag som drivs av icke-

svenskar? Om ja, hur motarbetas detta? 

 

 

 


