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Om Fores
Den gröna och liberala tankesmedjan
Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och libe-

rala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sina liv.
Miljö och marknad, migration, företagande i civilsamhället, integritet,
jämställdhet, global demokratisering och moderniserad välfärd – det är
några av de frågor vi jobbar med. Vi är en öppen och oberoende mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, akademiker och beslutsfattare.
Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi hitta lösningar på hur
Sverige kan möta de utmaningar som globaliseringen och klimathotet
innebär. Vi fungerar som länk mellan nyfikna samhällsmedborgare,
debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och seriös forskning. Fores
producerar böcker och arrangerar seminarier och debatter.
Besök gärna vår webbplats www.fores.se.

Medverkande skribenter
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Karen Haandrikman är universitetslektor och docent i kulturgeografi

på Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om migration,
segregation, integration och entreprenörskap bland invandrarkvinnor.
Pågående projekt handlar om geografisk polarisering, migranters livsförlopp i Sverige, och barndomens sociala kontext och dess betydelse för
intergenerationell social mobilitet.
Karolina Parding är professor i sociologi vid Luleå tekniska universitet.

Hennes forskningsintresse är framförallt professioner och deras positioner i organisationer, mer specifikt välfärdsprofessionellas arbetsvillkor,
inte minst med fokus på de professionellas villkor för lärande. Även frågor som rör kompetensförsörjning ingår i hennes forskning.
Kristina Johansson är lektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska uni-

versitet. Hennes forskningsintresse rör framförallt hur mönster och föreställningar om genus och ojämlikhet formas och omformas i arbetsorganisationer.
Natasha A. Webster är forskare på Kulturgeografiska institutionen

vid Stockholms universitet och hennes forskning rör entreprenörskap,
genus, migration, arbetslivspraxis och regional utveckling. Natashas
forskning fokuserar på feministisk ekonomisk geografi och undersöker
kvinnligt entreprenörskap i relation till migration och integration.

Sara Thorgren är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå

tekniska universitet. Hennes forskning har framförallt berört individuella drivkrafter för att agera på möjligheter i yrkessammanhang. Bedriver
forskning om invandrares företagande.
Sofia Altafi är en av grundarna till och ordförande för Stiftelsen Ester.
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År 2015 disputerade hon vid Handelshögskolan i Stockholm med en
avhandling som handlade om kreditbedömningar av indiska mikrofinansinstitut. Idag driver hon företag inom tapetbranschen.
Trenton Williams är assisterande professor i management och entre-

prenörskap vid Kelley School of Business, Indiana University, USA. Hans
forskning har framförallt berört identitet och förmågan att anpassa och
förändra sig under knappa förhållanden.
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Nyckeln till en hållbar och långsiktig
integration går via kvinnorna
I Sverige står vi inför en rad integrationsutmaningar, en av dem är att få
in fler nyanlända och utrikes födda kvinnor i arbete. Statistiken visar att
det tar längre tid för nyanlända kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden
än för nyanlända män. Utrikes födda kvinnor har lägre sysselsättning och
befinner sig i högre utsträckning utanför arbetsmarknaden jämfört med
inrikes födda personer och utrikes födda män. Flera rapporter visar också
att nyanlända kvinnor i etableringsprogrammet får både mindre, sämre
och senare stöd än männen.1 Detta trots Sveriges jämställdhetspolitiska
mål som anger att alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina
egna liv och ha samma möjligheter till arbete och ekonomisk självständighet.2
Frågan om hur vi ökar nyanlända och utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad är kanske viktigare än någonsin. På grund av den omfattande
spridningen av coronaviruset befinner vi oss nu i en tid av turbulens och
stora ekonomiska utmaningar. Den här våren har tusentals människor
sett sina drömmar, företag och jobb försvinna. Allra hårdast har service
och tjänstesektorn drabbats och det är i dessa branscher som många
nyanlända kvinnor får sitt första jobb. Många utrikes födda kvinnor bedriver dessutom företag inom de näringar som idag är allra mest hotade: res1 Se t.ex. Nordiska ministerrådet (2018), ”Nyanlända kvinnors etablering – En komparativ studie av nyanlända kvinnors
etablering på arbetsmarknaden i norden och de etableringspolitiska insatserna”, TemaNord 2018:520 och Dahlin, J (2017),
Snabbspår & stickspår - En jämställdhetsgranskning av etableringsinsatser i budgetpropositionen för 2017. Rapport för
Sveriges Kvinnolobby.
2 Prop. 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.
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taurang, service, städ och skönhetsvård. Situationen idag drabbar därför
kvinnorna särskilt hårt.
Nyckeln till en hållbar och långsiktig integration går via kvinnorna. När
kvinnor kommer i arbete, får lön och större makt över sina liv ökar hela
familjens möjlighet att integreras i samhället. Frågan är inte bara viktig ur
ett integrationsperspektiv utan också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om utrikes födda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikes födda personer skulle BNP-nivån öka och arbetslösheten sjunka. Hur
gruppens sysselsättning ska öka har varit föremål för diskussion under
flera år, och trots att problemet är känt sedan länge kvarstår utmaningen.
Med den här antologin vill vi bidra till den diskussionen genom att
närmare undersöka företagande och entreprenörskap som en möjlig väg
framåt för att öka nyanlända och utrikes födda kvinnors sysselsättning
och inkludering på arbetsmarknaden.

Kvinna, utrikes född och företagare
Forskning visar att de utrikes födda som har erfarenhet från hemlandet
från att vara egenföretagare oftare startar företag i Sverige.3 Det är viktigt
att ta vara på sådan erfarenhet. Företagande är en viktig del av etableringen i det svenska samhället och bidrar till sysselsättning, dels genom
det egna företagandet men också genom att växande företag anställer
fler.4 Tidigare forskning har även visat att utrikes födda företagare spelar
en viktig roll för integrationen genom att de oftare anställer andra utrikes födda än vad inrikes födda företagare gör. Forskning visar också att
utrikes födda kvinnor oftare anställer kvinnor än vad utrikes födda män
gör.5 På så vi bidrar kvinnors företagande till att ännu fler utrikes födda
kvinnor etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden.
3 Se Tibajev, A (2019), “Linking Self-employment Before and After Migration: Migrant Selection and Human Capital”,
Sociological Science, Vol. 6, s. 609–634.
4 Det finns en omfattande internationell litteratur om egenföretagande bland dem som migrerat till ett annat land. För en
forskningsöversikt se Fairlie, R W och M Lofstrom (2015), ”Immigration and Entrepreneurship” s. 877–912 i B R Chiswick
och P W Miller (red.), Economics of International Migration, Volume 1B, Elsevier, Oxford.
5 Se t.ex. Andersson, P och E Wadensjö (2009). ”The employees of native and immigrant self-employed”, Research in Labor
Economics, Vol. 29, s. 99–120 och Hammarstedt, M och C Miao (2020), “Self-employed immigrants and their employees”,
Review of the Economics of the Household, Vol. 18 s. 35–68.

Inledande ord

IX

Utrikes födda kvinnor har en stor potential att driva företag med stark
tillväxt i Sverige, förutom att de bidrar till integrationen bidrar de med
nya affärsidéer, innovationer och nya perspektiv vilket skapar ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv. Ändå möter gruppen fler och
andra utmaningar än inrikes födda. Företagande är inte ett yrke reserverat för en del av befolkningen. För att säkerhetsställa att fler av framtidens chefer är utrikes födda kvinnor behövs konkreta förändringar och
reformer på området.
För att ta tillvara på kvinnornas potential, kompetens och innovationskraft gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att från 2018 till 2021
främja företagande bland nyanlända och utrikes födda kvinnor. Syftet
bakom satsningen är förutom att höja sysselsättningen också ta tillvara
på den kompetens som finns bland gruppen, öka mångfalden i svenskt
näringsliv och att befintliga företag får tillgång till värdefull kompetens
som kan öppna upp för svenska företag på andra marknader.6 Uppdraget
har hittills gett finansiering till elva projekt vilka bland annat erbjuder
affärsutveckling, mentorskaps- och nätverksinsatser för målgruppen. I
vilken utsträckning insatserna har kommit kvinnorna ill del ska utvärderas i början av 2022. 7
Idag är en tredjedel av alla företagare i Sverige kvinnor, samtidigt går
bara en procent av riskkapitalet till företag ledda av kvinnor.8 Tidigare
studier har också visat att kvinnor möter fler och andra utmaningar i sitt
företagande än män, i form av bland annat stereotypa föreställningar
både om dem som kvinnor samt om deras framtids- och tillväxtpotential.9 Studier pekar på att förutsättningarna för företagande skiljer sig
mellan kvinnor och män som vill starta, driva och utveckla företag. I 2020
års nationella rapport om entreprenörskap, Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) sammanfattas det svenska entreprenörskapets utveckling sedan 2000-talets början. Enligt rapporten har Sverige haft en ökning
6 Regeringskansliet (2018). Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande.
7 Se också Tillväxtverket (2020). Utrikes födda kvinnors företagande och Tillväxtverket (2020). Främja nyanländas
företagande. Utvärdering av projekten – slutrapport.
8 Tillväxtverket (2015). 25 år med kvinnors företagande – från osynligt till drivkraft för tillväxt, och Jeffrey, M (2019).
Bolag grundade av kvinnor får 1 procent av riskkapitalet, DI Digital, 2019-03-03.
9 Se t.ex. Malmström, M., Johansson, J. och Wincent, J (2017). “Gender Stereotypes and Venture Support Decisions: How
Governmental Venture Capitalists Socially Construct Entrepreneurs’ Potential”, Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol.
41(5), s. 833–60.
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i kvinnors entreprenörskap de senaste åren, 2016–2019 hade kvinnors
entreprenörskap ökat till cirka 5,5 procentenheter från 2,5 procentenheter 2004–2007. Det konstateras dock att kvinnors entreprenörskap i
Sverige är lågt i förhållande till andra jämförbara länder.10 Bland utrikes
födda är det fler män än kvinnor som startar företag.11 Utrikes födda kvinnor som vill starta, driva och utveckla företag står alltså idag inför dubbla
utmaningar, att de är kvinnor och att de har utländsk bakgrund.
Det finns olika typer av svårigheter när det gäller att starta företag, inte
minst för de som är utrikes födda. Det finns regler vid såväl starten som
vid drivande av företaget vilka ofta är komplicerade och som måste följas,
även om regleringen är mindre omfattande i Sverige än i en del andra länder i Europa.12 Det kan också förekomma diskriminering mot företagare
som är utrikes födda från bland annat banker och leverantörer.13 Det är
viktigt att uppmärksamma att egenföretagande bland utrikes födda kvinnor ibland kan innebära mycket svåra villkor.14 Det har uppmärksammats
hur egenföretagare i ökad utsträckning har kommit att bli en del av ett
prekariat. Forskningen på området pekar dock på att detta ännu har en
relativt liten omfattning i Sverige.15

Frågor som behandlas i denna antologi
För att fler av framtidens chefer ska bestå av utrikes födda kvinnor finns
det ur integrations-, jämställdhet- och näringspolitiskt perspektiv starka
skäl till att förbättra gruppens möjligheter att starta, driva och utveckla
företag. Syftet med denna antologi är att bidra till en diskussion om vad
som bör göras för att förbättra förutsättningarna för de nyanlända och
10 Entreprenörskapsforum (2020). “Entreprenörskap i Sverige, Nationell GEM-Rapport 2020.”
11 Aldén, L och M Hammarstedt (2017). ”Egenföretagande bland utrikes födda – en översikt av utvecklingen under
2000-talet”, underlagsrapport 1/2017, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.
12 Se Amelie, M och N Strøm-Olsen (2019). Startup Migrants, Frekk Forlag, Oslo.
13 Se Aldén, L och M Hammarstedt (2020). ”Utrikes födda kvinnors erfarenheter av att driva företag – resultat från en
enkätstudie”, Ekonomisk Debatt, nr. 2, s. 24–31.
14 Se t ex: Webster, N A och K Haandrikman (2017). ”Thai women entrepreneurs in Sweden: Critical perspectives on
migrant small businesses”, Women’s Studies International Forum, Vol. 60, s. 17–27.
15 Se Anxo, D (2019). ”Bogus self-employment in Sweden” s. 153–169 i W Conen och J Schippers (red), Self-Employment as
Precarious Work. A European Perspective, Edward Elgar, Cheltenham.

utrikes födda kvinnor som vill och kan starta företag. För att göra detta
behöver en rad frågor närmare undersökas och i antologin görs ett försök
att besvara några av dessa frågor bland annat:
• Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för nyanlända och
utrikes födda kvinnors möjlighet att starta och driva företag i
Sverige?
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• Vilka inom gruppen har startat företag och vad är orsakerna till
att de har gjort det?
• Hur kan starta-eget kurser och andra företagsfrämjande insatser utformas för bättre främja nyanlända och utrikes födda
kvinnors egenföretagande och affärsutveckling?
• Hur bör framtida integrationsinsatser utformas för att bättre
ta tillvara på gruppens potential och kompetens och korta målgruppens väg till arbete?
Frågorna berör flera ämnes- och politikområden och vi behöver därför
undersöka frågan ur flera perspektiv. Vi har därför låtit några av Sveriges
främsta inom sitt respektive område bidra med varsitt kapitel i denna
antologi. Bidragen i antologin är skrivna av akademiker inom entreprenörskap, kulturgeografi och sociologi. Som vanligt hos Fores är innehållet
vetenskapligt granskat av två oberoende experter.
I början av det här projektet avsåg vi enbart undersöka gruppen nyanlända kvinnor, dvs. utrikes födda kvinnor som har befunnits sig i Sverige
kortare än tre år. Det blev dock snart tydligt att den avgränsningen var
alldeles för snäv. Många av de utmaningar som nyanlända kvinnor möter
kvarstår även efter flera år i Sverige. Genom att enbart undersöka nyanlända kvinnor riskerade vi därför missa viktiga förklaringsfaktorer och
lösningsförslag som även skulle gynna de kvinnor som har befunnit sig
i Sverige under en längre tid. Vi valde därför att utöka målgruppen och
inkludera utrikes födda kvinnor, dvs. kvinnor bosatta i Sverige men födda
i något annat land.
I kapitel ett – Strukturella barriärer för nyanlända kvinnors entreprenörskap utforskar Sara Thorgren, Kristina Johansson och Karolina Parding
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i vilken utsträckning nyanlända kvinnor kan skapa sin egen framtid och
sysselsättning och i vilken utsträckning dessa möjligheter är påverkade
av externa faktorer. I kapitlet går författarna igenom hur strukturella faktorer såsom genus, etnicitet och klass kan inverka på nyanlända kvinnors
förutsättningar till företagande och deras möjligheter att identifiera och
exploatera affärsmöjligheter.
I kapitel två – Kvinna, utrikes född och företagare – En heterogen grupp med
olika behov undersöker Karen Haandrikman och Natasha Webster möjligheter och hinder för utrikes födda kvinnors entreprenörskap i Sverige.
Genom registerdata och intervjuer kartlägger författarna vilka kvinnor
som blir egenföretagare och vilka processer som formar kvinnorna till att
bli det. Författarna understryker att företagande måste erkännas som en
process och inte en slutdestination, utrikes födda kvinnor behöver tid för
att både integrera sig i det nya samhället och att förvärva lämplig kunskap
för att kunna starta och driva företag. Författarna betonar därmed vikten
av långsiktigt stöd under hela företagsprocessen.
I det tredje kapitlet – Nyanländas företagande: Framåtsyftande rekommendationer för en helhetsansats ger Sara Thorgren och Trenton Williams
förslag på hur etablerings- och integrationssatsningar kan utformas för
att öka nyanländas sysselsättning genom eget företag eller anställning.
För att insatser för att främja nyanländas företagande ska bli effektiva bör
de ingå i ett i övrigt välfungerande integrationsprogram. Författarna föreslår därför ett omfattande integrationsprogram med flera åtgärder, för att
främja en effektivare etablering generellt.
Kapitlen kompletteras med erfarenheter och lärdomar från entreprenörer, en fallstudie från en aktör som arbetar med att främja företagande
hos målgruppen samt erfarenheter från Fores workshops där en bred
representation av aktörer deltog.
Gruppen utrikes födda kvinnor är inte en homogen grupp utan består
av människor med olika bakgrund, erfarenheter och berättelser. Samtidigt präglas integrationsdebatten många gånger av stereotypa fördomar
och inte sällan pratas det om kvinnorna snarare än med. Vi vet också sedan
tidigare att förebilder är ett viktigt verktyg för att öka kvinnors företa-
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gande. I antologin presenterar vi därför fyra entreprenörer och deras
berättelser. De delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar från att
ha startat företag samt ger råd hur du lyckas som entreprenör. Kvinnorna
har olika bakgrund och erfarenheter och befinner sig i olika stadier av
företagandet. Syftet med berättelserna är att visa på gruppens heterogenitet, nyansera stereotypa fördomar och inspirera fler till att starta företag. Genom att lyfta fram fler perspektiv hoppas vi bidra till en mer rättvis
bild av dagens entreprenörer.
I fallstudien – Stiftelsen Ester: Förutsättningar för företagande bland utrikes födda kvinnor, redovisar Sofia Altafi de lärdomar som Stiftelsen Esters
dragit från sitt arbete med att stödja företagande bland utrikes födda
kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån verksamhetens
erfarenheter och tidigare forskning beskriver Sofia vilka särskilda hinder
och konkreta motgångar målgruppen står inför när de ska starta företag.
Givet målgruppens startläge, poängterar Sofia att det krävs en del ändringar i det nuvarande systemet för att målgruppen, realistiskt sett, ska
kunna försörja sig som egenföretagare. Vidare ges förslag på hur stödinsatser kan utformas för att förbättra villkoren och förutsättningarna för
företagande bland målgruppen.
Under arbetets gång har Fores även arrangerat workshops med representanter från civilsamhället, myndigheter, näringslivet och målgruppen själva. Samtalen hade två syften, dels att samla personer med olika
bakgrund, erfarenheter och expertis för ta fram en samlad problembeskrivning och dels för att ta fram konkreta förslag på hur vi kan stärka
förutsättningarna för att fler ska ha möjlighet att starta och driva företag.
En sammanfattning av vad som diskuterades och vilka förslag samtalen
mynnade ut i hittar ni i slutet av antologin.
Antologin är ett konkret stöd för beslutsfattare i deras arbete med
att främja nyanlända och utrikes födda kvinnors sysselsättning och
egenföretagande. Antologin kan vidare vara till nytta för organisationer,
myndigheter, företag och andra som idag genomför integrations- och
företagsfrämjande insatser för målgruppen. Fores kommer fortsätta att
arbeta med frågan för en jämlik och jämställd integration.
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Tack till alla som har deltagit i projektets workshops och delat med sig
av sina erfarenheter och råd och ett särskilt tack till de intervjuade entreprenörerna Walaa Tabakhi, Odette Nseir, Mona Parhizkar och Helene
Mattisson vars berättelser kan inspirera andra till att bli företagare. Tack
till författarna, som hållit deadlines och tålmodigt arbetat in kommentarer från alla håll, tack till de anonyma granskarna som säkrat kvalitén
samt tack till kollegor och andra som funnits omkring oss och stöttat i
stort och smått.
Stockholm, 4 maj 2020
Hedvig Heijne, redaktör för antologin och projektledare på Fores migration- och integrationsprogram
Therese Lindström, chef för Fores migration- och integrationsprogram
Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Institutet för social
forskning, Stockholms universitet och ordförande för Fores vetenskapliga råd inom migration- och integrationsprogrammet.

Träffa entreprenören:

Walaa Tabakhi
Alla jag har mött på entreprenörsresan har öppnat någon dörr
för mig och mitt företag
1

Walaa Tebakhi driver sedan 2018 cateringbolaget Sweet O Salti i Stockholm. Företaget erbjuder en mix av svensk-palestinsk mat och palestinsk
plockmat som piroger, sallader, röror och meze och serverar dem på ett
nytt och modernt sätt som passar den svenska marknaden. Företaget förser ett antal företagsevenemang med catering för allt från konferenser till
seminarier och firmafester och även hemmafester.
Walaa kom till Sverige från Palestina 2015. I Palestina utbildade sig
Walaa till företagsekonom och startade redan vid 23 års ålder sitt egna
eventbolag. Walaa hade från barnsben sett sina föräldrar driva egna företag, vilket bidrog till att hon vågade testa det själv. När Walaa kom till Sverige insåg hon snabbt att språket var avgörande för att komma in landet
och började så fort hon kunde på SIFA – Stockholms intensivsvenska för
akademiker. Språkutbildningen ledde även till att hon fick en mentor via
Jusek mentorskapsprogram. I Sverige möttes Walaa av nya ingredienser och smaker och med sin kärlek för matlagning och bakning startade
Walaa en Youtube-kanal där hon började lära ut modern palestinsk matlagning med en twist. Kanalen fick snabb spridning och öppnade dörrar
för nya kontakter och samarbeten. Walaa har nu mer än 15 000 följare på
sin Instagram och hennes Youtube-klipp har setts av flera hundra. Det var
genom Youtube-kanalen som idéen kläcktes om att starta ett cateringbolag med palestinsk plockmat och att arrangera hemmafester. Walaa tror
själv att en viktig faktor till att det har gått så bra med cateringbolaget är
att hon tidigt använde sociala medier för att marknadsföra sig själv och
sin mat – hon hade redan intresserade kunder när hon startade bolaget.

Träffa entreprenören: Walaa Tabakhi

2

Walaa har tagit del av flera stödinsatser från bland annat Yrkesdörren,
Stiftelsen Internationella Företagare, Ledarna och Impact Invest. Genom
Impact Invest fick hon tillgång till en kontorsplats i 10 månader för att
kunna utveckla sin affärsidé. De bidrog även finansiellt för att Walaa
skulle kunna bygga en hemsida till företaget. Och genom Yrkesdörren
fick hon träffa en svensk inom samma bransch. Ett möte som resulterade
i en praktikplats där Walaa fick hjälp att utveckla sin Youtube-kanal.
Walaa har även deltagit på flera nätverksträffar vilket förutom att ha gett
henne tillgång till miljöer med potentiella samarbetspartners och kunder
också gett henne möjlighet att diskutera sitt företag och affärsidé med
personer i olika faser av företagandet: “det har gett mig mycket eftersom
det då finns människor jag kan be om råd och människor jag kan ge råd
till”. Men Walaa betonar också att även om det finns massor av initiativ
och insatser som kan stödja en i uppstarten av sitt företag, måste man till
slut börja tjäna pengar.
De stöd hon har tagit del av har hon oftast fått tipsat till sig genom
kontakter. Hon tror därför att det vore bra om det fanns någon gemensam
guide eller plattform där alla initiativ, organisationer, insatser, språkcaféer och praktikplatser fanns med. Det skulle göra det enklare att hitta rätt.
Walaa har idag ett stort kontaktnät och känner många som hon kan
ringa om hon undrar något eller om det är något hon inte förstår. Hon
säger själv att alla hon har mött har öppnat någon typ av dörr för henne
och företaget, genom förmedlandet av nya kontakter, praktikplatser
och möjlighet att få laga mat och marknadsföra sig själv för potentiella
kunder. Till andra som vill starta företag vill hon betona vikten av nätverkande och att vara tydlig med de personer man möter vad man vill göra
med sitt företag. Som kvinna från Palestina har hon mött flera fördomar:
”Folk tror inte att vi kan något och att vi inte har någon utbildning, det är
viktigt med förebilder för att bryta dessa fördomar”. Hon rekommenderar personer som vill starta eget att starta med något man redan har och
att bygga på något man kan och brinner för. Som för henne med maten.
Idag lagar Walaas cateringbolag Sweet o Salti AB lunch och middag
till Sophiahemmet. Hon har tidigare lagat all mat i sitt eget kök men har
sedan november 2019 äntligen fått tillgång till ett egen lokal.

Kapitel 1
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Strukturella barriärer
för nyanlända kvinnors
entreprenörskap
Sara Thorgren, Karolina Parding och Kristina Johansson16

är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Hennes forskning har framförallt berört individuella drivkrafter för att agera på möjligheter i yrkessammanhang. Bedriver forskning om
invandrares företagande.17
Sara Thorgren

Karolina Parding är professor i sociologi vid Luleå tekniska universitet. Hen-

nes forskningsintresse är framförallt professioner och deras positioner i organisationer, mer specifikt välfärdsprofessionellas arbetsvillkor, inte minst med
fokus på de professionellas villkor för lärande. Även frågor som rör kompetensförsörjning ingår i hennes forskning.
Kristina Johansson är lektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Hennes forskningsintresse rör framförallt hur mönster och föreställningar om
genus och ojämlikhet formas och omformas i arbetsorganisationer.

16 Andre- och tredjeförfattaren har bidragit med lika mycket till kapitlet, därav den alfabetiska ordningsföljden mellan dem.
17 Forskning om invandrares företagande bedrivs genom anslag från Familjen Kamprads stiftelse [ref# 20170045]
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En central fråga för detta kapitel är i vilken utsträckning nyanlända kvinnor kan skapa sin egen framtid och sysselsättning i Sverige och i vilken
utsträckning dessa möjligheter påverkas av externa krafter. I det här
kapitlet används begreppet “nyanländ” för en person som beviljats uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande och något
som personen är under de första 2–3 åren efter beviljat uppehållstillstånd.
Frågan om att skapa sin egen framtid och sysselsättning i Sverige är i vid
bemärkelse en fråga om agentskap och strukturer. Företagande eller
entreprenörskap representerar ett samspel mellan enskilda individer
(agenter) och strukturer; enskilda individer upptäcker affärsmöjligheter
och realiserar dessa oavsett vilka resurser de för stunden kontrollerar.18
De föreställer sig vad som är möjligt att göra och hittar sedan ett sätt för
att så ska ske även om de på förhand inte vet exakt hur.
Det finns dock en risk om fokus och analyser kring nyanländas entreprenörskap avgränsas till den enskilda individen, dvs. att ett företags framgång enbart förklaras av individens skicklighet och där de vägar entreprenörer tar efter misslyckanden problematiseras som ett beslut baserat
enbart på individuella faktorer. Problem och lösningar för nyanländas
entreprenörskap skulle då följaktligen resultera i diskussioner kring individens kunskaper i landets officiella språk, kunskaper om gällande lagar/
regler och kring att driva företag. Om förståelse saknas för att det därutöver finns strukturer, vars krafter påverkar enskilda individers identifiering
och exploatering av affärsmöjligheter, riskerar bilden att bli alltför ensidig.
Som ett komplement till övriga kapitel i denna antologi vill vi här
belysa hur strukturella faktorer i form av genus (dvs. socialt konstruerade
skillnader/likheter mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt), etnicitet
(dvs. sociala grupperingar baserade på samma nationalitet, språk eller
kultur) och klass (dvs. sociala grupperingar baserade på socioekonomisk
status) kan inverka på förutsättningar till företagande, och vi exemplifie18

Stevenson, H., och Jarillo, J.C. (1990)

rar detta genom att översiktligt diskutera tre möjliga barriärer för nyanlända kvinnors entreprenörskap:
1. Genuskontrakt på kant med företagande i Sverige
2. Risk för diskriminering från (potentiella) företagsintressenter
3. ”Fel” socialt kapital för företagande i Sverige
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Barriärer för nyanlända kvinnors
entreprenörskap
Möjlig barriär #1: Genuskontrakt på kant med
företagande
Utgångspunkten för entreprenörskap är att individer (antingen enskilt
eller i grupp) upptäcker och realiserar affärsmöjligheter oavsett vilka
resurser de för stunden kontrollerar. För att inte enbart få tillgång till,
utan även kunna använda och kontrollera resurser, behöver aspirerande
och faktiska entreprenörer god självkänsla (”jag vet vem jag är och mitt

egenvärde skattar jag högt”), gott självförtroende (”jag kan lyckas med
att nå mål”) och hög självtillit (”jag har hög kapacitet/förmåga att hantera
uppgifter”). Därutöver behövs även att andra har tilltro till att personen
i fråga har hög förmåga att hantera uppgifter och kan lyckas med att nå
mål. Precis som de flesta sociala roller formas dock föreställningar om
vem som är (och kan vara) entreprenör i praktiken av föreställningar om
genus, klass och etnicitet.
Särskilt föreställningar om sig själv och andra, kopplade till genusrelaterade roller, skulle kunna vara en förklaring till att nyanlända kvinnor
inte nödvändigtvis uppfattar sig själva som tänkbara företagare, och att
inte heller andra gör det (exempelvis familj, vänner och omgivande samhälle). Genus är ett begrepp som används för att betona att kön, manligt
och kvinnligt, utgörs av sociala och föränderliga kategorier. För att förstå
relationen mellan män och kvinnor och hur manligt och kvinnligt ska-
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pas och ordnas i relation till varandra i ett givet sammanhang används
begreppet ”genuskontrakt.” Genuskontrakt är en uppsättning implicita
och explicita regler som styr relationen mellan män och kvinnor och vilket allokerar arbete, värde, ansvar och skyldigheter till kvinnor och män.
Genuskontraktet upprätthålls på tre nivåer: kulturella överstrukturer
(normer och värderingar i samhället); institutioner (familj, välfärds-,
utbildnings- och anställningssystem, etc.); och genom socialiseringsprocesser, framförallt inom familjen.19 Forskning har visat att skillnader
mellan mäns och kvinnors benägenhet att starta företag inte beror på
biologiska eller genetiska skillnader mellan könen, utan är ett resultat av
socialisering.20 Begreppet genuskontrakt blir därför användbart för att
förstå och synliggöra hur kulturella normer om genus och de avtryck som
de lämnar på institutioner, i ursprungslandet såväl som i Sverige.
Hur genuskontraktet såg ut i nyanländas hemländer kan vara till hjälp
för att förstå varför nyanlända kvinnor från vissa länder i mindre/större
utsträckning än andra försöker bli företagare i Sverige. Det ter sig nämligen mindre sannolikt att nyanlända kvinnor som kommer från ett sammanhang där kvinnor har varit begränsade i sin utbildning, ekonomiska
makt och/eller rörelsefrihet, en kort tid efter flykten till Sverige skulle
uppfatta sig själva, samt uppfattas av andra, som tänkbara entreprenörer.
Det är dock viktigt att inte fastna i stereotypa uppfattningar om vare sig
det genuskontrakt som finns i Sverige eller det i de nyanländas hemländer. För att ändå illustrera hur genuskontraktet skulle kunna fungera
hämmande för nyanlända kvinnors entreprenörskap ger vi två exempel
från Afghanistan respektive Syrien, två länder som många nyanlända i
Sverige kommit från under de senaste åren.
I Afghanistan är det framförallt män som förknippas med offentlighet,
politik och ekonomi, medan kvinnor mer förknippas med det privata och
omsorgen av hem och familj.21 Ett exempel på det är att kvinnor sällan rör
sig i det offentliga rummet utan sällskap av en man, både på grund av tradition och av risk att bli utsatt för trakasserier. Skolgång till nionde klass
19 European Commission (1998)
20 Shahriar, A. (2018)
21 Beath et al., (2013)
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är obligatorisk enligt lag, men hur länge flickor går i skola är i realiteten
ofta upp till familjens män att avgöra.22 Med kort utbildning och begränsad rörelsefrihet finns få möjligheter för kvinnor att generera en egen
inkomst.9 Variationer förekommer självfallet. På landsbygden är det mer
vanligt att kvinnor är företagare och då exempelvis i form av uppfödning
av höns och kycklingar. Oftast är det dock kvinnornas make eller bröder
som ansvarar för finanserna och sköter beslutsfattandet. Om vi ser till
exemplet Afghanistan är normen (inte lagen) dessutom att kvinnor lämnar över ärvt land till sina bröder för att säkra att hon kan förlita sig på
dem vid en eventuell skilsmässa, för att visa lojalitet med familjen och för
att inte bli skam- och skuldbelagd av samhället.23 Detta agerande ligger
även i linje med normen att män är familjeförsörjare och kvinnor förväntas följaktligen inte äga och nyttja ekonomiska tillgångar.
The Global Gender Gap Report 2018 visar att när det gäller kvinnors ekonomiska deltagande och möjligheter i samhället rankas Syrien som #148
av 149, baserat på kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, kvinnor och
mäns löner, kvinnor på ledande samhällspositioner, och kvinnor med
professionella/tekniska arbetsroller.24 Männen tenderar att vara de som
ansvarar för familjens ekonomi och fattar beslut om familjens boende,
sparande och investeringar.25 I ett samhälle som bygger på patriarkala
värderingar och där kvinnor i viss mån har begränsad rörelsefrihet på allmänna platser kan förvärvsarbete innebära stigma och våld för kvinnor.
Att som kvinna avstå från arbete kan därför vara förknippat med högre
status än att ha ett avlönat arbete utanför hemmet.26 De övergripande
mönstren i Syrien döljer dock stora skillnader mellan exempelvis stad
och land och religiös tillhörighet, vilket gör att situationen för enskilda
kvinnor varierar i mycket stor utsträckning.
Precis som för alla typer av normer finns det variationer såväl som
undantag mellan länder, inom länder, mellan olika lokalsamhällen och
regioner, samt även mellan familjer. För att förstå möjliga strukturella
22
23
24
25
26

Human Rights Watch (2017)
Lemmon, G. (2017)
World Economic Forum (2018)
Blackwell et al., (2019) och Shackle, S. (2018)
Blackwell et al., (2019)
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barriärer för nyanlända kvinnors entreprenörskap är det relevant att medvetandegöra att den här typen av normer i mindre eller större utsträckning kan ha en inverkan. Att vara entreprenör innebär att ha ekonomisk
makt genom att generera inkomst, använda ekonomiska tillgångar samt
bestämma hur ekonomiska tillgångar ska investeras och spenderas. Det
genuskontrakt som vissa nyanlända kvinnor förhållit sig till i hemlandet,
och även fortsättningsvis förhåller sig till, skulle därför kunna kollidera
med företagande i Sverige i form av:
A. Humankapital i linje med gängse kvinnoroll i hemlandet.
Nyanlända kvinnor kan ha få erfarenheter och färdigheter i förhållande till företagande (exempelvis utbildning, företagarbakgrund,
beslutsfattande, risktagande och ekonomiska transaktioner).
B. Egna uppfattningar om entreprenörskap. Det är inte med
självklarhet nyanlända kvinnor ser på sig själva som möjliga företagare i Sverige.
C. Andras uppfattningar om entreprenörskap. Det är inte med
självklarhet familj och släkt till nyanlända kvinnor ser dem som
möjliga företagare i Sverige.
Att försöka förstå och ta hänsyn till vad genuskontraktet i de nyanländas
hemländer stipulerar skulle gynna insatser för nyanlänt företagande.
Sådan förståelse och hänsyn möjliggör insatser som är utformade för
att möta nyanlända, såväl kvinnor som män, utifrån de erfarenheter och
färdigheter de har med sig kring företagsrelevanta områden (eller brist
därpå) samt styrande normer om vad som anses vara (o)möjliga karriärvägar för män respektive kvinnor.
Möjlig barriär #2: Risk för diskriminering från
(potentiella) företagsintressenter
Etnisk diskriminering och könsdiskriminering är ojämlik behandling av
personer eller grupper baserat på deras etniska bakgrund eller kön.27 Alla
27

Pager, D., och Shepherd, H. (2008)
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företag är omgivna av en rad personer och organisationer med intresse i
företagets verksamhet såsom kunder, leverantörer, myndigheter, kapitalinvesterare och kreditgivare (så kallade intressenter). Den andra möjliga
strukturella barriären vi vill lyfta är risken att nyanlända kvinnor diskrimineras av potentiella företagsintressenter, vilket kan försvåra deras förutsättningar att framgångsrikt starta och driva företag. Internationella
studier pekar på flera utmaningar med att vara i etnisk minoritet, alternativt kvinna, och starta/driva företag. Vi finner det relevant att belysa
sådan forskning för att skapa en större medvetenhet kring diskriminering
och företagande samt för att stärka förståelsen för de svårigheter som
nyanlända kvinnor i Sverige kan komma att möta i rollen som aspirerande
eller faktiska entreprenörer.
A. Mindre riskkapital. Forskning har visat att riskkapitalister
(oavsett om de är män eller kvinnor) inte behandlar manliga
och kvinnliga entreprenörer på samma sätt.28 Medan riskkapitalister oftare frågar män hur de ska kunna expandera och bli
bättre, får kvinnor oftare frågor om hur de ska minimera risken
för att misslyckas. Detta påverkar vilken typ av information
riskkapitalister får från manliga respektive kvinnliga entreprenörer, som i sin tur har visat sig få konsekvenser för storleken
på beviljat riskkapital (män får generellt mer än kvinnor).29
Bemötanden som på osaklig grund värderar individens kapacitet kan också tänkas påverka självförtroendet hos de sökande.
Även forskning om svenskt statligt riskkapital visar att riskkapitalister har olika bilder av manliga och kvinnliga entreprenörer. Män ses exempelvis som ”unga och lovande” medan
kvinnor är ”unga och oerfarna”, och medan identiteten ”entreprenör” förknippas med män, antas kvinnor vara ”pushade till
entreprenörskap”.30
28 Kanze et al., (2019)
29 Kanze et al., (2019)
30 Malmström et al., (2017)

B. Förväntningar om lägre ambitionsnivå och produktpris.
Forskning har även visat att kunder gör antaganden om att
entreprenörer som tillhör en etnisk minoritet investerar
mindre tid och har lägre ambitioner än andra entreprenörer,
samt förväntar sig att de ska erbjuda produkter till lägre pris än
andra.31
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Utöver redan publicerad forskning visar även vår egen pågående forskning att nyanlända i Sverige upplever att de genom flykten går miste om
sin tidigare förankring i ett lokalsamhälle, där andra visste vilka de var
och uppskattade dem för deras erfarenheter (pågående studie av Sara
Thorgren och Trenton Williams). Vi ser en bild av att nyanlända upplever att det i det svenska samhället finns fördomar om att nyanlända
har sämre förmåga samt en osäkerhet kring nyanländas tillförlitlighet
i affärssammanhang. I valet mellan att anlita en nyanländ entreprenör
eller en icke-nyanländ entreprenör tror de nyanlända som har intervjuats
att majoriteten skulle välja den sistnämnda.
Om vi ser till forskningen finns det således en risk att nyanlända kvinnor blir diskriminerade av företagsintressenter för att de är kvinnor och
för att de utgör en etnisk minoritet. För nyanlända kvinnor kan diskrimineringen därför potentiellt bli än mer påfallande då de riskerar att bli
dubbelt diskriminerade. Intressenters diskriminering kan således vara
en möjlig barriär för nyanlända kvinnors entreprenörskap. Vi vill dock
betona att fortsatt forskning behövs för att identifiera om, och i så fall
hur, nyanlända kvinnor i Sverige diskrimineras av intressenter i sitt planerade eller pågående företagande, samt vilka åtgärder som vore lämpliga
för att motverka eventuell diskriminering.
Möjlig barriär #3: ”Fel” socialt kapital för företagande i
Sverige
Klass, förenklat en social kategorisering baserad på socioekonomisk
status, kan förklara skillnader i de möjligheter och hinder som individer
31

Younkin, P., och Kuppuswamy, V. (2019)
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möter i livet. Det är allmänt vedertaget att tillgången till resurser av olika
slag är grundläggande för att kunna starta och driva ett företag. Resurser
kan bland annat ses i termer av socialt kapital. Socialt kapital handlar,
mycket förenklat, om de sociala nätverk som en individ ingår i och har
tillgång till. Det kan exempelvis röra familje- och släktband, men också
vänskaps-, arbets- och fritidsrelaterade band. Begreppet socialt kapital
brukar användas för att analysera betydelsen av att känna ”rätt” personer;
sådana personer som kan öppna dörrar, som vet vilka personer det är bäst
att kontakta i vilket syfte, och när timingen för att agera är rätt (eller fel).
Beroende på sin klassrelaterade position har människor tillgång till olika
typer av socialt kapital. Den tredje barriär vi därför vill lyfta är att nyanlända kvinnor, genom sin socioekonomiska status i Sverige riskerar att ha
tillgång till ”fel” socialt kapital för företagande i Sverige.
Forskning har visat att den mån som individens nätverk ger tillgång
till resurser beror på tre dimensioner: (1) hur många andra som finns i
individens sociala nätverk, (2) vilka resurser nätverket ger tillgång till,
och (3) hur benägna andra i nätverket är att tillåta att individen tar del av
deras resurser.32 Nätverk kan vara baserade både på personliga kontakter
(exempelvis familj, släkt och vänner) och formella kontakter (exempelvis
arbetsförmedlare, rekryterare, rådgivare och finansiärer).
För nyanlända har specifikt följande fyra typer av socialt kapital identifierats utifrån dimensionerna vertikalt/horisontellt och sammanbindande/överbryggande:33
• Horisontellt sammanbindande nätverk: Familj och vänner med
samma nationalitet eller etniska bakgrund.
• Vertikalt sammanbindande nätverk: Organisationer/institutioner baserade på samma religion, nationalitet eller etniska bakgrund.
• Horisontellt överbryggande nätverk: Vänner och bekanta med
annan nationalitet eller etnisk bakgrund.
32 Flap, H.D. (2002)
33 Gericke et al., (2018)

• Vertikalt överbryggande nätverk: Beslutsfattare och tjänstemän i
stat och kommun, socialarbetare, frivilligorganisationer, medarbetare och chefer.
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Socialt kapital har betydelse för varje steg i processen att integreras på
arbetsmarknaden: i förberedelserna för att träda in på arbetsmarknaden
(exempelvis skriva CV, göra översättningar, och förmedla information
om arbetsmarknaden), i aktivt arbetssökande (exempelvis ingångar till
beslutsfattare, och information om lediga tjänster), och när personen
väl får ett arbete (exempelvis språkstöd för facktermer, uppgiftsrelaterat
stöd, och administrativt stöd).34 Som nyanländ kan det dock vara svårt
att ha tillgång till ett socialt kapital som möter upp det resursbehov som
behövs för företagande i Sverige. Detta beror dels på den korta tid som de
befunnit sig i landet, dels på grund av nyanländas socioekonomiska status i Sverige. Nedan beskrivs två exempel på risker som det mottagande
landet behöver vara uppmärksamma på när det gäller nyanlända kvinnors
möjligheter till företagande i relation till socialt kapital.
A. Nyanländas sociala kapital kan leda till ”enkla jobb”. Nyanlända tenderar att ha sitt sociala kapital i sammanbindande
nätverk. Forskning visar att tillgång till sammanbindande nätverk kan hjälpa nyanlända med boende och anställning.35 Den
typen av nätverk tenderar dock att framförallt tillgängliggöra
sysselsättning i form av manuellt arbete som inte kräver formella kvalifikationer.36 Överbryggande nätverk däremot ger
tillgång till en större bredd av arbeten, men då behöver nätverken framförallt vara vertikala. Med andra ord, om nyanlända
kvinnor framförallt har tillgång till resurser som finns bland
familj och vänner, men saknar tillgång till de resurser som finns
bland beslutsfattare, tjänstemän och andra arbetsmarknadsrelevanta organisationer är risken att den typ av sysselsättning
34 Gericke et al., (2018)
35 Cheung, S.Y et al., (2014)
36 Gericke et al., (2018)

de får tillgång till framförallt är så kallade ”enkla jobb”, oavsett
ambition och kvalifikationer.37
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B. Nyanländas sociala kapital för tunt och nytt för att stärka
entreprenörskap. Inom entreprenörskapsforskning har socialt kapital setts som en möjliggörare för att kunna identifiera
och exploatera affärsmöjligheter. De tre aspekter som särskilt
brukar betonas i entreprenörers sociala nätverk är strukturer,
relationer och kognitioner.38 Det kan vara utmanande för nyanlända att ha hunnit bygga den typ av socialt kapital som stärker
chanserna att kunna identifiera och exploatera affärsmöjligheter.
• För strukturer ligger styrkan i att inta en position i sitt
sociala nätverk som ger tillgång till unik information som
går att omvandla till affärsidéer. Det är av vikt att vid framtida insatser mot gruppen utvärdera i vilken utsträckning
nyanlända kvinnor efter kort tid i Sverige har hunnit skapa
nätverk med många organisationer och relationer med
människor utanför den egna etniska gruppen, och dessutom
intagit unika positioner i dessa nätverk.
• För relationer framförs vikten av att vara integrerad i sitt
sociala nätverk i sådan utsträckning att det över tid och
genom många utbyten har byggts upp en stark tillit till varandra. Det vill säga, andra i nätverket litar på ens förmåga
och välvillighet, och baserat på historik finns det en uppfattning om att ”om jag gör det här för dig nu, kommer du
att göra detsamma för mig senare”. Det bör vidare utredas
i vilken utsträckning nyanlända kvinnor efter kort tid i Sverige har hunnit ha så mycket utbyten i sina sociala nätverk
att en grundmurad tillit till varandra har kunnat byggas.
37 Gericke et al., (2018)
38 Nahapiet, J., och Ghoshal, S. (1998)
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• För kognitioner handlar det om att ha en gemensam grund
med andra i nätverket för hur ny information kan förstås
och bearbetas. Genom att kunna förstå, tolka och prata om
ny information med andra i ens sociala nätverk underlättar
det formandet av affärsidéer. En avgörande fråga för stärkt
entreprenörskap blir därför i vilken utsträckning nyanlända
kvinnor efter kort tid i Sverige har skapat en gemensam förståelse med andra, och då framförallt i nätverk med personer med annan nationalitet eller etnisk bakgrund.
Det faktum att kärnan i entreprenörskap, att realisera affärsmöjligheter
oavsett vilka resurser entreprenören för stunden kontrollerar, i praktiken kräver tillgång till flera olika typer av socialt kapital som nyanlända
har begränsad tillgång till är en tydlig strukturell barriär för nyanlända
kvinnors entreprenörskap.

Avslutande ord
Det här kapitlet har uppmärksammat det faktum att nyanlända kvinnors
entreprenörskap inte enbart kan ses som ett resultat av de nyanlända
kvinnornas individuella faktorer, utan att det också formas (negativt
eller positivt) av strukturer. Vi har specifikt fokuserat på tre strukturella
faktorer som skulle kunna påverka nyanlända kvinnors entreprenörskap
negativt:
1. Genuskontrakt på kant med företagande i Sverige.
• Humankapital i linje med gängse kvinnoroll i hemlandet.
• Egna uppfattningar kring entreprenörskap.
• Andras uppfattningar kring entreprenörskap.
2. Risk för diskriminering från (potentiella) företagsintressenter.
• Mindre riskkapital.

• Förväntningar om lägre ambitionsnivå och produktpris.
3. ”Fel” socialt kapital för företagande i Sverige.
• Nyanländas sociala kapital kan leda till enkla jobb.
• Nyanländas sociala kapital för tunt och nytt för att stärka
entreprenörskap.

Sara Thorgren, Karolina Parding och Kristina Johansson • Strukturella barriärer för nyanlända kvinnors entreprenörskap

15

Samtidigt som insatser för nyanländas entreprenörskap i stora drag
liknar de satsningar som görs för andra aspirerande entreprenörer, med
skillnaden att utbildningskomponenter ges på svenska eller på hemspråket, visar vi genom ovanstående resonemang att det inte enbart är
kunskapen om hur det är att driva företag i Sverige kontra hemlandet
som särskiljer nyanlända aspirerande entreprenörer från andra. Det finns
därutöver strukturer som kan göra det särskilt svårt för nyanlända, och
specifikt nyanlända kvinnor, att kort tid efter beviljat uppehållstillstånd
bli entreprenörer i Sverige.
För att få till effektiva diskussioner om och eventuella satsningar på
nyanlända kvinnors företagande måste hänsyn tas till den inverkan som
genus, etnicitet och klass kan ha för nyanlända kvinnors motivation, förmåga och möjligheter att starta och driva företag i Sverige. Satsningar på
nyanlända kvinnors entreprenörskap kan inte göras utifrån en förväntan
om att genuskontraktet ser likadant ut i Sverige som i de nyanländas hemländer. Det går inte heller att förutsätta att potentiella företagsintressenter i det svenska samhället, i form av investerare, leverantörer och kunder
skulle behandla en nyanländ kvinnlig entreprenör på samma sätt som en
icke nyanländ manlig entreprenör. Det går slutligen inte att förutsätta
att nyanlända ska ha hunnit bygga upp ett socialt kapital som liknar det
sociala kapital som andra aspirerande, icke nyanlända, entreprenörer
besitter.
En ökad medvetenhet om de möjliga strukturella barriärer som har
lyfts i det här kapitlet kan utgöra en relevant referenspunkt i läsningen av
antologins övriga kapitel och de policyrekommendationer som de mynnar ut i. Vi hoppas också att det blir en påminnelse om att vi inte till fullo

kan förstå nyanlända kvinnors företagande om vi enbart porträtterar
entreprenörskap utifrån ett individperspektiv. Hänsyn behöver även tas
till hur individen samspelar med omgivande strukturer – ibland möjliggörande och ibland hindrande.
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Träffa entreprenören:

Mona Parhizkar
Det var dags för mig att bidra med en inkomst till vår familj
18

Redan som liten drömde Mona om att bli frisör. Hennes mamma var frisörlärare i Teheran och drev sin egna salong, efter skolan brukade Mona
besöka salongen och förstod redan då att hon själv ville fortsätta i samma
spår. Ändå valde Mona att studera ekonomi, men efter att ha arbetat som
ekonom ett tag valde hon att vid sidan av arbetet utbilda sig till frisör.
Det var när Mona fick sin dotter som hon och hennes man bestämde
sig för att flytta till Sverige från Iran: “Vi trivdes aldrig i Iran. När vi fick
vår dotter förstod vi att hennes framtid är ljusare någon annanstans där
kvinnors rättigheter respekteras mer”. Att det blev Sverige av alla länder
berodde på att en del av släkten redan fanns här och att en jobbmöjlighet
dök upp.
Under de första månaderna tvingades Mona snabbt lära sig språket: “Det var dags för mig att bidra med en inkomst till vår familj”. Hon
bestämde sig att följa hennes barndomsdröm och äntligen bli frisör. Efter
två månader i Sverige fick Mona sin första praktikplats. I början var hon
överlycklig över att äntligen ha fått en plats efter att ha blivit nekad flera
gånger men förstod snart att konkurrensen i branschen är väldigt hög och
att många arbetsgivare utnyttjande sin personal: “De strävade efter ett
anställningsavtal med många timmar mot en liten utbetalning”. Under
åtta år bytte Mona arbetsplats några gånger men hon arbetade sig uppåt.
Det blev långa dagar, sena kvällar och flera helger.
Idag driver Mona sin egna hårsalong, Monas klippotek, i Bromma.
Mona blev först anställd på salongen 2013 men hade hela tiden planen att
göra den till sin egen. 2019 kunde hon äntligen förvandla salongen till sitt
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egna företag och hon har aldrig varit stoltare. Anledningen till att hon fick
vänta till 2019 med att bli ägare av salongen berodde på att hon inte hade
permanent uppehållstillstånd innan dess och att hon behövde spara ihop
till ett tillräckligt stort ekonomiskt kapital för att kunna köpa salongen.
Flera tankar snurrade dock i huvudet innan hon bestämde sig för att förvandla salongen till sitt egna företag: “Är det värt att investera så mycket
pengar som jag har kämpat för att tjäna ihop? Vad händer om jag inte
lyckas och företaget går i konkurs?” Idag arbetar Mona hårt för att kunna
betala hyra och andra utgifter. Det faktum att hon gör allt själv, från pappersarbete och behandlingar till att boka kunder, gör det inte enklare. Till
andra som går i tankar att starta eget vill Mona hälsa att om man är villig
att ta risken, så är hårt arbete och viljan nyckeln till alla dörrar. Förutom
det är det också viktigt att anpassa affärsidéen till det som efterfrågas
samt hela tiden utveckla sig själv och sitt företag.
Trots att vägen dit Mona är idag har varit tuff är hon nu taggad på något
större. Drömmen är att öka storleken på salongen samt börja anställa
personal. Idag arbetar Mona nämligen själv på salongen: “Dock är vägen
dit lång, svår och ansträngande då det inte alls är enkelt att driva ett företag själv. Som den 36-åriga kvinnan jag är har jag förstått att aldrig ge upp
mina mål trots att det alltid kommer att finnas motgångar”.

Kapitel 2

Kvinna, utrikes född och
företagare – En heterogen
grupp med olika behov
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Karen Haandrikman och Natasha A. Webster

är universitetslektor och docent i kulturgeografi vid
Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om migration, segregation,
integration och entreprenörskap bland invandrarkvinnor. Pågående projekt
handlar om geografisk polarisering, invandrares livsförlopp i Sverige, och
barndomens sociala kontext och dess betydelse för intergenerationell social
mobilitet.
Karen Haandrikman

är forskare på Kulturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet och hennes forskning rör genus, entreprenörskap, migration, arbetslivspraxis och regional utveckling. Natashas forskning fokuserar
på feministisk ekonomisk geografi och undersöker kvinnligt entreprenörskap i
relation till migration och integration.
Natasha A. Webster
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Över en miljon migranter har startat ett nytt liv i Sverige sedan 1999. Som
ett resultat har Sverige utvecklats till ett heterogent samhälle där nästintill en femtedel av invånarna är födda utomlands. En ökad andel av världens migranter är kvinnor och i Sverige är andelen kvinnor särskilt hög
bland de som har kommit till landet genom familjeanknytning. Under de
senaste 15 åren har personer med olika bakgrunder invandrat till Sverige
av olika skäl, till exempel som flyktingar från länder såsom Irak, Somalia,
Syrien, Iran och Afghanistan; som anhöriginvandrare från bland annat
Thailand; och som EU-medborgare från länder som Polen, Finland,
Nederländerna och Rumänien; samt för att arbeta eller studera från till
exempel Kina och Indien.
Självförsörjning ses ofta som den viktigaste komponenten för att
integreras i samhället. Sverige har nu ett av de största gapen gällande
sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda personer i västvärlden,
där arbetslöshet och låga löner är särskilt vanligt bland icke-europeiska
invandrare och i synnerhet bland kvinnor och anhöriginvandrare.3940
Vissa utrikes födda som stängs ute från arbetsmarknaden väljer att starta
sina egna företag av ren nödvändighet. För många utrikes födda kvinnor
har diskriminering och/eller rasism i samhället och på arbetsmarknaden
spelat en roll i valet att bli entreprenörer.41 I Norden kan utrikes födda
entreprenörer bland annat uppleva diskriminering samt möta andra
svårigheter såsom nackdelar med att bo i mer marginaliserade områden.42
Genom att bli entreprenörer tjänar utrikes födda inte bara sitt levebröd
utan de bidrar också till den allmänna ekonomin och till den regionala
utvecklingen. I motsats till andra länder har utrikes födda som är egenföretagare i Sverige mycket lägre inkomster än utrikes födda med anställning.43 Och det är ännu svårare för utrikes födda kvinnor än för män att
komma in på den svenska arbetsmarknaden.44
39
40
41
42
43
44

Det bör påpekas här att i ett europeiskt perspektiv har svenska kvinnor i genomsnitt mycket höga sysselsättningsgrader.
Bevelander och Irastorza (2014)
Dannecker och Cakir (2016)
Yeasim (2016); Yeasim och Koivurova (2019)
Andersson och Wadensjö (2004)
Bevelander och Irastorza (2014)
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Kvinnor utgör 30 procent av de europeiska entreprenörerna och i EU
dominerar kvinnor enmansföretagen.45 I Sverige är egenföretagande vanligare för män än för kvinnor, men andelen entreprenörer bland utrikes
födda kvinnor är högre än bland inrikes födda kvinnor. Vidare går cirka
1 procent av riskkapitalet i Sverige till kvinnor (jämfört med 2 procent i
USA). 46
Kvinnor och män har olika etableringsmönster och utrikes födda kvinnor som är entreprenörer följer generellt sett olika etableringsmönster
jämfört med konventionella entreprenörer.47 Kvinnor är till exempel
mindre benägna att leta efter externa finansiärer48 och de får mer sällan
statligt stöd, men är oftare i behov av hjälp vad gäller nätverkande och
mentorstöd.49 Det finns vissa belägg för att den nya digitala teknologin
kan skapa möjligheter för utrikes födda kvinnor som driver företag.50
Kvinnor har dessutom ofta andra skäl till att bli egenföretagare än män.
De är till exempel mindre ofta motiverade av vinst, utan strävar istället
efter självförverkligande eller att uppnå en bättre balans mellan arbete
och fritid.51 Kvinnor som driver företag utsätts oftare för diskriminering
av till exempel finansiärer.52 Dessa skillnader visar på ett behov av att få
ytterligare kunskap om utrikes födda kvinnors entreprenörskap i Sverige.
Detta kapitel baseras på en studie finansierad av Formas53 och undersöker möjligheterna och hindren för utrikes födda kvinnors entreprenörskap i Sverige, där både kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras
för att undersöka komplexiteten i gruppens entreprenörskap. Vårt syfte
i detta kapitel är att använda ett kritiskt genusperspektiv på entreprenörskap för att undersöka vilka utrikes födda kvinnor som blir egenföretagare och undersöka processerna som formar deras entreprenörskap.
45 European Commission (2014)
46 Kanze m.fl. (2018)
47 Berglund m.fl. (2013); Kushnirovich (2009)
48 Sena m.fl. (2012)
49 Kushnirovich (2009)
50 Webster och Zhang (2020)
51 Carranza m.fl. (2018)
52 Kanze m.fl. (2018)
53 “Möjligheter och hinder: Att identifiera dolda resurser och kompetenser hos invandrarkvinnor för att främja entreprenörskap i svenska regioner”, Formas, Diarienummer 942-2015-663. Ytterligare finansiering kommer från Vetenskapsrådet
via the Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences (SIMSAM), Diarienummer 3402013-5164 och från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Diarienummer 2016-07105.

Vi gör detta genom att analysera registerdata och genom att presentera
resultaten av våra 36 intervjuer med utrikes födda kvinnor och entreprenörer. Detta kapitel avslutas med rekommendationer baserade på vår
studies resultat.
I detta kapitel visar vi:
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• Att utrikes födda kvinnor oftare är egenföretagare än inrikes
födda kvinnor.
• Att det finns en stor variation vad gäller andelen egenföretagare baserat på landet kvinnorna härstammar från och att
kvinnor från Nederländerna, Kina, Polen och Storbritannien
uppvisar den högsta andelen egenföretagare.
• Att utrikes födda kvinnor som är egenföretagare oftare är äldre
än de som är anställda och har något slags lokalt socialt kapital,
såsom en svensk partner. Kvinnor från Asien och Nordamerika
är oftare egenföretagare samt kvinnor som har kommit hit från
ett annat EU land, av familjeskäl eller som arbetskraft.
• Att de vanligaste branscherna för egenföretagande utrikes
födda kvinnor är restauranger, städning och hårvård.
• Att entreprenörskap i sig är högt värderat hos utrikes födda
kvinnor som väljer att vara egenföretagare.
• Att tillgången till lokala resurser, såsom stödinsatser och
arbetsmarknadsprogram, är ojämn.
• Att bygga upp ett företag kräver tid eftersom integration och
företagsutveckling ofta sker samtidigt.
• Att utrikes födda kvinnor som är entreprenörer upplever dubbel diskriminering, som utrikes födda och som kvinnor.

Vad beslutsfattare behöver veta:
• Det finns ett behov av att erkänna diskriminering baserat på
kön, status som invandrare och/eller ras.
• Det behövs en bättre förståelse för utrikes födda kvinnors olika
ingångspunkter till entreprenörskap.
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• Vi behöver ett starkare erkännande av entreprenörskap i
icke-teknologiska och mindre företag och för företagare som
jobbar hemifrån.
• Förbättrad tillgång till tillgängliga resurser, såsom mentorskap och andra stödinsatser, för utrikes födda entreprenörer
behövs.
• Erkännande av kvinnors förmågor och kompetenser behövs
i de tjänster och resurser som företagare brukar sig av, såsom
bankstöd, finansieringsstöd, rådgivning och företagsprogram.
• Mentorskap och stöd behövs även efter uppstartsfasen med
särskilt fokus på tillväxt och uppskalning.
• Insatser och stöd för kvinnorna behöver vara långsiktiga och
hålla över tid.

Utrikes föddas entreprenörskap
I detta stycke placerar vi utrikes födda kvinnors entreprenörskap i bredare litteratur kring entreprenörskap och använder ett kritiskt genusperspektiv.
Entreprenörskap, eller processen med att starta upp och driva sitt eget
företag är inget nytt.54 Egenföretagande för invandrare spelar en avgörande roll i att förbättra såväl status på arbetsmarknaden som möjlighet
till anställning. Entreprenörskap hos utrikes födda har blivit en av de dri54 I detta kapitel använder vi både begreppen egenföretagare och entreprenörskap; vi bekräftar dock skillnaderna och
överlappningarna mellan begreppen i akademisk litteratur.
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vande krafterna i både nationella och regionala ekonomier.55 Företag som
drivs av utrikes födda kan också fungera som språngbräda för andra som
invandrat genom att de hjälper andra utrikes födda med information eller
hitta jobb.56
Inom forskning är entreprenörskap en dominerande ekonomisk diskurs där individer samlar kapital genom sin kreativitet, innovation och
risktagande. Processen med att starta upp ett företag är emellertid även
en social process, eftersom information i stor utsträckning införskaffas
via de personliga nätverken hos den uppstartande entreprenören och
där tillgång till nyckelresurser, såsom kapital, kan vara ett hinder eller en
möjlighet. Det kan vara ännu mer så för utrikes födda kvinnor som kan
vara uteslutna från de konventionella nätverken eller saknar etablerad
finansiell historik i det nya landet.
Vi vet också att ras, etnicitet och kön spelar en viktig roll i hur och varför utrikes födda startar företag. En aktuell rapport har till exempel visat
att det är mycket svårare för afrosvenskar att komma in på arbetsmarknaden, att tjäna höga löner och att nå högre positioner än det är för inrikes
födda vita människor. 57 Vårdarbetande invandrare från länder utanför
Europa upplever diskriminering genom löner och yrkesstatus.58 Kvinnor
arbetar oftare i sämre betalda yrken och arbetar i sektorer med färre möjligheter. Utrikes födda kvinnor är därför dubbelt diskriminerade – för att
de är kvinnor och för att de är utrikes födda.59

Vem får bli entreprenör?
Studier rörande entreprenörskap identifierar både strukturella faktorer,
som social exkludering och diskriminering med begränsad tillgång till
arbetsmarknaden som följd, samt kulturella faktorer, som normer, värderingar och nätverk bland både inrikes födda och utrikes födda som fakto55
56
57
58
59

Baycan-Levent och Nijkamp (2009)
Webster (2017)
Länsstyrelsen Stockholm (2018)
Behtoui m.fl. (2020)
Webster och Haandrikman (2017)
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rer som påverkar utrikes föddas entreprenörskap. Men även möjligheter
för utrikes födda entreprenörer har identifierats. Såsom nya marknadsmöjligheter samt möjlighet att fylla luckor på marknaden, organisationers och myndigheters öppenhet samt individens möjlighet att engagera
och lära sig på egen hand.60
Det finns manliga, normativa värderingarna kring entreprenörskap
– risktagande, kreativitet och innovation är alla kopplade till den “maskulina, vita och heroiska” bilden av entreprenörer som djärva äventyrare
som är individualistiska, skoningslösa och aggressiva.61 Vi utmanar detta
synsätt genom att använda oss av ett kritiskt genusperspektiv.
Ta innovation som ett exempel. Innovation definieras ofta inom och
av mansdominerade industrier, som de inom forskning och utvecklingsarbete.62 Med andra ord, att vara en entreprenör är en priviligierad
benämning som höjer upp de som följer normativitet, medan dem som
inte passar in i bilden blir placerade i en sekundär grupp.63 Utrikes födda
entreprenörer blir dessutom ofta kategoriserade som “den andra”, vilket bortser från komplexiteten av andra påverkande faktorer som kön,
etnicitet och klass.64 Aktiviteter och erfarenheter som visar på entreprenörskap, kreativitet, risktagande och innovation döljs och glöms bort på
grund av fördomar kopplade till kön och etnicitet. När man vill starta
eget, men man till exempel inte talar svenska, förblir andra talanger och
egenskaper dolda. Detta gör att kvinnor, och i synnerhet utrikes födda
kvinnor, inte ses som att de har de nödvändiga förmågorna för att lyckas
som entreprenörer.65 Detta påverkar förståelsen för hur kvinnors entreprenörskap bidrar till ekonomin. När den vita, maskulina diskursen leder
till exkludering, kan ett kritiskt genusperspektiv av kvinnors företagande
visa på olika sätt att utöva entreprenörskap.
Vi undersöker därför komplexiteten i individens erfarenhet av entreprenörskap och utmanar därmed normativa perspektiv av egenföreta60
61
62
63
64
65

Kloosterman (2010)
Hamilton (2013)
Pettersson och Lindberg (2013)
Ahl (2006)
Högberg (2016); Romero och Valdez (2016)
Max och Ballereau (2013)

gande. Vi ser på utrikes födda som individer med ej erkända och outnyttjade förmågor, kunskaper och erfarenheter, som t.ex. erfarenheter från
entreprenörskap i hemlandet.

Metoder
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Detta kapitel är baserat på en studie där såväl kvalitativa som kvantitativa
metoder har använts för att studera utrikes födda kvinnor som har startat företag i Sverige. Studien använder en ”embedded mixed methods”
design, där metoderna kompletterar varandra genom en gemensam
genusanalys för att förbättra vår förståelse för utrikes födda kvinnors
entreprenörskap. Kvalitativa metoder används för att ge en känsla för
processer, till exempel genom att undersöka strukturer eller balansen
mellan arbetsliv och fritid som påverkar utrikes födda kvinnors erfarenheter, medan kvantitativa metoder bidrar med en analys av vilka utrikes
födda kvinnor som är egenföretagare. Dessa metoder belyser tillsammans viktiga mönster i utrikes födda kvinnors entreprenörskap samtidigt
som de presenterar individuella erfarenheter.
Registerdata används för att analysera förekomsten av entreprenörskap bland både utrikes födda och kvinnor födda i Sverige. Vi jämför dessa
två grupper för att förstå hur det är att bli och vara egenföretagare när du
inte är inrikes född. Vi använder Skatteverkets definition av egenföretagare, vilket är att en persons största källa till arbetsinkomst kommer
från egenföretagande. Vi använde en samling med registerdataset som
sammanställts av SCB, där alla individer registrerade i Sverige ingår med
ett brett urval av demografiska, socioekonomiska, boenderelaterade och
migrationsrelaterade variabler. Denna studie inkluderar alla kvinnor i
åldern 25–65 år 2012, såväl kvinnor födda i Sverige som kvinnor födda
utomlands.
36 ekonomiska livsloppsintervjuer genomfördes med utrikes födda
kvinnor från 26 olika länder (se karta i Figur 1) under perioden 2017 –
2019. Ekonomiska livsloppsintervjuer är djupgående intervjuer där en

Figur 1. Karta som visar de intervjuade kvinnornas födelseländer
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individ berättar sin livshistoria med fokus på arbete och utbildning. Kvinnorna hittades genom online- och nätverksmöten för (utrikes födda)
entreprenörer. Kvinnorna intervjuades i Stockholm och Västmanland
där de bodde och hade sina företag. Längden på intervjuerna varierade
från en till tre timmar och majoriteten var två timmar långa.
Intervjuerna skedde på arbetsplatser, i hemmen eller på kafé nära företagen. Respondenterna kunde välja att tala på svenska, engelska eller
nederländska. Företagen tenderade att vara relativt små med en till tre
heltidsanställda. Företagen befann sig i olika utvecklingsfaser. De vanligaste branscherna var hälsa och livsmedelstjänster, kulturella och kreativa näringar, import-export, livsmedelsproduktion, hälsovård samt personlig träning och rådgivning. Intervjuerna transkriberades på språken
som de genomfördes på och anonymiserades. De analyserades tematiskt
genom att använda öppna “line-by-line” kodningsprocesser.
För att ytterligare stödja och skapa en stabil grund för våra policyrekommendationer kontaktade vi beslutsfattare och tjänstemän som arbetar med att stödja utrikes födda kvinnors entreprenörskap. Intervjuerna
med beslutsfattare genomfördes i Stockholms och Västmanlands län.
Workshops organiserades, först med de intervjuade kvinnorna för att

presentera våra resultat och diskutera resultaten och möjliga policyrekommendationer. Därefter organiserades två workshops med beslutsfattare och andra intressenter i regionerna för att vidare diskutera möjliga
policyförbättringar med syfte att stärka utrikes födda kvinnors entreprenörskap.
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Resultat
Vem får bli egenföretagare?
Dessa resultat är baserade på analyser av registerdata över hela befolkningen i Sverige under 2012. Vi börjar med att undersöka skillnaderna
mellan utrikes och inrikes födda kvinnor i Sverige. Figur 2 sammanfattar
andelen egenföretagare bland inrikes och utrikes födda kvinnor samt
inrikes födda kvinnor med föräldrar födda utomlands.66 Figur 2 visar att
andelen egenföretagare bland inrikes födda med föräldrar födda i Sverige
är 5,5 %. Både utrikes födda kvinnor och inrikes födda kvinnor med föräldrar födda utomlands har en högre andel egenföretagare. Andelen egenföretagare bland utrikes födda kvinnor är 6,4 %, och för kvinnor födda i

Sverige med föräldrar födda utomlands är siffran 6,3 %.
Resten av analysen fokuserar på utrikes födda kvinnor. Tidigare studier
från Sverige och andra länder visar att andelen egenföretagare varierar
mellan utrikes födda från olika födelseländer, utrikes födda från Asien är
exempelvis ofta egenföretagare.67Till skillnad från de flesta andra studier,
som ofta endast har tillgång till data på födelseländer grupperat i större
grupper, såsom världsdelar, har vi i denna studie analyserat födelseland
grupperat i 42 kategorier. För de större invandrargrupperna i Sverige
inkluderas de enskilda födelseländerna, men för länder där det enbart
finns få invandrare grupperas länderna i stället tillsammans. Figur 3 visar
andelen egenföretagare per födelseland.
66 Andelen egenföretagare beräknas, såsom vanligt förekommande i forskning om entreprenörskap, egenföretagande
kvinnor dividerat med kvinnor som är aktiva på arbetsmarknaden.
67 Andersson och Wadensjö (2004); Andersson m.fl. 2013

Figur 2. Andelen egenföretagare bland kvinnor 2012
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Nederländska kvinnor utmärker sig med att 18 % av alla kvinnor i
åldern 25–65 är egenföretagare. Många av dessa kvinnor äger restauranger, campingplatser eller bed-and-breakfast-verksamhet på den
svenska landsbygden och har flyttat till Sverige med sina familjer.68
Andelen egenföretagare är också högre bland kvinnor från Kina, Polen,
Storbritannien, Nordamerika och Schweiz. Kvinnor från Afrikas horn och
forna Jugoslavien har lägst andel egenföretagare. Resultaten visar att det
är viktigt att inte enbart undersöka kön utan också födelseland när man
undersöker egenföretagande. Andelen egenföretagare per större födelseregioner kan dölja mycket variation. Figur 3 visar att andelen egenföretagare bland kvinnor från Asien varierar kraftigt. Kvinnor födda i Libanon,
Israel, Jordanien, Syrien och Thailand uppvisade en hög andel egenföretagare. Medan andelen egenföretagare bland kvinnor födda i Afghanistan,
Irak och i Södra Asien var väldigt mycket lägre.
Tidigare studier om invandrares entreprenörskap har visat att andelen
egenföretagare tenderar att vara högre för personer från länder med högt
egenföretagande, även om beläggen inte är entydiga.69 Det finns indikationer på att utvecklingsnivån i födelselandet spelar en roll i att skapa
68 Se till exempel studien av Eimermann (2015).
69 Clark och Drinkwater (2000); Light (1984)

Figur 3. Andelen utrikes födda kvinnor
som är egenföretagare 2012 efter födelelseland
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möjligheter eller hinder för personens möjligheter att skapa nätverk och
få stöd för sitt företag.70 På samma sätt kan anledningen till att personen
flyttar till Sverige spela en roll för personens förutsättningar och möjligheter att integreras på arbetsmarknaden. Personer som tvingas fly till
Sverige har antagligen det svårare än en arbetskraftsinvandrare. De som
70

Kloosterman (2010); Maniyalath och Narendran(2016); Oyelere och Belton (2012); Webster och Haandrikman (2018)
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inte flyttar till Sverige av ekonomiska anledningar saknar eventuellt vissa
förmågor som krävs på den svenska arbetsmarknaden.
Vi fortsätter vår analys med beskrivande statistik för alla utrikes och
inrikes födda kvinnor, med en ytterligare särskiljning mellan de som är
egenföretagare och löneanställda (fullständig tabell i bilaga). Alla kvinnor var registrerade i Sverige under 2012.71 Egenföretagande utrikes födda
kvinnor är något äldre än löneanställda utrikes födda kvinnor och fallet är
ännu mer så för inrikes födda kvinnor. Egenföretagande kvinnor är oftare
lägre utbildade än löneanställda kvinnor och detta gäller särskilt bland
utrikes födda kvinnor. Bland utrikes födda kvinnor med högre utbildning
är dock egenföretagande vanligare (6 %) än bland inrikes födda kvinnor
med hög utbildning (4,5%). Det är något vanligare för egenföretagande
utrikes födda kvinnor att ha en svensk partner än det är för löneanställda
utrikes födda kvinnor. Egenföretagare bor oftare i storstäderna och det
är särskilt fallet för utrikes födda. Utrikes födda kvinnor, ännu mer än
inrikes födda kvinnor, bor oftare i storstäderna. Inrikes födda kvinnor,
jämfört med utrikes födda kvinnor, bor relativt oftare på glesbygden. De
flesta utrikes födda kvinnorna kommer från Asien och Europa; vid en
jämförelse av andelen egenföretagare och löneanställda är kvinnor från
länder i Asien något överrepresenterade bland egenföretagare, medan
kvinnor från länder i Afrika är underrepresenterade. Det är inte särskilt
vanligt att flyktingar, arbetskraftsinvandrare och studenter är egenföretagare, medan kvinnor från EU oftare är egenföretagare än löneanställda.
Majoriteten av de utrikes födda kvinnorna har varit i Sverige under en
längre tid och många är svenska medborgare. Bland de egenföretagande
utrikes födda kvinnorna är emellertid andelen svenska medborgare lägre
jämfört med löneanställda kvinnor.
Vi gjorde även en logistisk regressionsanalys över vilka utrikes födda
kvinnor som är egenföretagare gentemot vilka utrikes födda kvinnor som
är löneanställda. Med denna analys kan vi identifiera vilka kännetecken
som är starkast associerade med egenföretagande, medan man kontrollerar för alla andra variabler. Man kan till exempel undersöka huruvida
71

De som inte är anställda lämnas utanför analysen.
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födelseregion är viktig efter att man har kontrollerat för anledningarna
till grund för bosättning och tiden i Sverige. Tabell 2 i bilagan presenterar
alla resultat medan figurerna 4 och 5 presenterar några av de viktigaste
forskningsresultaten. Statistiskt signifikanta oddskvoter som är högre
än 1 – med 1 hänvisande till referenskategorin (”ref” i Figur 4) – anger en
högre sannolikhet att vara egenföretagare, medan statistiskt signifikanta
oddskvoter lägre än 1 representerar lägre sannolikheter att vara egenföretagare gentemot att vara löneanställd.
Resultaten visar att flera faktorer är viktiga att ta hänsyn till när man
beskriver vilka utrikes födda kvinnor som blir egenföretagare. Först av
allt är humankapital viktigt, där äldre utrikes födda kvinnor är mer sannolika att vara egenföretagare än de yngsta kvinnorna. Att ha positiv kapitalinkomst, en indikation på att man har möjlighet att skaffa ett bolån och
andra lån, är också associerat med en högre sannolikhet för egenföretagande. Multivariatanalysen bekräftar att det är mer sannolikt att utrikes
födda kvinnor med lägre utbildning är egenföretagare jämfört med kvinnor med eftergymnasial utbildning (Figur 4). Icke-svenska medborgare
är mer sannolika att vara egenföretagare än svenska medborgare, vilket
kan vara relaterat till de generösa rättigheterna folkbokförda åtnjuter i
det svenska allmänna välfärdssystemet.72
För det andra spelar utrikes födda kvinnors hushållssammansättning
också roll för egenföretagandet. Att ha en partner, antingen en utrikes
född eller en svensk make, och att ha barn är associerat med en högre
sannolikhet för egenföretagande. Att ha en partner, i synnerhet en svensk
partner, kan ses som en resurs, som kan stödja byggandet av ett nätverk
och ge praktiskt stöd såsom hjälp med att registrera och sköta företaget.
Det kan också fungera som ett säkerhetsnät.73 Vikten av sådant lokalt
social kapital reflekteras också i vikten av vistelsens längd i Sverige.
Nyanlända är mindre sannolika att vara egenföretagare än de som kom
tidigare.

72 Sainsbury (2006)
73 Se Webster och Haandrikman (2017)

Figur 4. Regressionsresultat för ålder, utbildningsnivå
och hushållets sammansättning74
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För det tredje spelar anledningen till att komma till Sverige och födelselandet en roll i sannolikheten att bli egenföretagare (figur 5). Utrikes
födda kvinnor från EU och arbetskraftsinvandrare och anhöriginvandrare75 har högre sannolikhet att vara egenföretagare jämfört med flyktingar och studenter. För kvinnor från Asien är sannolikheten dubbelt så
stor som för kvinnor från Norden att de är egenföretagare och för kvinnor
från Nordamerika är den ännu större, 2.8 så stor. I jämförelse, har kvinnor
från Afrika mycket mindre sannolikhet att vara egenföretagare.
74 Oddskvoterna är resultatet av en logistisk regressionsanalys av sannolikheten att vara egenföretagare för utrikes födda
kvinnor, var följande variabler ingick: ålder, utbildningsnivå, ha barn i hushållet, hushållets sammansättning, medborgarskap, bostadsort, tid i Sverige, grund för bosättning, kapitalinkomst och födelseregion. Mörka staplar visar statistiskt
signifikanta oddskvoter, Statistiskt signifikanta resultat innebär att vi kan förkasta nollhypotesen om inget samband med
95% säkerhet. “Ref” indikerar referenskategorin för varje variabel. Fullständig data finns tillgänglig i tabell 2 i bilagan.
75 Detta inkluderar utrikes födda kvinnor som inte behöver ett uppehållstillstånd från olika regioner.

Figur 5. Regressionsresultat för grund för bosättning och födelseregion76
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Slutligen förklarar bostadsort en del av variationen i andelen egenföretagare bland utrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor som bor
antingen i storstäderna eller på glesbygden är mest sannolika att vara
egenföretagare. På glesbygden kan detta vara av en nödvändighet eftersom sysselsättning möjligheterna är färre. I storstadsområden kan det
finnas en större marknad för företag startade av invandrare.77
Figur 6 visar vilka sektorer kvinnor i Sverige driver företag inom. Figur
6 visar de största sektorerna, både för utrikes födda kvinnor och för
inrikes födda kvinnor med inrikes födda föräldrar. Jämfört med inrikes
födda kvinnor har utrikes födda kvinnor mycket oftare sina företag inom
hotell och restaurangverksamhet (nästan enbart restauranger), inom
administrativa och stödtjänster (mestadels inom städning), och oftare
inom andra serviceaktiviteter (varav nästan hälften inom hårvård). Å
andra sidan är inrikes födda kvinnor oftare egenföretagare inom jord76 Oddskvoterna är resultatet av en logistisk regressionsanalys av sannolikheten att vara egenföretagare för utrikes födda
kvinnor, var följande variabler ingick: ålder, utbildningsnivå, ha barn i hushållet, hushållets sammansättning, medborgarskap, bostadsort, tid i Sverige, grund för bosättning, kapitalinkomst och födelseregion. Mörka staplar visar statistiskt
signifikanta oddskvoter, Statistiskt signifikanta resultat innebär att vi kan förkasta nollhypotesen om inget samband med
95% säkerhet. “Ref” indikerar referenskategorin för varje variabel. Fullständig data finns tillgänglig i tabell 2 i bilagan.
77 Andersson m.fl. (2013)
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bruk, skogsbruk och fiske (mestadels inom skogsnäring), och i juridiska,
ekonomiska, vetenskapliga och tekniska aktiviteter. En anledning till
dessa skillnader kan vara att inte alla utrikes födda kvinnor talar flytande
svenska, vilket kan krävas för administrativa, vetenskapliga och tekniska
företag. Vi har dessutom via våra intervjuer med beslutsfattare fått reda
på att stödtjänster tenderar att stimulera utrikes födda kvinnor till att
öppna företag inom specifika branscher mest specifikt vård, barnomsorg
och livsmedel. Vi vet också att vissa utbildningar och yrken är vanligare
för kvinnor i vissa länder och där kvinnorna därmed har erfarenhet från
sina hemländer av att driva företag inom dessa områden. Kvinnor från
Bosnien är exempelvis överrepresenterade inom hårvård, polska kvinnor
inom städning och thailändska kvinnor inom restaurangsektorn.
Figur 6. Vanligaste sektorerna för egenföretagande kvinnor, 2012
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Processer som skapar egenföretagande
Följande avsnitt ger en beskrivning av våra huvudsakliga forskningsresul-
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tat genom att använda citat (på det språket intervjun gavs) från intervjuer
med utrikes födda entreprenörer som deltog i denna studie. Resultaten
placeras under fyra breda teman och visar på vilka sätt entreprenörskap
är en komplicerad process kopplad till kvinnornas positioner som nyanlända i Sverige och som kvinnor inom entreprenörsfältet.
Starta ett nytt liv och ett jobb: Migration och
entreprenörskap som en vändpunkt
För kvinnorna i vår studie presenterade migration en möjlighet till reflektion och att fundera över sina karriärer. Många kvinnor behövde beakta
hur deras nya liv i Sverige kunde och borde se ut och entreprenörskapet
funkade som en vändpunkt där de kunde påbörja nya yrkeskarriärer.

I thought I want to be my own boss, I want to do something creative
(Storbritannien, P5)
Migration kan vara en omställning i livet, men det kan också fungera som
en chans för kvinnor att använda omställningen på ett nytt och kreativt
sätt. För vissa kvinnor var emellertid entreprenörskap inte deras första
val eller första idé; en betydande del av kvinnorna hade varit anställda
innan de valde att starta företag. En kvinna från Slovenien beskrev att hon
hade ansökt om fler än 1000 jobb i Sverige innan hon startade sitt första
företag. Entreprenörskap beskrivs ändå av många kvinnor som en vändpunkt och ett val de tycker om och känner stolthet över och som ger dem
självförtroende.
Kvinnornas väg till entreprenörskap har sett väldigt olika ut. Det är
uppenbart från våra intervjuer att de olika vägarna till entreprenörskap
behöver beaktas i synnerhet för utrikes födda kvinnor. För många kvinnor påbörjades företaget informellt och baserades på möjligheten att få
ekonomisk inkomst. Detta var mest tydligt för kvinnor som fann sig själva
utestängda från arbetsmarknaden. En kvinna från Polen började plocka

svamp efter att hon inte kunde hitta något jobb men fann att arbetet var
fysiskt utmanande och gav liten inkomst. Detta drev henne till att starta
ett företag efter några månader:
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Vi har inte pengar just nu, det är jättesvårt liv, jag plockade svamp
från skogen ... [så] jag kommer öppnade min firma, det har ingenting
kund, ingenting jobb, där jag bara öppnade firma (Polen, P17)
Exempel som dessa visar att utrikes födda kvinnor tar steget in i entreprenörskap av nödvändighet. För andra kom entreprenörskapet efter att har
arbetat ett tag och i samband med byte av karriärinriktning. För många
sammanföll detta med föräldraledighet eller ett missnöje med sina nuvarande arbeten. Missnöjet var kopplat till att kvinnorna upplevde att deras
kompetens inte erkändes och att de efter flytten till Sverige tvingats att ta
jobb som inte matchade deras utbildning och kvalifikationer. En kvinna
från Storbritannien ville inte fortsätta inom sitt tidigare yrke:
I started to think … I need to make [my interest] into a business, if I
don’t want to go back to [my old field] (Storbritannien, P7)
Det fanns en bred samsyn att anställning har hjälpt många kvinnor att förbereda sig på att starta sina företag i Sverige och att lära sig viktiga förmågor såsom språket, statliga regler och bestämmelser och sociala förmågor
som arbetskultur och att skapa nätverk.
Andra egenföretagande kvinnor tog steget in i entreprenörskap genom
nya plattformar såsom de växande digitala plattformarna. De digitala
resurserna gav kvinnorna en möjlighet att testa sina affärsidéer:
I continued cooking and gained confidence at the same time, [it] coincided with me finding [the platform service78] so that is how I started
(Indien, P32)
78 Plattformens namn kan inte avslöjas av etiska anledningar. Denna plattform är en transaktionell digital plattform som
kopplar säljare och konsumenter lokalt för peer-to-peer utbyte.

De flesta utrikes födda kvinnorna tyckte att det var en utmaning att
bygga företagets infrastruktur, till exempel att sälja produkter eller att
nå en särskild marknad, i synnerhet i en ny omgivning. Ekonomiska och
sociala digitala plattformar kan skapa en struktur och ett ramverk för att
utforma ett företag. Detta var särskilt viktigt för de utrikes födda kvinnor
som kanske inte har så många lokala kontakter.
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I got the feeling like this is really good [opportunity]. I mean, [I]
should try [the platform79] and it was really cool, because this is the
best platform for somebody like me, who doesn´t have many friends
and wants to cook but I have no contacts (Peru, P1)
De många olika vägarna till entreprenörskap samt dessa digitala plattformar, kräver en större förståelse för de sociala processerna och sammanhangen som omger utrikes födda kvinnor som startar företag. Förhållandet mellan livserfarenhet och att bli en entreprenör är komplicerat
och ett beslut som drivs av många faktorer, såsom familj, migration och
tillgång till resurser. För kvinnorna i vår studie var valet att bli en entreprenör naturligtvis ett sätt att tjäna en inkomst, men det var dock också
väldigt knutet till deras positioner i samhället och deras erfarenheter från
att vara invandrare i Sverige. De många vägarna till entreprenörskap är
kanske inte förvånande givet omfattningen av erfarenheter som entreprenöriella kvinnor med utrikes bakgrund har med sig.
Uppleva hinder och möjligheter: Spelplanen är ojämn
Även om entreprenörskap innebär nya möjligheter för de flesta utrikes födda
kvinnor så är det inte en enkel process att bli och förbli en entreprenör. Kvinnorna i studien kom inte till Sverige utan resurser och förmågor men flera
kom emellertid utan den kulturella och språkliga kunskap som är nödvändig
för att säkerställa en plats i svenska nätverk och svensk arbetskultur. Deras
position i samhället representerade nya möjligheter i form av att identifiera
luckor och möjligheter på marknaden och ta fram nya idéer.
79 Plattformens namn kan inte avslöjas av etiska anledningar. Denna plattform är en transaktionell digital plattform som
kopplar säljare och konsumenter lokalt för peer-to-peer utbyte.
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Utrikes födda kvinnor måste navigera i det svenska systemet som
invandrare och som kvinnor. Kvinnorna i studien beskrev att de systematisk exkluderades och beskrev att de upplevde implicita och explicita
former av diskriminering. En form av diskriminering som framkom under
många intervjuer var att kvinnornas förmåga att driva företag i ett svenskt
sammanhang ifrågasätts av såväl vänner, bekanta som av institutionella
aktörer. En kvinna från Ungern beskrev att många människor, inklusive
hennes granne, ifrågasatte hennes förmåga genom att fråga henne:
Det är ganska många som jag fått såna frågor från området som
känner mig, hur kan du öppna när du kommer från annan land
och min granne, ’vad säger [kunder] du inte kan så bra svenska?’
(Ungern, P15)
Dessa sorters frågor belyser att utrikes födda kvinnor uppfattas som mindre kapabla och kompetenta och visar även på omfattningen av hindren
som de möter. Studien visar att diskriminering förekom i såväl sociala
som ekonomiska sammanhang och att dessa former av diskriminering
formade kvinnornas erfarenheter.
De flesta utrikes födda kvinnor upplevde systematisk diskriminering
genom hela deras entreprenörsresa, ofta i formen av dubbel diskriminering. Som kvinnor och entreprenörer upplever de att de verka i ett mansdominerat område. En kvinna från Norge kämpade med den maskulina
kulturen som fanns i entreprenörsnätverk och företagstjänster:
You are met with scepticism, that you’re the wrong gender, you hear
… you are not enough, we won’t put our money into you (Norge, P11)
Dessa flerfaldiga lager av diskriminering för att bli egenföretagare formar
kvinnornas erfarenheter. Strukturella utmaningar som dessa finns och
visar på vikten av att stötta utrikes födda kvinnor som är entreprenörer.

Tillgången till nätverk och tjänster upplevs vara partisk och
ojämlik
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Nätverk är viktigt för att få kunder och kontrakt och för att säkerställa
företagens livslängd. När kvinnor faktiskt hade nätverk visade detta sig
vara lönsamt för kvinnorna, men som en entreprenör från Mexiko påpekar, hennes nätverk var viktigt men för litet för att främja hennes företag
på lång sikt:
It’s hard. You need to know someone that’s already inside that says
this person [is good] … I got one job, actually it was a video I did for
[a magazine]. That wasn’t paid or anything. It was just something
I wanted to do. And when I did that, [a potential client said we]
like what you did for this video, can you do it for us? Like for us?
And I was like yeah. So, I think that was my only contact though!
(Mexiko, P10)
Nätverk behöver både bestå av nära relationer, men även vara många till
antalet. Att ha lokala kontakter till det svenska samhället genom personliga relationer var avgörande för många utrikes födda kvinnor i sitt entreprenörskap. En entreprenör från Vietnam förklarade hur en pensionär i
hennes umgängeskrets, som var en återkommande kund, blev avgörande
för hennes framgång. Han hjälpte henne att hantera pappersarbete och
hjälpte henne att kommunicera med myndigheterna.
Jag måste säga till en person som var hos oss hela tiden att jag är
tacksam, jag är tacksam [att] det var han [som] hjälpte oss tidigare
(...), han var rådgivare tidigare (Vietnam, P29)
Denna kontakt hjälpte inte bara till i den dagliga hanteringen av hennes
företag utan gjorde att hon rotade sig och fick kontakt med sitt lokala
samhälle i Sverige. Nätverk är viktiga för att bygga både social och ekonomisk integration.

De utrikes födda kvinnorna var medvetna om att de var i underläge
jämfört med sina inrikes födda motparter eftersom de saknade tillgång
till lokala och breda nätverk. En kvinna förklarade att hon saknade lokal
kunskap som kunde underlätta processerna när hon byggde sitt företag
och kanske förhindra vissa misstag:
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If I had grown up here, probably my friend from school could tell me,
‘I know this space you can hire for a very low price’ or ‘oh I know the
owner of the store you can come and show your jewellery’, I don’t
have that… so it takes a lot of courage and skinn på näsan as they say
here to go knocking on those doors. (Venezuela, P6)
Kvinnorna identifierade även behovet av ett annat sorts nätverk, att ha
förebilder och mentorer som belyser processer och vägar i företagets
tillväxt och utveckling. Många av dessa personer var andra framgångsrika
entreprenörer eller industriledare:
I think about why I relate to him [role model] so much. [It’s] because
he was a poor, poor kid, came from a poor family and like me, [he]
did a decision and became intrigued by other people’s life, like how do
they do [their businesses] (Eritrea, P30)
Många förebilder hittades emellertid närmare hemmet. Flera kvinnor
pekade på sina föräldrar, som ofta också var entreprenörer, som viktiga
förebilder även om de inte var i Sverige. Vikten av vänner, nätverk och
partners uppkom också som ett viktigt stödsystem. Dessa nätverk kunde
hittas på många sätt genom utbildning och olika program.
You start, like, building your social network through SFI
(Venezuela, P13)

Gemensamt för dessa förebilder var vikten av att de visade omsorg och
stöd – emotionellt stöd är viktigt för många utrikes födda kvinnor när de
väljer den svåra vägen till entreprenörskap. Emotionellt stöd kom från
olika håll, från vänner och familjer och från personer de kommit i kontakt
med genom använda tjänster och stödinsatser.
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My biggest supporters and guides have been my friends (Gambia, P26)
Kvinnor kände sig ofta ensamma på sin entreprenörsresa med vänner och
familj långt borta. I vissa fall gjorde dock stödet från vänner och familj att
kvinnorna fortsatte under svåra perioder i livet.
After I divorced … I started again because my friend and everybody
call me, they call me to come to the shop (Elfenbenskusten, P31)
Egenföretagande kvinnor navigerar en svår ekonomisk process inom ett
område som fördelar makt och resurser på ett ojämnt sätt. Professionella
nätverk och känslomässigt stöd är viktiga för företagets livslängd i denna
miljö. Tillgång till resurser som är beroende av en lokal förankring är
dessutom en betydande utmaning för utrikes födda kvinnor som är entreprenörer.
Inga snabba lösningar: Entreprenörskap tar tid
Överlag tyckte de flesta kvinnor att processen med att rent formellt starta
ett företag var relativt enkel. Så var emellertid inte fallet för alla kvinnor:

I don’t know about how to register the company (Indien, P14)
Deltagarna i vår studie lyfte att de olika faserna i företagandet innebär
olika utmaningar, vilket kräver olika former av stöd under hela entreprenörsresan. En kvinna inom omsorgstjänster säger att det aldrig känns
säkert trots att hon har fått sitt företag att växa framgångsrikt under mer
än tre år:

Det känns aldrig stabilt! Aldrig, eftersom du vet aldrig vad som kommer hända. Jag vet inte, det beror på hur det kommer att se ut inom
socialtjänsten i Sverige, tänk om de får ordning, då kanske behöver
de inte folk, det finns väldigt stark konkurrens där ute, så tänk om de
lyckas bättre och tar våra platser. (Ryssland, P16)
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Behovet av stöd efter uppstartsfasen var vanligt för många kvinnor. För
flera etablerade entreprenörer var beslutet att växa en utmaning med
övervägningar om för- och nackdelarna med att ändra företagsform eller
att ta in nya anställda. En kvinna från Polen startade till exempel ett städföretag vilket snabbt växte och det betydde att hon behövde ändra företagsformen från enskild firma till ett aktiebolag. Denna process var emellertid en utmaning för henne. Då hon inte kunde hitta bra information om
hur man ändrar företagsform upplevde hon finansiella svårigheter under
övergången och det påverkade hennes förmåga att göra affärer:
Det är [problem] från enskild firma, [när] jag byta på AB firma....
det är jättekonstigt situation, ... jag kollar på Skatteverket, aha, på
gammal firma står så mycket pengar, på AB firma har ingenting
pengar. Varför jag betalar varje månad, varför jag har inte pengar
(Polen, P17)
Kvinnor i dessa steg av företagsutveckling kämpade med att hitta såväl
personella som finansiella resurser som kunde hjälpa dem att ändra företagsform, skala upp eller expandera.
Många kvinnor, i synnerhet i de tidigare stadierna, uppgav att de ville
ha tid för att lära sig om marknaden, att göra efterforskning, utveckla produkter eller konceptvalidering. Kvinnorna berättade också att de tyckte
det var svårt att förstå och få tillgång till ”mjuka” färdigheter och resurser,
såsom nätverk eller marknadsundersökningar. Språk, kulturell förståelse
och att bygga nätverk tar tid; socialt- och humankapital är en process
som byggs upp genom samspel. Nästan alla kvinnor uttryckte intresse
för att lära sig svenska både för företaget och för det sociala livet. Många

berättade emellertid att de tyckte det var svårt att balansera familje- och
arbetsliv. Det var ofta svårt att hitta en form av SFI som passade deras
behov gällande balans mellan arbete och fritid.
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I’m not going to reschedule SFI to the night because that’s family time
… but I would really like to go there during the days …I’m booking two
days per week that I want to work (Peru, P1)
Balansen mellan arbete och fritid var en utmaning för de flesta kvinnor
i studien vilka oftast var i det stadiet av livet där de bildade familj och
hade små barn, vilket också bekräftas i den kvantitativa delen av studien.
I denna aktiva period av livet hade språket oftast inte högsta prioritet. För
att bygga ett nytt liv i ett nytt samhälle krävs utöver språket även en förståelse för den lokala kulturen. Detta dubbla ansvar tar tid och formar hur
kvinnorna etablerar sina företag.
En syrisk flykting som kom under 2015 kände att hon inte kunde starta
ett företag för snabbt, eftersom att hon och hennes familj behövde tid för
att återhämta sig och att hon behövde öka sin kännedom om Sverige. Med
16 års erfarenhet av egenföretagande innan flytten till Sverige såg hon
inlärning och planering som god företagspraxis:
It was difficult [at first] because you move, and you want to make
relations with the people and you go here and there and buy and sell
the thing! …I worked [as an entrepreneur] for almost 16 years! I want
to also study the market [here] and to check what certificate or something I think is needed from here. I need some time also! (Syrien, P27)
Att lära sig svenska är kanske inte av högsta prioritet om företaget mestadels är internationellt, i synnerhet om det mesta av försäljningen sker globalt. En kvinna som intervjuades förklarade att hennes företag formades
av internationella överväganden:

You don’t need to fit in the Swedish system. Sorry! (laughs) You have
the whole world! Really! You don’t need to fit in! (Slovenien, P19)
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Att lära sig svenska var avgörande för kvinnor med lokalt baserade företag men för de flesta var det inte det primära stöd de behövde. Att tala
svenska blev nödvändigt med tiden och i synnerhet när deras företag
expanderar lokalt.
If [clients] ask me in Swedish and they write to me in Swedish. [I can
now] so I think that helped open up [my business] as well. (USA, P9)
Det är viktigt att understryka att många utrikes födda kvinnor startar sitt
företag parallellt med sin integreringsprocess i samhället – till exempel
att lära sig svenska, bygga ett nytt liv med familj i ett nytt land – vilket görs
medan de tar på sig den betydande uppgiften att starta ett företag. Utrikes
födda kvinnor startar företag medan de balanserar flertalet roller och bär
ett tungt familjeansvar i ett nytt sammanhang. Detta visar på förmågor
och kompetenser på hög nivå.

Avslutande ord och
policyrekommendationer
Detta kapitel har visat att kvinnor som är utrikes födda och entreprenörer
är en heterogen och komplex grupp. De tenderar att ha ett visst humant
och lokalt socialt kapital innan de startar sina företag. Kvinnor från Asien
och Nordamerika är i högre grad egenföretagare. Kvinnorna har kommit
till Sverige av olika anledningar, oftast av familjeskäl eller som invandrare
från ett annat EU land. De är innovativa både i sina företag men också
genom sätten som de navigerar sin egen sociala integration på. Utrikes
födda kvinnor som är entreprenörer anpassar regelbundet sina förmågor
och talanger till det nya ekonomiska sammanhanget. Givet gruppens
komplexitet är det nödvändigt att beakta de flerfaldiga rollerna de antar
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regelbundet: kvinna, utrikes född och företagare. Entreprenörskap innebär möjligheter för utrikes födda kvinnor i Sverige och insatser måste därför identifiera att egenföretagande är en process, inte en engångslösning.
Målgruppen kräver tid och stöd genom hela sin företagsutveckling och
sin integration i Sverige.
Utrikes födda kvinnor som driver företag behöver riktat stöd, som
identifierar den heterogena karaktären i deras demografi och de komplexa sociala strukturerna som formar de individuella erfarenheterna av
egenföretagande. Våra rekommendationer är därför:
1. Det finns ett behov av djupare förståelse för komplexiteten i utrikes födda kvinnors entreprenörskap.
Utrikes födda kvinnor som driver företag är en heterogen grupp med
olika behov. Beslutsfattare måste se till att insatser finns att tillgå för utrikes födda kvinnor i alla av företagets utvecklingsfaser. Insatserna behöver vidare erkänna och beakta målgruppens olika behov. Detta innefattar
också att erkänna att diskriminering baserat på kön, status som invandrare, ras, klass och klassbakgrund kan spela en roll i kvinnors entreprenörskap och att målgruppens utsatthet kommer i många skepnader.
Stöd till kvinnors entreprenörskap bör fortsätta att vara högt prioriterat då utrikes födda kvinnor fortsätter att uppleva dubbel diskriminering
både som kvinnor och som entreprenörer.
2. Det behövs en ökad förståelse för utrikes födda kvinnors olika
vägarna in i entreprenörskap samt att alla olika typer och former av
företag beaktas.
Utrikes födda kvinnor är verksamma inom olika typer av företag och
branscher. För att främja utrikes födda kvinnors entreprenörskap måste
mindre företag, företag som inte är i teknologisektorn och företagare som
jobbar hemifrån erkännas som viktiga och erbjudas riktat stöd.
För att kvinnor ska kunna gå in i egenföretagande behövs finansieringslösningar i alla faser av företagandet. Finansieringslösningar kan
exempelvis vara stipendium eller följa finansieringsmodeller som liknar
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de som studenter får för att därmed säkerställa en säker inkomst under de
tidigare stadierna.
Utrikes födda kvinnor använder mer varierande och icke-traditionella
vägar, till exempel digitala arbetsplattformar, för att testa och starta företag. Utrikes födda kvinnor som startar företag behöver uppdaterad information om de senaste formella kraven. Denna information kan förmedlas
genom stödinsatser såsom företagsutveckling och rådgivning. Svenska
myndigheter bör öka sin förståelse för att män och kvinnor använder de
digitala plattformarna på olika sätt. På ett grundligt sätt behöver dessa
aktörer identifiera de könsrelaterade uppdelningarna av nyttjandet av
digitala plattformarna för att utveckla stöd för kvinnor som tar steget
in i entreprenörskap under dessa nya modeller för företagsutveckling.
Plattformsföretag, både stora och små företag från olika sektorer, men i
synnerhet de som specialiserar sig på transaktioner, tjänster och leveranser, bör delta i utvecklingen av stöd för att främja och upprätthålla utrikes
födda kvinnors entreprenörskap.
Givet kvinnornas många erfarenheter av diskriminering, behöver program och stödinsatser skapa miljöer som identifierar och förstärker utrikes födda kvinnors förmågor och kompetenser. Detta kan göras genom
att erkänna och satsa på nätverk, utbildning och överbryggande partnerskap mellan utrikes födda kvinnors företag.
3. Ett hållbart stödsystem måste ha ett långsiktigt perspektiv.
Att starta företag kan vara en långsam process för utrikes födda kvinnor.
Därför behöver insatser och program vara långsiktiga (dvs. fleråriga).
Kvinnorna behöver tid för att både integreras i samhället och kunna tillgodogöra sig nödvändig lokal kunskap, såsom språk, för att kunna driva ett
långsiktigt hållbart företag. Det är viktigt att skapa, stödja och underhålla
program som erkänner att entreprenörskap är en process. Detta omfattar
finansieringsprogram för fleråriga projekt och att tillvarata på institutionell kunskap insamlad av utövare, så att denna kunskap inte går förlorad.
Exempel på program kan omfatta stöd för att skapa tid för produktdesign,
konceptvalidering, marknadsundersökning och nätverksutveckling.

Även om det finns flera tillgängliga insatser för utrikes födda kvinnor
som vill starta företag är informationen emellertid utspridd och otydlig.
Målgruppen behöver tydligare information i alla faser av företagandet,
vid såväl uppstart som tillväxt.
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4. Utrikes födda kvinnor behöver nätverk och mentorer verksamma
inom samma bransch och plats.
Utrikes födda kvinnor behöver bra, välinformerade och kunniga mentorer med etablerade lokala nätverk. Mentorerna bör komma från liknande
företag, branscher eller industrier. Mentorerna bör vidare ha tillgång
till ett brett lokalt nätverk. Utrikes födda kvinnor som driver etablerade
företag kan och bör spela en viktig roll i att vägleda nya generationer av
entreprenörer från målgruppen.
Värdet av mentorer behöver erkännas ytterligare och program bör
stödja mentorer med utbildning, nätverk och, om möjligt, finansiellt stöd.
Mentorskap behövs i alla stadier av affärsutveckling. Små företag är
särskilt utsatta i början av en tillväxtfas och därför behövs ofta riktat stöd
under denna fas.
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Bilaga tabell 1. Beskrivande statistik över egenföretagande och löneanställda
utrikes födda och inrikes födda kvinnor, 2012 (%)1
Variabel

Ålder
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Kategori

Hushållets
sammansättning

Bostadsort

Födelseregion

Inrikes födda kvinnor2

Egen-företagande

Löneanställda

Egen-företagande

Löne-anställda

25-34

18,9

26,9

13,5

25,3

35-44

29,6

29,4

25,5

27,8

45-54

28,6

25,8

30,9

26,2

55-65

22,9

17,9

30,1

20,7

100

100

100

100

17,0

15,1

9,8

6,2

gymnasium

38,8

38,0

49,7

43,6

eftergymnasial

44,2

47,0

40,5

50,2

100

100

100

100

Ja

61,5

60,1

56,6

58,5

Nej

38,5

39,9

43,4

41,5

100

100

100

100

Svensk partner

26,8

23,1

63,9

58,4

Utrikes född
partner

38,4

35,0

3,9

3,2

Ensamstående
förälder

12,8

14,9

9,7

10,8

Singel

21,9

27,0

22,5

27,6

100

100

100

100

Storstäder

52,2

50,2

35,9

32,0

Större städer

24,3

29,2

27,8

34,7

Tätorter

15,3

13,4

23,1

20,6

Glesbygd

8,2

7,3

13,2

12,8

100

100

100

100

Norden

17,2

18,0

Europa

34,1

31,2

Afrika

2,6

6,9

Asien

39,2

35,2

Sydamerika

4,5

7,2

Nordamerika/
Oceanien

2,4

1,4

Övrigt

0,0

0,0

100

100

Utbildningsnivå grundskola

Barn i
hushållet

Utrikes födda kvinnor

Variabel

Vistelsetid i
Sverige
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Grund för
bosättning

Kategori

<1990

Egen-företagande

Egen-företagande

Löneanställda
38,4

1990s

21,9

26,9

2000s

32,0

27,3

2010s

5,1

6,9

Saknas

0,6

0,5

100

100

11,7

19,0

Asyl
Arbete

5,6

4,6

Studie

0,3

0,9

Familjeåterförening

25,9

24,1

EU/EES

28,5

26,3

Övrigt

27,9

25,0

100

100

65,4

70,2

34,6

29,8

Icke svenskt

N

Inrikes födda kvinnor2

40,4

Medborgarskap Svenskt

Kapitalinkomst

Utrikes födda kvinnor

100

100

Noll

17,3

18,2

Negativ

54,3

62,5

Positiv

28,4

19,3

100

100

21.498

312.606

73.964

Löne-anställda

1.273.517

1 Endast kvinnor i åldern 25-65 inkluderas, som antingen är egenföretagare eller anställda.
2 Inrikes födda med inrikes födda föräldrar.
Källa: SCB, egna beräkningar

Bilaga tabell 2. Logistisk regression av egenföretagande vs. löneanställda,
utrikes födda kvinnor, 2012 (%)
Variabel

Kategori

Oddskvot

Ålder

25-34 (ref.)

1

35-44

1,39

***

45-54

1,69

***

55-65

1,93

***

Grundskola (ref.)

1

Gymnasium

0,96

Eftergymnasial

0,82

***

Saknas

1,33

***

Barn i hushållet

Ja vs. nej

1,12

***

Hushållets sammansättning

Singel (ref.)

1

Svensk partner

1,27

***

Utrikesfödd partner

1,32

***

Ensamstående förälder

1,02

Större städer (ref.)

1

Storstäder

1,28

***

Tätorter

1,29

***

Glesbygd

1,30

***

Norden (ref.)

1

Europa

1,76

***

Afrika

0,74

***

Asien

2,07

***

Sydamerika

1,20

***

Nordamerika/ Oceanien

2,79

***

Övrigt

1,15

2010s (ref.)

1

<1990

1,45

***

1990s

1,40

***

2000s

1,82

***

Saknas

1,56

***

Asyl (ref.)

1

Arbete

1,74

***

Studier

0,74

*

Anknytning

1,52

***

EU/EES

2,09

***

Övrigt

1,56

***

Medborgarskap

Icke-svenskt vs. svenskt

1,30

***

Kapitalinkomst

Noll (ref.)

1

Negativ

0,91

***

Positiv

1,50

***

Utbildningsnivå

Karen Haandrikman och Natasha A. Webster • Kvinna, utrikes född och företagare – En heterogen grupp med olika behovbehov

54

Bostadsort

Födelseregion

Vistelsetid i Sverige

Grund för bosättning

N

334,104

Nagelkerke R

0,041

1 Signifikansnivån anges med hjälp av *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

p-värde1

***

Träffa entreprenören:

Odette Nseir
Det hade inte varit möjligt att starta Festikväll utan en annan
inkomstkälla
55

När situationen i Syrien blev alltmer osäker flyttade Odette till Libanon
2013 där hennes man redan arbetade. Trots en examen i ekonomi och
redovisning och en master i ekonomistyrning samt flera års arbetslivserfarenhet från banksektorn hade hon svårt att få jobb i Libanon. Hon började då undersöka andra möjligheter, vilket tog henne till Sverige. 2014
fick hon ett stipendium från Svenska institutet och flyttade då till Malmö
för att plugga en master i hållbar stadsplanering på Malmö universitet.
Enligt Odette var hennes resa till Sverige inte alls lika dramatisk som
många av hennes landsmäns erfarenheter och upplevelser. När hon var
klar med sin utbildning läste hon svenska på SFI och skrev därefter in
sig på Arbetsförmedlingen. Genom Arbetsförmedlingen erbjöds hon en
traineeplats på E.ON Business Service och när praktiken var över fick hon
anställning på samma avdelning. Nu fyra år senare arbetar hon som Sourcing Manager på BIT Nordics på samma företag.
Från Syrien mindes hon hur inbördeskriget framförallt drabbade kvinnorna, och hur det ofta var dem som själva tvingades försörja sina familjer. Viljan att ge tillbaka växte och idéen att starta ett självförsörjande
företag som gynnar kvinnor i både Sverige och Syrien kläcktes.
Tillsammans med hennes man och några andra startade hon Festikväll. Festikväll är en butik som erbjuder uthyrning och försäljning av festklänningar. Arbetet med företaget började 2018 och redan ett år senare
öppnade första butiken. Samtliga klänningar i butiken tillverkas av kvinnor i Syrien och försäljning, design och skrädderi görs av syriska kvinnor
i Sverige. Eftersom livscykeln för festklänningar är väldigt kort erbjuder
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Festikväll även deras kunder möjligheten att komma in med sina gamla
klänningar för att göra små ändringar eller att byta ut klänningen mot en
ny med rabatterat pris. Festikväll samarbetar även med oberoende lokala
designers i Malmö genom att erbjuda dem möjligheten att visa upp sina
kreationer i butiken innan de tillverkas i större skala, Odette förklarar att
de genom detta hoppas kunna bidra till fler jobbmöjligheter för marginaliserade grupper i Malmöområdet.
I början tvingades Odette nästan använda hela sin familjs besparingar
för att finansiera uppstarten av företaget: ”Det hade inte varit möjligt att
starta företaget om jag inte hade haft någon annan hållbar inkomstkälla,
dvs. mitt jobb”. De försökte också få stöd från Almi men nekades eftersom
Almi ansåg att klädindustrin var för riskabel där alltför få företag överlevde. Lyckligtvis kom de i kontakt med en engagerad affärsutvecklare på
Tillväxt Malmö som var ansvarig för projektet Highway to Business. Ett
projekt som hjälper och stöttar utländska entreprenörer med rådgivning
och att träffa rätt investerare och kontakter.
Att lyckas som entreprenör är enligt Odette inte så enkelt som det
ser ut: ”Hela systemet är skapat och skräddarsytt för att passa de stora
företagen”. Odette tillägger att det dessutom är ännu svårare att vara en
entreprenör med utländsk bakgrund eftersom att man saknar vissa viktiga faktorer som kan spela en avgörande roll vid företagsstart.
• Nätverket: Som nyanländ entreprenör har du kanske inte hunnit skaffat dig ett nätverk som kan hjälpa dig att spara ner på
dina startkostnader, exempelvis barndomsvänner som arbetar
som advokater, en vän som arbetar för kommunen eller vänner
som kan hjälpa dig med praktiska saker såsom inredning och
renovering av din nya affärslokal.
• Kapital: Utan den kontinuerliga injektionen av pengar i verksamheten, åtminstone det första året, är det nästan omöjligt
för företaget att nå ett break-even och överleva. Om du inte
kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till
andra finansiärer såsom investerare och banker. Utan nätverk,

kontakter och kunskap kan det som nyanländ vara svårt att
skaffa sig det kapital som behövs för att företaget ska överleva.
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• Skyddsnät: För många som startar företag är familjen det enda
skyddsnätet, det är de som kan stötta dig ekonomiskt, hjälpa
dig när det krisar och finnas där som känslomässigt stöd. Som
nyanländ är det inte säkert att du har din familj här och om
de är här, är det inte säkert att de har möjlighet att stötta dig.
Att starta företag innebär ett stort risktagande och det är inte
säkert att familjen vill att du ska ta det osäkra och riskfyllda
steget.
• Kunskap, normer och erfarenhet om marknaden: För att lyckas
som företagare krävs det att du förstår hur marknaden fungerar. Som nyanländ kan det ta tid att lära känna den lokala marknaden, kulturen och förstå hur andra osynliga marknadsfaktorer i det nya landet fungerar. En affärsidé i ett land fungerar
kanske inte lika bra i ett annat.
• Digitalisering: Trots att all nödvändig information om hur
man startar företag finns online är det inte säkert att alla kan
hitta och tillgodogöra sig informationen. Detta kan förklaras av
språkhinder, komplexa lagar och förordningar, teknisk okunnighet samt frånvaron av ett mänskligt stöd som kan guida en
rätt.
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Nyanländas företagande:
Framåtsyftande
rekommendationer för en
helhetsansats
80

Sara Thorgren och Trenton Williams

är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå
tekniska universitet. Hennes forskning har framförallt berört individuella
drivkrafter för att agera på möjligheter i yrkessammanhang. Bedriver tillsammans med Trenton Williams forskning om invandrares företagande.81
Sara Thorgren

är assisterande professor i management och entreprenörskap vid Kelley School of Business, Indiana University, USA. Hans forskning
har framförallt berört identitet och förmågan att anpassa och förändra sig
under knappa förhållanden.
Trenton Williams

80 Stort tack till alla invandrade aspirerande entreprenörer som så generöst berättat om sina erfarenheter samt alla
näringslivsutvecklare, projektledare, utbildare och företagsrådgivare som har diskuterat möjligheter, hinder och förslag på
förbättringar inom ramen för satsningar på nyanländas företagande. Det är alla dessa intervjuer, samtal och möten som har
mynnat ut i kapitlets rekommendationer. Vi vill rikta ett särskilt tack till Dr. Dianne Tyers som introducerade oss för många
goda exempel från Kanada, och belyste fördelarna med en helhetsansats. Vi tackar även alla som har läst och kommenterat
på tidigare versioner av kapitlet.
81 Forskningen har bedrivits genom anslag från Familjen Kamprads stiftelse [ref# 20170045].

Inledning
”Gift par startar efter åtta år i Sverige mejeri med palestinska ostar
byggda på recept som ärvts i generationer.” 82
“Maria vägrade leva på socialbidrag och startade eget istället. Idag
driver hon städfirma och erbjuder andra somalier att starta företag
i hennes lokaler.” 83

Sara Thorgren och Trenton Williams • Nyanländas företagande: Framåtsyftande rekommendationer för en helhetsansats

59

”Familj från Syrien driver efter tre år som vidarebosatta flyktingar
till USA ett framgångsrikt cateringföretag.” 84
“Du kommer aldrig att hitta ett jobb som frisör, sa arbetsförmedlaren
till Linda Ebids när hon kom till Sverige från Syrien 2015. Hon vägrade att ge upp och driver nu en skönhetssalong i Upplands Väsby.” 85
”Syriska flyktingentreprenörer lyfter Turkiets ekonomi.” 86
Det är nog många, oavsett politisk tillhörighet, som önskar mer av den
sortens nyheter. Vår forskning visar dock att även om många som får
uppehållstillstånd i Sverige gärna skulle vilja försörja sig som företagare är det inte så enkelt att faktiskt göra det. Det behövs förståelse och
kunskaper om kunder, leverantörer, konkurrenssituationen, bokföring,
skattesystem, ingångna avtal, tillstånd samt kontakt med myndigheter.
Utöver det måste företaget även kunna generera så pass mycket marginal att det blir en källa till inkomst. Det är mot den bakgrunden det här
kapitlet har kommit till. Syftet är att förse politiker, beslutsfattare och
tjänstemän med fördjupad förståelse om nyanländas företagande samt
presentera framåtsyftande rekommendationer baserade på vår egen och
82
83
84
85
86

Nablus Mejeri (2020)
Karlsson, P (2016)
Sanchez, T (2018)
Alnahhal, S (2020)
Srivastava, M (2016)
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andras forskning och erfarenhet. Syftet är inte att kommentera specifik
partipolitik eller liggande politiska förslag avseende integration. Vi har
valt att inte diskutera vilka likheter och/eller skillnader som våra rekommendationer har jämfört med olika partiers integrationspolitik.
Kapitlet inleds med ett avsnitt som sammanfattar internationell forskning om etablering i mottagarlandet för kvinnor med flyktingbakgrund.
Därefter följer ett avsnitt med lärdomar från vår egen pågående forskning
kring nyanländas företagande i Sverige, som dock inte fokuserar specifikt
på kvinnor. Det följs upp av framåtsyftande rekommendationer ämnade
att adressera de målsättningar som staten har kommunicerat genom tidigare etablerings- och integrationssatsningar:
1. Nyanlända ska i större utsträckning, och mer effektivt än idag,
komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället.
2. Nyanländas företagande ska främjas.
3. Nyanlända kvinnors integration och sysselsättningsgrad ska
särskilt främjas.87
I arbetet med rekommendationerna har vi antagit att de generella
ramarna är desamma som idag, dvs. staten bekostar svenskundervisning
och etableringsprogram samt satsar pengar på att främja nyanländas
företagande.
Våra rekommendationer förespråkar en helhetsansats, då vi finner det
ineffektivt att behandla nyanländas företagande som en isolerad enhet.
Om nyanländas företagande inte behandlas som en del i ett större integrationssammanhang riskerar insatser, oavsett hur genomtänkta de än
må vara, att ge liten effekt. Vi avslutar kapitlet med förslag på frågor som
bör utredas vidare samt avrundande kommentarer. För förklaring kring
hur begreppen nyanländ, flykting och invandrare används i detta kapitel,
se nedanstående ordlista.
87 Se t.ex. Näringsdepartementet (2018). En effektiv etableringstid, Näringsdepartementet (2018). Ändring av uppdrag
att främja nyanländas företagande i Sverige och Näringsdepartementet (2019). Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors
företagande.
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ORDLISTA
Definitioner kring nyanlända, invandrare och flyktingar är inte
absoluta. För vissa definitioner är det även så att olika myndigheter nyttjar olika definitioner för sina verksamheters syften.
I det här kapitlet som presenterar en generell diskussion och
idéutveckling kring nyanländas företagande finns inte ett behov
av definitioner på detaljnivå. Så här har vi dock använt vanligt
förekommande begrepp i kapitlet:
Asylsökande: Person som ansöker om skydd av en stat, men
som ännu inte har fått besked på ansökan.
Nyanländ: Person som beviljats uppehållstillstånd som flykting,
kvotflykting eller skyddsbehövande. Det inkluderar även personens anhöriga. Vi har behandlat begreppet nyanländ som något
personen är under de första 2–3 åren med beviljat uppehållstillstånd.
Flykting: En person som har tvingats att lämna sitt land.
Invandrare: En person som har flyttat från ett land till ett annat.
Inkluderar således begreppen nyanlända och flyktingar, men
även alla andra som har flyttat till ett land men som inte har flytt.
Vi har även använt termen invandrare för vad nyanlända blir
efter det att de inte längre kan anses vara nyanlända.
Entreprenör/företagare: Person som startar och/eller driver
företag.

Policyrelevanta lärdomar från tidigare
forskning om nyanlända kvinnors
etablering
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Detta avsnitt fokuserar på insikter från tidigare internationell forskning
om etablering bland kvinnor med flyktingbakgrund, då tidigare forskning
i mycket liten utsträckning studerat entreprenörskap bland nyanlända
kvinnor. Forskning om hur kvinnor med flyktingbakgrund har upplevt
den första tiden i mottagarlandet och vad som visar sig underlätta respektive försvåra etableringen kan fungera som ingångsvärden att relatera till
vid läsning av de framåtsyftande rekommendationerna i avsnitt fem.
Kvinnor med flyktingbakgrund upplever etablering i det
nya landet som stressande
En genomgång av befintlig forskning om kvinnor med flyktingbakgrund
visar att det är en grupp som generellt sett möter många utmaningar.
Forskning har bland annat visat hur både flykten och etableringen i det
nya landet kan generera händelser och förändringar som är stressande,
såsom att leva under knappa ekonomiska förhållanden, att dra på sig
kostnader eftersom systemen är svåra att förstå, att sociala relationer
blir uppbrutna, bristande förståelse för kulturen i det nya landet och nödvändigheten att redan från start förväntas navigera det som fram till migrationen varit okända lagar och normer för individen.88 Upplevelsen de
första åren kan således vara att man känner sig ensam i en okänd kultur,
oförmögen att verka i det nya samhället, stress över att inte ha kvar det
naturliga stödsystemet i hemlandet, bristande förståelse kring bidragssystem och oro över att det är svårt att få pengarna att räcka utöver basbehoven.89 Trygghet skapas genom nära relationer med andra kvinnor
med flyktingbakgrund, även om känslan av att vara ensam och isolerad
kvarstår så länge interaktionen med lokalbefolkningen är begränsad.90
88 King, R.U., et al., (2017)
89 Vromans, L., et al., (2018)
90 Kristjánsdóttir, E.S. och Skaptadóttir, U.D. (2019)

Känsla av okunskap får kvinnor med flyktingbakgrund
att avstå från tillgängliga tjänster
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Det finns många förklaringar till varför kvinnor med flyktingbakgrund
inte nyttjar de tjänster som finns att tillgå i mottagarlandet. En studie om
kvinnors tillgång och nyttjande av hälsovård i Kanada visade att det var
finansiella, sociala och strukturella faktorer som stod i vägen.91 Mycket
handlade om en känsla av okunskap: Vilka tjänster finns och hur finansieras de? Är det möjligt att nyttja tjänsten utan att tala språket? Sker
interaktion mellan män och kvinnor? Hur kan jag ta mig till tjänsten med
allmänna transportmedel?
Begränsad utbildning, språkkunskaper och sociala
nätverk sätter professionella begränsningar för kvinnor
med flyktingbakgrund
Ett viktigt steg för kvinnors integration är ökad delaktighet på arbetsmarknaden. Forskning visar dock att även när kvinnor med flyktingbakgrund deltar på arbetsmarknaden slår de relativt fort i taket för sin egen
utvecklingspotential. Detta följer av begränsade färdigheter i mottagarlandets språk, brist på formell utbildning, brist på kontakter, deras egna

kulturellt definierade könsroller (t.ex. vem so ska vara familjeförsörjare)
och arbetsgivares könsstereotypa fördomar (t.ex. ”kvinnor med flyktingbakgrund arbetar inom den här branschen, inte den där”).92
Goda språkkunskaper ökar självständigheten bland
kvinnor med flyktingbakgrund
Goda språkkunskaper i mottagarlandets språk har identifierats som en
av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik integration.93 Det handlar
inte enbart om att språket ökar chanserna till arbete och högre inkomst,
det är även kopplat till integration i en vidare mening. För en bra start i
det nya landet behöver den nyanlända goda färdigheter i det nya språket.
Goda språkkunskaper behövs för att kunna kommunicera kring boende,
91 Guruge, S., et al., (2018)
92 Koyama, J., (2015)
93 Chiswick, B.R. och Miller, P.W (2015)

sjukvård, barnens skolgång och för att kunna ta del av etableringstjänsterna. Forskning visar att goda språkkunskaper ökar kvinnors självständighet; genom goda förmågor i det nya språket kan kvinnor t.ex. uppsöka
sjukvård på egen hand, söka jobb, tala för sig själva i olika situationer och
dessutom hjälpa barnen med hemläxor och vara delaktiga i deras skolgång.94
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Slutsats inför utformning av sysselsättningsfrämjande
åtgärder
Utifrån de ovan beskrivna lärdomarna från tidigare forskning drar vi slutsatsen att följande punkter är viktiga att fokusera på vid utformandet av
sysselsättningsfrämjande åtgärder:

a) svenskinlärning
b) tillhandahålla information på hemspråket om vilka sysselsättningsfrämjande stödinsatser och aktiviteter som finns och hur
de fungerar
c) tillhandahålla insatser genomförda på hemspråket
d) bistå deltagare med information om hur man tar sig med allmänna transportmedel till insatserna
e) möjlighet att kombinera insatser med att ha barn (t.ex. vara
med via länk eller kunna ta med barn på aktiviteter)
f) möjligheter att interagera med den svenska lokalbefolkningen
Vi har även tagit hänsyn till ovanstående punkter i utvecklandet av de
framåtsyftande rekommendationerna kring nyanländas företagande presenterade i avsnitt fyra.

94

Saksena, J. och McMorrow S.L, (2019)

Policyrelevanta lärdomar från vår
forskning om nyanländas företagande
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Vi har i vår pågående forskning intervjuat invandrare som har deltagit i
någon slags satsning för att främja företagande bland nyanlända. Därutöver har vi även gjort deltagande observationer i utbildningar inom projekt
för nyanländas företagande och intervjuat en rad olika personer som projektlett, utbildat eller givit personlig företagsrådgivning inom ramen för
satsningar på nyanlända.
För det här kapitlets syfte har vi sammanställt en rad lärdomar som vi
anser är av särskild relevans att beakta vid utformandet av policy kring
nyanländas företagande. Lärdomarna baseras på vår analys av cirka
hundra intervjuer. Det är dock värt att notera att detta är de generella lärdomar vi som forskare dragit från en relativt heterogen grupp. Även om
dessa lärdomar kan vara kvalitativt relevanta för utformning av framtida
satsningar är det viktigt att poängtera att det finns stor variation inom
gruppen nyanlända och dessa lärdomar förmedlar generella insikter från
de intervjuer vi gjort. Givet den forskningsmetod som använts förmedlar
lärdomarna inte statistiskt säkerställda samband, utan identifierar istället vilka aspekter som främjar eller försvårar nyanländas företagande.
Kvalitativa lärdomar om nyanländas egna uppfattningar
om företagande i Sverige
De nyanlända aspirerande företagare vi har intervjuat:
• Upplever Sverige som ”möjligheternas land” då all utbildning
är avgiftsfri, att staten stöttar personer som vill starta företag
med utbildning, rådgivning och bidrag, och att alla står lika
inför lagen.

• Lockas av tanken att vara sin egen chef och att få chansen att
driva företag i ett stabilt land med låg korruption.
• Har generellt låg tillit till myndighetspersoner. De vet inte
vilka de kan lita på och för vissa har staten i hemlandet varit
synonymt med något som gör deras liv mer besvärligt.

• Upplever språket som det största hindret för att kunna starta
och driva företag i Sverige.
• Oroar sig över hur de ska kunna förstå alla svenska lagar och
regler, de vill göra rätt.
• Oroar sig över hur de ska förstå skattesystemet då det inte
fanns ett liknande system i hemlandet.
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Kvalitativa lärdomar om startsträckan från nyanländ till
företagare i Sverige
I intervjuer framhåller aspirerande nyanlända företagare, projektledare
och andra aktörer (t.ex. affärsrådgivare) att:

• Nyanlända med och utan företagarerfarenhet står olika långt
ifrån en möjlig företagsstart i Sverige.
• Nyanlända har generellt sett svårt att bygga ett finansiellt kapital om de inte har inkomst.
• Förståelse för marknaden och kontakter med eventuella företagsintressenter är svåra att bygga för nyanlända som har minimal interaktion med etablerade svenskar och svenska organisationer andra än Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Kvalitativa lärdomar om utformning av
företagsrådgivning till nyanlända
I intervjuer lyfter aspirerande nyanlända företagare, projektledare och
andra aktörer (t.ex. affärsrådgivare) att:

• Individuell företagsrådgivning är centralt för nyanländas företagande.
• Individuell rådgivning på hemspråket är viktigt vid företagsstart som nyanländ.
• I intervjuer med projektledare för nyanländas företagande och
affärsrådgivare lyfts behovet av omfattande individuell rådgivning både före och lång tid efter företagsstart.

Fem framåtsyftande rekommendationer
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Baserat på vår egen pågående forskning och andras forskning, föreslår vi
fem framåtsyftande rekommendationer som syftar till att främja en mer
effektiv etablering och högre sysselsättningsgrad hos både nyanlända
kvinnor och män. Som nämnts i inledningen syftar rekommendationerna
till en helhetsansats, där nyanländas företagande inte ses som en isolerad
etableringsaktivitet. För att satsningar för att främja nyanländas företagande ska bli effektiva bör de ingå i ett i övrigt välfungerande system för
integration. Utifrån en sådan helhetsansats är våra rekommendationer
för att främja sysselsättning, genom eget företag eller anställning:
1. Kortast möjliga väntetid på beslut om uppehållstillstånd.
2. Omedelbar inventering av färdigheter och yrkesambitioner vid
beviljat uppehållstillstånd.
3. Omedelbart företagarspår för personer med erfarenhet av att driva
företag.
4. Omfattande integrationsprogram för alla som inte går ett omedelbart företagarspår.
5. Insatser för invandrare med anställning och ambition att starta företag.
Nedan följer en genomgång av rekommendationerna. Det är viktigt att
poängtera är att medan vår pågående forskning ger underlag för att föreslå
insatser inom dessa områden öppnar vårt forskningsunderlag inte upp för
att därutöver även specificera vilka aktörer som ska göra vad. Eftersom vi
rekommenderar en form av helhetsansats som saknas idag bör frågan om
vem som ska ansvara för insatserna och hur de ska koordineras utredas.
En sådan utredning ligger dock bortom ramen för detta kapitel (se förslag
för framtida utredningar under avsnitt fem). Den stora utmaningen med
nedanstående förslag är just att organisera en helhetsansats, där olika
aktörer, regelverk och aktiviteter är 100 procent samspelta. Det är utan
tvekan så att varje enskild rekommendation kan vara till nytta. Men det
är helhetsgreppet som skulle kunna göra den stora skillnaden och bilda
en koordinerad, positiv och effektiv start för samtliga nyanlända i Sverige.

#1: Kortast möjliga väntetid på beslut om
uppehållstillstånd
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Trots att detta är ett kapitel om nyanlända – det vill säga en kategori av
människor som uppstår efter att ett beslut tagits om uppehållstillstånd –
är vår första rekommendation att ändå vidga perspektivet något och se till
tiden före ett beslut. Att vara asylsökande i väntan på uppehållstillstånd
innebär att leva under långvarig osäkerhet och att sakna individuellt handlingsutrymme. En lång väntan på besked riskerar att många asylsökande
mår dåligt och tappar styrfart. Vår pågående, ej publicerade, forskning
visar på hur långa väntetider kan nagga asylsökandes förtroende och syn
på Sverige i kanten. För att nyanlända effektivt ska komma i arbete eller
utbildning och etablera sig i samhället behöver vi ta tillvara och möta den
drivkraft som fört dessa individer till att söka ett nytt liv i Sverige. Långa
väntetider innebär även att det eventuella kapital som flyktingar hade
med sig när de kom till Sverige kan vara helt, eller i stora delar, förbrukat
när de fått klartecken att starta företag. Vårt förslag är därför att sätta hög
prioritet på att minimera väntetiden till beslut om uppehållstillstånd.
Det är även viktigt att asylsökande får göra något meningsfullt under
väntetiden. Deltagarna i vår forskning berättade att de önskade att de
redan vid ankomst till Sverige fått uppge vilka kvalifikationer de har, och
sedan fått något meningsfullt att göra som skulle gynna Sverige, istället
för att delta i satsningar där de tränar matlagning, dans och liknande. Deltagarna framförde även att de vill känna sig värdefulla och att deras kvalifikationer kan upprätthållas och komma till nytta i avvaktan på beslut.
Även om insatser för att korta väntetider är resurskrävande, måste det
ställas mot att individer som efter lång väntan på beslut går in i kategorin
nyanländ som håglös, deprimerad och möjligtvis med en negativ uppfattning om Sverige och dess bemötande av flyktingar. Det behöver istället
skapas bästa möjliga förutsättningar för att personer med ett färskt uppehållstillstånd i handen har all den nödvändiga kraft och ork som behövs
för att starta ett nytt liv i Sverige.

#2: Omedelbar inventering av färdigheter och
yrkesambitioner vid beviljat uppehållstillstånd
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Vår andra rekommendation är något som i viss mån redan görs idag, men
där vår forskning tyder på att det finns utvecklingspotential. Det behövs
en omedelbar inventering vid beviljat uppehållstillstånd av vilka färdigheter och egna yrkesambitioner som nyanlända har. För färdigheter handlar
det om två delar; att dokumentera vilken yrkesbakgrund personen har
och att testa personens färdigheter i svenska språket.
I vår forskning uppger många nyanlända att det saknas en effektiv
dialog mellan myndigheter och dem som individer. De framför t.ex. att
de önskar att i samma stund som de beviljades uppehållstillstånd hade
funnits någon som hade haft en dialog med dem om deras framtida yrkesverksamma liv i Sverige. Idag fångas till viss mån vissa yrkesfärdigheter
upp, nyanlända med ett visst legitimationsyrke kan exempelvis inleda
en valideringsprocess. Men det finns också en stor andel nyanlända med
färdigheter som är svårare att översätta till vårt svenska system, såsom
individer som tidigare har arbetat åt familjeföretaget, haft diverse ströjobb eller läst några år på universitet men utan att ha tagit examen. Det
som har lyfts i våra intervjuer är att deras färdigheter lätt glöms bort av
rådgivare, exempelvis arbetsförmedlare, när en plan ska stakas ut för livet
i Sverige.
En inventering av den nyanländas yrkesambitioner handlar om att
fånga upp vad individen själv har för planer för hur hen ska få sysselsättning, och även att identifiera när inga egna planer finns. Det möjliggör
inte bara en identifiering av vilka nyanlända som har erfarenhet av att
driva företag, utan identifierar även hur långt språkkunskaperna räcker
vid beviljat uppehållstillstånd (t.ex. för att utföra arbetsuppgiften är
språknivå Y tillräckligt, men inte X). Att fly sitt land kan öppna upp för
nya högre mål och ambitioner än vad man tidigare hade, och någonstans
behöver den motivationen fångas upp samtidigt som den kopplas till vad
som är realistiskt möjligt. Detta kan vara särskilt relevant för nyanlända
som inte har haft ett jobb eller yrke i sitt hemland, exempelvis kvinnor
som inte har lönearbetat utanför hemmet. Genom att veta vad den nyan-

lända kommer att vara motiverad att göra, har vi möjligheten att från första början matcha lämpliga stödaktiviteter från stat och kommun samt ge
förslag när individen själv inte har egna idéer.
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#3: Omedelbart företagarspår för personer med
erfarenhet av att driva företag
Vår tredje rekommendation är att det vid beviljat uppehållstillstånd
erbjuds ett företagarspår för personer som har erfarenhet av att driva
företag och vill göra det även i Sverige. För nyanlända som har erfarenhet
av att driva företag går det mycket snabbare och smidigare att komma
igång än för dem som inte har erfarenhet. De med erfarenhet av företagande behöver inte svenskan som ett verktyg för att förstå vad det innebär
att vara företagare. De kan snabbt identifiera vilka kunskapsluckor de har
och tillgodogöra sig dem. De kan därför sättas på ett företagarspår direkt.
Utformandet av ett omedelbart företagarspår skulle kunna hämta
inspiration från hur de arbetat i Ronneby kommun.95 Där har nyanlända
med bakgrund av företagande tidigt identifierats och ifall de är intresserade av att driva företag i Sverige har de direkt erbjudits individuell rådgivning med att utveckla sin företagsidé, affärsplan, kapitalbehov och resul-

tatbudget. Företagsrådgivare har vidare bidragit med individuell hjälp
kring hur kundunderlag kan beräknas, var de behöver synas, och försett
personerna med ett nätverk av relevanta företag och myndigheter för att
lära känna sin bransch i Sverige och komma igång med företaget. För att
ett sådant företagarspår ska kunna fungera i praktiken förutsätter det en
individuell och mycket omfattande, tillgänglig och långsiktig stödfunktion även efter det att den nyanlända har startat företaget. De nyanlända
företagarna har kommit till rådgivarna för att framförallt få stöd kring
hur de kan kopplas samman med potentiella leverantörer, kunder och
anställda samt hur de ska förstå specifika lagar och regler samt ansöka om
olika typer av tillstånd. Förutom företagsrådgivning inkluderar det även
individuell hjälp med översättningar, tolkstöd och information tillgänglig
på hemspråket. Stödfunktioners långsiktighet måste säkras och kan inte
95 Starta företag för nyanlända (2019)
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bygga på kortsiktiga projektpengar eller frivilliginsatser från privatpersoner och ideella organisationer.
Inspiration till företagarspåret kan även hämtas från Skellefteå kommun. Där har de likt i Ronneby tidigt identifierat personer med bakgrund
av företagande eller med ambition att starta företag. Vad näringslivsutvecklare noterade var att många nyanlända tar med sig en affärsidé från
hemlandet men väl på plats i Sverige har de svårt att anpassa den till de
marknadsförutsättningar som finns lokalt. När företagsrådgivare har
åskådliggjort för aspirerande företagare hur konkurrensen ser ut (t.ex.
det finns litet utrymme på orten för ytterligare en livsmedelsbutik med
importerade varor) och att det kommer att vara svårt att få finansiering,
har de nyanlända haft svårare att justera sina idéer än vad personer redan
etablerade i Sverige har. Kommunen har därför styrt om en del av de
initiala insatserna för företagande från att vara enbart företagskunskaper
till att fokusera mer på att utveckla entreprenöriella kompetenser och
förmågor, såsom att hantera förändrade förutsättningar, lösa problem,
söka information och ta egna initiativ. Därutöver har de till följd av kulturkrockar identifierat behovet av att utbilda nyanlända om hur företagare i
Sverige bygger relationer med andra företag i branschen. Sådana färdigheter är särskilt viktiga då samverkan är något som alla nya företag i viss mån
behöver göra, oavsett om de drivs av en nyanländ eller inte.
#4: Omfattande integrationsprogram för alla som inte
går ett omedelbart företagarspår
För gruppen nyanlända som aldrig tidigare har drivit ett företag eller
som inte besitter expertis som är direkt överförbar (t.ex. nyanlända med
erfarenheter från redovisningsbyrå i hemlandet) till den svenska kontexten behövs ett omfattande integrationsprogram. Denna grupp behöver
både lära sig om hur man startar och driver företag men också lära sig ny
sakkunskap (i fallet redovisningsbyrå alla svenska regelverk kring affärsredovisning), men för att kunna tillgodogöra sig dessa kunskaper behövs
först goda kunskaper i svenska. Vår fjärde rekommendation är därför ett
omfattande integrationsspår med särskilt språkfokus.

Rekommendationen, som bygger på fyra delkomponenter, syftar till
att ge förslag på hur etableringsprogrammet kan förbättras, det skulle
därmed omfatta samtliga nyanlända. Programmet skulle skapa en bra
grund för all typ av integration och sysselsättning, inte bara företagande.
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Integrationsprogrammet består av:
1. ett standardiserat språkreferenssystem
2. ett gediget kurspaket som matchar det standardiserade
språkreferenssystemet
3. arbetsplatsförlagd utbildning, och
4. mentorskapsprogram
Om alla dessa delar vore på plats bedömer vi att nyanländas chanser
att snabbt etablera sig i Sverige ökar. De personer som aldrig har drivit
ett företag eller vars expertis inte är direkt överförbar till den svenska
kontexten, men som har ambition att starta företag, kan när de har med
sig flera kategorier av språk och erfarenhet från arbetsplatsförlagd utbildning slussas in i individuell rådgivning (se formerna för sådan under
rekommendation #3) eller i starta-eget-kurs (se rekommendation #5),
beroende på hur långt kommen affärsidén är.
1) Standardiserat språkreferenssystem för nyanlända och
arbetsgivare
Den första komponenten är att använda ett referenssystem, som
ska kunna nyttjas av både nyanlända och potentiella företagsintressenter, för att identifiera hur långt nyanländas språkfärdigheter räcker. Det behövs således allmänna standardiserade
schabloner som kan indikera vilken språknivå som behövs för
att på ett tillräckligt sätt kunna utföra arbetsuppgifterna i olika
yrken (t.ex. restaurangägare, konsult, lokalvårdare, lagerarbetare, busschaufför, vårdbiträde på äldreboende, elevassistent,
butiksbiträde, läkare i allmänvården). Även om det idag finns
ett språkreferenssystem som används inom exempelvis SFI,
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framkom det av våra intervjuer att det inte är tydligt för nyanlända vilken språkskicklighet de kommer att behöva för att
kunna utföra olika arbetsuppgifter. Det är inte heller tydligt för
företagsintressenter och arbetsgivare vad det innebär i praktiken om den nyanlända i sin presentation av sig själv skriver
att hen har klarat en viss nivå av svenska. Språket är centralt
för att integreras på arbetsmarknaden och det är därför av
yttersta vikt att företagsintressenter och arbetsgivare förstår
vad den nyanlända kan, och inte väljer bort kandidater bara
på grund av att de inte förstår vilken språknivå personen har.
Detta skulle även göra det tydligare för den nyanlända vilken
nivå av svenska de behöver uppvisa för att ha en chans att vara
med och konkurrera om vissa jobb och sysselsättningsfrämjande satsningar. Rekommendationen är därför att det finns
ett språkreferenssystem där såväl nyanlända som företagsintressenter och arbetsgivare med en enkel sökning på internet
direkt ska kunna veta exakt vad som menas med en viss nivå,
och vilka arbetsuppgifter som generellt kan klaras av om en
viss nivå har uppnåtts.
Det som vidare framkommit i våra intervjuer är att de
nyanlända upplever att språknivån mellan deltagare i samma
grupp varierar. Vidare framkommer det att SFI-utbildningen
är långsam och att framsteg i språknivåer inte behöver betyda
att deltagarna har gjort faktiska framsteg. Det går, enligt dem
vi har intervjuat, inte att lita på att en viss avklarad nivå verkligen innebär en viss nivå av verklig förmåga att kommunicera
på svenska. Ett robust testsystem av nyanländas språknivå
skulle vara behjälpligt både för personer som gör individuella
etableringsplaner, för de nyanlända själva, för lärare i kurser
för integration samt för potentiella företagsintressenter/
arbetsgivare. Det första tillfället för ett språktest vore förslagsvis vid beviljande av uppehållstillstånd, vilket även kopplar till
rekommendation #2 om att snabbt komma igång och staka ut
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planer för framtiden. Utifrån resultatet kan sedan rekommendationer göras kring vad den nyanlända kan studera och bör
prestera för att nå individuella mål. Därefter kan de nyanlända
göra nya tester allteftersom de har lärt sig mer svenska för att
kunna uppvisa ett uppdaterat intyg på nuvarande språknivå.
För att inte missgynna nyanlända som bosätter sig i mindre
kommuner med färre resurser skulle testsystemet med fördel
kunna organiseras nationellt.
Genom att använda ett standardiserat språkreferenssystem
och ett robust testsystem är det möjligt för svenska arbetsgivare, långivare, kapitalinvesterare och andra typer av företagsintressenter att ha ett rättvisande och validerat underlag över
vilka uppgifter den nyanlända borde kunna utföra när hen har
uppnått en viss språknivå.
2) Gediget kurspaket som matchar det standardiserade
språkreferenssystemet
Den andra komponenten är ett gediget kurspaket som matchar
språknivåerna i den första delkomponenten. Vi föreslår att

kurspaketet ska vara obligatoriskt för nyanlända i yrkesverksam ålder som inte är självförsörjande. Det finns flera kategorier av språk som nyanlända behöver. Den första kategorin
är språk som alla, oavsett om de ska starta företag eller inte,
behöver för att kunna fungera i samhället (vad vi kan kalla ett
dagligt integrationsspråk). Det handlar om att lära sig hur man
i Sverige öppnar ett bankkonto, gör betalningar/överföringar,
använder allmänna transportmedel, bokar tid i tvättstugan,
källsorterar sopor, osv. Det är även viktigt att nyanlända i samband med språkkurser också tränar sin finansiella förmåga i
mottagarlandet för att klara privatekonomin, exempelvis i hur
man budgeterar, sparar, investerar, betalar skatt, tecknar försäkringar, ingår avtal samt tecknar och avslutar abonnemang.
Att förstå språket och frågor som rör ens vardag i Sverige och
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hur man sköter sin privatekonomi är grunden till att kunna
integreras. Det är därför viktigt att samtliga nyanlända, män
såväl som kvinnor, har möjlighet att lära sig detta så snart de
beviljas uppehållstillstånd. En sidorekommendation vore att
nyanlända som inte kan komma till ett klassrum (pga. små
barn att ta hand om, föräldraledighet, graviditet, eller att man
bor i en kommun där ett sådant program aldrig eller sällan ges)
skulle kunna genomföra en sådan språkkurs hemifrån.
Vad gäller kommunikation i arbetsliv och företagande utgår
det från en språkkategori som skiljer sig mycket från det dagliga integrationsspråket. För att kunna starta företag krävs
andra språkkunskaper. För att kunna starta och driva ett företag behöver personen lära sig hur man presenterar sitt företag,
förklarar sin affärsidé och hur man för dialog med potentiella
investerare. För anställning handlar det om hur man formulerar ett e-mail i en arbetskontext, hur man skriver ett CV och ett
personligt brev samt hur en jobbintervju går till.
Även om nyanlända i viss utsträckning ges möjlighet att
delta i sådana insatser har vi i vår forskning sett många exempel
på att nyanlända inte har fått med sig dessa kunskaper trots att
de på papperet ser ut att ha klarat flera språknivåer. Kurserna
behöver även inkludera träning i hur man kommunicerar och
interagerar med andra på olika arbetsplatser samt vilka generella oskrivna regler som normalt gäller på svenska arbetsplatser. Våra intervjuer med nyanlända visar tydligt på att de inte
hade fått sådan träning i tillräcklig utsträckning.
Utöver det dagliga integrationsspråket behövs således ett
eller flera lager av specialiserat språk. För den som inte har
erfarenhet av att driva företag behövs fackspråk kring det. För
den som behöver lära sig ett nytt område behövs ytterligare ett
fackspråk för just det. Den som vill starta en restaurang behöver exempelvis ett dagligt integrationsspråk, ett specialiserat
språk om hur man driver företag, samt ett specialiserat språk
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om hur man driver en restaurang. I korthet behövs ett kurspaket som täcker in strukturer och praxis för det skrivna språket
i en svensk arbetskontext, för det muntliga språket i en svensk
arbetskontext och för de kulturella antaganden som guidar vad
som är lämpligt beteende i en svensk arbetskontext.
Våra intervjuer med nyanlända indikerar att de kurspaket
som finns idag framförallt ger ett dagligt integrationsspråk,
men att de flesta saknar kurser i ett mer specialiserat språk.
Om ett kurspaket för nyanlända inte skapar förutsättningar
för flera lager av språk kommer insatserna till korta då nyanlända inte ges tillräckliga förutsättningar för att kommunicera
och interagera i en arbetskontext, oavsett om det handlar om
arbete genom anställning eller eget företagande.

3) Arbetsplatsförlagd utbildning
Den tredje komponenten är arbetsplatsförlagd utbildning. Alla
nyanlända som vi intervjuat vill vara en del av det svenska
samhället och känna att de gör något meningsfullt. Vi tror att

ett överbryggande integrationsprogram med arbetsplatsförlagd utbildning delvis skulle kunna adressera denna önskan.
Medan språkkurserna kan ge grunderna i de olika kategorierna
av språk är det faktiska erfarenheter av en eller flera svenska
arbetskontexter som kan hjälpa nyanlända att förvärva mer
sofistikerade färdigheter, både vad gäller terminologi och
faktiskt beteende i arbetskontexten. Den arbetsplatsförlagda
utbildningen skulle kunna vara hos arbetsgivare (för nyanlända som vill försörja sig genom anställning) såväl som hos
företagare (för nyanlända med ambition att starta företag).
Detta skulle kunna ske inom offentlig, privat och ideell sektor.
Detta skulle kunna vara i den traditionella formen av arbetspraktik, men även arbetsplatsförlagd utbildning av en mer
förbehållslös karaktär.
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Medan arbetspraktik framförallt ger nyanlända en chans
att under en begränsad period testa om deras yrkeskunskap
motsvarar de krav som finns i ett liknande yrke i Sverige är vår
rekommendation att arbetsplatsförlagd utbildning i integrationsprogram skulle kunna ha en bredare ansats än så. Att vistas
på en eller flera svenska arbetsplatser skulle kunna ses som en
nyckelkomponent i att lära sig språket och kulturen i Sverige.
I största möjliga utsträckning skulle sådan arbetsplatsförlagd
utbildning kunna kopplas till de kunskaper och färdigheter som
personen har med sig från hemlandet, även om den nyanlända i
dagsläget inte möter de krav på språk, utbildning och certifikat
för att utföra sådana uppgifter i Sverige. Den nyanlända kan då
allt eftersom hen studerat hur de som arbetar där gör hjälpa till
mer och mer. Exempelvis skulle en person som kört lastbil i
hemlandet kunna följa med renhållningsarbetare och en person
som har arbetat som kock skulle kunna vara i ett skolkök. När
sådan matchning inte är möjlig skulle den arbetsplatsförlagda
utbildningen istället kunna nyttjas för att fylla behov som finns
inom offentlig sektor, men som inte är möjlig att finansiera på
annat sätt. Det skulle kunna handla om att vara på äldreboenden/hemtjänst och ge brukare guldkant på tillvaron som vanligtvis inte inryms inom ordinarie personals tid, eller att vara en
resurs inom skol- och fritidsverksamhet. Enbart kreativiteten
sätter stopp för vilka möjligheter som finns.
En tydlig fördel med en bred ansats som denna där integrationen är i fokus för arbetsplatsförlagd utbildning är att det
kan bryta nyanländas isolering samt motverka missuppfattningar om Sverige och svenskt arbetsliv. Personer som har
låg utbildning och liten eller ingen arbetserfarenhet deltar på
samma villkor som alla andra och får förstahandserfarenheter
från vilka de kan bygga sin egen uppfattning om vilken framtid
de kan och vill skapa i Sverige. Detta skulle kunna vara särskilt
gynnsamt för integrationen av nyanlända kvinnor.

Hur förslaget skulle kunna omsättas i praktiken och vem
som skulle vara ansvarig kräver dock omfattande utredning.
Det blir särskilt viktigt att utreda hur det går att skapa former
för en sådan arbetsplatsförlagd utbildningskomponent utan
att det blir en börda för befintlig personal på de arbetsplatser
som tar emot nyanlända. Det är också viktigt att utreda hur
det skulle gå att skapa incitament för befintliga företagare att
ta emot nyanlända som vill lära sig mer om vad det innebär att
vara företagare i en svensk kontext.
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4) Mentorskapsprogram
Den fjärde komponenten är ett mentorskapsprogram för personer som har förvärvat avancerade kunskaper i svenska. Det
finns flera mentorskapsprogram i Sverige idag, men dessa
behöver utvecklas och systematiseras ytterligare. Ett mentorskapsprogram kan förse nyanlända som har förvärvat
avancerade språkkunskaper med verktyg och resurser att hitta
meningsfulla karriärmöjligheter. Ett mentorskapsprogram

i Kanada skulle exempelvis kunna fungera som förebild att
inspireras av.96 Det sträcker sig över sex månader och där mentor och adept träffas en timme varannan vecka. Mentorn har till
uppgift att introducera adepten för sina kollegor och sitt professionella nätverk. Adepten har i sin tur till uppgift att finna
relevanta kontakter i mentorns professionella nätverk (de
nyttjar LinkedIn för det) och kan be mentorn om stöd för att
ett möte kommer till stånd. Adepten förväntas även identifiera
lämpliga jobb att söka och få råd av mentorn på ansökningar.
Mentorn kan även ge råd kring hur jobbintervjuer genomförs,
testintervjua adepten och ge återkoppling.

96

Refugee Career Jumpstart Project (2020)

#5: Insatser för invandrare med anställning och
ambition att starta företag
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Vår femte rekommendation är att primärt rikta generella starta-eget-kurser till invandrare med anställning. Vår forskning tyder på att (1) när
generella kurser jämförs med individuell rådgivning/mentorskap är det
sistnämnda mer lämpligt för nyanlända, samtidigt som (2) många nyanlända aspirerande entreprenörer går in i anställning istället för att starta
företag. Det kan således finnas möjligheter att fånga upp deras intresse
för företagande genom generella starta-eget-kurser.
Som beskrivits ovan skulle nyanlända som har erfarenhet av att driva
företag förslagsvis erbjudas ett omedelbart företagarspår, medan vi
rekommenderar att nyanlända utan erfarenhet först skulle erbjudas
ett språkkurspaket för att sedan kunna erbjudas individuell rådgivning.
Generella starta-eget-kurser skulle därför istället primärt kunna riktas
till anställda invandrare som aspirerar på att starta eget företag, men som
inte med nödvändighet längre är nyanlända. I jämförelse med nyanlända,
som fortfarande är i ett etableringsprogram och i större utsträckning är
i behov av individuellt anpassat stöd har invandrare med anställning (a)
inkomst från anställningen som kan generera ett visst startkapital, (b)
mer avancerade språkfärdigheter och (c) med inkomst större möjlighet
att välja om företagande är något som lämpar sig bäst att ha som sidoinkomst till att börja med istället för att vara den enda inkomstkällan. Hittills har generella starta-eget-kurser framförallt riktat sig till nyanlända,
men vår rekommendation är att istället rikta dem till invandrare med
anställning. Kurserna ska dock fortsatt även vara tillgängliga för nyanlända.
Vår forskning indikerar att personer med flyktingbakgrund önskar att
de generella starta-eget-kurserna hade haft ännu större omfattning och
försett dem med mer detaljer kring att starta och driva företag. De önskar
att de hade fått information som gör att de känner sig säkrare i hur man
både gör rätt saker och gör saker rätt. En möjlig väg att adressera den
önskan vore att bygga starta-eget-satsningar på tre pelare, oavsett om
deltagarna är invandrare som har varit i Sverige under längre tid eller är

nyanlända: (1) en generell kursdel, (2) en sammanställning med detaljer
online och (3) individuell rådgivning.
1) Den generella kursdelen skulle kunna bestå av de traditionella
komponenterna om kurser i marknad, prissättning, finansiering, skatt och bokföring. Utöver detta skulle kursdelen även
träna deltagarnas färdigheter i problemlösning, kommunikation, emotionell intelligens, stresshantering, tidshantering
och dylikt.
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2) Den detaljerade sammanställningen online kunde likt hur de
gör i Kanada ge generisk information kring:
a) hur du kan tänka kring att utveckla en idé till en lönsam
affärsmodell
b) hur du skriver en affärsplan
c) fördelarna och nackdelarna med att köpa en existerande verksamhet jämfört med att starta eget
d) vilka olika typer av företagsformer som finns att välja
mellan
e) viktiga aspekter att beakta i valet av plats för företaget
f) statistik kring små företags överlevnad och råd för ett
framgångsrikt första år.97
Sammanställningen skulle även behöva innehålla ett mer
riktat innehåll för invandrare som:
g) om du är behörig att starta och driva företag i Sverige
och om företagsverksamheten kräver några licenser/
certifikat
h) vilka lagar och regler som rör specifika verksamheter
i) skatteguide
j) regler och standardförfaranden vid anställning av personal
97

Business guide for newcomers to Canada (2020)

k) regler kring anställningsvillkor
l) regler för import/export.
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Vår forskning tyder på att det vore särskilt värdefullt om informationen kring (g)-(l) fanns tillgänglig på ytterligare språk än
svenska (t.ex. engelska, arabiska och somaliska). Invandrare
skulle då känna sig tryggare i att de själva i lugn och ro har kunnat läsa sig till informationen och veta att de gör rätt. Detta
kopplar återigen till de olika kategorier av språk som finns. Om
målsättningen är att fler nyanlända ska driva företag, och att de
dessutom ska göra det i enlighet med lagar och regler, finns det
ett värde i att ge dem möjlighet att själva kunna ta in informationen på ett språk som de behärskar.
3) Den individuella rådgivningen skulle vara liknande den som
ges i företagarspåret i rekommendation #3. Förutom basrådgivning i form av avkodning av myndighetsbeslut, hjälp med
tillstånd och hjälp med att förstå skatteinbetalningar skulle det
även ingå en utökad rådgivning för personer som siktar på högteknologiska företag eller expansion. Denna rådgivning skulle
vara i form av expertrådgivning kring affärsmodeller, hur de
kan attrahera och behålla högkvalificerad personal, få tillgång
till internationella investerare och samt koppla samman dem
med partners i form av stora etablerade företag, statliga myndigheter och andra små företag.

Avslutande ord
Som ett inspel till framtida integrationsinsatser är det vår förhoppning att
kapitlet har givit idéer till framtida åtgärder och insatser för att främja nyanländas företagande och integration. Våra rekommendationer i korthet:
1. Kortast möjliga väntetid på beslut om uppehållstillstånd

2. Omedelbar inventering av färdigheter och yrkesambitioner vid
beviljat uppehållstillstånd
3. Omedelbart företagarspår för personer med erfarenhet av att
driva företag
4. Omfattande integrationsprogram för alla som inte går ett omedelbart företagarspår
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5. Insatser för invandrare med anställning och ambition att starta
företag
Våra fem framåtsyftande rekommendationer bygger på en helhetsansats
där policyinsatser för att främja nyanländas företagande inte kan behandlas isolerat från övriga integrationsinsatser. Givet den heterogena grupp
som nyanlända utgör vore det klokt att utforma två olika spår: ett spår för
dem med erfarenhet av att driva företag och ett annat spår för dem utan
erfarenhet. Att personer i den oerfarna gruppen ska bli självförsörjande
genom företagande under sina första två år med uppehållstillstånd är
förvisso möjligt, men mindre troligt. För personer utan erfarenhet av att
driva företag kan det bästa därför vara att först sikta på att få anställning.
De som fortfarande aspirerar på att bli företagare när de väl har en anställning är dock en utmärkt grupp att rikta generella starta-eget-kurser mot,
även om de då inte längre är nyanlända.
Vi vill slutligen göra ett medskick till beslutsfattare och politiker att
inte ta de nu rådande ramarna för givet som de enda bästa och möjliga,
utan ifrågasätta och utreda en rad frågor av övergripande karaktär som
skulle kunna ha stor påverkan på integration, och i förlängningen företagande. Några av dem exemplifieras här nedan.
• Vad ska vara kommunernas respektive statens ansvar för
finansiering och utförande av etablerings- och integrationsinsatser? Finns det skäl att ändra den uppdelning som råder idag?
• Vilka aktörer (exempelvis Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsanordnare, företagsrådgivare, näringsliv och civilsamhälle) ansvarar för vilka kompo-

nenter i helheten för att kunna samverka på ett bra sätt för att
fler nyanlända ska komma i arbete snabbare?
• Vad, om något, i nuvarande regelverk och insatser skapar inlåsningseffekter?
• Hur kan bidrags- och ersättningssystem utformas på bästa sätt
för att stödja de ovannämnda rekommendationerna?
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• Hur kan föräldraförsäkring och barnbidrag utformas så att
nyanlända kvinnor inte riskerar att hamna utanför etableringsoch integrationsaktiviteter?
• Vilken inverkan har kostnader för att anställa? Vilken inverkan
har nivåer för minimilön? Vilket behov finns av praktiskt inriktade utbildningar?
• Tas de lärdomar som genererats från tidigare insatser för nyanländas företagande tillvara vid utformningen av eventuellt
nya insatser kring nyanländas företagande? Följs det upp hur
många av deltagarna som startar ett inkomstbringande företag? Hur långlivade blir företagen? Tillfrågas projektledare,
affärsrådgivare och deltagare kring hur insatser för nyanländas
företagande kan förbättras, och nyttjas det i utformningen av
eventuella nya satsningar?
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Helene Mattisson kommer från Frankrike och flyttade till Sverige för
tio år sedan. Kort efter att Helene hade kommit till Sverige började hon
studera svenska på komvux samtidigt som hon praktiserade på Stockholms Kulturfestival. Helene skaffade strax efter ankomsten till Sverige
en enskild firma och F-skattsedel. Med bakgrund och erfarenhet från kulturbranschen, där egenföretagande är vanligt, var tanken att hon skulle
erbjuda sina tjänster som kulturproducent. Men utan ett större nätverk i
Sverige blev hon tvungen att lämna planerna som egenföretagare och tog
istället ett jobb som kommunikationsassistent. Anställningen gjorde att
hon inte behövde oroa sig över sin försörjning och kunde samtidigt bygga
upp sitt kontaktnät i Sverige. Drömmen att bli egenföretagare igen fanns
dock kvar hela tiden, och efter några år som anställd bestämde Helene att
det var dags igen: “Jag ville inte längre vara anställd”.
Idag driver hon sitt eget företag där hon erbjuder sina tjänster som
producent/projektledare inom kulturbranschen och kommunikationstjänster till mindre företag i övriga branscher. På sikt vill hon vara med
och skapa större kulturevenemang. Planen är att 80 procent av hennes
intäkt ska komma från dessa event och resten från kommunikationstjänsterna. Så fort företaget har tillräckligt med fasta inkomster kommer
Helene förvandla det till ett aktiebolag.
Som EU-medborgare mötte Helene inga administrativa hinder. Det
hon dock saknade var tydligare information om vilka stöd, utöver det
ekonomiska, som erbjuds arbetssökande som inte är svenska medborgare
eller har kommit hit som asylsökande. Helene var inte intresserad av att
hitta ekonomiskt stöd. Det hon saknade var snarare ett nätverk och information om hur man startar ett tjänsteföretag. Hon upplevde att hon som
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EU-medborgare och högutbildad förväntades hitta all information själv
och att man därför lätt faller mellan stolarna. Helene är dessutom tveksam till att Arbetsförmedlingens stödinsatser för att starta företag enbart
ges till personer som inte har något jobb: “Jag tycker att det är märkligt
att man erbjuder att bli egenföretagare endast först när allt annat har gått
åt skogen. Att bli egenföretagare kräver mycket motivation, energi, kämpaglöd. Inte säkert att det finns mycket av allt detta efter man har sökt
jobb i månader eller årtal utan resultat. Detta gäller både invandrare och
svenskar. ”
Helene upplevde också att hon som utrikes född, trots sin utbildning,
mötte flera svårigheter att hitta rätt kontakter. Enligt Helene fanns det
dessutom flera nätverk som myndigheterna hade kunnat informera om:
“Har man inte nätverket för att hitta jobb, har man inte heller nätverket
för att starta sin egen verksamhet”. Samtidigt tror hon att hennes franska
bakgrund kan vara en fördel, då hon kan nå den fransktalande marknaden,
men att det ibland också är en begränsning då flera potentiella kunder
tror att hon enbart arbetar mot den marknaden.
Genom Arbetsförmedlingen fick Helene tillslut hjälp av Nyföretagarcentrum, de hjälpte henne bland annat med hur man sköter sitt företag
administrativt. Helene är också tacksam över att hon genom Arbetsförmedlingen fick möjlighet att praktisera samtidigt som hon lärde sig
svenska på distans: ”Det gick smidigare och snabbare att lära sig språket
på det viset”.
Vidare pekar hon på vikten av att myndigheterna breddar sin bild av
vad man kan starta företag inom: ”Att bli företagare betyder inte nödvändigtvis att öppna en butik eller en restaurang, vi är väldigt många som
erbjuder andra typer av tjänster “. Helene upplevde att myndigheterna
är vana att arbeta med en typ av företag och att det saknas förståelse och
kunskap om andra typer av företag.

Helenes råd till andra som vill starta företag:

• Det är extremt viktigt att lära sig språket och kulturen i
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ditt nya land, men utöver det är det också viktigt att hitta
rätt kontakter. Det finns flera bra nätverk som kan hjälpa
dig att hitta rätt kontakter och stötta dig på vägen, några
av dessa är bland annat Business network international
(BNI) och LunchIN. Dessa nätverk har dessutom ofta fler
kontakter och bättre information om hur du startar företag och marknadsför ditt företag än myndigheterna.
• Ta god tid när du planerar och gör din verksamhetsplan,

låta den sjunka in och utvecklas i tankarna.
• För att lyckas med ditt företag måste initiativet komma

från dig själv. Att starta företag enbart därför att man inte
har hittat ett annat jobb är ingen bra start. Det är viktigt att
man har ett riktigt mål, syfte och en långsiktig plan på vad
man vill göra med sin karriär först och sitt företag sen.
• Struktur, struktur och mer struktur. För att lyckas med

ditt företag, oavsett vilken typ av företag det är, behöver du
en tydlig struktur som du sen följer. Ta fram en tydlig plan
med en budget, tydliga mål och milstolpar. Det är också
viktigt att du redan från start tänker på hur du ska hitta din
målgrupp och för att göra det måste du också skapa en bra
kommunikationsplan.
• Som invandrare och företagare är språket väldigt viktigt.

Ett tips är att starta företag med någon som redan har varit
i Sverige en längre tid, för att på så sätt enklare kunna lära
sig hur den svenska marknaden och myndigheterna fungerar, för att sen när det är dags enklare kunna starta ditt
egna företag.

Fallstudie: Stiftelsen Ester

Förutsättningar för
företagande bland
utrikes födda kvinnor
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Sofia Altafi

Sofia Altafi är en av grundarna till och ordförande för Stiftelsen Ester. År 2015

disputerade hon vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling som
handlade om kreditbedömningar av indiska mikrofinansinstitut. Idag driver
hon företag inom tapetbranschen.
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Andelen utomeuropeiskt födda som är inskrivna som arbetslösa på
Arbetsförmedlingen eller som är aktiva i olika stödprogram har ökat
under perioden 2000–2018.98 Ökningen kan delvis förklaras med att
andelen utomeuropeiskt födda i Sverige har ökat under samma tid. Sverige är ett av de länder i Europa med högst sysselsättningsgrad för inrikes födda. Skillnaden i sysselsättningsgrad är dock stor mellan inrikes
och utrikes födda, där utrikes födda kvinnor är den grupp som har lägst
andel sysselsatta. Bland utrikes födda kvinnor är sysselsättningsgraden
65,7 procent, jämfört med inrikes födda kvinnor som har en sysselsättningsgrad på 84,9 procent och utrikes födda män som har en sysselsättningsgrad på 74,0 procent. Även om sysselsättningsgraden mellan könen
skiljer sig åt för både inrikes och utrikes födda, är gapet särskilt stort i
gruppen utrikes födda.99 Inom gruppen utrikes födda kvinnor finns stora
skillnader i sysselsättningsgrad beroende på utbildningsnivå, tid i Sverige, ursprungsland och region i Sverige. Kvinnor som endast har förgymnasial utbildning och som är födda utanför EU och EFTA sticker särskilt
ut i statistiken; i denna undergrupp är andelen förvärvsarbetande endast
37 procent.100 Detta kan jämföras med utrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning som är födda i något av de andra nordiska länderna;
i denna jämförelsegrupp förvärvsarbetar 79 procent.101
I Sverige har arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få in marginaliserade grupper på arbetsmarknaden bestått av anställning, praktik,
utbildning och rehabilitering snarare än företagande. Även om Sverige
ur ett internationellt perspektiv står sig relativt väl vad gäller företagsklimat, är det främst stora företag samt snabbväxande företag verksamma
inom innovativa branscher som främjas av det svenska systemet, medan
förutsättningarna för små företag inte är lika gynnsamma. Nyföretagan98 Galte Schermer, I. (2020)
99 SCB (2019)
100 SCB gör skillnad på begreppen sysselsatta och förvärvsarbetande. Sysselsatta kan delas upp i medhjälpande hushållsmedlemmar och förvärvsarbetande. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en inkomst från lön
eller näringsverksamhet som överstiger ett gränsvärde. Alla personer som är yngre än 16 år och äldre än 74 år räknas som
sysselsatta och inte som förvärvsarbetande (SCB).
101 Tillväxtverket (2019a)
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det i Sverige är till exempel lågt i en internationell jämförelse102 och i en
jämförelse mellan OECD-länderna av utlåningen till små- och medelstora
företag placerar sig Sverige lågt.103 Detta speglas också i attityderna kring
företagande, där ”gott företagande” ofta förknippas med det möjlighetsdrivna, gärna högteknologiska, företagandet med stor tillväxtpotential.
Varken svenska myndigheter eller banker förväntar sig att företagare ska
komma från grupper som står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt finns
forskning från en svensk kontext som visar att en satsning på nyföretagande som arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan vara mer effektiv jämfört
med en satsning på traditionellt rekryteringsstöd.104
Det fanns år 2016 omkring en halv miljon företagare i Sverige.105 Inom
gruppen företagare finns stora skillnader, framförallt mellan män och
kvinnor: 10% av alla inrikes födda män och 7% av alla utrikes födda män är
företagare medan 4% av alla inrikes födda kvinnor och 3% av alla utrikes
födda kvinnor är det.106
Det finns också stora skillnader mellan de företag som drivs av kvinnor
och de som drivs av män i Sverige. En rapport från Folksam från 2014 fann
till exempel väsentliga skillnader i genomsnittlig månadsinkomst. För
kvinnliga småföretagare var den 24 800 kronor och för manliga småföretagare 39 600 kronor.107 Kvinnor driver också i betydligt större utsträckning
än män företag med en omsättning under en miljon kronor. Inkomst- och
omsättningsskillnaderna mellan män och kvinnors företag återspeglar
till stor del skillnader i sammansättning efter bransch. Män är i betydligt
större utsträckning egenföretagare inom den relativt välbetalda byggsektorn medan kvinnor som är egenföretagare arbetar inom det sämre
betalda området personliga tjänster. Gruppen utrikes födda kvinnor som
driver företag sticker också ut på andra områden. Deras företag är i större
utsträckning än jämförelsegrupperna ”fysiska personer”, det vill säga
enskilda firmor. Som grupp driver kvinnor i större utsträckning än män
102 Holmström (2019)
103 Ds 2015:43
104 Carling, K och Gustafson, L. (2000)
105 Begreppet ”företagare” definieras här som ”operativ företagsledare”, det vill säga den person som sköter den löpande
förvaltningen i ett företag med minst en förvärvsarbetande (Tillväxtverket, 2019a).
106 Tillväxtverket (2019a)
107 Folksam (2014)
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företag med endast en förvärvsarbetande och utrikes födda kvinnor är
den grupp som i lägst grad driver bolag med sex eller fler anställda.108
Den skeva företagandestatistiken går inte ihop med svensk jämställdhetspolitik, vars övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av jämställdhetsmålen
syftar till att kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och
driva företag som kan växa och generera en inkomst och som även ger
ekonomisk trygghet och självständighet under pensionsåren.109
Svensk politik på området
På senare år har den svenska regeringen tillskjutit medel för att stödja
företagande bland nyanlända och utrikes födda. Under åren 2016–2019
avsattes totalt 77 miljoner kronor för en satsning på nyanländas företagande. Efter det första året breddades uppdraget till att även innefatta
personer med utländsk bakgrund utan eller med begränsad erfarenhet av
svenskt arbetsliv. Parallellt med dessa satsningar har regeringen avsatt
totalt 53 miljoner kronor för åren 2018–2021 för en särskild satsning på
nyanlända kvinnors samt utrikes födda kvinnors företagande. Regeringen har gett samtliga av dessa uppdrag till Tillväxtverket. Motivering

bakom satsningen handlar om att bättre ta tillvara på den kompetens och
innovationsförmåga som finns bland nyanlända; att nya företag startas,
att befintliga företag får tillgång till värdefull kompetens som kan öppna
upp för svenska företag på exportmarknader samt att öka mångfalden i
svenskt näringsliv.110
Det finns idag en uppsjö av organisationer som erbjuder företagsrådgivning, utbildning, mentorer, coacher och tillgång till affärsnätverk till
personer med intresse för företagande. Men trots att gruppen utrikes
födda kvinnor sticker ut i den svenska arbetslöshetsstatistiken och även
bland gruppen företagare är det få av dessa aktörer som specifikt fokuserar på just denna grupp.
108 Tillväxtverket (2019a)
109 Jämställdhetsmyndigheten (2019)
110 Se t.ex. Näringsdepartementet (2016a), Näringsdepartementet (2016b) och Finansdepartementet (2016)

Stiftelsen Ester
Ett initiativ som fokuserar på gruppen utrikes födda kvinnor är Stiftelsen
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Ester. Stiftelsen har sedan 2013 arbetat med att stödja eget företagande
bland utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Programmet består av utbildnings- och coachningsprogram som syftar till att
lyfta fram och vidareutveckla entreprenörsegenskaper hos deltagarna, ge
ökat självförtroende, kunskaper om företagande och ett utökat nätverk.
Stödet från stiftelsen är individanpassat, holistiskt och långsiktigt och
utbildningen utgår från mindre grupper. De flesta av deltagarna lever
antingen på försörjningsstöd eller aktivitetsstöd, eller så är de nyanlända
och lever på etableringsersättning. Några få deltagare har också gått på
a-kassa.111
Jag som skriver detta kapitel har tillsammans med två andra kvinnor
grundat Stiftelsen Ester. Innan vi startade Ester arbetade jag med en av de
andra grundarna åt en svensk hjälporganisation med småföretagande och
mikrofinans för kvinnor i södra Indien. När vi besökte byar på den indiska
landsbygden såg vi hur kvinnor byggde upp små företag och stärkte sin
sociala ställning med hjälp av självhjälpsgrupper, företagsstöd och tillgång till externa och förmånliga lån. Vi trodde att en liknande approach
skulle kunna vara en väg till egen försörjning och ekonomisk självständighet för utrikes födda kvinnor som stod långt ifrån arbetsmarknaden i
Sverige. Vi var också övertygade om att kvinnliga företagare kan spela en
viktig roll inte bara inom den egna familjen utan i samhället i stort, särskilt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden där kvinnliga företagare
kan fungera som förebilder och eldsjälar, bygga broar till nya nätverk
och bidra med kunskaper och framtidstro till barn och ungdomar. Med
inspiration från den indiska modellen utformade vi ett entreprenörskapskoncept anpassat till en svensk kontext och tillsammans med en
svensk affärsbank utvecklade vi en innovativ mikrofinansprodukt med
förmånliga villkor och en extern garantiställare. Jag har följt stiftelsens
111 För att undvika missförstånd är det viktigt att förtydliga skillnaden mellan att vara ”utrikes född” och att vara
”nyanländ” enligt svenska myndigheters definitioner. Begreppet utrikes född syftar på en person som är född utanför
Sveriges gränser och som migrerat till Sverige. En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning. Under tiden som man är nyanländ har man rätt till etableringsersättning, som betalas ut
av Försäkringskassan till nyanlända som deltar i en etableringsplan. En etableringsplan kan högst sträcka sig över två år.
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verksamhet på nära håll sedan start och är idag ordförande för stiftelsen
samt stödjer projektledningen när det behövs.
Stiftelsen Ester skiljer sig från andra liknande företagsstödjanden initiativ eftersom den fokuserar på målgrupper som vanligtvis inte når fram
till mer vanligt förekommande verksamheter: dels utrikes födda kvinnor
som saknar högre utbildning och som kommer från länder utanför EU,
dels på nyanlända kvinnor. Stiftelsens ambition är att fånga upp kvinnor
som lever i marginalisering i Sverige men som har intresse och potential
för entreprenörskap. Deltagarna har till exempel inte tillräcklig kunskap
för att på egen hand sätta samman en affärsplan och saknar ofta det självförtroende som krävs för att ta de första stegen som företagare.

Syfte och frågeställningar
I detta kapitel undersöks villkoren för företagsstart i Sverige för gruppen
utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kapitlet
kommer också innehålla en diskussion om vilken roll initiativ som en organisation som Stiftelsen Ester kan spela för att stödja företagande bland
målgruppen och vilka lärdomar organisationen gjort. Fokus för detta kapitel ligger på uppstartsfasen av företag snarare än på förutsättningarna för
företagens tillväxt. Kapitlet kommer slutligen att ge förslag på hur svensk
policy bör utformas för att förbättra förutsättningarna för småföretagande
bland dessa målgrupper. Kapitlet utgår från följande frågeställningar:
1. Hur är villkoren för företagande för utrikes födda kvinnor som
står långt ifrån arbetsmarknaden; vilka hinder och motgångar
står målgruppen inför när de ska etablera och få igång företag i
Sverige?
2. Vad saknas eller bör ändras i svensk policy för att förbättra villkoren och förutsättningarna för företagande bland målgruppen och, med lärdomar från Stiftelsen Esters verksamhet, hur
bör stödinsatser utformas?

Kapitlet bygger delvis på en fallstudie av Stiftelsen Ester och dess deltagare. Jag har i fallstudien sökt identifiera generella slutsatser från
stiftelsens arbete samt förankrat dessa i tidigare forskning. Många av de
lärdomar som dragits från stiftelsens verksamhet har således bäring på
andra liknande initiativ som genomförs i en svensk kontext med samma
målgrupper.
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Lärdomar från Stiftelsen Ester
Stiftelsen Ester startade under våren 2013 sin verksamhet med att stödja
företagande bland utrikes födda kvinnor. Stiftelsen har sedan dess
genomfört utbildningar och projekt i Helsingborg, Haninge och Rinkeby
med syfte att stödja klivet in i egen försörjning. Med tiden har Esters
uppdrag utvidgats och inkluderar inte enbart företagande utan även
anställning, praktik och studier. En stor del av finansieringen till stiftelsens projekt har kommit från Tillväxtverket, Region Skåne, Länsstyrelsen
Stockholm, stiftelser och privata fastighetsbolag.112
Totalt har 45 kvinnor genomgått någon av våra utbildningsinsatser;
av dessa har 26 kvinnor gått det 12–18 månader långa entreprenörsprogrammet på heltid och resterande 19 har gått kortare insatser om 9–16
veckor. Av de som fullföljt entreprenörsprogrammet startade tio kvinnor eget företag och 12 gick vidare till någon form av anställning, praktik
eller studier. Det stora flertalet av våra deltagare har antingen levt på
försörjningsstöd, aktivitetsstöd eller etableringsersättning när de påbörjat utbildningen och detta bidragsberoende har alltså brutits för de allra
flesta.
Målgruppen
I början var Esters målgrupp främst marginaliserade kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Med marginaliserade kvinnor avses kvinnor
som är lågutbildade och som lever på bidrag eller med stöd av anhöriga.
112 Perioden 2013–2015 var Tillväxtverket och Region Skåne huvudfinansiärer och från 2017–2019 var stiftelsen ett av 13
projekt som beviljades medel från Tillväxtverket inom regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande.
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Samtidigt har vi försökt identifiera kvinnor med en viss grad av entreprenörskapsanda, det vill säga motivation, självförtroende och en affärsidé,
samt utvecklingspotential, det vill säga att de kan ta till sig och utvecklas
av utbildningen. Målgruppsdefinitionen har nu breddats och inkluderar
även kvinnor med högre utbildning som varit mer etablerade i Sverige
samt kvinnor som kommit från länder inom Europa.
En heterogen grupp har deltagit i Esters insatser. Bland de individer
som börjat på Ester har det funnits de som endast gått några år i skola men
även några som varit universitetsutbildade; de som flytt krig och de som
kommit till Sverige eftersom de träffat en svensk man; de som tidigare
drivit företag och de som aldrig arbetat utanför hemmet. Några deltagare
har pratat flytande svenska och andra håller på att lära sig svenska. Även
om deltagargruppen varit heterogen vad gäller social klass, utbildningsnivå, språkkunskaper, ålder och etnicitet har majoriteten saknat gymnasieutbildning. Det stora flertalet har också levt på försörjningsstöd,
aktivitetsstöd eller etableringsersättning.
Ett hinder har varit att många av stiftelsens deltagare haft alltför dåliga
svenskkunskaper för att kunna ta till sig Esters utbildning. I Haninge har
verksamheten främst arbetat med kvinnor som varit i Sverige i mindre än
två år och många av dessa nyanlända kvinnor har därför inte hunnit lära
sig tillräckligt bra svenska. Stiftelsen har även mött utrikes födda kvinnor
som levt i Sverige flera år och ändå inte kunnat tillräckligt bra svenska.
Den låga språknivån har inneburit en stor utmaning för verksamhetens
utbildare som varit tvungna att anpassa utbildningens innehåll och nivå
till deltagarnas språknivå. Ester har tillsammans med SFI därför utformat en utbildningsinsats med fokus på svenska för företagare.
Flera av Esters deltagare har berättat om hur de bara sitter av tiden på
SFI för att få ha kvar sitt bidrag. Vår erfarenhet är att den svenska undervisningen som erbjuds under SFI:s tak inte alltid är tillräckligt effektiv.
Utvärderingar av och forskning om SFI pekar ofta på varierande kvalitet i
undervisningen där man bland annat behöver bli bättre på att individanpassa undervisningen så att de enskilda elevernas behov tillgodoses.113
113

Se till exempel Skolinspektionen (2018).
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Det har också varit en utmaning att hitta deltagare som haft motivation och vilja att bli företagare. Eftersom många av de kvinnor som vi
har intervjuat inte varit tillräckligt intresserade av att starta företag utan
istället uttryckt att de vill ha ett lönearbete har vi valt att inte anta dem till
våra utbildningar.
Individens utgångsläge påverkar hennes chanser att lyckas som företagare. En person som har universitetsexamen, pratar flytande svenska och
har erfarenhet av att driva företag har självklart lättare att ta till sig av vår
utbildning och kortare väg till eget företag i Sverige jämfört med en person som endast gått några år i skola och saknar arbetslivserfarenhet. För
utrikes födda kvinnor tycks det som om utgångsläget är ännu viktigare än
för andra grupper. En rapport från Tillväxtverket visar att utrikes födda
kvinnor som driver företag i Sverige oftare har eftergymnasial utbildning
än inrikes födda kvinnor, inrikes födda män och utrikes födda män.114
Utrikes födda kvinnor som startar företag i Sverige har enligt tidigare
forskning arbetslivserfarenhet, särskilda språkförmågor och ekonomiska
besparingar, alternativt är de yngre med gymnasie-eller universitetsutbildning.115
Stiftelsen har alltså tagit sig an en undergrupp bland gruppen utrikes
födda kvinnor. Vi har arbetat med individer som har saknat mycket av det
som krävs i form av tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna bli
företagare i Sverige som utrikes född kvinna.
Holistiskt, långsiktigt och individanpassat stöd
Esters långa entreprenörsutbildning har varit på heltid under ett år,
därefter har stöd och rådgivning erbjudits på mer ad hoc basis under
en sexmånadersperiod. Utbildningsmodulerna har inkluderat allt från
hälsa, kost och träning, praktiska övningar i marknadsundersökningar
och prissättning till besök hos kunder och bank. Lärarna har haft gedigen erfarenhet från näringslivet eller varit ämnesexperter. Man kan kort
säga att Ester haft en hög ambitionsnivå och velat skapa en ”fast track”
114 De andra grupperna är inrikes födda kvinnor, inrikes födda män och utrikes födda män (Tillväxtverket, 2019a).
115 Tillväxtverket (2019a); Abbasian, S. (2003)
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till företagande, en sorts ”mini MBA”, för en grupp som annars inte har så
många valmöjligheter på arbetsmarknaden.
Verksamheten har fungerat som ett sorts medborgarkontor för deltagarna ända sedan start. Att bli företagare i Sverige är en lång process och
under vägens gång har många av våra deltagare hamnat i olika sorters
kriser. Stiftelsen har för många deltagare blivit som en brygga in i det
etablerade samhället eftersom många ofta helt saknat både personligt
och professionellt nätverk i Sverige och haft en misstänksamhet gentemot myndigheter. Många deltagare har utvecklat en nära relation till
verksamhetens utbildare, som fått agera mentorer, stödpersoner, samtalsterapeuter, kontaktpersoner, etc. När krisen varit framme har många
deltagare inte haft någon annan att vända sig till än stiftelsen, även långt
efter att utbildningen tagit slut.
Många av kvinnorna har haft allvarliga problem som bland annat
handlat om hot från före detta män, barn som blivit mobbade i skolan,
skilsmässa, hyresvärdar som hotat med vräkning, familjemedlemmar
med svåra sjukdomar, etc. Många har levt med hög stressnivå under långa
perioder och haft egen psykisk ohälsa att tampas med. Stiftelsen har inte
haft möjlighet att erbjuda professionell hjälp för dessa kvinnor men vi
har försökt finnas där som medmänniskor. Samtidigt har detta stöd inte
alltid varit tillräckligt och kan inte jämföras med mer professionell hjälp
från kvinnojourer, terapeuter och jurister.
Det har vid projektutvärderingar blivit tydligt att många av de företag som bildats under utbildningstiden runnit ut i sanden och lagts ned
när deltagarna lämnat stiftelsens ”beskydd”. Trots att utbildningar har
sträckt sig över en relativt lång tidsperiod, har stödet inte varit tillräckligt långsiktigt för att få upp en rimlig lönsamhet i företagen. I likhet med
tidigare rapporter kan vi alltså konstatera att långsiktigheten i stödet är
viktigt för att få varaktiga företag.116
Det är viktigt att understryka att egenföretagande inte har setts som en
lösning för alla som kommit i kontakt med stiftelsen. Att bedriva företag
är riskfyllt och alla lyckas inte. Många måste avsluta sitt företag på grund
116

Se t ex: Tillväxtverket (2019b).
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av dålig lönsamhet och vissa går i konkurs och får eventuellt skulder att
hantera. När vi bedömt att affärsplanen av olika anledningar inte nått
hela vägen har stiftelsen varit tydliga och avrått från uppstart. Istället
för att försöka tvinga in alla kvinnor i företagande har stiftelsen arbetat
mycket med att även hitta andra försörjningslösningar för dessa kvinnor.
De som inte startat företag har med hjälp av stiftelsens nätverk matchats
med lämpliga arbetsgivare. Stiftelsen har också stöttat i jobbsökningsprocesser, haft samtal med arbetsgivare, agerat referens och funnits tillgängliga under den första tiden på den nya arbetsplatsen. Målet har varit
att bryta bidragsberoende och skapa möjligheter att försörja sig själv. På
så sätt har stiftelsen agerat som en sorts specialiserad arbetsförmedlare
som erbjudit individanpassat stöd in på arbetsmarknaden.
Kvinnogrupper
Stiftelsen har från början valt att enbart fokusera på kvinnor och utbildningsinsatserna har getts i mindre grupper om tre till åtta deltagare. En
central modul som löpt genom hela utbildningen handlar om personligt
ledarskap. För att varje deltagare ska kunna växa är det viktigt att gruppmedlemmarna känner förtroende för varandra och att det bildas en sam-

manhållning och ett systerskap i gruppen. När vi som grundare besökte
kvinnogrupper på den indiska landsbygden såg vi kraften som kan komma
från rena kvinnogrupper när man lyckas bygga stark gruppsamhörighet
och när alla deltagare vågar komma till tals, uttrycka sig och får möjlighet
att bygga sina självförtroenden. Vi ville skapa något liknande i Sverige.
Att arbeta uteslutande med kvinnogrupper har haft flera fördelar. När
deltagarna kommer till Ester vågar de vara sig själva. Att skapa en prestigelös, personlig och avslappnad miljö har ökat deltagarnas kreativitet,
spontanitet och skaparkraft. De har sänkt garden och vågat prova på nya
saker även om de riskerat att göra fel eller ”göra bort sig”. I grupperna ges
alla chansen att uttrycka sig och deltagarna lär sig under utbildningens
gång att både ge och ta emot konstruktiv kritik och svara på frågor kring
sina affärsidéer. Verksamheten arbetar med att skapa en miljö med stort
utrymme för olika tolkningar och perspektiv. En annan positiv aspekt av
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att arbeta i renodlade kvinnogrupper är att deltagarna tillåter sig själva
att ha roligt tillsammans; deltagarna springer, tränar, sjunger, dansar och
skojar med varandra. Det finns en uppsluppenhet bland kvinnorna. Det är
vår uppfattning att i en blandad könsgrupp hade många av Esters deltagare inte känt samma frihet att röra sig och uttrycka sig.
Genom att arbeta uteslutande med kvinnogrupper skapar vi ett eget
intellektuellt utrymme för kvinnorna där de kan samla kraft och ta makt
över sina egna liv. Istället för att enbart vara kvinnor och mammor får
deltagarna plats att vara individer med unika egenskaper, kunskaper och
drömmar som inte begränsas av förväntningar på dem som kvinnor.
Enligt de utvärderingar stiftelsen gjort har en övervägande majoritet
av deltagarna uttryckt att de känt sig stärkta av utbildningen och att Ester
ändrat deras liv i positiv riktning, även om de inte startat något företag.
Deltagarna har i utvärderingar berättat hur Ester gett dem ett större nätverk, förbättrat deras svenskkunskaper och stärkt deras självkänsla och
självförtroende. Deltagare har även uppgett att de börjat träna mer och
leva hälsosammare, att de blivit bättre på att planera sina liv och att de
fått ökad självständighet.

Analys
Vägen till egen försörjning är lång för många som migrerat till Sverige och
för de som är intresserade av att starta eget företag finns otaliga hinder
på vägen som inte bara har med företagets operativa verksamhet att göra
utan med strukturer och regelverk.
Försörjningsfrågan under de första månaderna som
företagare
När man startar företag i Sverige kan man ansöka om ”starta eget-bidrag”
under de första sex månaderna som egenföretagare. 117 Detta är självklart
ett välkommet bidrag för de flesta egenföretagare eftersom det inte är
117

Detta stöd kallas för ”stöd vid start av näringsverksamhet” enligt Arbetsförmedlingens terminologi.
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särskilt realistiskt att utgå från att företaget kommer att kunna inbringa
försörjning från dag ett. För att vara behörig till bidraget måste man vara
eller riskera att bli arbetslös samt vara anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen. Nivån på starta eget-bidraget är densamma som
individens nivå på a-kassa, för de som uppfyller villkoren för a-kassa är
bidraget högst 910 kronor per dag och lägst 365 kronor per dag.118
Eftersom nivån på starta eget-bidraget är utformat efter a-kassenivån,
har de individer som lever på försörjningsstöd eller som inte har arbetat
i Sverige endast rätt till lägsta nivån på starta eget-bidraget. För de individer som inte uppfyller villkoren för a-kassa ges en ersättning om 223
kronor per dag eller cirka 4 500 kronor per månad. Bidraget är skattepliktigt.119
Enligt socialtjänstlagen som bland annat reglerar försörjningsstödet
måste man stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd och man får inte ha några tillgångar. Detta innebär att det är
svårt att få försörjningsstöd när man registrerat sitt företag. 120
Vid företagsregistrering försvinner också oftast rätten till bostadsbidrag om företagsverksamheten drivs från hemadressen.121 För en familj
som lever på försörjningsstöd och redan existerar på marginalen innebär
en företagsstart med starta-eget-bidrag om 223 kronor per dag en rejält
lägre månadsinkomst. Med enbart den lägsta nivån på starta eget-bidraget som försörjning kan det bli svårt att klara en familjs levnadsomkostnader. När man lever på försörjningsstöd finns dessutom begränsade
möjligheter att spara ihop pengar till en buffert. Det strider dessutom
mot det existerande regelsystemet att ha ett privatsparande medan man
lever på försörjningsstöd.
Nyanlända som är intresserade av att starta eget företag i Sverige har
inom ramen för etableringsprogrammet möjlighet att få stöd och guidning.122 Under perioden 2017–2019 skedde en särskild satsning på företagande. Nyanlända som ville starta eget företag kunde vara med i projektet
118
119
120
121
122

Sveriges a-kassor (2017)
Visma (2019)
Socialstyrelsen (2019)
Försäkringskassan (2013)
E-mailkorrespondens med Thomas Wengholm, utredare, Arbetsförmedlingen, 16 april 2020
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”Främja nyanländas företagande” som bedrevs av Tillväxtverket efter ett
regeringsuppdrag.123 Därefter har regeringen gett i uppdrag åt Tillväxtverket att möjliggöra insatser som syftar till att främja nyanlända kvinnors
och utrikes födda kvinnors företagande.124
Nyanlända kan dock behöva mer tid på sig för att komma igång som
företagare i Sverige än två år. De två år som etableringsprogrammet maximalt sträcker sig är i många fall inte tillräckliga för att man ska hinna lära
sig tillräckligt bra svenska, starta företag i Sverige och få igång företagets
lönsamhet så att man kan leva en dräglig tillvaro. Om den nyanlända vill
ansöka om starta eget-bidrag när etableringsprogrammet slutat hamnar
starta eget-bidraget på den lägsta nivån eftersom individen inte uppfyller
villkoren för a-kassa i Sverige.
Ersättningsformen starta eget-bidrag har inte genomlysts under de
senaste åren och är eftersatt i jämförelse med till exempel vårt grannland
Finland. I Finland har man skapat bättre förutsättningar för att även de
som saknar kapital och inte har a-kassa ska kunna starta företag genom
en högre bidragsnivå på 33,66 euro per dag, eller cirka 7 300 kronor per
månad.125
Att gå från försörjningsstöd eller etableringsersättning till eget företagande innebär med dagens system ett stort risktagande för den enskilde
och dennes familj. De inkomster som våra deltagare i alla fall initialt kan
ta ut som egenföretagare är ofta lägre än de sammanlagda bidragen. Som
beskrivits ovan är man inte berättigad till flera av de bidragsformer man
tidigare haft när man registrerar eget företag. Att ge upp familjens försörjningsstöd eller etableringsbidrag och eventuellt också bostadsbidrag för
att ge sig in i riskabelt egenföretagande som innebär långa arbetspass och
osäker inkomst kräver stor motivation, mycket driv och en hög riskprofil.
Det behövs en del ändringar i det svenska systemet om det ska vara
realistiskt att gå från försörjningsstöd, och även etableringsersättning,
till ett liv som egenföretagare. Företagaren och dennes familj måste ha
förmågan, viljan och möjligheten att leva under begränsade ekonomiska
123 Näringsdepartementet (2016a)
124 Näringsdepartementet (2018)
125 TE-palvelut (2020)

förhållanden och ha någon slags buffert för att klara sig ekonomiskt innan
företagsverksamheten fått tillräckligt stort kundunderlag och därmed
möjlighet att såväl fakturera som betala fakturor och skatt. Sammantaget
ställer detta stora krav på den enskilda.126
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Småföretagare och lönsamhet
Enligt en rapport från Tillväxtverket driver utrikes födda kvinnor främst
företag i de jämförelsevis lågbetalda näringsgrenarna ”personliga och kulturella tjänster”, ”företagstjänster”, ”handel”, ”hotell och restauranger”
och ”vård och omsorg”.127 Av de företag som startats av Esters deltagare
faller de flesta in i någon av dessa grenar och personliga tjänster dominerar. För de företag som säljer någon typ av service eller tjänst handlar det
ofta om arbete som endast kräver låg kvalificering, exempelvis inom städ,
skönhet, catering, etc.
Som tidigare beskrivits har många av kvinnorna som kommit i kontakt
med stiftelsen låg utbildning och knappa arbetslivs- och företagarerfarenheter. Många har däremot erfarenheter från barnpassning, matlagning,
städning, odling och trädgårdsarbete och andra aktiviteter som utförs i
anslutning till hemmet. Det ligger en utmaning i att hitta affärsidéer där
kvinnornas tidigare erfarenheter kan användas på ett konstruktivt och
produktivt sätt och matcha efterfrågan på den svenska marknaden.
Den typen av företag som startas bland målgruppen är ofta små företag
där ägaren själv är den enda anställda. Företagen har ofta relativt begränsade tillväxtmöjligheter och omsättningen står i direkt korrelation till
företagarens nedlagda arbetstimmar. En del av de företag som startats
inom ramen för Esters utbildning skulle också kunna klassificeras som
nödvändighetsdrivna; företagaren har haft svårt att försörja sig på lönearbete, hon har varit bidragsberoende innan företagsstart och företagandet
har ofta setts som en sista möjlig väg bort från arbetslöshet och marginalisering.128 Självklart är individens motivering till att bli företagare
126 För att tillfälligt lösa problematiken kring det låga starta-eget-bidraget har Stiftelsen Ester via andra medel kunnat
erbjuda skattefria stipendium till berörda deltagare under de första månaderna som egenföretagare. Stipendiesumman
läggs på starta-eget-bidraget så att det totala beloppet motsvarar deltagarens tidigare bidragsnivå.
127 Tillväxtverket (2019a)
128 Sanandaji, N. (2017)

Sofia Altafi • Förutsättningar för företagande bland utrikes födda kvinnor

103

mångfacetterad. Bland gruppen utrikes födda har man dock sett en tydlig
överrepresentation av nödvändighetsmotiverat nyföretagande.129
För att få en uppfattning om företagarens ekonomiska villkor kan man
gå bakvägen för att räkna ut det timpris som företagaren måste fakturera
om hen ska kunna ta ut en given månadslön. I de två exemplen nedan har
jag räknat på två olika genomsnittliga månadslöner: i Exempel 1 har jag
använt 34 600 kronor, vilket var medellönen i Sverige år 2018, och i Exempel 2 har jag använt 20 200 kronor, vilket var medellönen för hemservicepersonal, som var yrket med den lägsta medellönen samma år. Efter
kommunalskatt får företagaren ut cirka 23 500 kronor respektive 13 700
kronor per månad.130
Exempel 1

Exempel 2

”Lön” före skatt

34 600 kr

20 200 kr

Sociala avgifter / Egenavgifter (ca 29%)

11 226 kr

6 554 kr

Kompensation för tjänstepension (ca 5%)

1 938 kr

1 131 kr

Kompensation för ej betald semester (12%)

4 152 kr

2 424 kr

Företagets övriga kostnader, exkl. moms

7 500 kr

7 500 kr

Summa att fakturera

59 416 kr

37 809 kr

Debitering per timme *

547 kr

348 kr

”Lön” efter skatt (32%)

23 528 kr

13 736 kr

* Jag har antagit en debiteringsgrad på 0,65 (det vill säga 5 debiterade timmar per arbetsdag om 8 timmar) samt 167 timmar
per månad.

I Exempel 1 måste företaget alltså debitera minst 547 kronor i timmen för
att kunna ta ut en lön till sig själv motsvarande en svensk genomsnittslön, givet genomsnittliga fasta kostnaderna om 7 500 kronor per månad.
Den typ av tjänster som har ett marknadspris på 547 kronor per timme är
dock oftast mer kvalificerade än de som kan erbjudas av Esters målgrupp.
I Exempel 2 behöver företaget endast debitera 348 kronor i timmen och
129 Tillväxtverket (2019b). Det finns inom den akademiska litteraturen en diskussion om hur egenanställning alltmer
kan liknas vid “prekariat” arbete, det vill säga arbete som utförs av en ny samhällsklass bestående av människor som lever
på samhällets botten. Dessa egenanställda lever med arbetsotrygghet och osäker inkomst, de saknar karriärutsikter och de
tillhör inte någon yrkesmässig gemenskap (se till exempel Conen, W. och Schippers , J. (red.), 2019).
130 Exemplet gäller för enskild firma med månadskostnader om 7 500 kronor förutom lönekostnader. Kommunalskatten
uppskattas till 32%. Beräkningar gjordes med hjälp av Driva eget (2020).
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kan då ta ut en lön som motsvarar medellönen för yrket med den lägsta
medellönen i Sverige. Detta timpris torde vara mer realistiskt för mer
okvalificerade tjänster.
Efter detta räkneexempel blir det tydligt att det är en utmaning för
denna typ av företagare att ta ut en ersättning som det går att leva drägligt
på. De näringslivsgrenar som företagarna verkar i präglas av hård konkurrens och stort utbud. För att överhuvudtaget få igång verksamheten är
priset ett av de främsta konkurrensverktygen som dessa företagare har att
tillgå. Personer som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden via anställning kan genom eget företagande erbjuda sin arbetstid för
ett pris som är under de effektiva minimilöner som kollektivavtalen skapar. Detta bekräftas också av tidigare forskning; en kartläggning av hushållens disponibla inkomster visar att företagare är den grupp med flest
låginkomsttagare. I gruppen företagare har 11% en disponibel hushållsinkomst som är mindre än hälften av medianinkomsten, vilket kan jämföras
med 3 procent av arbetarna, 1,9 procent av de lägre tjänstemännen och 0,6
procent av de högre tjänstemännen.131
Ytterligare en begränsning för individer som lever på försörjningsstöd är att de främst är hänvisade till den juridiska formen enskild firma.
Under den tid som man uppbär försörjningsstöd är det inte tillåtet att
spara pengar enligt gängse lagtolkning och det ligger sålunda en utmaning i att få ihop det egna kapitalet om minst 25 000 kronor som krävs för
ett aktiebolag.132
Att starta företag är förknippat med stor risk och osäkerhet och den
lön man kan ta ut kan bli både låg och oregelbunden. Tröskeleffekter är
individens förlorade bidrag och ökade avgifter i relation till den inkomst
hen får när hen går från arbetslöshet till arbete. En ensamstående kvinna
med två barn i åldrarna 11 till 14 år som lever på försörjningsstöd får till
exempel varje månad cirka 11 350 kronor. Med ett bostadsbidrag på cirka
3 000 kronor blir familjens totala bidrag 14 350 kronor, exklusive barnbidrag.133 Om samma kvinna skulle starta ett företag som erbjöd en okvali131 Sanandaji, N. (2017)
132 I Helsingborg lyckades vi få till ett undantag från detta hos de sociala myndigheterna och de Esterdeltagare som
uppbar försörjningsstöd fick samtidigt tillåtelse att spara pengar på ett bankkonto.
133 Socialstyrelsen (2018)

ficerad tjänst skulle hennes monetära belöning enligt exemplet ovan riskera att hamna kring 13 736 kronor efter skatt. Detta är till och med lägre
än familjens nuvarande bidragsförsörjning. För att ta steget från trygg
bidragsförsörjning utan särskild motprestation till riskfyllt företagande
utan garanterad inkomst krävs än en gång individer och familjer med hög
riskprofil och stark drivkraft.
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Småföretagare och trygghetssystem
Det svenska socialförsäkringssystemet är en viktig del av de offentliga
trygghetssystemen och omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar. Systemet är allmänt och inkluderar alla som arbetar och som därigenom bidrar till systemet genom
de sociala avgifterna eller egenavgifterna. Den sjukpenninggrundade
inkomsten (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån individens framtida inkomstbortfall och som sedan ligger till grund
för hur mycket pengar man får vid till exempel sjukdom eller föräldraledighet. För anställda räknas SGI på förväntat framtida inkomstbortfall
och Försäkringskassan utgår från den anställdas årslön.134
För gruppen företagare blir det som regel mer komplicerat. De företa-

gare som driver sin verksamhet i form av aktiebolag räknas som anställda
och SGI-nivån beräknas efter den inkomst de förväntas ha. För företagare
som driver sin verksamhet som enskild firma tittar Försäkringskassan
istället på verksamhetens resultat under de tre senaste åren. Om företaget varit registrerat i som mest 36 månader befinner det sig i ett så kallat
uppbyggnadsskede enligt Försäkringskassan. Företagaren får då minst
samma SGI som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och
erfarenhet skulle ha haft och detta gäller oberoende av om företaget drivs
som enskild firma eller som aktiebolag. Vidare kan företagare välja längden på sin karensperiod.135
I juni 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag
att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare. Utred134 Försäkringskassan (2019); intervju med Catharina Bäck, expert på socialförsäkringar, Svenskt Näringsliv, 28 januari 2020.
135 Försäkringskassan (2018); Riksrevisionen (2018)
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ningen lämnades in året därpå och visade att företagare har ett något lägre
nyttjande av förmånerna i sjuk- och föräldraförsäkringen än anställda.
Samtidigt finns också skillnader mellan kvinnor och män, inte minst i
föräldraförsäkringen, och mellan olika företagsformer samt över livscykeln. Utredningen fann inte något entydigt samband mellan de allmänna
trygghetssystemen och företagande men kunde däremot se att trygghetssystemen har betydelse för om personer med en svagare ställning på
arbetsmarknaden ska starta företag.136
På samma sätt som egenföretagarens särskilda förutsättningar påverkar nyttjandet av socialförsäkringssystemet är det också mer problematiskt för en egenföretagare att få a-kassa ersättning när faktureringen
börjar tyna. För att ha rätt till a-kassa måste man lägga ner sin verksamhet
helt och söka anställning i ett annat företag. Man har inte rätt att driva
företag om än på sparlåga samtidigt som man får a-kassa. Det finns dock
sedan 2010 möjlighet att en gång under en femårsperiod göra ”tillfälligt
uppehåll” i sin verksamhet.137
I Sverige kompletteras det allmänna systemet med kollektivavtal som
förhandlas fram mellan en arbetsgivarorganisation och en facklig organisation. Kollektivavtalen är en del av som det som brukar kallas ”den
svenska modellen” och som syftar till att arbetsmarknadens parter själva
förhandlar fram villkoren. Eftersom egenföretagare står utanför kollektivavtalssystemet kan de teckna privata försäkringar.
I en rapport från Folksam framgår att en företagare som endast förlitar
sig på det allmänna socialförsäkringssystemet får mellan 16 och 38 procent lägre ersättning vid sjukdom jämfört med en privatanställd tjänsteman med kollektivavtal. Vid arbetsskada och arbetslöshet är skillnaden
mellan 30 och 46 procent och pensionen blir mellan 24 och 35 procent
lägre.138
Småföretagare har ofta otillräckligt försäkrings- och pensionsskydd
och kvinnliga företagare är särskilt utsatta. Anmärkningsvärt få små136 SOU 2019:41; Näringsdepartementet (2019)
137 Driva eget (2013)
138 Folksam (2014)
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företagare har ett försäkringsskydd som gäller vid kortvarig sjukdom,
arbetslöshet, inkomstförsäkring som kompletterar den allmänna
arbetslöshetsförsäkringen och långvarig sjukdom. Mest omfattande är
försäkringsskyddet för risker som sällan inträffar, såsom dödsfall och
arbetsskada samt sjukdomar och olyckor som leder till sjukvård. Förutom försäkringsskydd vid arbetslöshet tecknar kvinnliga företagare
försäkringar i lägre grad än manliga företagare. Småföretagare har också
otillräckligt pensionsskydd; 26 procent av de kvinnliga och 23 procent av
de manliga småföretagarna saknade ett eget pensionssparande.139
Trots att det svenska socialförsäkringssystemet är generöst, allmänt
och inkluderande har det främst formats efter villkoren för tillsvidareanställda i stora företag. Till skillnad från anställda har företagare ofta osäker och oregelbunden inkomst. Försäkringskassans bedömning av SGI,
och då särskilt för företagare med enskild firma, vilket är den vanligaste
juridiska formen för utrikes födda kvinnor som driver företag, styrs av
ett omfattande regelsystem med utrymme för handläggares individuella
tolkningar. På grund av komplicerade bedömningsmodeller är det svårt
att kunna förutse sin SGI som företagare med enskild firma och sålunda
också svårt att kunna planera till exempel sin föräldraledighet. Detta
drabbar kvinnor i större utsträckning än män eftersom de tar ut föräldraledighet i betydligt större grad. Man har rätt att be Försäkringskassan
om ett preliminärt förhandsbesked vad gäller SGI-nivån, men hur mycket
detta nyttjas är oklart.140
Egenföretagare kan inte vara borta från arbetet på samma sätt som en
anställd eftersom verksamheten blir lidande när det är svårt att hitta vikarie. Detta gör att företagare kan vara intresserade av längre karensperioder. I dagsläget beräknas premien som företagaren betalar dock efter hela
befolkningen och inte efter det kollektiv som företagaren tillhör. Detta
innebär att även om man som företagare väljer en längre karensperiod
reflekteras inte detta i premien som man betalar.141
139 Folksam (2014)
140 RIR 2018:1
141 Intervju med Catharina Bäck, expert på socialförsäkringar, Svenskt Näringsliv, 28 januari 2020
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Småföretagare och uppstartskapital
Även om det typiska för små företag som startas av målgruppen är att
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tröskeln in på marknaden är låg och att det inte krävs något större kapital för att starta verksamheten behöver de flesta företag någon form av
finansiering vid uppstart. För de företag som startats inom stiftelsens
ramar har det handlat om inköp av material, utrustning och varuinköp
men även i något fall om större investeringar i kapitalvaror. Vår målgrupp
har ofta svårt att få ihop finansiering som täcker hela företagets behov på
egen hand. Det finns idag begränsade möjligheter för individer som saknar traditionell säkerhet och inkomst att beviljas ett lån med förmånliga
villkor. Samtidigt har våra deltagare också berättat om dåligt och nedlåtande bemötande när de besökt bankkontor i Sverige.
Det statligt ägda aktiebolaget Almi erbjuder olika typer av lån för
företagare i uppstartsfasen. För att kompensera den högre risken som
man uppskattar att det innebär att låna ut till dessa företag tar Almi ut
en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Ett av lånen som man
erbjuder är ett så kallat ”mikrolån” om max 200 000 kronor. Marginalen
Bank i samarbete med NyföretagarCentrum erbjuder ett ”uppstartslån”
som riktar sig till nystartade företagare och det ”lilla företagslånet” som
riktar sig till befintliga företag som kan ha svårt att få finansiering från
annat håll. Årsräntan på dessa lån varierar mellan fem till nio procent och
därutöver tillkommer diverse avgifter. Lånen kräver personlig borgen
motsvarande upptill 20 procent av lånebeloppet. Samtliga lån möjliggörs
genom garantiavtal med Europeiska investeringsfonden.142
Som kapitlet tidigare har redogjort är det kämpigt att få upp lönsamheten i dessa typer av företag och alla kostnadsbesparingar påverkar
direkt hur mycket företagaren kan ta ut i lön. Höga räntor och bankavgifter slår hårt mot små nystartade företag som kämpar med att få igång
faktureringen. Istället för att betala räntor och avgifter till bankinstitut
hade företagaren behövt använda pengarna för att ta ut en rimlig lön till
sig själv. Under perioden då Stiftelsen Ester var aktiva i Helsingborg utarbetade vi tillsammans med Sparbanken Öresund och Johanniterhjälpen
142

Almi (2020); NyföretagarCentrum (2019); Sveriges Radio (2015)

en för den svenska kontexten unik mikrofinansprodukt där Johanniterhjälpen agerade garantiställare för ett antal mikrolån. Denna låneprodukt
var speciellt anpassad för stiftelsens målgrupp, som saknade säkerhet.
Räntan sattes till bankens rörliga bolåneränta plus en procentenhet vilket
gjorde att den var fördelaktig för låntagaren och låg under den genomsnittliga bankräntan.
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Avslutande ord och
policyrekommendationer
Företagsutbildningar för målgruppen
Målgruppen som Stiftelsen Ester arbetar med är heterogen och befinner
sig i olika utgångslägen. Detta innebär att utbildningsinsatser måste utgå
från varje enskild individs situation och behovsbild. Många av de kvinnor
som kommer till Ester är varken lämpade för eller intresserade av företagande; de vill istället ha ett arbete i Sverige. Företagande får aldrig tvingas
fram av utomstående utan måste komma inifrån varje enskild individ.
Aktörer som Stiftelsen Ester måste antingen kunna slussa de kvinnor

som inte vill starta företag vidare till andra organisationer som arbetar
med platstillsättning eller studievägledning, alternativt måste stiftelsen
själv kunna erbjuda passande alternativ för de kvinnor som inte vill starta
företag. Det har också visat sig att ett renodlat fokus på kvinnor ofta varit
helt avgörande för att överhuvudtaget kunna nå ut till målgruppen med
utbildningsinsatser.
För de som väljer företagsbanan är det viktigt att poängtera att vägen
till eget företag är lång för målgruppen. Företagsrådgivning är inte tillräckligt om deltagarna framgångsrikt ska kunna gå från affärsidé till realiserbar affärsplan och sedan till företagsstart och drift. Stödet till målgruppen bör vara holistiskt och insatser bör även inkludera till exempel
skuldsanering, bostad, kontakt med barnens skolor, kontakt med kvinnojour, kontakt med jurister, kontakt med diakoner/samtalsterapeuter, etc.
Framförallt bör företagsstödet vara långsiktigt. Långsiktighet i detta

fall betyder att individen har möjlighet att få stöd och råd under flera år
även efter att företaget startats och fått upp lönsamheten. Att få en mentor och tillgång till nätverk och arenor är också viktiga delar av denna
långsiktighet.

Sofia Altafi • Förutsättningar för företagande bland utrikes födda kvinnor

110

Försörjningsfrågan under de första månaderna som
företagare
Vi bör i Sverige göra en utvärdering av starta-eget-bidraget. I dagsläget är
bidragets nivå för individer som inte uppfyller villkoren för a-kassa och
som lever på till exempel försörjningsstöd eller etableringsersättning
alltför lågt i relation till försörjningsstödet och etableringsersättningen.
Om vi vill att fler individer ska ta det riskfyllda steget till eget företagande
bör lägstanivån på bidraget höjas.
För individer med bostadsbidrag blir tröskeleffekterna särskilt höga
eftersom bostadsbidraget oftast försvinner när man registrerar företag
och bedriver verksamheten från hemmet. Det bör finnas möjlighet att
behålla sitt bostadsbidrag i alla fall under den period som man uppbär
starta-eget-bidrag och har registrerat sitt företag.
För att underlätta för personer som lever på försörjningsstöd att spara

ihop pengar till företagsstart bör det också vara möjligt att spara pengar,
så även på bank, under tiden som man har försörjningsstöd.
Småföretagare och lönsamhet
Vi har sett utmaningarna med målgruppens företagande och svårigheterna med att få upp lönsamheten för dessa företagare. Vi har också
konstaterat att det i gruppen företagare generellt finns en större andel
låginkomsttagare jämfört med andra grupper. Hur lönsamheten kan
förbättras är kanske den viktigaste frågan av alla och kärnan till problematiken med höga tröskeleffekter, bristfälligt socialförsäkringsskydd,
etc. Frågan om lönsamhet går hand i hand med diskussionen om de alltför
höga trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden för kvinnor med låg
utbildning som är födda utanför EU och EFTA. När individer inte får jobb
blir egenföretagande en sista utväg till egen försörjning.
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Enmansföretagare bär själva hela ansvaret för sin försörjning och tar
också hela risken. Man kan fråga sig huruvida det är rimligt att en enmansföretagares sociala avgifter/egenavgifter samt inkomstskatt är satta efter
samma logik som en anställds på ett storföretag, eller att företagsskatten
för enmansföretagare bestäms enligt samma principer som ett storföretags? Det är problematiskt att minska de sociala avgifterna/egenavgifterna
utan att rucka på hela socialförsäkringssystemet. Däremot skulle man
kunna sänka de olika skatterna på enmansföretagare, till exempel upp till
en viss övre inkomstgräns. Sammanfattningsvis bör de skatter och avgifter
som läggs på enmansföretagare ses över och för att hämta inspiration och
idéer bör man göra en jämförelse med andra europeiska länder.
Småföretagare och trygghetssystem
De svenska trygghetssystemen är inkluderande och generösa, dels tack
vare regelförändringar under senare år. Men det finns fortfarande några
områden som bör ses över och eventuellt ändras för att vara bättre anpassat för företagares villkor. Ett sådant är svårigheterna att för den enskilda
företagaren kunna förutsäga sin SGI nivå. Särskilt för de som bedriver
sin verksamhet genom enskild firma är det svårt att få en överblick över

regelsystemet, och detta bidrar till svårigheter att planera sin inkomst
och nyttjande av till exempel föräldraledighet på optimalt sätt. Det är
oklart huruvida enskilda företagare har tillräcklig information om vad
som gäller och i hur stor utsträckning företagare exempelvis nyttjar sin
rätt att få en preliminär SGI-nivå av Försäkringskassan. Beräkningen och
förutsägbarheten av SGI bör därför ses över och bättre anpassas till de
oregelbundna inkomster en företagare kan ha. Ett förslag som kom upp i
den parlamentariska socialförsäkringsutredningen är att använda ersättningsgrundande inkomst (EGI). EGI förslaget går ut på att ersättningar
ska baseras på historisk inkomst, alltså vad man har tjänat, istället för på
ett antagande om framtida inkomst.143
Ett annat område som bör belysas är valet av karensdagar. I dagsläget
143

Detta har föreslagits av bland andra Sanandaji, N (2017)

kan egenföretagare välja antal karensdagar, men detta val reflekteras inte
i premien. Försäkringspremien bör beräknas på kollektivet företagare
och inte på hela befolkningen för att bli mer rättvis. Detta skulle ge många
företagare en lägre premie och överskottet skulle kunna användas till att
teckna privata försäkringar som kan komplettera de anställdas kollektivavtalssystem.144
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Småföretagare och uppstartskapital
Tillgången och kostnaden på kapital är för hög för enmansföretagare. För
att dessa företag ska ha möjlighet att konkurrera med etablerade företag
bör de få tillgång till lånekapital med bra villkor. Ett första steg för att
minska skillnaderna är att, som tidigare föreslagits, aktörer som bland
andra Almi erbjuder utlåningsvillkor som är mer fördelaktiga än traditionell bankutlåning, samt att aktörer som Nordiska investeringsbanken verkar för samhällsnyttig utlåning. Europeiska investeringsfonden
garanterar vissa så kallade ”mikrolån” som ges till målgruppen. Man bör
dels utreda huruvida räntan på dessa garanterade lån kan sänkas samt
huruvida det är möjligt för svenska staten att själv stå som garant för
sådana lån.145

144 Intervju med Catharina Bäck, expert på socialförsäkringar, Svenskt Näringsliv, 28 januari 2020.
145 Oxelheim, L. och Engström, P (2014)
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Entreprenörskap,
integration och
jämställdhet

Stockholm 15 oktober och Malmö 11 december 2019
Under två framåtblickande och lösningsorienterad workshops samlade
Fores en grupp kunniga entreprenörer, tjänstemän och aktörer från

civilsamhället och näringslivet för att diskutera nyanlända kvinnors
entreprenörskap. Syftet var att samla kloka och engagerade aktörer med
förhoppningen att så frön till nya samarbeten samt att spåna kring konkreta lösningar och potentiella policy-förslag på hur vi kan lösa denna
samhällsutmaning.
För att skapa reell förändring måste fler perspektiv höras, olika lösningar lyftas och olika sektorer mötas. Vi måste helt enkelt tänka nytt och
tänka tillsammans. De inbjudna var därför aktörer med olika erfarenheter
och expertis från flera delar av landet. En del arbetar specifikt med jämställdhetsfrågor, andra med integrationsinsatser eller företagsfrämjande
insatser, några kommer från akademin och andra från näringslivet och en
del är själva entreprenörer och utrikes födda. I detta avsnitt presenteras
en sammanfattning av de slutsatser och förslag som togs fram under samtalen.

Stereotypa föreställningar och ett behov av fler
individanpassade insatser
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Deltagarna enades om att samhällets oförmåga att se individen är ett av
de största hindrena för nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap. Det finns ett behov av fler individanpassade insatser som är
baserade på kvinnornas behov. Gruppen är heterogen, vilket talar mot en
“one-size-fits-all” lösning. Systemet måste bli bättre på att hitta och identifiera vilka som vill och kan bli entreprenörer för att sedan kunna slussa
dem rätt.
Målgruppen bedöms utifrån stereotypa föreställningar i stället för
potential och vad de själva vill. Nyanlända och utrikes födda kvinnor ses
inte som potentiella företagare. För att motverka den stereotypa bilden
av egenföretagare måste fler förebilder och goda exempel lyftas fram.
Skeva föreställningar som vem som är entreprenör påverkar även
gruppens möjlighet till finansiering, då investerare och låneinstitut är
särskilt fokuserade på vissa branscher och ”typer” av entreprenörer.
Deltagarna framhöll även frågan om lämplig tidpunkt i integrationsprocessen och vem som ska få tillgång till de entreprenörskapsfrämjande
insatser. Myndigheternas fokus på att gruppera personer gör att många
riskerar att falla mellan stolarna. Deltagarna såg en risk med att enbart
prioritera nyanlända framför de som varit i Sverige i några år. Medföljande till arbetskraftsinvandrare framfördes som ett exempel på en grupp
som idag ofta glöms bort.
Företagande som ett möjligt alternativ till försörjning
Ett problem som framfördes var att myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, inte framhåller företagande som ett alternativ till försörjning.
Systemet utgår från anställning och inte eget företagande. Nyanlända
och utrikes födda med en entreprenörsanda riskerar därför att falla mellan stolarna. Myndigheter behöver öka sin kännedom om processen att
starta eget samt bli bättre på att i ett tidigare skeende informera målgruppen om tillgängliga insatser för att starta företag. Informationen måste
också finnas tillgänglig på flera språk.

Bristfällig information och behov av en samlad
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plattform
Nästan all informationen om hur man startar och driver ett företag finns
online, men språkbarriärer, ett krångligt regelverk och det faktum att
information finns på olika ställen gör det svårt för målgruppen att hitta
och tillgodogöra sig informationen. Det finns ett behov av ett samlat
forum där all information finns och dit målgruppen kan vända sig med
frågor och funderingar.
Ett förslag är en digital och fysiskt oberoende plattform där information från myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samlas, helst på
flera språk. Här ska man kunna hitta rådgivare, utbildningar och digitala
SFI-kurser samt få en överblick av lokala och nationella organisationer
som arbetar med frågan och inhämta information om vilket stöd man
har rätt till. Det ska vara enkelt att se vilka myndigheter man kan vända
sig till och vilka regelverk som gäller i olika skeden av integrations- och
företagsprocessen. En annan funktion hos plattformen som föreslogs var
möjligheten att lista behovet av entreprenörer utifrån bransch. Detta kan
stödja de blivande entreprenörerna att utgå från behov vid formulerande
av affärsidéer.
Under workshopen lyftes även behovet av fysiska möten genom exempelvis fler medborgarkontor i förorter och flera delar av landet. Kontoren
ska erbjuda information, stöd, mentorskap och nätverksmöjligheter.
Fysiska möten och uppsökande verksamhet är centralt för att nå målgruppen.
Identifiera och validera
Ett problem är validering av kompetens. Idag råder kompetensbrist i
Sverige men trots detta riskerar många nyanlända att falla mellan stolar
eftersom deras kompetens inte identifieras, valideras och tas tillvara på.
En första åtgärd som presenterades är att ge länsstyrelser och kommuner ett tydligt uppdrag i att göra en tidig inventering av de nyanländas kompetenser, ambitioner och bakgrund. En del av de som kommer
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hit har kompetenser och färdigheter som inte går att översätta till det
svenska systemet. Därför behöver frågor rörande personens utbildning
och professionella bakgrund ställas, men också deras personliga erfarenheter. Denna inventering kan göras digitalt, men också genom personliga
möten. Myndigheter får därmed en systematisk överblick över de nyanländas kompetens och färdigheter. Beroende på svar kan personerna
sedan enklare hänvisas rätt. Modellen utgår därmed från individens egna
färdigheter, kunskap och behov.
Byråkrati och långsiktighet
Deltagarna beskrev byråkratin och avsaknaden av långsiktighet i finansiering och insatser som en utmaning för målgruppens företagande.
Ersättningar från arbetsförmedling och kommun måste bli långsiktiga
och ge stöd även under uppstart av företaget. De ersättningsmodeller,
försörjningsproblem och finansieringslösningar som idag finns specifikt
för målgruppen är tyvärr ofta kortsiktiga. Detta kan innebära att steget till
att bli företagare är alltför riskabelt.
Ett annat medskick från deltagarna var att regering, myndigheter och

regionala och lokala aktörer måste bli bättre på att utöka, sprida och ta
tillvara på initiativ och lösningar som faktiskt fungerar.
Slutligen, alla kan inte och ska inte bli entreprenörer. För somliga är
företagande enbart en försörjningsslösning i brist på anställning, för
andra finns det en tydlig affärsidé. Insatser måste därför riktas rätt och
stöd ges till dem som vill starta eget. Systemet bör bli bättre på att fånga
upp de som har en affärsidé och vill bli entreprenörer för att sedan kunna
ge dem den information och stöd de behöver. Affärsidéen avgör vilket
nätverk man kan ta del av, var man kan hitta sin finansiering och vilket
språk man behöver för att lyckas. Därtill måste förståelsen för hur den
svenska marknaden fungerar och var behoven finns öka.
Stort tack till alla som deltog under samtalen och bidrog med kloka
tankar, inspel och idéer!

ading

climate change
the market

ves around the world have seen contintical year for implementing internationm. To date, 51 carbon pricing initiatives,
ng systems, have been implemented or
ation. These cover about 20 percent of
ions. When the
Trading
En EU
av deEmissions
största integrationsutmaningarna
idag är att få in fler
shed in 2005 it nyanlända
was the first
internationoch utrikes
födda kvinnor i arbete. En möjlig väg för
attworld,
öka utrikes
födda
kvinnors
sysselsättning är genom entremissions in the
and
until
China
prenörskap.
in late 2017, the
biggest. Ever since the
Från
tidigare
forskning
vi att utrikes födda kvinnors
discussion on how to
improve
the vet
sysentreprenörskap spelar en viktig roll för integrationen. Utrireforms. It has come to stand as an exkes födda kvinnor bidrar även med nya affärsidéer, innovatioand in some cases
follow. A functioning
ner och nya perspektiv – viktiga byggstenar för att skapa ett
y important for
Europe,
important näringsliv.
dynamiskt
ochbut
konkurrenskraftigt
e world.
För att ta tillvara kvinnornas potential och säkerhetsställa
trading into perspective,
in thechefer
EU and
att fler av framtidens
består av utrikes födda kvinnor
behövs specialist
förändring. I denna
antologi
but not necessarily
reader.
It undersöker forskare och
experter
hur
kvinnornas
förutsättningar
ser ut för att starta
the EU ETS and what improvements are
ochemissions
driva företag trading
i Sverige idag
och ger förslag på hur företagso looks at other
sysfrämjande insatser kan utformas. Antologin är ett konkret
n from them, as well as the outlook for
stöd för beslutsfattare, myndigheter, företag och civilsamworld, and thehälle
role
of emissions tradi deras arbete med att främja nyanlända och utrikes
t is hoped to inspire
further
interest in
födda kvinnors
egenföretagande.
t-based solutions to climate change.
EDITED BY HANNA STENEGREN

FRAMTIDENS
CHEFER

ISBN: 978-91-87379-73-4

