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Sammanfattning 
Invandrar- och etniskt entreprenörskap har rönt stort forskningsintresse de 

senaste årtiondena utifrån dess påverkan på ekonomisk tillväxt (Casson et al, 

2006) I Sverige har antalet företag som startas av personer födda utomlands, 

ökat med 75 % mellan 2001 och 2008, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt 

och sysselsättning. Invandrarföretagare möter däremot specifika hinder och 

problem i deras vardag, bland annat avsaknaden av personliga nätverk 

(Tillväxtverket, 2010) vilket har en viktig roll för entreprenöriell framgång. 

Bill och Johannisson (2004) menar att det stöd och de resurser en entreprenör 

kan vara i behov av, ofta återfinns i det personliga nätverket.  

 

I Växjö finns det ett utvecklat system av lokala aktörer vars främsta syfte är 

att stödja nyföretagare. Författarna ställer sig frågande till hur dessa aktörer 

kan förbättra förutsättningarna för invandrarföretagare att utveckla personliga 

nätverk. 

 

Författarna har genomfört en kvalitativ studie av tolv lågutbildade invandrare 

som härstammar från mindre utvecklade länder och har drivit företag mellan 

3-36 månader. De företagsfrämjande aktörerna som deltagit i denna studie är 

ALMI Företagspartner AB, NyföretagarCentrum, Inkubatorn, Arbets-

förmedlingen och Mackens Företagshotell. 

 

Resultatet av studien visar på att företagsfrämjande aktörer bör äga förståelse 

för invandrarföretagares kontext i Växjö, vilken påverkar deras möjligheter 

att starta och driva företag. Organisationerna bör även erbjuda ett heterogent 

nätverk där individen kan träffa lämpliga kontakter som förstår denna 

kontext. De bör undvika att underminera utveckling av det personliga 

nätverket genom rådgivning, dessutom undvika en relation där företagaren 

blir långsiktigt beroende av den företagsfrämjande organisationen. 
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Abstract 

Considering the terms of impact on economic growth, immigrant and ethnic 

entrepreneurship have attracted a considerable amount of research interest in 

recent decades (Casson et al, 2006). In Sweden the amount of companies 

started by people born abroad increased by 75 % between 2001 and 2008, 

contributing to economic growth and employment rates. Immigrant 

entrepreneurs face specific obstacles and problems in their daily lives; 

including lack of personal networks (Tillväxtverket, 2010), which is an 

important part in entrepreneurial success. Bill and Johannisson (2004) argue 

that the support and resources an entrepreneur may be in need of are often 

found in the personal network.  

 

In Växjö, there is a developed system of local organisations whose primary 

purpose is to support entrepreneurs. The authors raise a question regarding 

how these organisations can improve the conditions for immigrant 

entrepreneurs to develop a personal network. 

 

The authors conducted a qualitative study of twelve low-educated immigrants 

from less developed countries that have had an active company between 3-36 

months. The organisations that participated in this study are ALMI 

Företagspartner AB, NyföretagarCentrum, Inkubatorn, Arbetsförmedlingen 

and Mackens Företagshotell. The results of this study show that organisations 

must understand the context of immigrant entrepreneurs in Växjö, which 

affects their ability to start and run businesses. They must also provide a 

heterogeneous network where individuals can meet necessary contacts that 

understand this context. The organisations should avoid undermining the 

development of the personal network through support, thereby a relationship 

in which the entrepreneur becomes long-term dependent to them. 
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1. Inledning 
 
I uppsatsen inledning beskrivs bakgrunden till uppsatsen ämne. Sedan följer en 

problematisering av ämnet som utmynnar i en problemställning. Inledningen avslutas med 

uppsatsens syfte.   

_____________________________________________________ 

1.1. Bakgrund 
En entreprenör är ”...ett ganska stort och betydelsefullt djur. Han har jagats 

under lång tid och med olika fångstmetoder, men än så länge har ingen 

lyckats fånga honom. Alla som säger sig ha sett honom uppger att han är 

enorm, men de är oeniga om vad som kännetecknar honom” (Landström, 

2005:14). 

 

Utöver det romantiska inslaget i Landströms (2005) liknelse av en 

entreprenör med ”Heffaklumpen” från A.A. Milners berättelser om Nalle 

Puh, skönjas även svårigheterna att definiera begreppet entreprenörskap. 

Tidigare forskning inom entreprenörskap, tillika teoretiska definitioner av 

begreppet, skiljer sig när det gäller utgångspunkt och val av analysenhet. 

Entreprenörskap i sitt klassiska format utgår från värdeskapande genom att 

kombinera resurser på ett nytt sätt. Senare forskning kan ses utifrån tre olika 

perspektiv: entreprenören och dess egenskaper, de processer och aktiviteter 

som utgör entreprenörskap samt de resultat som entreprenörskap leder till. 

Många definitioner av entreprenörskap inbegriper dock en blandning av de 

olika perspektiven (Bjerke, 2007). 

 

Invandrar- och etniskt entreprenörskap har rönt stort forskningsintresse de 

senaste årtiondena (Casson et al, 2006). Begreppet etnicitet betyder till-

hörighet till en grupp av människor med gemensam kultur och ursprung, att 

de är medvetna om sin tillhörighet eller att andra tillskriver gruppen dessa 

attribut (Aldrich 1990).”Self-employment” är ett återkommande begrepp när 
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det gäller entreprenörskap bland invandrare. Det innefattar personer vars 

motiv att starta företag upplevs som den enda möjligheten till anställning 

(Kloosterman & Rath, 2004). För att vidare förstå innebörden av begreppen, 

menar författarna till denna kandidatuppsats att det är lämpligt att förstå dess 

historik och varför detta överhuvudtaget diskuteras idag.  

 

Under en lång tid förknippades invandring från lågutvecklade länder med 

billig arbetskraft i många västerländska industriländer (Kloosterman & Rath, 

2004). Mellan åren 1950 fram till 1970 präglades svensk invandring av ett 

starkt arbetskraftsbehov, mycket beroende på en blomstrande industrisektor. 

Under den här tiden behandlade forskningen till stor del invandringens 

påverkan på arbetsmarknaden och huruvida detta var fördelaktigt för landet 

eller ej (Andersson, 2001). Från och med 1970-talet och framåt kom 

majoriteten av invandrarna till Sverige från utomeuropeiska länder, många 

tvungna att fly undan krig och andra omständigheter. I takt med en ökad 

arbetslöshet på grund av omstruktureringar och nedläggningar inom 

industrin, ökade benägenheten på regeringsnivå uppmuntra nyföretagande 

och utveckling av småföretag. Detta som ett direkt försök att motverka 

stigande arbetslöshet och de industriella sektorernas förfall (Phizacklea & 

Ram, 1995). Under 1980-talet förbättrades förutsättningarna för 

entreprenörer och nyföretagare i Sverige, exempelvis i form av sänkta krav 

på finansiella lån samt aktiva satsningar på kurser inom företagsstart och 

affärsrådgivning (Johannisson, 1993). Det var först under 1990-talets början 

som diskussionen kring invandrar- och etniskt företagande tog fart. Enligt 

Andersson (2001) berodde detta på ett ökat intresse för entreprenörens 

betydelse och villkor för ekonomisk tillväxt samt en försämrad 

arbetsmarknadsintegration. 
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Det finns i detta sammanhang en rad olika faktorer som bidragit till att 

entreprenörskap bland invandrare och etniska minoriteter blivit allt mer 

uppmärksammat. För det första har den omfattande invandringen lett till 

geografiskt koncentrerade samlingar av etniska minoriteter, ofta i närheten av 

storstäder. För det andra har antalet storskaliga arbetsgivare minskat med den 

tunga industrins förfall, vilket lett till att många invandrare upplevt sig 

tvingade att starta egna företag som den enda utvägen till anställning (”self-

employment”). Slutligen har småföretagssektorn fått ett uppsving och skapat 

bättre förutsättningar för invandrare och etniska minoriteter att starta företag 

(Phizacklea & Ram, 1995). Casson et al (2006) menar ytterligare att det finns 

en ökad oro över heterogeniteten när det gäller de ekonomiska prestationerna 

för dessa grupper. Det har uppkommit många skilda resultat vad gäller 

ekonomisk framgång och statistik angående antalet ”self-employed” hos 

olika etniska grupper.  

 

1.2. Problemdiskussion (Möjlighetisering) 
Mellan åren 2001 och 2008 ökade antalet företag som startas av utlandsfödda 

personer med 75% (i Sverige) och under 2008 startades vart sjunde företag av 

en person född utomlands. Idag omsätter företag som drivs av personer med 

utländsk bakgrund stora ekonomiska värden, de bidrar till hög sysselsättning 

och de finns representerade i ett stort antal olika branscher. Däremot existerar 

många specifika problem för invandrare som startar egna företag i Sverige. 

Förutom strategiska svårigheter gällande affärsplanering, praktiska problem 

som att hitta finansiering och verksamhetslokaler, finns språkliga och 

kulturella skillnader som kan innebära problem samt diskriminering och 

avsaknaden av nätverk. (Tillväxtverket, 2010). 
 

När det gäller uppstart av företag i vid bemärkelse, finns det mycket en 

entreprenör bör ta i beaktning för att lyckas sjösätta en affärsidé. Det är 

många viktiga beslut som skall fattas och det är många faktorer som bör 
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undersökas. Carl H. Vesper lyfter bland annat fram teknisk kompetens, 

fysiska resurser, marknadsbehov och personliga kontakter som oumbärliga 

nyckelingredienser vid en företagsstart (Vesper, 1990).  

 

I Växjö finns det ett flertal lokala aktörer vars primära syfte är att stödja och 

ge rådgivning till nyföretagare och entreprenörer vid en företagsstart. Några 

av dessa innefattar: ALMI, NyföretagarCentrum, Inkubatorn och Mackens 

Företagshotell. Även Arbetsförmedlingen erbjuder stöd för start av närings-

verksamhet (www.Vaxjo.se, 2011). Det är öppet för alla personer att söka 

rådgivning från samtliga av dessa aktörer, däremot skiljer de sig till viss del 

från varandra när det gäller exempelvis primär målgrupp. För att ingå i 

Inkubatorns företagspark är tillväxtpotentialen i affärsidén en viktig 

förutsättning (www.Inkubatorn.nu, 2011) medan Mackens Företagshotell i 

första hand vänder sig till personer med ekonomiskt bistånd ”som på ett 

mjukt sätt vill prova en affärsidé” (www.arabymacken.se, 2011). 
 

Utifrån alla de faktorer och resurser en entreprenör bör anskaffa och 

undersöka vid en företagsstart, har det personliga nätverkets betydelse under-

strukits av många författare. Aldrich (1999) menar att det personliga 

nätverket spelar en signifikant roll i många olika delar av ett företags 

framväxt och desto större nätverksstruktur en entreprenör är involverad i, 

desto större blir även dennes möjligheter att nå framgång. En bidragande 

faktor till nätverkets betydelse är enligt Bill och Johannisson (2004) att de 

resurser och den vägledning en entreprenör kan vara i behov av, i många fall 

finns inom det personliga nätverket. Genom att utveckla nätverket utökar 

dessutom entreprenören möjligheterna att skaffa den relevanta kunskapen 

som krävs för dennes affärsprojekt (Johannisson, 2000).  
 

När det gäller invandrarföretagares personliga nätverk, inbegriper dessa både 

möjligheter och hinder vid start av företag. Då invandringen till Sverige, som 
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tidigare nämnts, lett till geografiskt koncentrerade samlingar av etniskt lika 

och invandrare från många delar av världen (Phizacklea & Ram, 1995), 

begränsas tillgängligheten på information och resurser av det område de bor 

och verkar inom (Kloosterman et al 1999). Då många invandrarföretag startas 

inom dessa områden, möjliggör detta ett försprång gentemot inhemska 

företagare, då de har större kännedom om kundbehov och preferenser. 

Samtidigt visar tidigare forskning på att dessa företagare har svårt att växa på 

grund av en begränsad och mindre köpstark marknad (Aldrich & Waldinger, 

1990).  

 

En av Växjö kommuns visioner är att främja integration i samhället. Det 

finns en syn på mångfald som konkurrensfördel och målsättningen för Växjö 

kommun är att alla ska ha rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett 

vilken etnisk och kulturell bakgrund de har. Alla ska bemötas av en 

verksamhet som respekterar dessa olikheter (www.Vaxjo.se, 2011). Dessa 

idéer om mångfald är något som skall genomsyra hela Växjö kommuns 

organisation, ekonomiska-, planerings-, och utvecklingsarbete. Nyanlända 

individer till Sverige skall få en bra introduktion till det svenska samhället 

och dessa individers erfarenheter och kompetens skall tas tillvara på. Arbete 

och egen försörjning är, enligt Växjö kommun, grunden för ett självständigt 

liv (Växjö kommun, 2010). Att stödja invandrarföretagande bör därmed vara 

aktuellt för Växjö kommun om det kan främja integration samt skapa arbete 

och egen försörjning för dessa personer. Med hjälp av lokala aktörer vars 

målsättning är att stödja och erbjuda rådgivning till entreprenörer uppnås 

denna målsättning redan idag. 

 

Men hur ser det ut bland invandrare som nyligen startat egna företag i Växjö? 

Hur ser deras personliga nätverk ut, vilken betydelse har detta för företagarna 

och vilka möjligheter och hinder innefattar det? Om denna kunskap inhämtas 
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och analyseras kan indikationer ges för hur företagsfrämjande aktörer skulle 

kunna utveckla och optimera invandrarföretagares förmåga och förut-

sättningar att utveckla det personliga nätverket för fortsatt entreprenörskap. 

 

1.3. Problemformulering 
- Hur kan företagsfrämjande aktörer i Växjö förbättra förutsättningarna för 

invandrarföretagare att utveckla personliga nätverk? 

 

1.4. Syfte 
Genom att öka förståelsen för invandrarföretagares möjligheter och hinder att 

utveckla personliga nätverk, är syftet med denna uppsats att redogöra för och 

analysera hur företagsfrämjande aktörer i Växjö kan skapa bättre 

förutsättningar för invandrarföretagare att utveckla sina personliga nätverk.  

 

Målsättning: Målsättningen med uppsatsen är att öka invandrarföretagares 

affärsmässiga framgång, med utgångspunkt i det personliga nätverket. 

 

1.5. Definitioner 
Invandrare - Enligt Brundin et al (2001) definieras invandrare som en individ 

som själv är född utomlands, eller vars mor eller far är det. I denna uppsats 

har författarna valt att använda begreppet invandrare synonymt med en 

person som själv är född utomlands. 
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2. Teori 
Uppsatsens teorikapitel är indelat i tre olika avsnitt. Inledningsvis berörs företagande i vid 

bemärkelse, hur invandrarföretag växer fram samt hur entreprenörers omgivning påverkar 

dess existens. Den andra delen behandlar nätverkets betydelse för entreprenörer, dess 

funktioner, relationer och hur nätverket kan se ut. Detta avsnitt kopplas sedan till 

invandrarföretagare specifikt. Kapitlet avslutas med en teorigenomgång och en modell som 

ligger till underlag för den empiriska undersökningen och uppsatsens analys. 

_____________________________________________________ 

2.1. Företagande och invandrarföretagande 
Ett stort internationellt företag som IKEA eller den lilla lokala korvkiosken i 

Växjö centrum, är båda exempel på affärsdrivande verksamheter i 

bolagsform. Företag finns i en mängd olika former: från enskild firma, 

kooperativ till aktiebolag; från ensamma individer till en grupp människor 

som gemensamt arbetar för att uppnå uppsatta mål. I företagsekonomisk 

bemärkelse finns flera olika sätt att definiera mål med en affärsverksamhet. 

Ökad lönsamhet, att uppnå en viss marknadsandel, förkorta orderprocesser, få 

fler nöjda kunder eller förbättra produktkvalitet är alla exempel på olika 

målsättningar. Därtill finns även icke-ekonomiska mål. Gemensamt är dock 

att de är beroende av företagsspecifika förutsättningar och ambitioner (Ax et 

al, 2007). Utöver målsättningar, finns sannolikt en mängd olika individuella 

motiv till varför en person startar eget företag. Enligt en undersökning 

genomförd av Tillväxtverket, är viljan att förverkliga en idé det viktigaste 

motivet bland nyföretagare med svensk härkomst. När det gäller nyföretagare 

med utländsk härkomst är möjligheten till självständigt arbete det viktigaste 

motivet. Dessutom är det vanligare att personer med utländsk härkomst 

startar företag på grund av att de är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa 

(Tillväxtverket, 2011), även kallat ”self-employment” (Phizacklea & Ram, 

1995). 
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Aldrich (1999) menar att människor startar företag och konstruerar 

organisationer för att uppnå något de inte kan göra på egen hand, samt att 

dess framgång är beroende av den kunskap och de resurser som finns 

tillgängliga. När det gäller invandrare som startar företag menar Aldrich och 

Waldinger (1990) att dessa oftast bildas i invandrartäta områden och att detta 

har många positiva inslag. I många fall delar dessa personer samma eller 

liknande etniska bakgrunder, vilket gör att de har större förståelse för 

områdets invånare. Om det existerar specifika kundbehov inom dessa 

områden, har invandrarföretagare stora fördelar gentemot inhemska 

företagare, de har en djupare förståelse för de etniskt likas köpbeteenden, 

preferenser och kvalitetskrav. Invandrarföretagare kan dessutom dra stora 

fördelar av de marknader som uppstår i invandrartäta områden. Däremot 

menar Aldrich och Waldinger (1990) att invandrar-företagare möts av 

specifika problem, exempelvis måste de vänja sig vid en ny kultur, lagar och 

regler som gäller för att driva företag. Samtidigt är de i många fall 

distanserade från den statliga mekanismen och de tjänster som denna kan 

bidra med. Kloosterman och Rath (2004) ger en annan bild av detta. De 

menar att de geografiskt koncentrerade områdena av invandrare skapar slutna 

marknader. Invandrarföretagare verkar ofta inom de lägre skikten av 

detaljhandeln och restaurangbranschen, vilket dels beror på att de tar över 

företag som tidigare drevs av andra invandrare, men även att inträdes-

barriärerna är låga när det gäller krav på utbildning och uppstartskostnader 

inom dessa branscher. I och med att inträdesbarriärerna är låga, är dessa 

marknader slutna och utsatta för hög konkurrens. De främsta konkurrenterna 

är etniskt lika eller personer från samma land och konkurrensen grundar sig i 

regel på pris snarare än kvalitet. Kombinationen av hårt arbete samt att de 

tvingas acceptera låga vinstmarginaler, resulterar i att dessa alternativ inte är 

speciellt attraktiva. Många invandrarföretagare blir således mer eller mindre 
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tvingade in i denna typ av företagande och för att överleva följer de inte alltid 

de lagar och regler som gäller (Kloosterman & Rath 2004). 

 

Kunskap och resurser är enligt Aldrich (1999) kulturellt betingat och 

historiskt förknippat. Detta påverkar förutsättningarna för ett företag att verka 

då dess existens reflekteras av de sociala förutsättningarna som råder vid ett 

speciellt historiskt tillfälle. Ett företag kan således inte uppstå före dess tid. 

Tydligare uttryckt menar Aldrich (1993) att det råder skilda förutsättningar 

för olika typer av företag och organisationer, beroende på de rådande 

förutsättningarna i omgivningen vilken de existerar inom. Tillgängligheten på 

kunskap och resurser skiljer sig över tid, vilket leder till att framväxten av 

företag är ojämn i dess fördelning över sociala och historiska landskap. Enligt 

Johannisson (1993) måste den kontext vilken entreprenörer verkar inom 

medvetandegöras, för att till fullo förstå förutsättningarna för nytt och fortsatt 

entreprenörskap, även för att skapa stödfunktioner för entreprenörer. Kontext 

kan i detta sammanhang vara funktionellt, rumsligt eller kulturellt avgränsad 

och definieras som den konkreta eller symboliska omgivning vilken 

entreprenören verkar inom. Om invandrarföretag begränsar sig till en etnisk 

marknad eller ett invandrartätt område, menar Aldrich och Waldinger (1990) 

att deras möjligheter att växa är mycket små. En begränsad marknad kan 

enbart upprätthålla och försörja ett reducerat antal företag då de ofta är 

relativt små och framförallt har låg köpkraft. Detta ger inte tillräckligt med 

resurser för att finansiera tillväxt åt invandrarföretagarna, utan tillväxt är i 

många fall beroende av att nå kunder utanför den begränsade marknaden 

(Aldrich & Waldinger, 1990). Johannisson (1993) menar däremot att 

invandrarföretag inte existerar i socioekonomiska vakuum, utan att de 

använder deras personliga gemenskap som en springbräda för att överkomma 

inträdesbarriärer. Den arena eller kontext inom vilken entreprenören verkar, 

begränsas av dennes personliga nätverk.  
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2.2. Det personliga nätverket 
2.2.1. Nätverkets betydelse och funktioner 
Nätverkets betydelse för att starta, driva och utveckla företag har som tidigare 

nämnts betonats av många författare. Johannisson (2000) definition av 

nätverk lyder: ”a network consists of interconnected dyadic relationships 

where the nodes may be roles, individuals or organizations” (Johannisson, 

2000:370). Ur det personliga nätverket kan entreprenören generera 

finansiellt, mänskligt och socialt kapital (Johannisson, 2000), såväl som 

information om nya möjligheter på marknaden (Bill & Johannisson, 2004). 

 

Alla människor har på ett eller annat sätt personlig kontakt med andra 

individer och i detta samspel möjliggörs och skapas ett personligt nätverk. 

Skälen till att inleda personliga kontakter varierar stort, men sammanfattas av 

Bill och Johannisson (2004) i tre övergripande motiv. Det första motivet är 

att söka utbyte av egoistiska eller kalkylerande skäl. Det andra motivet 

grundar sig i delade värderingar och intressen. Slutligen beror skapandet av 

personliga nätverk på ömsesidigt känslomässiga attraktioner som grund för 

utbyte mellan människor. Aldrich (1999) uttrycker sitt synsätt något enklare 

där han menar att alla människor i grunden är kreativa och sociala varelser, 

genetiskt programmerade att integrera med andra individer, vilket även 

Johannisson (2000) diskuterar. Detta kan tolkas som att människan tar ett mer 

omedvetet initiativ till personliga kontakter, än vad Bill och Johannisson 

(2004) menar. Bill och Johannisson (2004) anser att utbyten mellan individer 

sker i alla situationer av en människas liv och det är i dessa utbyten som 

entreprenöriella processer frodas och får näring. Att upprätthålla mänskliga 

relationer har däremot inte alltid ett praktiskt syfte för människor. Det 

personliga nätverket och dess kontakter används för att reflektera, spegla och 

fylla ett liv med meningsfullhet (Bill & Johannisson, 2004). Användbarheten 

av en kontakt i nätverket är dock beroende av den kontexten entreprenören 

och kontakten befinner sig i. I entreprenöriella nätverk, behöver människor 
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tillgång till information och resurser, därav är många heterogena kontakter 

viktiga oberoende av hur pass starka de är. Om entreprenören inte finner detta 

i det befintliga nätverket, utvecklar denne nya kontakter för att få tillgång till 

ytterligare kunskap och resurser (Aldrich, 1999). Genom att utveckla 

nätverket utökar dessutom entreprenören möjligheterna för dennes 

affärsprojekt (Johannisson, 2000). 

 

Johannisson (2000) menar att när en affärsidé blir verklighet, karaktäriseras 

alla företagsstarter av entreprenörskap. I uppstarten använder entreprenören, 

som nämnts ovan, nätverket som ett verktyg för att generera finansiellt, 

mänskligt och socialt kapital till verksamheten. Vad som skiljer entreprenörer 

åt är huruvida de strävar efter ett fortsatt entreprenöriellt företagande. Det vill 

säga om de fokuserar på att nätverkandet skall bana väg för nyföretagande, 

eller om de önskar skapa en organisation – en stabil, ihärdig struktur vilken är 

funktionell för förvaltning. Samtidigt är det personliga nätverket viktigt för 

alla företagare och kan av de som förblir entreprenörer utnyttjas för att 

expandera eller bygga helt nya verksamheter. Johannisson (2000) under-

stryker dock att entreprenörer kan vara väl medveten om nätverkets 

betydelse, men samtidigt förneka sitt eget beroende till det, då det 

underminerar dennes förmågor att driva företaget framgångsrikt. 

 

Det personliga nätverket har många olika funktioner, Bill och Johannisson 

(2004) framhäver framförallt tre funktioner för det personliga nätverket som 

entreprenören behöver för att gagna sitt eget företagande. Dessa funktioner är 

social och kulturell hemhörighet, information om omvärlden samt 

organisering när det gäller utbyte av varor och tjänster. Aldrich (1999) har ett 

liknande perspektiv på det personliga nätverkets funktioner då han anser att 

det består av personer som entreprenören är direkt länkad till och påverkar 

tillgången på socialt-, känslomässigt- och materialistiskt stöd, men han lägger 
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ytterligare vikt vid det känslomässiga stöd som entreprenören kan utvinna. 

Hisrich och Peters (2002) diskuterar som Aldrich (1999) det känslomässiga 

stöd som entreprenören kan utvinna från sitt nätverk. Hisrich och Peters 

(2002) har dock en annan syn på hur nätverkets olika delar skall kategoriseras 

då de väljer att dela nätverket i det moraliska nätverket och det professionella 

nätverket. De beskriver att entreprenören hämtar moraliskt och psykologiskt 

stöd från det moraliska nätverket samtidigt som de hämtar information och 

råd från det professionella nätverket. Hisrich och Peters (2002), lämnar dock 

ute viktiga moment som Aldrich (1999) samt Bill och Johannisson (2004) 

framhäver, främst det materialistiska stödet. Hisrich och Peters (2002) 

beskriver att det professionella nätverket innefattar funktionen information, 

vilket Bill och Johannisson (2004) anser är en funktion hos det personliga 

nätverket. Det finns således olika synsätt gällande funktioner i det personliga 

nätverket.  

 
2.2.2. Relationer inom nätverket 
I ett väl fungerande nätverk kan entreprenören propagera och sprida 

projektidéer, vilket likt en självorganiserande process kan bidra till att 

projektet realiseras. Forskning har påvisat att entreprenörer föredrar 

informella personliga nätverk framför formella vid insamling av information 

eller resurser. Informella relationer föredras då de uppfattas som mer potenta 

och visar på ett engagemang som går över de förpliktelser som är förenade 

med formellt formulerade relationer (Johannisson, 2000). De typer av 

relationer som uppstår i en entreprenörs nätverk kan enligt Aldrich (1999) 

klassificeras utifrån styrkan i relationen: stark, svag, obestämd eller 

fluktuerande (om det skulle gälla en främling). Ett nätverks nivå av 

heterogenitet styrs delvis av en blandning starka och svaga relationer. Starka 

relationer karaktäriseras av en longitudinell och ömsesidig relation samt 

förtroende som entreprenören utnyttjar för assistans och stöd i alla delar av 

dennes liv (Aldrich, 1999). Den sociala strukturen som en invandrar-
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företagare befinner sig i består av ett nätverk av släktskap och vänskap som 

alla samlas inom en etnisk grupp. Det är från detta nätverk som 

invandrarföretagaren skaffar information om exempelvis tillstånd, lagar och 

leverantörer. Hur strukturen och hierarkierna ser ut i dessa nätverk beror i 

stort på hur dessa ser ut i den etniska gruppen. Vissa har en mycket tydlig 

hierarki med stark lojalitet och pliktkänsla gentemot familjen eller gruppen 

medan andra nätverksstrukturer är mer oklar (Kloosterman et al 1999). 

 

Heterogenitet i nätverket är kritiskt för entreprenörer och förklaras av Aldrich 

(1999) på följande sätt: Genom ett heterogent nätverk ökar entreprenörens 

tillgång på information gällande exempelvis potentiella marknader, 

innovationer, källor till kapital och potentiella investerare. Med heterogenitet 

i detta sammanhang avser Aldrich (1999) personer av olika social 

lokalisering och karaktär, med en variation av dimensioner som; kön, ålder, 

yrke, industri, etnicitet etcetera. Aldrich (1999) menar samtidigt att ett 

nätverk som karaktäriseras av homogenitet äger ett begränsat värde för en 

entreprenör. I homogena nätverk tolkar aktörer information på likvärdiga sätt 

och Aldrich (1999) har identifierat två krafter som styr homogeniteten i 

personliga nätverk. För det första att aktörerna i nätverket delar liknande 

värderingar och intressen, samt att människor tenderar att söka emotionell 

och personlig balans i de sociala relationerna. Om många aktörer av samma 

slag knyter sig till en entreprenörs nätverk resulterar detta i att de olika 

aktörerna tar ut varandra och minskar det värde som varje enskild aktör kan 

bidra med. Johannisson (2000) anser att varje kontakt i det personliga 

nätverket till viss del är unik då sociala och professionella angelägenheter 

ständigt förändras, vilket skulle betyda att då en person lämnar nätverket, 

förändras det och anpassar sig efter de nya omständigheterna. 
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Då en entreprenör startar ett affärsprojekt, menar Bill och Johannisson (2004) 

att detta kan ses som en förtätning av det personliga nätverket. 

Affärsprojektet för de berörda parterna inom entreprenörens nätverk närmare 

varandra samtidigt som det leder till starkare relationer mellan de engagerade 

parterna. I dessa relationer finner entreprenören den drivkraft som behövs för 

att identifiera och exploatera nya möjligheter i dennes omgivning 

(Johannisson, 2000). Därmed kan det tolkas som att det personliga nätverket 

även bidrar med inspiration till entreprenören. 

 

På grund av förtätningsfenomenet sprider ofta entreprenören sina idéer och 

affärsprojekt i de tätaste delarna av det personliga nätverket, där relationerna 

är starka och väletablerade. Det är i dessa relationer och delar av nätverket 

som entreprenören har ett stort förtroende- och socialt kapital. De mer 

utvecklade och väletablerade relationerna erbjuder mer än finansiellt kapital, 

de besitter och kan dela med sig av mycket “tyst” kunskap som lärs ut genom 

interaktion över tid, även kallat socialt lärande. Denna tysta kunskap kan 

hjälpa entreprenören att övervinna många olika hinder och hot. De stödjer 

och hjälper entreprenören tills dess att dennes affärsprojekt har fått upp farten 

och kan stå på egna ben, de erbjuder på så sätt en mjukare start åt 

entreprenören. Utöver den tysta kunskapen som entreprenörens nätverk kan 

erbjuda existerar ofta en “misslyckande pool”; i relationerna ligger ett 

förtroende som tillåter entreprenören att begå vissa misstag på vägen utan att 

bli lämnade därhän (Bill & Johannisson; 2004 & Johannisson, 2000).        

 

2.2.3. Invandrarföretagares personliga nätverk 
Invandrare har ofta ett starkt personligt nätverk, men de möter speciella och 

för dem unika förutsättningar i skapandet och nyttjandet av deras personliga 

nätverk. Genom deras nätverk bestående av släkt, vänner samt folk av samma 

nationella eller etniska bakgrund, har invandrare ofta en mycket flexibel 

tillgång till allt från information, kapital och billig arbetskraft. Vad gäller 
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information begränsas däremot denna ofta till den grupp eller det område där 

individen verkar och bor (Kloosterman et al, 1999). När det gäller att 

anskaffa kapital menar Aldrich och Waldinger (1990) att invandrarföretagare 

oftare har svårare att få finansiellt stöd från kreditinstitut, än deras inhemska 

motsvarigheter. Tidigare forskning visar däremot att de är mycket kreativa i 

jakten på kapital trots kreditinstitutens ovilja. En stor del av invandrar-

företagarna finansierar sina verksamheter med egna sparpengar och lånade 

pengar från familj och övrig släkt, vilka däremot ofta bidrar med arbetskraft 

än kapital. Bill och Johannisson (2004) belyser att det personliga nätverket i 

många fall drastiskt minskar behovet av finansiellt kapital och istället kan ses 

som tillgångar eller kapital som entreprenören besitter. 

 

2.3. Teorimodell för analys 
Detta avslutande teoriavsnitt belyser de delar av litteraturen som ligger till 

grund för den empiriska undersökningen, aspekter författarna ämnar belysa i 

mötet med företagare och organisationer, samt analyskapitlet. Avsnittet 

avslutas med en figur som överskådligt illustrerar detta. 

 

Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i Växjöbaserade 

invandrarföretagares berättelser om deras etablering, analysera hur 

företagsfrämjande aktörer i Växjö kan skapa bättre förutsättningar för 

invandrarföretagare att utveckla sina personliga nätverk.  

 

Inledningsvis finns det olika skäl som förklarar varför en person startar ett 

företag och målet med detta. När det gäller invandrarföretagare finns 

sannolikt en mängd olika personliga motiv, varav ”self-empolyment” 

(upplevelsen att detta är den enda möjligheten till anställning) har påverkat 

invandrare i Sverige under en lång tid. Det krävs först och främst en mängd 

olika resurser för att starta ett företag. Entreprenörer har olika förmågor, 

möjligheter att anskaffa dessa och tillgången påverkas (Aldrich, 1999) av de 
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rådande omständigheterna inom den kontext som entreprenören verkar. De 

kan vara kulturellt- eller historiskt förknippade (Aldrich, 1999), rumsliga 

eller funktionella (Johannisson, 2000). Den kontext inom vilken 

entreprenörer verkar måste enligt Johannisson (2000) medvetandegöras för 

att till fullo förstå förutsättningarna för entreprenörskap. När det gäller 

invandrarföretag, startas dessa ofta i invandrartäta områden. Denna kontext 

medför både positiva och negativa effekter. De förutsättningar invandrare har 

när det gäller att starta företag påverkas av den kontext de verkar inom och 

innefattar specifika möjligheter men även problem och hinder. Det är i denna 

kontext, de berättelser från invandrarföretagarna gällande deras bakgrund, 

motiv och tillvägagångssätt vid etablering, författarna ser möjligheter till 

förståelse för deras personliga nätverk, vilket i sig även påverkas av den 

kontext inom vilken de verkar. Detta är dessutom, mot bakgrund av de 

möjligheter, hinder och förutsättningar vid etablering, författarna kan 

identifiera det stöd företagarna är i behov av, har fått och hur dessa relationer 

ser ut i deras personliga nätverk. 

 

Utifrån uppsatsens teoriavsnitt byggs en förståelse för det personliga 

nätverket som på många olika sätt har betydelse och en viktig roll för 

invandrarföretagares möjligheter att starta, driva och utveckla företag. I 

nätverket kan entreprenören hämta information, finansiellt-, mänskligt-, 

socialt- och fysiskt stöd och i företagsstarten är nätverket viktigt för att samla 

in nödvändiga resurser. Nätverket innefattar känslomässigt stöd samt social 

och kulturel tillhörighet, det är detta författarna väljer att kalla det personliga 

nätverket (Johannisson, 2000; Bill & Johannisson, 2004; Aldrich, 1999).  

 

Invandrare har ofta har ett starkt personligt nätverk, bestående av släkt, 

vänner och individer av samma nationella eller etniska bakgrund. Vad gäller 

tillgänglig kunskap och information begränsas däremot denna ofta till den 
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grupp eller det område där individen verkar och bor (Kloosterman et al, 

1999). Då en invandrares nätverk är begränsat bör därmed heterogeniteten i 

nätverket påverkas negativt. Aldrich (1999) menar att alla nätverk vars 

resurser erbjuds heterogent är gynnsamt. Det homogena nätverket är inte lika 

gynnsamt som det heterogena då homogena kontakter ”tar ut varandra” i 

deras användbarhet, dock bör det påpekas att, enligt Johannisson (2000), ett 

nätverk tvingas till förändring när någon individ lämnar nätverket. Detta 

betyder att ett nätverk kan skifta från homogent till heterogent och tvärt om 

genom utbytet, tillkomsten eller bortfallet av individer i nätverket.  

 

Att utveckla nätverket är viktigt, speciellt för affärsprojektets möjligheter till 

framgång, i uppstarten av företaget men även för utveckling av en etablerad 

verksamhet (Johannisson, 2000). Det personliga nätverket kan ses som 

tillgångar eller kapital som entreprenören besitter, ett kapital som i många fall 

kan minska behovet av finansiellt kapital drastiskt (Bill & Johannisson, 

2004). Det är tydligt hos invandrarföretagare, som ofta har svårare att skaffa 

kapital genom kreditinstitut och istället använder det personliga nätverket 

(Aldrich & Waldinger, 1990). 

 

Författarna anser att människan i sig är en social varelse, programmerad för 

integrera med andra individer samt omedvetet relationsskapande (Aldrich, 

1999). Utbyten mellan individer sker i alla situationer av en människas liv 

och det är i dessa utbyten som entreprenöriella processer frodas och får 

näring. (Johannisson, 2000) 

 

Det personliga nätverket har enligt uppsatsens teoriavsnitt påverkan på de 

förutsättningarna för entreprenörskap som återfinns hos en individ. 

Författarna har även funnit det lämpligt att bygga en förståelse gällande den 

kontext som entreprenören verkar inom för att kunna skapa förståelse för 
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individens personliga nätverk, vilket skulle betyda att författarna anser att 

kontexten påverkar det personliga nätverket som i sin tur påverkar de 

förutsättningar för entreprenörskap det finns hos en individ. Författarna vill 

dock, påpeka att detta även fungerar ”motströms”, vilket Johannisson (1993) 

diskuterar, han menar att kontexten inom vilket entreprenören verkar 

begränsas av det personliga nätverket.  

 

För att förstå det personliga nätverkets betydelse för de förutsättningar för 

entreprenörskap en individ har, bör en förståelse byggas kring individens 

kontext (A). Samtidigt som det personliga nätverket (B) begränsar kontexten 

som individen verkar inom. A påverkar B samtidigt som B påverkar A. Detta 

förhållande kan beskrivas i form av en Hermeneutisk cirkel, vilket enligt 

Bryman & Bell (2005) beakar hur helheten enbart kan förstås genom dess 

delar och hur delarna enbart kan förstås genom helheten (Bryman & Bell, 

2005). Detta ligger som grund för intervjufrågornas uppbyggnad och 

tolkandet i uppsatsens analysavsnitt.  

 

Figur 2.1: Teorimodell 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs de metodmässiga vägvalen som författarna funnit bäst lämpade för 

denna uppsats. Dessa metodval motiveras genom kopplingar till uppsatsens syfte. 

Uppsatsens praktiska arbetsprocess kommer också att beskrivas.  

______________________________________________________________ 

3.1. Metodologisk bakgrund 
Metodkunskap behövs för att kritiskt kunna bedöma hur resultatet av en 

undersökning orsakas av metoden, eller om resultatet är en korrekt bild av 

verkligheten. För att kunna skilja de resultat som orsakas av metoden 

(metodologiska förklaringar) från de resultat som orsakas av verkligheten 

(substantiella förklaringar) är god kunskap om metod en nödvändighet. För 

att kunna genomföra en undersökning tvingar metoden forskaren att gå 

igenom vissa steg. Likaså skall metoden på ett systematiskt sätt hjälpa till att 

ställa kritiska frågor om de val som görs och konsekvenserna av dessa val 

(Jacobsen, 2002). 

 

3.2. Vetenskapligt förhållningssätt 
En epistemologisk frågeställning behandlar vad som kan uppfattas som 

godtagbar kunskap för ett ämnesområde. Den i sammanhanget viktigaste 

frågan som bör ställas är om den sociala verkligheten kan eller bör studeras 

utifrån samma principer och metoder som tillämpas inom naturvetenskapen. 

Inom epistemologin existerar ett perspektiv som bygger på förståelse och 

tolkning (interpretativism). Detta perspektiv kallas för tolkningsperspektivet 

och det grundar sig i uppfattningen att man som forskare måste ha en strategi 

för att ta hänsyn till den skillnad som finns mellan människor och 

naturvetenskapens studieobjekt. Denna uppsats utgår från 

tolkningsperspektivet, som grundar sig i att samhällsforskningen bör syfta till 

att fånga den subjektiva innebörden av människans sociala handlingar 

(Bryman & Bell, 2005). 
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3.2.1. Epistemologisk ställningstagande 
Invandrarföretagare möter enligt teorin unika möjligheter och problem vid 

starten av ett eget företag och uppbringandet av ett personligt nätverk. 

Författarna bör kunna anta att dessa individer har olika uppfattningar och 

upplevelser av denna process, men ändå få fram ett material som genom 

tolkning och analys möjliggör identifiering av likheter och skillnader i hur 

denna process uppfattas av invandrare. För att utveckla detta ytterligare kan 

uppsatsens epistemologiska ställningstagande beskrivas som en blandning av 

de två allmänna grenar som epistemologin är uppdelad i, empirism och 

rationalism. Empirismen fokuserar främst på sinneserfarenheterna av 

verkligheten som grund för kunskap. Rationalismen däremot försöker visa på 

förnuftets och tänkandets betydelse som verktyg för att kunskap skall uppnås 

(Bryman & Bell, 2005). 

 
3.2.2. Ontologisk ställningstagande 
Ontologin berör frågor om de sociala entiteternas art eller natur, vad som 

betraktas existera. En viktig frågeställning inom ontologi är huruvida sociala 

entiteter uppfattas som objektiva enheter eller huruvida de kan registreras 

som konstruktioner av människans handlingar och uppfattningar. Dessa två 

synsätt benämns objektivism och konstruktionism och skillnaden mellan de 

båda tar sin utgångspunkt i begreppen, organisation och kultur. I 

objektivismen bemöter forskningen sociala företeelser som yttre fakta, vilka 

ligger utanför vår förståelse eller möjlighet att påverka. Konstruktionism å 

sin sida ifrågasätter organisation och kultur som givna enheter på förhand, 

eller att sociala aktörer uppfattar dessa som en yttre verklighet som de ej kan 

påverka (Bryman & Bell, 2005).  

 

För denna uppsats har författarna valt följande ontologiska ställningstagande. 

Författarna förutsätter att uppfattningar om den verklighet vi befinner oss i är 

resultatet av yttre objektiva strukturer likväl som av inre subjektiva faktorer. 
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Detta innebär att det finns en yttre verklighet bortom vårt medvetande som 

påverkar oss samtidigt som våra egna medvetanden skapar upplevelserna av 

denna verklighet.  

 

3.3. Ansats 
Enligt Thurén (2007) finns det två huvudinriktningar för hur slutsatser dras, 

dessa två är deduktion och induktion. Denna uppsats har tendenser av båda 

ansatserna 

 

Det deduktiva arbetssättet grundar sig i att utgå från allmänna principer och 

befintliga teorier när slutsatser dras om enskilda företeelser. När forskare 

använder sig av det deduktiva arbetssättet följer de ”bevisandets väg” och 

anses kunna stärka sin objektivitet, då de utgår från befintliga teorier. Med 

det deduktiva arbetssätet blir forskaren mindre färgad av sina egna subjektiva 

uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Det deduktiva arbetssättet är även 

den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen (Bryman & Bell, 2005). 

 

Induktion innebär att man härleder teorier från empiri, det vill säga att man 

först undersöker hur saker föreligger och därefter försöker bygga en teori 

utifrån detta. Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren själv bygger teorier 

från egna observationer (Patel & Davidson, 2003). Wallén (1996) beskriver 

att forskare med induktiv ansats söker regelbundenheter utifrån sina egna 

observationer och sammanfattar dessa regelbundenheter till teorier. En 

induktiv strategi brukar ofta kopplas till kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2005). 

 

Kritik som riktas mot den induktiva ansatsen menar att teorin inte innehåller 

något annat än vad som visar sig i det empiriska materialet. Dessutom kan 

enbart ett visst antal observationer genomföras och vilket inte rättfärdigar att 
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generella slutsatser eller lagar dras. Den mest väsentliga kritiken riktar sig 

mot att man som forskare inte kan göra förutsättningslösa observationer. 

Detta då det ingår ett teoriinslag redan i urvalet av vad som observeras och 

även i mätförfarandet (Wallén, 1996). ”Man kan inte göra någorlunda 

förnuftigt val av observationer om man inte på förhand har en uppfattning 

om vad observationerna skall leda till” (Elgmork, 1985:18). 

 

Bryman och Bell (2005) poängterar även att det induktiva och deduktiva 

angreppssätten inte bör förstås som strikta och entydiga distinktioner som är 

väl separerade, utan det är i flera avseenden bättre att uppfatta dem som 

tendenser. 

 

Därmed bör denna uppsats kunna uppfattas som både deduktiv och induktiv, 

alternativ med tendenser av båda. Detta då författarna utgår från teori för att 

bygga uppsatsens intervjufrågor och teorimodell för att problematisera och 

analysera den insamlade empirin, därmed startar uppsatsen i teorin. 

Författarna vill dock inte begränsa sitt utrymme i analys och diskussion, utan 

att kunna uppfatta och diskutera nya fenomen som slutsatser kan dras kring. 

Därmed är uppsatsen bitvis deduktiv, men även med inslag av induktiv 

ansats.  

 

3.4. Kvalitativ forskningsmetod 
Kvalitativ forskningsmetod syftar enligt Bryman och Bell (2005) till att 

samla in och analysera ord, till skillnad från kvantitativ data. Det handlar om 

att skapa förståelse för den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna inom 

en viss miljö upplever och tolkar densamma. Kvalitativa studier innebär ofta 

en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik där teorin genereras 

utifrån uppsatsens insamlade data. Det innefattar dessutom en ontologisk 

ståndpunkt: ”sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer 
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och inte av företeelser som finns där ute och som är åtskilda från dem som är 

inbegripna i konstruktionen av dem” (Bryman & Bell, 2005:298). 

 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativa studier är nödvändigt när det gäller 

företeelser som är av mångtydig- och subjektiv karaktär; sådant som inte kan 

mätas direkt i form av handlingar, upplevelser och känslor. Tolkning sker 

från del- till helhet för att hitta samband utifrån enstaka eller ofullständig 

information. Kvalitativ metodik öppnar för ett flexibelt arbetssätt där 

datainsamlingen kan anpassas till den verklighet som forskaren undersöker 

(Jacobsen 2002). Detta skapar även enligt Bryman och Bell (2005) 

förutsättningar för ökad insikt då forskaren inte är låst vid en specifik 

struktur. 

 

Vid genomförandet av kvalitativa studier kan det för läsaren vara svårt att till 

fullo förstå hur forskaren har genomfört sin studie och hur uppsatsens 

slutsatser har kommit till. Forskaren måste vid en kvalitativ studie ständigt 

sträva efter en total transparens vid genomförandet, det vill säga att vara helt 

öppen med hur man har gått tillväga i sin forskning. Urvalsprocessen av de 

studerade eller intervjuade individerna som studien omfattar kan ofta te sig 

som oklar, även tillvägagångssättet vid analysen kan vara en källa till tvivel. 

Läsaren av uppsatsen skall ha rätten att förstå uppsatsens framtagande till 

fullo (Bryman & Bell, 2005). Författarna till denna uppsats har ambitionen 

att uppsatsen skall ha hög transparens. Transparens vill författarna uppnå 

genom att tydliggöra alla de val och ställningstaganden som har tagits och 

försöka tydliggöra hur tankegångarna har gått och utvecklats under arbetets 

gång. Detta utförs i kapitel 3.7 Tillvägagångssätt, 3.6 Analys och bearbetning 

av data och 3.5 Datainsamling. I analysen försöker författarna tydliggöra sina 

tankar och argumenteringar till fullo för att öka transparensen. Arbetet har 

även korrekturlästs av utomstående för att säkerställa transparensen i 
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uppsatsen. Författarna anser därmed att uppsatsen innehar relativt god 

transparens för att vara ett kvalitativt arbete. 

 

Författarnas förhoppningar med denna uppsats och tillika dess syfte, är att 

öka förståelsen för invandrarföretagares möjligheter och hinder att utveckla 

personliga nätverk samt redogöra för hur företagsfrämjande aktörer i Växjö 

kan skapa bättre förutsättningar för invandrarföretagare att utveckla sina 

personliga nätverk. Det handlar dels om att generera en djupare förståelse för 

varför de intervjuade invandrarna själva upplever dessa hinder och 

möjligheter samtidigt som vi vill undersöka huruvida företagsfrämjande 

organisationer stödjer dessa i deras företagsfrämjande processer. Med detta i 

åtanke anser författarna att en kvalitativ forskningsmetod är lämplig för att 

kunna besvara uppsatsens problemformulering och uppfylla syftet. 

 

3.4.1. Kvalitativa intervjuer 
Vid kvalitativ datainsamling är intervjuer ett av de mest använda tillväga-

gångssätten och det är framförallt flexibiliteten som gör att de passar väl vid 

insamlandet av kvalitativ data. Till skillnad från strukturerade intervjuer är 

kvalitativa intervjuer mindre strukturerade i syfte att fånga respondentens 

egna uppfattningar och perspektiv. Målet är att samla in såväl ”fylliga” som 

detaljerade svar (Bryman & Bell 2005). Kvalitativa intervjuer möjliggör att 

registrera svar som är oväntade, svar som inte ryms i en enkät och tillåter 

dessutom intervjuaren att följa upp med ytterligare frågor (Esiasson et al, 

2007). Det är fullt möjlig (och även önskvärt) att intervjun rör sig i olika 

riktningar och att respondenten får utrymme att formulera svar som denne 

anser är viktigt. 

 

3.4.1.1. Semi-strukturerade intervjuer med två intervjuare 
Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista över specifika 

teman som skall beröras under intervjun, även kallat intervjuguide. De på 
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förhand formulerade frågorna måste inte nödvändigtvis ställas i ordning och 

den intervjuade personen tillåts stor frihet att formulera sina egna svar. Den 

semi-strukturerade intervjuprocessen är flexibel, det centrala i detta 

sammanhang är hur respondenten upplever och förklarar händelser som 

denne finner intressant (Bryman & Bell, 2005). Intervjufrågorna bör 

formuleras så att de besvarar uppsatsens frågeställningar, utan att vara för 

specifika. Det är viktigt att anpassa språket efter respondenten, att ej ställa 

ledande frågor samt att anteckna bakgrundsinformation om intervju-

personerna i fråga, för att kunna förstå och tolka dennes svar i ett 

sammanhang (Bryman & Bell, 2005). 

 

Författarna har i denna uppsats utifrån teorin om företagande, nätverk samt 

metodmallen, formulerat mycket övergripande frågor som grund för 

intervjuerna. Frågorna formulerades för att vara flexibla och uppmuntra 

respondenterna att tala fritt. Utifrån de övergripande frågorna formulerades 

även mer specifika frågor, dels för att säkerställa att det önskvärda materialet 

genererades, dessutom för att hålla fokus kring det specifika ämnet i linje 

med uppsatsens syfte och frågeställning. Dessa intervjufrågor återfinns i 

bilaga 2. 

 

De semi-strukturerade intervjuer som ligger till grund för denna uppsats har 

genomförts av två intervjuare åt gången. Det finns enligt Thomsson (2002) 

många fördelar med detta, för det första sprids maktfördelningen om en 

person med ett specifikt kunskapsområde intervjuas av två personer istället 

för en. Genom att vara två intervjuare kan ansvaret fördelas när det gäller att 

föra samtalet framåt och anteckna respondenternas svar. Slutligen 

uppmärksammar två personer i regel olika saker under en intervjusituation, 

vilket kan resultera i en mer nyanserad analys. 
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3.5. Datainsamling 
3.5.1. Primär och sekundärdata 
Källor kan vara kvantitativa eller statistiska, dock kan det vara ett misstag att 

anta att sådana källor skulle vara mer pålitliga än annat källmaterial. Källorna 

brukar delas upp i primär- och sekundärkällor. En källa som forskaren skapar 

eller anskaffar sig under projektets gång kallas primärkälla (Bell, 2006). I 

denna uppsats består primärkällorna av de intervjuer författarna utfört. 

 

En sekundärkälla är en tolkning av saker och ting som ägt rum och som 

grundar sig i en primärkälla (Bell, 2006). I denna uppsats består sekundär-

källor av litteratur och elektroniska källor. 

 

3.5.2. Urval 
3.5.2.1. Urval av företagare 
Den ursprungliga ambitionen var att intervjua tolv invandrarföretagare, varav 

sex kvinnor och sex män. Det fanns vissa förhoppningar att undersöka 

skillnader mellan kvinnligt och manligt nätverkande bland invandrar-

företagare. Ambitionen var dessutom att sex av företagarna skulle ha startat 

företag med hjälp av en företagsfrämjande aktör i Växjö, de återstående sex 

skulle ha startat sitt företag på egen hand. Målet var att fylla alla fyra fält i 

den matris, som illustreras i figur 3.1, med tre respondenter i varje ruta. 

 

 Startat själva Starta med hjälp 

Man 3st 3st 

Kvinna 3st 3st 

Figur 3.1: Ambition företagarmatris 
 

Författarna har i viss omfattning inte uppnått dessa ambitioner när det gäller 

urval av respondenter. Författarna mötte stora svårigheter att finna exakt de 

företagare som krävdes för att jämna dimensioner av företagare skulle råda i 
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matrisens fyra fält. Detta utfall har påverkat uppsatsen på en punkt. 

Jämförelsen mellan olika kön har uteslutits, då det är färre kvinnor än män, i 

synnerhet kvinnor som startat själva. Genusjämförelsen var dock aldrig en av 

kärnpunkterna då uppsatsen påbörjades, utan mer en intressant aspekt att 

inbegripa. Författarna anser dock att detta inte har påverkat uppsatsen 

negativt i någon större utsträckning. Dessutom tror författarna inte att vissa 

skiftningar i dimensionerna kommer att omöjliggöra intressanta iakttagelser 

och slutsatser utifrån det inhämtade materialet. 

 

Urvalet av respondenter samt deras företag har presenterats under fiktiva 

namn. Detta för att deras åsikter gällande den rådgivning de får eller har fått 

inte skall påverka förhållandet till organisationen samt för att företagaren 

skulle delge sina åsikter mer öppet. Urvalet har resulterat i följande matris: 

 

 Startat själva Starta med hjälp 

Man 

Systrarnas Kött & Fisk 
Matah Lowprice 

Pizza Söder 
Pizza Mallorca  

Style of the East 

Findus Fiskbullar 
Pommes Take Home 
Netgear Datorservice 

Kvinna GUCCITRAVEL 
Beauty Boxen 

Healthstore 
Salong Silverkammen 

Figur 3.2: Utfall: företagarmatris 

 

Författarna har (i linje med tidigare ambitioner) intervjuat tolv invandrar-

företagare från mindre utvecklade länder. Fördelningen är jämn när det gäller 

antal som ”startat själva” och de som ”startat med hjälp” av en företags-

främjande aktör. De intervjuade företagarna har ingen högre utbildning som 

skulle möjliggöra att de “faller” tillbaka på sin utbildning om företaget inte 

skulle klara sig. Med detta menar vi en person som exempelvis är utbildad 

läkare och har möjlighet att jobba med detta, om de får sin utbildning 



 

 34 (140) 

omvärderad till det svenska systemet. I detta fall har de något att falla tillbaka 

på och företaget utgör ej deras livlina för inkomst. Samtliga företag befinner 

sig i en ålder mellan 3-36 månader, ett mått som är fastställt av Global 

Entrepreneurship Monitor för ett företag som befinner sig i ett oetablerat 

stadium (www.gemconsortium.org). Vid kategoriseringen av företagarna 

utgick författarna från företagarnas egna uppfattningar om de mottagit hjälp 

från företagsfrämjande aktörer eller inte samtidigt som en, utifrån författarnas 

synpunkt, egen värdering lades i huruvida de erhållit hjälp eller inte.  

 

Urvalet av invandrarföretagare i denna studie har baserats på slumpmässighet 

(Holme & Krohn-Solvang, 1997). För att identifiera de företagare som har 

starta företag med hjälp av en eller flera företagsfrämjande aktörer, använde 

författarna ett snöbollsurval (Jacobsen, 2002), vilket i detta fall innebar att 

representanter från Macken bidrog till att identifiera personer som var 

intressanta att intervjua. 

 

Urvalet av invandrarföretagare i denna studie har dessutom baserats på 

sannolikhetsurval (Holme & Krohn-Solvang, 1997). För att finna de 

företagare som startat företag på egen hand, använde författarna Affärsdata, 

vilket är en företagsdatabas som tillhandahålls av Linnéuniversitetets 

bibliotek. Databasen genererade en teoretisk population (Jacobsen, 2002) 

över alla registrerade företag i Växjö. Utifrån undersökningens syfte, samt 

kriterier på företag relevanta för studien, delades populationen in i en 

undergrupp (Jacobsen, 2002) bestående av 21 invandrarföretag som varit 

verksamma mellan 3-36 månader. Dessa företag besöktes slumpmässigt 

(Holme & Krohn-Solvang, 1997) och intervjuades i de fall företagarna var 

villiga att ställa upp. I vissa fall var kontaktuppgifterna i Affärsdata felaktiga, 

då arbetade författarna vidare med de kontaktuppgifter som insamlats. Om 

det under intervjuns gång visade sig att de fått hjälp från en 
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företagsfrämjande organisation, behandlades de därefter och refererades inte 

som en företagare utan stöd. Det omvända förhållandet har också 

förekommit. 

 

3.5.2.2. Urval av företagsfrämjande aktörer 
Vid urvalet av respondenter från de företagsfrämjande aktörerna, valde 

författarna att använda sig av ett bedömningsurval (Lekvall & Wahlbin, 

2001), vilket innebar att undersökningsenheterna valdes ut efter vissa 

uppställda kriterier. 

 

Vid urvalet av de företagsfrämjande aktörerna satte författarna upp följande 

kriterier; de skulle ha företagsfrämjande som sin huvudsakliga uppgift och 

affärsidé. De skall samtidigt verka för att stödja både manliga och kvinnliga 

företagare och de skall vara verksamma i Växjö. Dessa kriterier uteslöt 

organisationer som, utöver visst stöd, har ett annat huvudsyfte än just 

företagsfrämjande. Detta uteslöt Coompanion som inriktar sig på att utveckla 

kooperativ och Företagare i Kronoberg vars inriktning är att främja kvinnligt 

företagande. Författarna fann fyra aktörer i Växjö området som föll inom 

ramen för studiens kriterier. Dessa aktörer är ALMI Företagspartner AB, 

NyföretagarCentrum, Inkubatorn och Mackens Företagshotell.  

 

Författarna fann det intressant att även intervjua Arbetsförmedlingen, dit 

Växjö kommun hänvisar personer som vill starta företag samt att 

Arbetsförmedlingens aktivitetsstöd som har fått stor uppmärksamhet och 

bidragit till att fler människor har haft möjlighet att prova sina affärsidéer och 

starta företag. (www.vaxjo.se, 2011) 

 

3.6. Analys och bearbetning av data 
Författarna skapade en teoretisk modell utifrån det teoriavsnitt uppsatsen 

bygger på, där författarnas perspektiv på den insamlade teorin illustreras. 
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Denna teoretiska modell låg till grund för intervjufrågorna samt tolkningen i 

analysen. 

 

Den information som samlades in och antecknades under de genomförda 

intervjuerna skrevs ner nära infallande efter det att de genomfördes. Detta för 

att återberättelsen på bästa och mest sanningsenliga sätt skulle stämma 

överens med verkligheten. De sammanfattades även i en tabell för att lättare 

kunna identifiera tendenser. 

 

Utifrån den information som framkom under intervjuerna och den teori som 

använts valde författarna att lägga upp analysen i tre delar. Först analyseras 

företagarna och organisationerna isolerat från varandra där författarna 

analyserar de tendenser som har identifierats i de båda grupperna. I den sista 

analysdelen analyseras relationen mellan de båda parterna.  
 

3.7. Tillvägagångssätt 
Idén och bakgrunden till denna kandidatuppsats startade i en ursprungsidé 

som Ulf Ljusberg, en av uppsatsens författare, presenterade för gruppens 

övriga medlemmar vilken behandlade den observation han hade gjort om de 

specifika problem som många invandrare stöter på när de vill starta företag. 

Utifrån grundidén fördes diskussioner kring uppsatsens fokus; vad som skulle 

undersökas och ur vilket perspektiv. Dessa diskussioner fördes mellan 

författarna själva, med Richard Nakamura (Examinator), Bengt Johannisson 

(Handledare), Anders Johansson (Professor i entreprenörskap på Ekonomi-

högskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö) samt med en större grupp studenter 

vid det inledande seminarietillfället för kandidatuppsatsen.  

 

Då författarna i ett tidigt skede identifierade många olika riktningar uppsatsen 

kunde ta, var det viktigt att ta beslut om vad som var relevant och vad som 
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gavs utrymme att undersöka. Detta då tidsaspekten är begränsad och 

uppsatsen utan ett tydligt fokus riskerade att bli för ofokuserad och vag. Efter 

överläggning med Bengt Johannisson var infallsvinkel, ett perspektiv och 

fokus utvalt, vilket genererade uppsatsens syfte.  

 

Utifrån syftet rekommenderade Bengt Johannisson författarna att studera 

teori som behandlar entreneprenurship, immigrant- och ethnic-

entrepreneurship, self-employment, nätverk (entreprenör perspektiv) och 

företagsstart. Dessa teorier togs främst fram för ett företagsekonomiskt 

perspektiv, men författarna valde även att studera dem ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv för att skapa sig en god helhetsbild av de 

effekter de olika teoriområdena har i den större kontexten. Författarna valde 

även att sammanställa en teorimodell, i kapitel 2.3, där författarnas avstamp 

från teorin och perspektiv illustreras. Därefter byggdes uppsatsens 

metodkapitel upp genom ytterligare teorigenomgång samt diskussioner om 

ställningstaganden mellan författarna. 

 

Utifrån förståelse för den insamlade teorin, skapades två intervjumallar. 

Dessa mallar utvärderades och godkändes av Bengt Johannisson innan de 

användes ute på fältet.  

 

Urvalet av de som skulle intervjuas till uppsatsen gick till enligt följande: 

Företagarna: Författarna använde www.affärsdata.se, vilket är en databas som 

registrerar information över företag i Sverige. Utifrån denna kunde företag i 

Växjöområdet som varit aktiva mellan 3-36 månader väljas ut. Författarna 

använde sig även av Fredrik Bergman på Macken för att identifiera relevanta 

respondenter. Författarna försökte få tillgång till företagare som fått 

rådgivning av ALMI och NyföretagarCentrum, men dessa organisationer har 

inte kunnat lämna ut uppgifter på grund av sekretesskäl.  
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Organisationer: Alla fem organisationer som valdes ut till denna uppsats var 

på förhand kända för författarna. Dock genomfördes en förstudie där 

författarna via samtal och elektroniska källor säkerställde att organisationerna 

uppfyllde de kriterium som hade ställts upp. 

 

De intervjuerna som utgör uppsatsens empiriska kapitel har haft karaktären 

av samtal. De utfördes på plats antingen hos företagaren eller hos 

organisationen. Samtalen med företagarna genomfördes sporadiskt utan 

bokad tid. Intervjuerna med organisationerna genomfördes dock efter det att 

en tid hade bokats då de inte var anträffbara på impulsbasis såsom 

företagarna. Intervjuerna utfördes av två av uppsatsens författare samt en 

eller flera representanter från företaget eller organisationerna i fråga. En av 

intervjuarna hade det övergripande ansvarade för intervjuerna samtidigt som 

den andra intervjuaren förde anteckningar och stod för mer sporadiska inlägg 

samt hjälp om intervjuerna började gå på tomgång. Som tidigare nämnts 

skrevs intervjuerna ned med hjälp av de anteckningar som tagits vid 

intervjutillfället. Resultatet verifierades därefter av den andra intervjuaren för 

att säkerställa att innehållet överensstämde med verkligheten. När alla 

intervjuer var genomförda sammanfattade författarna dessa i figur 4.1 och 4.2 

som illustrerar en översikt av intervjuerna med invandrarföretagarna 

respektive de företagsfrämjande aktörerna.  

 

Därefter analyserades det insamlade materialet där uppsatsens syfte och dess 

teorimodell vägledde författarna genom analysen. Analysen delades upp i tre 

delar; företagarna, organisationerna och relationen. Efter att analysen var 

genomförd kunde en slutsats dras och rekommendationer formas. 

 

3.8. Kvalitetsmått 
Reliabilitet, som är ett av de vanligaste kvalitetsmåtten i forskningsmetodik, 

är något som i kvalitativ forskning inte är helt enkelt att fastställa då man inte 
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gör en direkt mätning utan snarare vänder sig till kvalitativa värden och vill 

upptäcka eller beskriver ett fenomen. I de fall då man inte använder 

mätinstrument blir reliabiliteten inte meningsfull, trovärdigheten i arbetet är 

dock fortfarande av intresse. Alternativet för detta är att forskaren vid 

kvalitativa intensivstudier med små urval eftersträvar en hög intern validitet 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Det vill säga hur troliga eller 

sannolika resultaten är (inte statistiskt sannolika). Det skall finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer 

som denne utvecklar (Bryman & Bell, 2005). 

 

Denna uppsatsens interna validitet kan på vissa punkter ifrågasättas då det 

under insamlandet av uppsatsens empiriska material har uppstått vissa 

språkliga barriärer vid samtal med invandrarföretagarna. De har i vissa fall 

haft en mycket begränsad kunskap i det svenska språket, vilket har försvårat 

både deras förmåga att förstå intervjufrågorna samt deras förmåga att 

uttrycka sina svar. Författarna anser dock att de svar som har givits har 

framstått som rimliga och med anknytning till ämnet. Då det har uppstått 

problem med företagarnas förståelse av intervjuarnas frågor har dessa frågor 

omformulerats och ställts på ett annat sätt för att försöka uppnå en förståelse, 

något som författarna upplever har fungerat mycket tillfredsställande. Det 

kan förhålla sig så att deras svar, på grund av deras svårigheter att uttrycka 

sig i det svenska språket, inte helt speglar deras åsikter i ämnet. Detta faktum 

kan möjligen betyda att författarna har analyserat svaren på ett sätt som inte 

är helt i linje med företagarnas egna åsikter. Författarna är dock tämligen 

säkra på att de under intervjuerna gjorde sig förstådda och förstod kärnan i 

företagarnas svar. Den interna validiteten bör därför i detta avseende och 

utifrån dess förutsättningar kunna beskrivas som tillfredsställande. Att 

använda sig av en tolk vid dessa intervjutillfällen hade bidragit till en ökad 

förståelse och möjlighet att uttrycka sig för företagarna, vilket i 
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förlängningen hade ökat den interna validiteten. Detta hade självklart varit att 

föredra för att säkerställa en god förståelse för både de intervjuade och 

intervjuarna. Till detta har dock inga resurser funnits samtidigt som det hade 

varit mycket svårt att genomföra då intervjuerna genomfördes på spontan och 

sporadisk basis utan att författarna visste vilket modersmål som de 

intervjuade hade. 

 

Efter samtalen med representanterna för de företagsfrämjande 

organisationerna, har författarna reflekterat över huruvida dessa delat med sig 

av egna uppfattningar, eller om de enbart uttryckt sig i linje med 

organisationernas övergripande ståndpunkter. Författarna bör kunna anta att 

de till stor del är påverkade av den organisation de tillhör och då också svarar 

i linje med organisationens ståndpunkter. Dessa omständigheter påverkar 

självklart de svar som gavs i dessa intervjuer, men då författarna de facto är 

ute efter att förstå organisationer och inte önskar få personliga åsikter om 

ämnet, tror författarna att detta är positivt för uppsatsen. En persons 

perspektiv kan ju dock förändras och svaren kan därmed förändras över tid, 

vilket kan ha en negativ påverkan över uppsatsens resultat. Därmed bedömer 

författarna att trovärdigheten är tillfredställande då ambitionen är att 

diskutera, inte fastställa en verklighet. Däremot anser författarna att det krävs 

mer forskning i området med liknande resultat för att kunna fastställa 

rapportens slutsats.  

 

Validitet är enligt Kvale (2009) inte bara en fråga om metodval. Man 

angriper de metodologiska frågorna gällande den validitet som ligger till 

grund för uppsatsen och det väcks teoretiska frågor om arten av det fenomen 

som undersöks. Svårigheterna med att validera kvalitativ forskning är vida 

känd, men det behöver inte bero på någon inneboende svaghet i kvalitativ 
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forskning utan kan bygga på den kvalitativa forskningens förmåga i att spegla 

och ifrågasätta den undersökta sociala verkligheten.  

 

Kvale (2009) rekommenderar kommunikativ- samt pragmatisk validitet som 

validitetsmått. Kommunikativ validitet innebär att den som gör anspråk på 

kunskap prövar validiteten i dialog. Vad som är en valid observation avgörs 

genom diskussion och argumentering mellan medlemmar i ett forsknings-

bidrag. Validering i sig bygger på osäkerhetens och den kvalitativa 

sannolikhetens logik, att argumentera för eller mot en tolkning är fullt 

möjligt, likaså att konfrontera en tolkning och döma mellan tolkningarna. 

”Målet för en forskningsrapport är att befrämja en förnuftig diskussion” 

(Kvale, 2009:272). Valida kunskapsanspråk har sitt ursprung i en diskurs vars 

resultat kan betraktas som tillräckligt tillförlitliga för att andra forskare ska 

kunna bygga vidare på dem (Kvale, 2009). Med kommunikativ validitet 

prövas våra tolkningar i dialog, förhandlas och kommuniceras med personer 

som är bekanta med ämnet (Svensson & Starrin, 1996). 

 

Författarna har arbetat genomgående med att lägga för- och motargument i en 

tolkning för att kunna fastställa den kommunikativa validiteten. Författarna 

anser därmed att den tolkning som ägt rum i analysen är korrekt, men på 

grund av en tillfredställande men inte utmärkt intern validiteten bör andra 

forskare inte bygga vidare på denna uppsats resultat, utan att forskning med 

liknande resultat visar sig. 

 

Pragmatisk validering betyder bokstavligen att verifiera – ”göra sann”. Enligt 

en pragmatiker så använder vi sanning för att kunna nå önskvärda resultat 

(Kvale, 2009). Det vi gör med pragmatisk validitet är helt enkelt att övertyga 

läsaren om att rapporten är trovärdig och att dess resultat är användbara 

(Svensson & Starrin, 1996). 
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Författarna anser att resultat är användbara för många olika intressenter, men 

som tidigare diskuterats kan uppsatsens trovärdighet (interna validitet) 

upplevas som bitvis bristfällig, men fortfarande tillfredställande.  

 

3.9. Kritik mot val av metod 
Den kritik som riktas mot kvalitativ forskning innefattar dels att den anses 

alltför subjektiv, det vill säga att resultaten i allt för stor utsträckning riskerar 

att präglas av forskarens egna tolkningar av undersökningspersonernas 

redogörelser. Det finns även problem när det gäller att replikera en kvalitativ 

undersökning i och med att de ofta är ostrukturerade samt då riktningen styrs 

och påverkas av forskarens egna intresseområden och erfarenheter (Bryman 

& Bell, 2005). Det är svårt att generalisera kvalitativa forskningsresultat och 

eftersträva representativitet med få utvalda undersökningsenheter (Jacobsen 

2002). Slutligen är det svårt att klargöra exakt vad en forskare har gjort, hur 

studien har genomförts och hur forskaren har kommit fram till sina slutsatser. 

Det finns därmed risk för bristande transparens i forskningen (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

Författarna instämmer i mycket av kritiken ovan. Denna uppsats är till stor 

del är subjektiv och tolkande, där egna åsikter reflekteras. Författarna anser 

dock att det har genererats intressanta aspekter som kan undersökas i vidare 

forskning. På så sätt har det genererats värde, även om det i dagsläget är 

olämpligt att värdera resultaten som representativt för invandrarföretagare 

som grupp. Författarna har genomgående arbetat för att uppsatsen ska inneha 

tillfredsställande transparens, med argument grundade i litteraturen, så att 

läsaren förstår hur tolkningarna har gått till. Med denna transparens kan 

lärorika och utvecklande diskussioner i och utanför den akademiska världen 

ta avstamp. 
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4. Empiri (Fältstudie) 
I detta kapitel presenterar författarna den empiriska fältstudie som genomförts. Kapitlet är 

uppdelat i två huvuddelar som behandlar invandrarföretagarnas och de företagsfrämjande 

aktörernas berättelser. 

_____________________________________________________ 

4.1. Inledning 
Uppsatsens empirikapitel inleds med figur 4.1. som sammanfattar de 

intervjuer med invandrarföretagare som genomförts. Detta för att läsaren 

snabbt skall kunna få en överblick över det första empiriavsnittet. Efter figur 

4.1. följer referaten av de intervjuerna. Detsamma gäller organisationerna 

som först sammanfattas i figur 4.2. och därefter återges i text. Dessa 

intervjuer är nerkortade versioner av originalen, detta för att främja 

läsbarheten och låta det empiriska kapitlet fokusera på de delar som är 

relevanta för uppsatsens frågeställning och syfte. Författarna har därmed 

tolkat vad som ansågs relevant. Originalintervjuerna återfinns i bilaga 1a-q 

där kan läsaren ta del av intervjuerna i sin helhet vilka innefattar många 

mycket intressanta levnadsöden. 

  

Det bör även tilläggas att invandrarföretagarna och deras företag har 

presenterats med fiktiva namn. Detta för att deras åsikter gällande den 

rådgivning de får eller har fått inte ska påverka förhållandet till 

organisationen, samt för att företagarna under intervjuerna skulle kunna 

återge deras åsikter mer öppet. 
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4.2. Invandrarföretagare 
Figur 4.1. visar en sammanfattning av de intervjuer som har genomförts med 

företagare. 

 
Företag Bakgrund Bransch Hjälp Aktör Nätverk Problem 

Systrarnas 
Kött & Fisk 

Irak, flyttade till 
Sverige vid elva års 
ålder. Lågutbildad. 

Ströjobb 

Livsmedels-
butik 

Nischad mot 
icke svenskar 

Finansiellt - 
Banklån 

 

Bank Bröder 
Revisor. 

Svensk Frukt- 
Import. 
Familj  

Vänner 

Ekonomisk 
administration. 

Bygga 
förtroende. 

Brist av 
erfarenhet. 

Matah 
Lowprice 

Irak, 3 år i Sverige. 
Drev liknande butik 

i Irak. 

Diverse 
handel. 

Utbildning. 
Uppstartsbidrag 

Finansiellt - 
Vänner i Kina 
Hitta lokal - 

Vänner i Växjö 

Socialen. 
Kraft. 

Arbets-
förmedlingen 

Kontakter via 
Anna Petra, 

Socialen. 
Vänner i Kina. 
Vänner i Växjö. 
Broder-Målare. 

Fru - 
Praktiserar 

Mer avancerad 
säljteknik i 
Sverige.  

Svårt att hitta 
kunder. 

Ekonomisk 
administration. 
Skatteregler. 

Pizza 
Söder 

Irak, 8 år i Sverige, 
Tillverkade 
smycken, 

Trädgårds-mästare,  
Restauranger 

Restaurang - 
Pizzeria. 

Finansiellt stöd  
Rådgivning 

ALMI. 
Macken 

Andra Pizzerior 
ALMI via Bertil 

- Macken. 
Familj. 

Vänner. 
Revisor 

Regelverk 
Finansiering.  

Bygga 
förtroende 

Pizza 
Mallorca  

Libanon, 20 år i 
Sverige, Snickare, 

pizzabagare. 

Restaurang - 
pizzeria 

Banklån Bank Kontakt på 
Bank. 

Vänner. 
Fru 

Revisionsbyrå -
Göteborg 

Skattefrågor 

Style of the 
East 

Irak, 4 år i Sverige. 
Frisör 

Frisörsalong Finansiell - Vän 
Inredning - Vän 

 

- Vänner 
Revisor 

Hitta lokal 

Findus 
Fiskbullar 

Irak, 8 år i Sverige. 
Ägde en 

“minisupermarket” i 
Irak. 

Restaurang -
Falafel 

Finansiellt stöd 
av ALMI. 

Macken fann 
lokalisering och 

rådgivning. 

Macken. 
ALMI. 

Fredrik - 
Macken. Dea - 
ALMI. Cesar - 

Annan 
restaurangvagn 

Svårt att starta 
företag i 
Sverige. 

Mycket lagar 
och regler som 
måste följas. 

Pommes 
Take Home 

Irak, 8 år i Sverige. 
Frisör, försäljning 

av livsmedel. 
Pizzabagare 

Restaurang - 
Pizzeria 

Banklån 
Rådgivning -
Ekonomisk  

Administration - 
Macken 

Utbildning - ALMI 

Macken.  
ALMI 

Fredrik, Bertil - 
Macken 

Mohammad - 
Annan 

restaurangvagn 

Tillstånd för 
plats till vagnen 

Språket 
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Netgear 
Dator-
service 

Egypten, 3 år i 
Sverige 

Internetcafé - 
Data 

verkstad 

Hitta lokal 
Finansiering - 

Vänner 
 
 
 

Macken Vänner - 
Sverige, 
Egypten 
Macken 

 

Hitta lokal 
Finansiering 

Lokaliseringen 
Mycket 

pappersarbete 
Språket 

 
GUCCI-
TRAVEL 

Palestina området, 
Libanon, 24 år i 

Sverige, Arbetat på 
Sjukhem, praktik 

Resebyrå 
 

Resebyrå  Lokal - Via bror 
Praktikant  

Arbets-
förmedlingen 

Vänner  
Broder 

Regler 
Utdragen 

process hos 
Arbets-

förmedlingen 

Beauty 
Boxen 

Kirgizistan, 8 år i 
Sverige 

 
 
 
 

Skönhets-
salong 

Uppstartsbidrag 
Rådgivning 

Arbetsförmed
lingen 
ALMI 

Nyföretagar-
Centrum 

Dea - ALMI 
Jessica - 

Nyföretagar-
Centrum 

Växjö Kommun 
Pojkvännen 

Likviditet 

Healthstore Litauen, 10 år i 
Sverige. Eget Café 

i Litauen. 
Översättare 

Hälsobutik 
 

Uppstartsbidrag 
Rådgivning - 
Ekonomisk 

administration - 
Macken 

Hyresvärden + 
Fru 

Skapa hemsida - 
Macken 

Arbets-
förmedlingen 

Macken 

Tidigare ägare 
Hyresvärden + 

Fru 

Brist på 
kunskap och 

språk 
Praktiska och 
byråkratiska 

problem.  
Problem med 

Arbets-
förmedlingen 

Generera 
skälig lön 

Silver-
kammen 

Irak, 7 år i Sverige, 
egen frisörsalong i 

Irak 

Frisörsalong Handläggning 
Hitta lokal, 

Praktisk hjälp,  
Ekonomisk 

administration - 
Macken 

Arbets-
förmedlingen 

Macken 

Fredrik 
Bergman - 

Macken 
Handläggare  -

Arbets-
förmedlingen 

Utbildning 
Språk 

Figur 4.2 Sammanfattning av intervjuer med företagare 

 
4.2.1. Mergan Ahmed Said, Systrarnas Kött & Fisk 
Mergan kom som elvaåring med sin familj till Sverige från ett konflikthärjat 

Irak. Som en av de yngre i syskonskaran fick han tidigt hjälpa till i de äldre 

syskonens olika företag. Efter många år som anställd kände han att det var 

dags att göra något nytt och startade därför Systrarnas Kött & Fisk, en affär 

som säljer livsmedel och främst riktar sig till icke svenskar. Att starta affären 

var från början hans bröders idé om att utveckla deras egen verksamhet, men 
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Mergan erbjöd sig att starta upp affären själv för att de sedan skulle kunna 

föra ett nära samarbete mellan de olika verksamheterna.  

 

Det var de ekonomiskt relaterade frågor som han ansåg var de svåraste att 

handskas med i början. Utöver ekonomin anser han att man måste förstå att 

det överhuvudtaget är svårt att starta eget företag. “Även om man har 

erfarenhet från branschen så kan man inte veta allt och speciellt inte förstå 

vad det innebär att själv driva något”. Att bygga upp förtroendet för affären 

var ett annat problem som han upplevde under de första månaderna. 

 

Han har sedan starten haft mycket hjälp från sin äldsta bror som driver 

liknande verksamheter och har bidragit med erfarenhet och stöd. Utöver sin 

bror har han haft mycket stöd av sin revisor som har hjälpt honom med 

pappersarbetet och det ekonomiska. Sen poängterar Mergan också att hans 

familj och vänner alltid är ett stort stöd för honom och finns där när han 

behöver hjälp. Han avslutar med att säga att “bra varor tillsammans med ett 

bra bemötande är den bästa reklam du kan göra för din verksamhet, det är 

sånt som drar kunder, fick dom en bra uppfattning om affären kommer de 

komma tillbaka och berätta för andra om hur bra den är”.  

 

4.2.2. Matah, Matah Lowprice 
Matah driver Matah Lowprice, en butik i Växjö som säljer diversesaker, 

exempelvis tyger, stekpannor och glas. Han har varit i Sverige i tre år och har 

drivit butiken i fyra månader. Han drev själv en liknande butik i Irak. Han 

upplever att säljprocessen var enklare i Irak och att det är svårare att hitta 

kunder i Sverige. Även det ekonomiska upplevde han som mycket lättare i 

Irak, “där fanns det inte någon skatt”, han upplever att det har varit mycket 

problem med exempelvis moms. 
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Att starta företag i Sverige anser Matah vara väldigt dyrt, han har fått ett 

uppstartsbidrag av Arbetsförmedlingen på sex månader och uppger att om 

butiken går bra, kommer de få ett förlängt bidrag. Han startade företaget 

själv, men fick finansiell hjälp av kontakter i Kina. Hans vänner i Kina 

hjälpte honom även finna leverantörer av de produkter som idag säljs i 

butiken. Han förklarar att han även fått mycket hjälp av vänner i Växjö, 

exempelvis när han skulle hitta en lokal. Hans bror har bistått med hjälp på 

olika sätt. Hans bror är målare och har därmed kunnat bistå med hjälp av att 

måla och lacka i affären, men även bidragit med hjälp när det kommer till hur 

man ska betala skatt med mera. Han har även hjälp från Nuda, hans fru, som 

praktiserar i butiken. 

 

4.2.3. Sarif Sargion, Pizza Söder 
Sarif och Fatim är gifta och driver tillsammans Pizza Söder sedan år 2009. 

De kommer ursprungligen från Irak och kom till Sverige år 2003. Sarif hade 

jobbat på ett flertal restauranger i Växjöområdet innan de startade sin egen 

pizzeria, det var under den tiden som han lärde sig att baka pizzor. Via sina 

jobb fick Sarif upp ögonen för att starta en egen restaurang. Han kände 

samtidigt ett antal andra personer som drev egna pizzerior och kunde få råd 

och hjälp från dem angående hur han och hans fru skulle gå tillväga för att 

starta en egen restaurang. Vad som fick dem att ta steget och starta sin egen 

pizzeria var att de lokaler som de numera huserar i blev lediga. Det hade 

tidigare legat en annan pizzeria i lokalerna som hade lagt ner sin verksamhet.  

 

En kontakt som har betytt mycket för dem är Bertil Närenbäck från Macken 

som hjälpt dem att hitta sätt att finansiera verksamheten. Han ställer alltid 

upp med råd och stöd när de behöver det. På frågan om det finns några 

ytterligare personer i deras närhet som de har fått hjälp eller stöd av säger 

Sarif, “självklart familj och vänner betytt otroligt mycket, de har gett oss 

stöd, hjälpt till med att städa och måla om i restaurangen. De finns alltid för 
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oss när vi behöver”. Deras revisor har också haft stor betydelse för dem när 

det gäller att organisera pappersarbetet och den ekonomiska administrationen, 

på ett sätt som passar deras situation. Han tillägger att Macken har varit bra 

på att ge dem nya kontakter med banker och ALMI, med flera, vilket han 

anser att de genomfört på ett mycket bra sätt. 

 

På frågan vad de har upplevt som det största problemet eller svårigheten med 

att starta eget företag, menar Sarif att den finansiellt mycket pressade 

situation som de befann sig i under det första året har varit tuffast. En annan 

sak han minns var mycket tufft i början, var att få tillbaka kunderna och 

återupprätta ett förtroende för pizzerian, då den tidigare ägaren hade misskött 

kundernas förtroende och förlorat dem till andra pizzerior.  

 

4.2.4. Duran Saadeddine Ghanoum, Pizza Mallorca  
Duran driver en pizzeria i Araby industriområde i Växjö. Under sin tid i 

Sverige har han delvis jobbat som snickare på Röda korset, men även jobbat 

på Napoli, en pizzeria i Växjö. Det var hos Napoli han lärde sig baka pizzor. 

Den pizzeria han driver idag hade tidigare en annan ägare, men han fick 

erbjudande om att ta över pizzerian år 2009. Han känner inte att det var några 

större svårigheter att starta företaget, dock var pengar en avgörande fråga för 

att kunna köpa pizzerian. Han hade däremot en kontakt på banken som kunde 

hjälpa honom att få ett lån som kunde finansiera starten av företaget.  

 

Stöd och hjälp får Duran från sin fru och sina vänner, de hjälper honom med 

enklare uppgifter som städning. Bokföringen sköter en revisionsbyrå i 

Göteborg, denna kontakt var redan upprättad när han tog över pizzerian från 

den tidigare ägare och han valde att behålla kontakten. Han känner att det 

finns en del svårigheter att starta företag, men menar att det löser sig via hårt 

jobb, även om han känner att han gärna hade haft mer hjälp med skattefrågor.  
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4.2.5. Molan Mahdi, Style of the East  
Molan arbetade som frisör i fjorton år innan han lämnade sitt hemland Irak. 

Idag driver han en egen frisörsalong i Växjö som han, enligt honom själv, 

startat upp på egen hand. Han fick dock hjälp av en vän i Växjö som också 

driver frisörsalong. Denne vän lånade honom pengar så han kunde finansiera 

uppstarten. En del av inredningen, exempelvis frisörstolarna, kunde Molan 

köpa begagnat av sin vän. Han berättar att han har flera vänner som hjälpt till 

under salongens uppstart och tillkomst, främst när det gäller praktiska saker. 

Han känner dessutom en revisor från Egypten som bor i Växjö och hjälper 

honom med ekonomisk administration och bokföring.  

 

Det har tagit honom nästan tre år att starta upp företaget. I början hade han 

problem att hitta lediga lokaler då han först var intresserad av att hyra lokal i 

Växjö centrum. På frågan om han har sökt eller fått hjälp av någon 

företagsfrämjande aktör, svarar Molan att han har försökt men inte fått någon 

hjälp. Han förklarar att han försökt få hjälp från Macken, ALMI och Växjö 

kommun, men att detta inte genererat något resultat. Han upplever att det har 

varit svårt att starta upp en egen frisörsalong och att det tagit väldigt lång tid. 

Han menar att han hade velat få hjälp att hitta lokal och starta upp företaget 

men att han inte lyckats få någon hjälp. 

 

4.2.6. Mohammad Gabbar, Findus Fiskbullar 
Mohammad Gabbar kom till Sverige år 2002 från sitt hemland Irak. Han 

driver sedan två år tillbaka Findus Fiskbullar, en falafel- och kebabvagn i 

Växjö. 

 

I Irak ägde Mohammad en “minisupermarket” som han menar liknade 

Pressbyråns verksamhet. I Sverige såg han dock ingen marknad för 

butiksform och såg sig därför om efter andra möjligheter. “Jag tittade i Växjö 

och kunde inte hitta nån som sålde färsk falafel. Alla bara använder fryst, så 
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då tänkte jag att jag skulle göra det”. Han valde att gå med sin idé till Dea på 

ALMI. Dea hjälpte honom att skriva en affärsplan och beviljade honom ett 

lån från ALMI. Hon rekommenderade honom även att ta kontakt med 

Mackens Företagshotell. Det första Macken hjälpte honom med, var att hitta 

en plats att ställa vagnen.  

 

På frågan om han har upplevt några problem eller svårigheter med att starta 

företag menar Mohammad att han har upplevt det som väldigt svårt. “Det är 

mycket regler och sånt i Sverige som är svåra att förstå. I Irak det är mycket 

enklare. Men Fredrik har hjälpt mig med ekonomi och så, men det är 

fortfarande svårt att förstå ibland”.  

 

På frågan om vilka kontakterna han anser har varit de viktigaste för honom 

vid starten av verksamheten, svarar han att: “Fredrik på Macken har betytt 

absolut mest, det är han som hjälper mig att hitta och ta kontakt med 

leverantörer och andra människor som jag behöver prata med”. Han nämner 

också Dea på ALMI som en av de mest viktiga personerna som ger honom 

råd och stöd. Det är dock genom Fredrik han går när han behöver hjälp med 

att finna nya kontakter. När vi frågar om det finns några fler personer som 

hjälper honom eller ger råd och stöd, menar Mohammad att han har mycket 

kontakt med Cesar som driver en liknande restaurangvagn i Araby, “sen finns 

alltid familjen, de stödjer och hjälper alltid till om det skulle behövas” 

avslutar han.  

 
4.2.7. Cesar Alegeli, Pommes Take Home 
Cesar Alegeli kommer ursprungligen från Irak och har bott i Sverige i åtta år. 

I sitt hemland arbetade han som frisör för män, men även med försäljning av 

frukt och grönsaker. Han driver sedan augusti 2010 sin egen restaurangvagn i 

Växjö där han säljer pizza och kebab. Cesar startade sitt eget företag på grund 

av att han inte fick några andra jobb. Han har praktiserat som pizzabagare, 
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utan att få anställning. Där lärde han sig däremot tillräckligt om pizzabakande 

för att våga starta eget företag. 

 

Det första han gjorde när han startade upp sitt företag var att kontakta 

Mackens Företagshotell och ALMI. I samarbete med dessa aktörer ansökte 

han och fick hjälp med finansieringen av verksamheten från en bank. Han 

fick mycket hjälp från Fredrik Bergman och Bertil Närenbäck på Mackens 

Företagshotell, dels när det gällde att söka tillstånd för vagnens geografiska 

lokalisering, men även ekonomisk administration, skatteredovisning, 

deklaration och bokföring. Han berättar även att han gått en utbildning på 

ALMI om företagsstart. 

 

På frågan om det finns några andra personer som hjälpt honom svarar han att 

”det finns inga andra som hjälpt till”. Efter ett tag nämner han dock 

Mohammad som driver en liknande restaurangvagn i Växjö. ”Han har hjälpt 

mig komma igång och montera vagnen och så. Han kan man alltid fråga om 

hur man driver företaget också”.  

 

4.2.8. Mustafa Shabaan, Netgear Datorservice 
Mustafa driver ett Internetcafé i Växjö. Han är ursprungligen från Egypten 

men flyttade med sin fru till Sverige, då hon ville vara nära sin familj. Han 

har nu drivit sitt företag i åtta månader, men tycker att det var svårt att starta 

eget företag. Han trodde att han skulle få ett bra jobb i Sverige, men så blev 

inte fallet utan han fick studera svenska under en lång tid. I Egypten gick han 

en datorkurs och fick mersmak för datorer. Det var där hans dataintresse 

startade. 

 

Vid starten av företaget menar Mustafa att Macken har varit till stor hjälp, de 

har exempelvis hjälpt honom att hitta lokal. Han hade svårt att få tag på 

pengar för att kunna starta sin verksamhet, men vände sig till vänner som 
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lånade honom pengar för att starta företaget. Hans vänner står även som 

leverantör i dagsläget då han tar emot deras gamla datorer och rustar upp 

dem. Han reflekterade mycket över sin situation i början, men Macken var till 

stor hjälp under framväxten av företaget, dels med praktiska saker och stöd 

men även med skattefrågor.  

 

Han fick kontakt med Macken då han praktiserade i deras datorverkstad där 

han visade sin talang för datorer. Mustafa förde fram sin idé om att starta ett 

Internetcafé, Macken var direkt intresserade och drev på och stöttade honom 

för att idén skulle bli verklighet. Han upplevde dock att allt pappersarbete var 

svårt i början, då hans svenska var mycket begränsad. “Det blir lättare nu 

när jag har lärt mig mer”. 

 

4.2.9. Mariam Zerrari, GUCCITRAVEL 
Mariam kommer ursprungligen från Palestinaområdet, men driver idag 

GUCCITRAVEL, en resebyrå i Växjö. Hon har tidigare arbetat på sjukhem, 

men berättar att hon blev utnyttjad av arbetsgivaren och var nära att bränna ut 

sig: “jag var desperat av jobb och kunde inte säga nej”. 

 

Att starta GUCCITRAVEL var inget planerat, hon hade en praktikplats på ett 

företag som använde ett liknande affärssystem för att boka resor. I 

affärssystemet fanns det enligt henne ”vissa glapp”, vilket gjorde henne 

intresserad av att förbättra funktionerna och starta ett liknande företag. 

 

GUCCITRAVEL har nu varit aktivt i ett år. Hon startade företaget hemifrån, 

men har numera en egen lokal tack vare sin man Mohammads bror. Hon 

tycker att det finns många fördelar med att starta eget och då speciellt en 

resebyrå. “Det var bara att beställa ett affärssystem, man behövde inget lager 

i denna bransch, dessutom var affärssystemet gratis” säger Mariam.  
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Hon anser sig ha haft stor fördel av sin bakgrund på många olika sätt. De 

säljer 90 % till invandrare, oftast familjer, detta för att många invandrare inte 

vill boka online utan vill ha en personlig kontakt. Starten av företaget anser 

hon inte karakteriserades av några större svårigheter, finansiering stod hon 

och hennes man själva för och eftersom de inte behövde något lager, var det 

ingen större investering. 

 

Hjälp, mest praktisk, har kommit från deras personliga nätverk i många olika 

former. Mariam menar att hon ringer sina vänner när hon behöver olika 

tjänster. ”Invandrarna i området kompletterar varandra i sin kompetens och 

deras personliga nätverk präglas av tjänster och gentjänster, det är ett 

billigare och enklare alternativ”. 

 

4.2.10. Svetlana Kovaleva, Beauty Boxen 
Svetlana Kovaleva kommer ursprungligen från Kirgizistan. Hon driver idag 

en beauty salong i centrala Växjö sedan drygt tre månader. För att starta sitt 

företag gick hon via Växjö kommun och Arbetsförmedlingen som gav henne 

ett uppstartsbidrag. Hon var även i kontakt med och fick hjälp av ALMI och 

NyföretagarCentrum. Hon känner i efterhand att problemet inte har varit att 

starta företaget, snarare att överleva på att driva företaget.  

 

I dagsläget söker Svetlana diverse bidrag för att kunna driva sin verksamhet, 

vilket Växjö kommun har hjälpt henne med. Hon anser att Växjö kommun 

har varit till stor hjälp med både rådgivning och bidrag. Hon känner också att 

hennes nuvarande pojkvän har kommit med mycket insikt och stöd i 

företaget.  

 

4.2.11. Oksana Stankuviené, Healthstore 
Oksana Stankuviené har bott i Sverige i tio år och kommer ursprungligen från 

Litauen.  Hon bor i Växjö och driver sedan två år tillbaka en hälsobutik med 
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import av litauiska varor. Efter en tids praktiserande och deltidsarbete i en 

hälsobutik, erbjöds den förra ägaren henne att ta över samma lokal och driva 

butiken i egen regi. 

 

Oksana menar att en av svårigheterna med att starta eget företag är att: ”man 

måste kunna mycket själv innan man startar företag, man måste kunna språk 

och det är mycket information man måste läsa själv”. Hon menar också att 

det finns många praktiska och byråkratiska problem, ”det är många 

blanketter man måste fylla i”.  

 

Hon fick rätt till sex månaders starta-eget bidrag från Arbetsförmedlingen 

och kontaktade sedan Macken i Växjö för att få mer hjälp vid starten av 

butiken. Macken hjälpte henne bland annat med ekonomisk administration 

och bokföring, men även praktiskt hjälp som att skapa en hemsida och 

fotografera produktbilder för hemsidan. Hennes hyresvärd har också varit ett 

stort stöd för henne. Hon förklarar att hyresvärden varit behjälplig när det 

gäller praktiska saker i butiken och hjälpt till med inredningen. Hans fru har 

även hjälpt till med ekonomi och bokföring.  

 

4.2.12. Lora Abbas Lefta, Salong Silverkammen 
Lora Abbas Lefta kommer ursprungligen från Bagdad, Irak och har bott i 

Sverige i sju år. Hon startade frisörsalongen Silverkammen i augusti 2010, 

främst på grund av att hon ville arbeta med något annat yrke än att vara 

städerska samt för att hon inte ville vara arbetslös.  

 

På frågan om hur det gick till när hon startade sitt företag, svarar Lora att hon 

fick mycket hjälp av Mackens Företagshotell i början. ”Fredrik (Bergman 

från Macken) hjälpte mig att starta och hitta en lokal”. Lokalen fick hon till 

en början låna gratis av Hyresbostäder, i utbyte mot att hon ansvarade för att 

tvättstugan intill fungerade som den skulle. Numera betalar hon hyra på 1500 
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kronor i månaden. Macken hjälpte till med många praktiska saker, att sätta 

upp inredning i salongen men även bokföring och ekonomisk administration.  

 

De svårigheter och problem hon upplevt med att starta företaget är att ”det är 

stor skillnad mellan Bagdad och Växjö. I Irak jag hade stor salong, fler 

anställda och inte så mycket skatt i Irak. Det är mycket lättare att öppna 

företag i Irak”. Lora förklarar att inledningsvis fick hon mycket hjälp av 

kunderna: ”ja kunde inte prata så bra svenska i början. Kunderna hjälper 

mig hur man säger när man skall klippas”.   

 

När det kommer till de viktigaste personliga relationerna och kontakterna, 

talar hon först och främst om Fredrik Bergman och alla på Macken. På frågan 

om hon lärt känna andra personer genom Fredrik, menar hon att då hon 

studerade svenska på Macken, fick hon hjälp från andra personer när det 

gäller reklammaterial. Dessutom har Plemka och Bertil (båda med 

anknytning till Macken) hjälpt till med bokföring och ekonomisk 

administration. 

 
4.3. Företagsfrämjande aktörer 
Figur 4.2. visar en sammanfattning av de intervjuer som genomförts med de 

företagsfrämjande aktörerna.  
Organisation: Nätverk: Erbjuder: Kriterier: Fokus: 

Arbetsförmedlingen Hänvisar till andra. 
Nätverk ej främsta 

fokus. 
Anordnar olika 

sammankomster. 

Uppstartsbidrag. 
Utbildning. 

Seminarium. 
Arbetsprover. 

Arbetssökande. 
Över 25 år. 

Låg sannolikhet till 
arbete. 

Bedömningsprocess 
av affärsplan. 

Första tiden för 
företaget. 

Finansiellt stöd till 
företagaren. 

 

ALMI 
Företagspartner AB 

Erbjuder kontakter. 
Medlemskap i 
Företagarna. 

Kostnadsfri -  
rådgivning. 

Finansiellt stöd. 
 

Inga speciella krav, 
bedömningsprocess 

av affärsplan. 

Utgår från individen. 
Rådgivare fokuserad 

på invandrare. 
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NyföretagarCentrum Utvecklar nätverket. 
Kartlägger nätverk. 
Nätverksluncher. 
Företagsfester. 

Kostnadsfri- 
rådgivning. 
Utbildning. 

Seminarium. 

Inga speciella 
uttryckta krav, men 
godkänner inte alla. 

Utveckla nätverket. 
Expert rådgivning. 
Hjälp när företaget 

behöver det. 
Utgår från individen. 

Inkubatorn Erbjuder nätverk. 
Andra företag på och 

runtomkring 
Inkubatorn. 

Utbildningar. 
Rådgivning. 
Arbetsplats. 
Resurser. 

Bedömning av 
affärsplan. 

Tillväxt, innovation 
och bransch. 

Utgår från individen. 
Utveckla 

entreprenören. 
Nära process. 

Macken Försöker genom egna 
kontakter utveckla 

företagarns nätverk. 

Affärsplanering. 
Bokföring. 

Administration. 
Hjälp att hitta 
finansiering. 
Även mycket  
praktisk hjälp. 

Inga speciella 
kriterier, men skall i 

första han hjälpa 
personer med 

ekonomiskt bistånd. 

Fokuserar inte på 
något speciellt i 

företagandet utan 
ger det stöd som 

varje unik företagare 
behöver. 

Figur 4.2: Sammanfattning av intervjuer med företagsfrämjande aktörer 

 

4.3.1. Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen erbjuder ”stöd vid start av näringsverksamhet” för de 

personer som vill starta eget företag. Enligt Arbetsförmedlingen är syftet med 

stödet att ”ge företrädesvis dig som är arbetslös, som inte kan få ett arbete 

och som har förutsättningar för att starta egen verksamhet, bidrag till 

försörjningen under inledningsskedet av verksamheten”. (Arbets-

förmedlingen, 2010). Stödet innefattar ett ekonomiskt aktivitetsstöd under 

högst sex månader och lämnas till den som är ”berättigad till ersättning från 

arbetslöshetskassa”, via Försäkringskassan. Som lägst motsvarar stödet 320 

kr per dag (heltid) och beviljas den som är över 25 år, arbetslös eller riskerar 

att bli arbetslös. Ytterligare lämnas stödet enbart till de som anses ha 

förutsättningar att driva eget företag och om affärsidén bedöms ge god 

lönsamhet och varaktig sysselsättning (Arbetsförmedlingen, 2010). 

 

Stefan Ämtvall jobbar som arbetsförmedlare på Arbetsförmedling och hans 

ansvarsområde är riktat mot dem som vill starta företag. Han kan erbjuda 

utbildning inom exempelvis entreprenörskap eller försäljning. Företagarna 

går ett program i fyra veckor och därefter tas beslut om en förlängning av 
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klientens deltagande i programmet. De erbjuder även olika informations-

träffar, seminarium och mässor. 

  

På frågan om hur han ser på Arbetsförmedlingens uppstartsbidrag, menar han 

att syftet med bidraget är att ge företaget en chans att komma i rullning, 

”företagarn slipper ta ut egen lön från företaget och företaget får lite mer 

utrymme i sin budget”. Han tillägger att de även erbjuder ett extra bidrag på 

60 000 kronor till dem som har speciella behov och nedsatt arbetsförmåga. 

 

Vid bedömningen har Stefan och hans kompanjon på Arbetsförmedlingen 

hjälp utav en extern konsult som skriver en rapport där åsikter om företagets 

framtidsutsikter uttrycks. Detta grundar konsulten på de data (Affärsplan) 

som finns tillgänglig, samt en eller ett par träffar som genomförs med 

företagaren i fråga.  

 

På frågan om vad Arbetsförmedlingens rådgivning fokuserar på, menar han 

att det handlar om att vara behjälplig under den första tiden av företagandet, 

detta genom att erbjuda pengar och utbildning. Han anser att den viktigaste 

tiden är innan företaget har startats, “så att företagaren i fråga är ordentligt 

förberedd, man ska kunna ta ställning om man ska starta företaget. Man bör 

skaffa så mycket information som möjligt om marknaden, konkurrenter, 

omvärlden och bygga sig ett nätverk. Vissa kanske inte har ett nätverk och 

kan ha det jobbigt i sådana fall”.  

 

Nätverket anser han är något som utvecklas hos andra organisationer, “vi är 

ett bollplank på vissa sätt, men kanske ett av många andra”. Han menar dock 

att de driver vissa event för att utveckla nätverket hos klienterna. De har till 

exempel olika återträffar för de som driver företag och lämnat 
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Arbetsförmedlingens stöd bakom sig, eller de som deltagit i de kurser som de 

erbjuder. 

 

4.3.2. Dea Lundqvist, ALMI Företagspartner AB 
Dea Lundqvist jobbar som affärsrådgivare på ALMI i Växjö och är inriktad 

på att ge rådgivning åt invandrare. Hon är ursprungligen från Ungern, men 

har bott i Sverige i många år. Hon ser sig själv som en del av ALMI:s vision 

“att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas”. 

Hon fortsätter att förklara ALMI:s företagsfrämjandestrategi med att de med 

hjälp av “finansiering och rådgivning vill erbjuda unika möjligheter under 

företagandets olika skeden med kundernas framgång som mål”.  

 

ALMI:s inriktning med rådgivning mot invandrare tog fart när de påbörjade 

ett nära samarbete med organisationen Internationella Företagarföreningen i 

Sverige (IFS), berättar Dea. IFS målsättning är att ge för invandrare särskild 

rådgivning som skall vara anpassade efter deras förutsättningar och situation. 

På frågan vilket fokus hon brukar ha på sin rådgivning menar Dea att det inte 

går att säga något generellt fokus som hon brukar ha “man måste utgå från 

varje individ och se till deras unika behov”. Hennes första steg brukar dock 

vara att försöka kartlägga människan för att skapa en bild om dennes 

situation och vad som krävs för att de skall lyckas i sitt företagande. Detta 

hjälper både henne själv och den person som får rådgivning. 

 

På frågan om hur hon och ALMI försöker främja dessa personers personliga 

nätverk menar hon att hon försöker visa dem vidare och driva på dem att 

utöka deras nätverk. “Jag hjälper dem aldrig att sitta och ringa folk för att få 

tag på någon som kan hjälpa dem, men jag kan ge dem en lista över folk som 

dom borde ta kontakt med”. Hon menar att hon ger dem verktyg att utöka sitt 

nätverk. Hon fortsätter förklara att det ibland kan vara svårt att få invandrare 

att vilja utveckla sina nätverk. “De är vana från sin egen kultur att den hjälp 
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som ett nätverk kan bidra med finns bland familj, släkt och vänner”. 

Svårigheten ligger då i många fall att förklara och övertyga om den positiva 

inverkan på företagandet som ett välutvecklat personliga nätverk kan ha. Ett 

förhållandevis enkelt sätt att utveckla deras nätverk, anser Dea, är att få dem 

att gå med i Företagarna. Som medlem av Företagarna har företagarna en 

naturlig plats där de kan utöka sina nätverk. 

 

4.3.3. Lena Bergqvist, NyföretagarCentrum 
Lena Bergqvist arbetar som affärsrådgivare på NyföretagarCentrum i Växjö. 

NyföretagarCentrum är en organisation som erbjuder rådgivning till personer 

som endera planerar att starta företag, nyligen startat företag, eller varit 

verksamma i upp till cirka tre år. Lena förklarar att NyföretagarCentrums 

styrka ligger i deras kontaktnät av partnerföretag. Dessa företag är lokalt 

förankrade aktörer som erbjuder rådgivning och expertis inom olika områden. 

De nyföretagare som söker sig till NyföretagarCentrum erbjuds möjlighet att 

träffa dessa och ”bolla idéer”. Hon förklarar att ”många upplever det som 

ovärderlig kunskap”. NyföretagarCentrum i Växjö består enbart av två 

medarbetare, men hon menar att ”med de företagssponsorer vi har, 

genererar det flera hundra rådgivare och det tycker vi är helt fantastiskt”.  

 

Lena berättar: ”NyföretagarCentrum arbetar för att ge hjälp när företaget 

behöver den”. Hon förklarar att företag i sin uppstartsfas kanske inte har råd 

med ekonomisk- eller juridisk rådgivning, ”NyföretagarCentrum erbjuder 

därför gratis hjälp när de faktiskt behöver den. Alla har frågor när de startar 

företag”.  

 

På frågan om hur det går till när företagare söker sig till NyföretagarCentrum 

för rådgivning, menar hon att de inte har några mallar att använda sig av. 

Varje nyföretagare är ett unikt fall, de kommer från olika bakgrunder, har 

olika förutsättningar och är därmed i behov av olika typer av hjälp och 
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rådgivning. Därav blir det svårt att följa mallar. Hon använder sig ofta av 

olika frågor för att förstå vilka personer hon har att göra med och hur mycket 

kunskap de redan har, vilket påverkar fortsättningen. Lena tror att det är 

enkelt att diskutera och förklara saker, men om det inte är anpassat till 

klienten kan hjälpen vara överflödig. Rådgivningen anpassas beroende på i 

vilken fas klienten befinner sig, det kan handla om budget- och 

försäkringsfrågor till marknadsföring och affärsplaner. 

 

På fråga om NyföretagarCentrum ställer krav på företagarna som söker 

rådgivning, svarar hon att de inte har några specifika krav på företagets 

affärsidé eller företagaren i sig, men ”i vissa fall måste vi säga nej, vissa 

klienters idéer är inget som vi tror på och då måste man antingen be klienten 

tänka om eller tacka nej till klienten, det kan också vara så att företagaren är 

problemet. Vi undersöker även hur individens personliga nätverk ser ur i 

dagsläget, vem som gör vad och vem eller vilka som de har kontakt med”. 

Detta ligger till grund för att expandera och komplettera nyföretagarnas 

nätverk med de kontakter som finns i NyföretagarCentrums nätverk. Hon 

betonar nätverkets betydelse för nyföretagarna och menar att detta är väldigt 

viktigt. ”Vi anordnar utbildningskurser och seminarium och vi har 

nätverksluncher där företagarna får träffa representanter från våra partner-

företag och knyta helt nya kontakter på olika sätt”. 

 

4.3.4. Helena Collin, Inkubatorn 
”Inkubatorer erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, 

affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad 

managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en 

kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice” (Inkubatorn.nu, 2011-

05-15). 
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Helena Collin är sedan ett år tillbaka tillförordnad VD på Inkubatorn i Växjö. 

I dagsläget har Inkubatorn åtta företag som erbjuds fysisk arbetsplats med 

fysiska resurser, utbildning, rådgivning och tillgång till kompetens inom 

exempelvis affärsutveckling, försäljning och juridik. 

 

Inledningsvis erbjuds varje företagarkandidat en timmes konsultation och det 

är samtal som främst berör affärsidéernas potential. Helena menar däremot att 

entreprenörernas egenskaper, drivkraft och motiv att starta företag är viktiga 

för henne. Hon vill skapa sig en bild av kandidaten, en bild som till stor del 

avgör om kandidaten tas in i Inkubatorn eller inte. I vissa fall passar 

kandidaterna inte in på grund av att de inte uppfyller de krav som Inkubatorn 

har när det gäller exempelvis affärsplanering, tillväxt, innovation eller 

bransch. ”Men vi tittar även så klart på om Inkubatorn överhuvudtaget har 

möjligheter att hjälpa till”. Hon utvecklar detta och förklarar att det kommer 

företagare som de bedömer klarar sig på egen hand, eller inte passar in i 

Inkubatorn av helt andra skäl än att de inte kommit så långt i sin 

affärsplanering.  

 

På frågan om Inkubatorns roll menar Helena att ”vi gör allt vi kan för att det 

ska gå bra, att de ska få hjälp och vi pushar dem helt enkelt. Viktigt att 

komma ihåg är att Inkubatorn inte hjälper och stöder, utan vi hjälper till att 

utveckla de här personerna”. När det gäller vilket värde entreprenörerna får, 

mer än det som nämnts ovan och varför de söker sig till just Inkubatorn, 

menar hon att ”det är vårt nätverk de är ute efter”. Hon själv och Mathias 

som arbetar som affärsutvecklare, har väldigt goda nätverk samtidigt som 

Inkubatorn har sitt eget utvecklade nätverk. ”Vårt nätverk är huvudsaken till 

varför entreprenörer söker sig hit och så ska det vara, det och att bolla idéer 

är en stor vinst som företagarna gör”. Hon förklarar att de uppmanar 

entreprenörerna att använda sig av organisationens nätverk och att hon 
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”pushar” dem: ”det finns alltid trådar att dra i och nätverket betyder mycket 

för företagarna”. Hon menar också att entreprenörerna kan inspireras och ha 

utbyte av varandra: ”om det vid ett tillfälle går väldigt bra för en person och 

en annan är nere i en svacka, kan det räcka med att de tar en lunch för att 

den andra personen ska komma igång igen. På så sätt har de ett utbyte av 

varandra också”. 

 

4.3.5. Fredrik Bergman, Macken 
Macken är en ekonomisk förening vars syfte är att främja integration, skapa 

arbetstillfällen för invandrare och personer som hamnat utanför den svenska 

arbetsmarknaden, samt motverka resursslöseriet i samhället. Fredrik 

Bergman är en av initiativtagarna som startade Macken 2006 och han berättar 

att företagshotellet är ett av föreningens många olika verksamhetsområden. 

Företagshotellet startades för ett par år sedan efter att en elev inom Mackens 

ordinarie verksamhet ville ha hjälp med att starta eget företag. Det var 

startskottet för verksamheten som numera ”hjälper personer som inte har 

något nätverk, pratar dålig svenska och inte har några pengar”. Han 

utvecklar detta och menar att de hjälper både etniska svenskar och 

invandrare. ”Vårt kontrakt med Växjö kommun säger att vi ska hjälpa 

personer med ekonomiskt bistånd, men ibland blir det att vi hjälper fler än 

det”. På frågan om hur människor hittar till Mackens Företagshotell, menar 

han att ”det är en bra fråga, jag får höra att de flesta blir tipsade av deras 

kompisar, det är nog majoriteten faktiskt. Däremot har vi dem som blir 

hänvisade hit av deras socialsekreterare på kommunen”.  

 

På frågan om hur arbetsprocessen går till menar Fredrik att de personer som 

vill pröva en affärsidé, under de första sex månaderna kan göra detta genom 

Mackens Företagshotell och på så sätt praktisera på det företag de själva 

startar. Om det går bra kan personen i fråga lösa en egen F-skattesedel efter 

sex månader och fortsätta med företaget, eller så läggs verksamheten ned.  
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Mackens Företagshotell erbjuder rådgivning och hjälp inom allt från 

affärsplanering, bokföring, administration samt att hitta finansiering, till 

praktiska saker som reklam, kontakt med myndigheter, hitta lokal och hjälp 

med inredning. På frågan om vilket fokus rådgivningen har, menar han att 

”vårt fokus är nog vår bredd och flexibilitet, att vi gör lite av allting. ALMI 

går nog inte och borrar hål i en butikslokal till exempel. Och förra veckan 

gjorde vi ett event på Facebook för en företagare som behövde hjälp att 

frakta kläder från Göteborg. Vi gör lite olika saker på så sätt”.  

 

Fredrik menar att hitta kontakter är det viktigaste området för att hjälpa 

företagarna. Han berättar att de tidigare har haft personer som inte haft 

möjlighet att hitta lokaler på egen hand, men när han själv följt med och 

pratat med de personer som han känner på olika hyresbolag så har det löst 

sig. ”Det är så klart inget vackert samhälle”. Han menar däremot att de 

företagare han hjälpt på detta sätt, numera själva har kontakt med dessa 

personer. ”Detsamma gäller Bertil som varit med personer på Grimslövs 

Sparbank, de har nu själva kontakter med banken. Det är jävligt viktigt tror 

jag, just att dela med sig av det kontaktnät som vi har”.  

 

På frågan om hur Mackens företagshotell förhåller sig till andra liknande 

aktörer i Växjö, menar han att ”det finns ett fint samarbete, ingen 

konkurrens, vi går ju till exempel till ALMI och får hjälp med affärsplaner 

ibland”. Det händer även att folk blir hänvisade från Arbetsförmedlingen till 

Macken och vice versa. ”Vi hjälper ju även de som enbart vill starta rena 

försörjningsföretag och det gör ju inte alla andra”. När det gäller synen på 

andra företagsfrämjande aktörer i Växjö menar Fredrik att ”det är nog flest 

etablerade svenskar som går till NyföretagarCentrum, ALMI får ju väldigt 

blandat folk och till Macken kommer de allra fattigaste”. 
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5. Analys 
Analyskapitlet består av tre delar. Det empiriska materialet i denna uppsats insamlades från 

två olika håll: invandrarföretagare och representanter för företagsfrämjanden 

organisationer i Växjö. Detta material är därför uppdelat i två olika avsnitt: 5.1. 

(Invandrarföretagare) och 5.2. (Företagsfrämjande aktörer) och analyseras därefter utifrån 

den teorimodell författarna presenterat i 2.3. I det avslutande avsnittet (5.3.) integreras 

analysen och behandlar relationen mellan invandrarföretagare och företagsfrämjande 

aktörer. 

_____________________________________________________ 

5.1. Invandrarföretagarna 
5.1.1. Bakgrund och motiv till att starta företag 
En första iakttagelse är att åtta av de tolv intervjuade företagarna i denna 

uppsats har sitt ursprung från Irak. Detta kan vara en tillfällighet gällande 

Växjö som området, men är relevant för entreprenörens kontext. Många 

uppger att de flyttade till Sverige på grund av konflikter i hemlandet 

(exempelvis Systrarnas Kött & Fisk, Pizza Söder och Style of the East), 

vilket har varit en vanligt förekommande anledning när det gäller invandring 

sedan 1970-talet (Phizacklea & Ram, 1995). Det finns även de som flyttat på 

grund av brist på arbete deras hemländer (exempelvis Pommes Take Home). 

Intervallet är brett när det gäller hur länge de intervjuade personerna har bott i 

Sverige. I detta avseende har författarna däremot inte kunnat identifiera några 

speciella sammanband eller skillnader för hur detta påverkat deras 

företagande. 

 

Författarna har observerat att ”self-employment” var ett återkommande motiv 

till att starta företag bland de intervjuade respondenterna (Silverkammen, 

Netgear, Style of the East, Matah Lowprice, Pommes Take Home, Beauty 

Boxen och Findus Fiskbullar). Att just invandrare upplever sig ”tvingade” att 

starta egna företag, som den enda möjligheten till anställning, är ett vanligt 

fenomen enligt Kloosterman (2004) samt Phizacklea och Ram (1995). Utöver 

detta har det förekommit berättelser där personer redan haft anställning och 



 

 65 (140) 

fått erbjudande eller identifierat möjligheter att starta egna företag 

(exempelvis Pizza Söder och Healthstore). Kloosterman och Rath (2004) 

menar att invandrare ofta tar över företag från andra invandrare och även 

detta fenomen återfinns i fallet Pizza Söder och Pizza Mallorca. I dessa fall 

har individerna med de erfarenheter de tillskansat sig, identifierat möjligheter 

att starta egna företag. Self-employment som motiv att starta företag är dock 

den mest förekommande anledningen bland de intervjuade respondenterna. 

Häri finns en del olika nyanser. I vissa fall grundar sig detta i samhällsnytta, 

det vill säga individernas ambitioner att bidra till samhällsnyttan istället för 

att vara en belastning för samhället, detta även förknippat med desperation 

som drivkraft för att undgå arbetslöshet (Findus Fiskbullar, Pommes Take 

Home, Silverkammen). Mustafa (Netgear Datorservice) är en av dem som 

exempelvis menar att en egen sysselsättning: ”gör att jag känner mig som en 

människa”. 

 

5.1.2. Typ av företagande och val av bransch 
Av de intervjuade företagarna är det fyra stycken som bedriver restauranger 

(olika former av pizzerior), två stycken frisörsalonger, tre stycken butiker och 

en skönhetssalong. Kloosterman och Rath (2004) menar att det är vanligt 

förekommande att invandrarföretagare verkar inom de lägre branschskikten, 

exempelvis detaljhandel och restaurangbranschen. Det beror dels på att de tar 

över företag från andra invandrare samt att det är låga inträdesbarriärer med 

låga krav på utbildning och relativt låga uppstartskostnader. Dessa branscher 

är oattraktiva på grund av marginella vinstmarginaler och det hårda arbete 

som det krävs acceptans för. På så sätt menar Kloosterman och Rath (2004) 

att invandrarföretagare ofta ”tvingas in i” denna typ av företagande. De 

företagare som bedriver frisörsalong (Style of the East, Silverkammen) driver 

verksamheter i samma bransch som de gjorde i sitt hemland. De har inte 

lyckats få arbete på svenska salonger då de saknar godkänd utbildning i det 

svenska systemet och har erfarenheter som gör att de inte passar in i svenska 
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samhällets kultur (I deras hemländer har de utbildats att klippa antingen 

kvinnor, eller män). Således har de ”tvingats” starta egna frisörsalonger. Det 

finns däremot de som startat företag vars bransch faller utanför vad deras 

bakgrund och erfarenheter från hemlandet inbegriper. Exempelvis har de som 

idag driver restauranger i Sverige ingen erfarenhet av detta från sitt hemland, 

utan anskaffade dessa kunskaper i Sverige. Cesar (Pommes Take Home) 

menar att det var för dyrt att starta företag i den bransch han har erfarenheter 

från i sitt hemland, han hade även svårt att hitta andra arbeten. Både Sarif 

(Pizza Söder) och Mohammad (Findus Fiskbullar) identifierade själva 

möjligheten att öppna restaurang. Sarif känner den tidigare ägaren han köpte 

restaurangen av och har lång erfarenhet av att baka pizzor i Sverige. Även 

Mohammad identifierade möjligheten då han inte kunde ”hitta nån som sålde 

färsk falafel” i Växjö.  

 

Att restaurang- och frisörbranscherna är återkommande i urvalet kan bero på 

det Kloosterman och Rath (2004) diskuterar, att de ”tvingats” in i dessa 

branscher på grund av att de exempelvis ej fått andra jobb, saknat godkänd 

utbildning i Sverige eller tagit över andras företag. Däremot tyder de exempel 

där företagarna bytt bransch på en flexibel inställning när det gäller val av ny 

bransch, vilket förenklar möjligheterna att starta en egen verksamhet. Sarif 

som startat Pizza Söder uttrycker detta på följande sätt: “Bara man är flexibel 

finns det jobb”. En beskrivning av invandrarföretagares flexibilitet när det 

gäller att byta bransch, är inget som författarna har identifierat i 

litteraturstudierna. Då invandrarföretagare tydligt ”tvingas” in i olika 

företagsformer och branscher, skulle denna flexibilitet möjligen kunna 

belysas som en del av deras specifika entreprenöriella egenskaper. Detta i 

positiv bemärkelse och i förhållande till de yttre omständigheter och krafter 

som ”tvingar” dem i en viss riktning. Författarna ser även möjligheter att på 

så sätt, i ett vidare perspektiv, utveckla förståelsen för den kontext inom 
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vilken invandrarföretagare verkar. Det finns ett exempel som motsäger detta. 

Lora (Silverkammen) var bestämd då hon inte accepterade att arbeta som 

städerska. ”det är inte mitt yrke, jag kan inte jobba med städning”. 

Visserligen kan det finnas en skillnad mellan att ta anställning och driva eget 

företag, men det finns ändå kritik att rikta mot synen på 

invandrarentreprenörers flexibilitet. Det är högst tänkbart att detta enbart har 

att göra med personliga och entreprenöriella egenskaper i vid bemärkelse, 

snarare än att det kan tillskrivas invandrarföretagare som grupp. Detta är 

således inget som författarna kan fördjupa inom ramen för denna studie. 

 

En del av företagen (exempelvis Systrarnas Kött & Fisk, Silverkammen, 

GUCCITRAVEL och Netgear Datorservice) är verksamheter som i första 

hand riktar sig mot invandrare. Dessa personer besitter förståelse för 

målgruppens specifika behov och smakpreferenser, vilket är något som 

Aldrich och Waldinger (1990) diskuterar som vanligt förekommande bland 

invandrarföretag som riktar sig mot etniskt lika eller startar upp företag inom 

invandrartäta områden. Denna inriktning kan i många bemärkelser vara 

positiv för invandrare av ovan nämnda skäl, men den kan i förlängningen 

vara till nackdel för företagarna. Det kan leda till problem om de begränsar 

sig gentemot en ”sluten” marknad, med låg köpkraft som enbart består av 

invandrare (Kloosterman & Rath, 2004). Tillväxtmöjligheterna för dessa 

företag kan därmed, som Aldrich och Waldinger (1990) menar, vara 

begränsade.  

 

5.1.3. Problem och hinder 
Många av de intervjuade företagarna berättar att de bedrev lyckosamma 

företag i sina hemländer (Lora och Molan bedrev frisörsalonger i Irak, 

Mustafa bedrev InternetCafé i Egypten). Även om de i Sverige verkar inom 

samma bransch, har de fått acceptera en mycket enklare form av verksamhet 

när det gäller exempelvis lokalen, dess geografiska lokalisering samt 
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företagets omsättning. Just den geografiska lokaliseringen är en aspekt som 

upplevs problematiskt för många av företagarna (Netgear Datorservice, Style 

of the East, Matah Lowprice). Förutom problemet att hitta lediga lokaler, är 

den geografiska lokaliseringen ett stort skäl till varför företagarna uppger att 

verksamheten går trögt. Det faktum att lokaliseringsproblemen uppstår kan 

förklaras ur flera olika perspektiv: 

- Att diskriminering förekommer gentemot invandrarföretagare är ett av de 

problem som Tillväxtverket (2010) lyfter fram som exempel på hinder. Både 

Molan (Style of the East) och Mustafa (Netgear Datorservice) har haft 

problem när det gäller att få tillgång till lokal (Molan uppger att det tog flera 

år) samt problem som grundar sig i den geografiska platsen. Mohammad 

(Findus Fiskbullar) stötte på problem att behålla sin restaurangvagn på den 

plats han hade, då många restauranger i samma område protesterade mot hans 

existens. Även Fredrik Bergman (Mackens Företagshotell) berättar om fall 

där personer inte lyckats få tillgång till lokaler själva, men när han hjälpt dem 

via hans egna personliga kontakter så har det löst sig. Mohammad fick 

behålla sin lokal och dess geografiska placering efter att Fredrik Bergman 

tagit upp detta med hyresvärden och personer han känner i dess styrelse. 

Exemplet ovan skulle givetvis kunna vara ren tillfällighet istället för 

diskriminering. Skälet till det motstånd Mohammad upplevde, kan även 

förklaras ur ett rent konkurrensperspektiv till skillnad från diskriminering. 

- När det gäller Molan kan lokaliseringsproblemet förklaras genom att 

sökandet av en lokal är så pass svår och problematisk, att entreprenören 

slutligen tvingas eller väljer att nöja sig med det erbjudande som slutligen 

dyker upp. 

- Ytterligare ett hinder som invandrarföretagare möter är kulturella skillnader 

som kan utgöra problem (Tillväxtverket, 2010). Mustafa (Netgear 

Datorservice) berättar att han i sitt hemland Egypten inte upplevde att den 

geografiska lokaliseringen hade lika stor betydelse, där fanns flera olika 
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områden där personer rörde sig. I Sverige och Växjö, menar han, finns 

däremot bara ett område där verksamheter kan existera: Växjö Centrum. ”Det 

finns bara en stad”. I Växjö finns det ett centrum där folk rör sig, inte flera, 

vilket Mustafa menar att det gör i Egyptiska städer. 

- Ytterligare en kulturell förklaring till problemen med geografisk 

lokalisering, kan vara att de branscher som invandrarföretagare verkar inom i 

sina hemländer, inte är lika attraktiva i Sverige. Mustafas internetcafé 

fungerade väldigt bra i Egypten, men har inte varit framgångsrikt i Sverige, 

där många hushåll redan har datorer. Detta leder till att behovet av ett 

Internetcafé inte är lika starkt. Diversehandeln Matah Lowprice beskriver en 

liknande situation och det är en butiksform som är mycket ovanlig i den 

svenska kulturen. Det gör att den i förlängningen kan ha stora svårigheter att 

överleva, speciellt om den är riktad mot en ”sluten” eller ”begränsad” 

marknad där invandrare utgör kunderna.(Kloosterman & Rath, 2004; Aldrich 

& Waldinger 1990). Kunskap och förståelse för marknaden är som Aldrich 

(1999) menar ”kulturellt och historiskt förknippat”. Han menar att det råder 

skilda förutsättningar för företag beroende på hur de sociala förutsättningarna 

ser ut i omgivningen. Det förklarar ytterligare hur företag som Netgear 

Datorservice och Matah Lowprice är verksamheter som kan fungera i de 

omgivningar som råder i deras hemländer, men det förklarar också varför 

förutsättningarna ser helt annorlunda ut i Sverige. Denna kontext som 

företagare verkar inom kan skilja sig på många olika sätt, vilket enligt 

Johannisson (1993) måste medvetandegöras för att till fullo förstå de 

förutsättningarna invandrarföretagare möter i deras vardag. 

 

Språket är en annan faktor som upplevs problematisk bland invandrar-

företagarna. De erbjuds utbildningar i svenska språket, men många är 

negativt inställda till detta. Mohammad som driver Findus Fiskbullar 
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framhäver att han vill lära sig svenska av etniska svenskar i vardagliga 

möten, att lärandet skall vara en del av företagandet.  

 

Finansiella frågor har varit ett framträdande hinder för entreprenörerna. Dels 

svårigheter att finna finansiering, men även upplevelser att det i allmänhet är 

dyrt att starta och driva företag i Sverige, vilket även Kloosterman et al 

(1999) diskuterar som problem för invandrarföretagare. 

 

Majoriteten av den hjälp invandrarföretagarna uttryckt sig vara i behov av, är 

ekonomisk administration, exempelvis bokföring, skattefrågor eller 

rådgivning gällande lagar eller regler. Denna hjälp har kommit från olika håll 

beroende på om de fått stöd från en företagsfrämjande aktör eller ej. Denna 

typ av hjälp är också en av de vanligaste formerna av rådgivning som 

stödaktörerna erbjuder. De företagare som inte har haft utbyte av en 

företagsfrämjande aktör har funnit denna typ av rådgivning i det personliga 

nätverket. Att anpassa sig till lagar och regler i ett nytt land är en aspekt som 

Aldrich och Waldinger (1990) diskuterar när det gäller hinder och problem 

för invandrarföretagare i ett nytt land. Detta är något som de intervjuade 

företagarna uttrycker som problematiskt och kritiskt för deras företagande. 

 

5.1.4. Invandrarföretagarnas personliga nätverk: funktioner och relationer 
Ur det personliga nätverket kan entreprenörer enligt Johannisson (2000) få 

tillgång till finansiellt, mänskligt och socialt kapital. Det är en vital del av att 

driva företag där en utveckling av det personliga nätverket, leder till att 

affärsmöjligheterna ökar. Kloosterman och Rath (1999) menar att 

invandrares personliga nätverk ofta är starka, att de består av släkt, vänner 

och personer med liknande bakgrund, vari det finns en flexibel tillgång på 

information, kapital och billig arbetskraft. Enligt Aldrich och Waldinger 

(1990) har invandrarföretagare svårt att få lån från kreditinstitut, men att detta 

istället kan genereras i det personliga nätverket. Vanligare är dock att 
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arbetskraft hämtas från nätverket. Ett tillägg i denna diskussion är Bill och 

Johannisson (2004) som menar att det personliga nätverket faktiskt minskar 

behovet av kapital, då det består av flera olika former av tillgångar som 

entreprenören har till sitt förfogande. I uppsatsens empiriska material 

återfinns flera exempel där invandrarföretagare som startat helt själva, eller 

blivit nekade hjälp av stödaktörer, erhållit hjälp ur deras personliga nätverk 

bestående av vänner, familj och släktingar (exempelvis, Systrarnas Kött & 

Fisk, Matah Lowprice och Style of the East). Det personliga nätverket har 

även bidragit med en möjlighet till ägande av en egen verksamhet, där 

individen tagit över företag och ärvt kontakter från tidigare 

invandrarföretagare (exempelvis, Pizza Söder och Pizza Mallorca). Exempel 

på resurser som de personliga nätverken i dessa fall genererat innefattar 

finansiellt stöd, information och fysiska resurser, samt moraliskt- och 

psykologiskt stöd, vilket sammanfaller med vad den refererade litteraturen 

ovan belyser. Det finns även exempel på företagare som har fått rådgivning 

och hjälp av en företagsfrämjande aktör och på så sätt utvecklat deras 

personliga nätverk, samt tagit del av resurser som deras vänner, familj och 

släkt inte kunnat tillgodogöra (exempelvis Mackens företagshotell som hjälpt 

företagare att hitta lokal eller ALMI:s rådgivning och finansiella stöd). 

Mohammad som driver Findus Fiskbullar fick hjälp av Mackens 

Företagshotell att byta geografisk lokalisering för dennes verksamhet, vilket 

ledde till att hans affärsmässiga situation förbättrades. Detta är något han inte 

hade kunnat genomföra på egen hand. 

 

Relationen mellan företagarna och de företagsfrämjande aktörerna analyseras 

mer ingående i avsnitt 5.3. 

 

5.1.5. Invandrarföretagarnas kontext 
Kontexten för entreprenörerna i denna uppsats karakteriseras av ett 

problematiskt inträde där dels språk och kulturella svårigheter framträder, 
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men även finansiering, lagar och skatteregler samt lämpliga branscher att 

bedriva sin verksamhet i. Detta har påverkat invandrarföretagarnas personliga 

nätverk på så sätt att majoriteten av kontakterna i nätverket är andra 

invandrare, dels då invandrare tar hjälp av varandra och bor i samma 

områden, vilket framgår både i rapportens teori- och empirikapitel. Samtidigt 

kan vi se tendenser på det omvända där exempelvis Mohammad vill lära sig 

svenska av svenskar, men det personliga nätverket begränsar hans möjlighet 

att förändra kontexten eller möjligheten för detta. Detta kan även identifieras 

i de fall där företagaren inte får tillgång till en attraktiv lokal. (Netgear 

Datorservice och Salong style of east).  

 

Att invandrare ofta bedriver verksamheter i liknande branscher, som 

Kloosterman och Rath (1999) diskuterar kan tyda på ett relativt homogent 

nätverk. Något som inte är gynnsamt enligt Aldrich (1999), därmed kan 

stödaktörerna bidra till ett mer heterogent nätverk. Dock kan antagandet att 

invandrares nätverk är homogena, vara felaktig. Detta då de lyckas hämta den 

information och resurser de är i behov av i sina personliga nätverk, 

exempelvis hjälp från revisorer, målare med mera (Matah Lowprice, Pizzeria 

Söder, Healthstore). De företagsfrämjande organisationerna bör dock 

säkerställa att deras rådgivning inte ersätter utvecklingen av ett personligt 

nätverk hos individen, vilket gör dem beroende av rådgivningen, då detta kan 

straffa sig i framtiden när företaget lämnar organisationen. 

 

Författarna fördjupar diskussionen ovan i avsnitt 5.3. 

 

5.2. De företagsfrämjande aktörerna 
De organisationer som har intervjuats för denna uppsats bedriver på olika sätt 

företagsfrämjande verksamheter. Deras mål är att förbättra förutsättningarna 

och utveckla de företagare som erhåller deras stöd. Med olika åtgärder söker 

de finna vägar för företagarna att bli framgångsrika i sitt företagande. Hur de 
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företagsfrämjande åtgärderna tar sig uttryck och vilka som tar del av den 

skiljer sig dock mellan organisationerna.  

 

5.2.1. Till vilka aktörer söker sig invandrarföretagare för rådgivning? 
Utgångspunkten för denna uppsats är lågutbildade invandrare från mindre 

utvecklade länder. Utifrån de undersökta stödaktörerna, är det tydligt att de 

som tar emot den största andelen av dessa personer i Växjö för rådgivning är 

ALMI, Arbetsförmedlingen och Mackens Företagshotell. Detta beror dels på 

samarbetet mellan ALMI och IFS, vilket utvecklats till ett av deras specifika 

områden för rådgivning: invandrarföretagare. Arbetsförmedlingen möter 

primärt de personer som har svårt att få jobb. Om dessa personer inte har 

kapacitet att få anställning erbjuds de möjligheten att starta eget företag med 

ekonomiskt stöd. I många fall rör sig detta om invandrare i Växjö. Macken 

uppger att många personer hänvisas till dem via kompisar och via 

socialsekreterare på kommunen. Även om alla dessa aktörer är öppna för fler 

än enbart invandrare, vittnar representanternas berättelser om att de vanligtvis 

möter invandrare för rådgivning. Det finns dessutom ett utvecklat samarbete 

mellan dessa tre organisationer. Exempelvis hjälper ALMI i vissa fall 

Mackens Företagshotell med affärsplaner. Macken och Arbetsförmedlingen 

hänvisar personer till respektive aktör och detsamma gäller ALMI. 

 

De övriga två aktörerna som studerats, NyföretagarCentrum och Inkubatorn, 

möter inte invandrare för rådgivning i lika stor utsträckning. Anledningen till 

detta är att verksamheterna och det stöd de erbjuder ser annorlunda ut. Helena 

på Inkubatorn menar att de främst träffar akademiker och entreprenörer med 

tekniska innovationer, att det rör sig om mer moderna branscher. Det handlar 

om företagare med innovativa affärsidéer och stora tillväxtmöjligheter. 

Lågutbildade invandrarföretagare i Växjö som startar företag inom mer 

traditionella branscher, passar därav inte in i den modell Inkubatorn arbetar 

efter och är en av anledningarna till varför invandrarföretagare inte vänder sig 
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till dem. NyföretagarCentrum erbjuder rådgivning och ett välutvecklat 

nätverk av företag och kompetenser, vilket företagare kan utnyttja för att göra 

sina verksamheter framgångsrika. Lena menar däremot att de inte träffar 

många invandrarföretagare. Hon tror att de flesta söker sig till ALMI eller 

Arbetsförmedlingen som för det första erbjuder finansiellt stöd, vilket 

NyföretagarCentrum inte gör. Detta ser hon som ett av de tydligaste motiven 

invandrarföretagare har när det gäller rådgivning. För det andra menar Lena 

att de inte är lika inriktade på marginaliserade medborgare som Mackens 

Företagshotell är. Här finns det tydliga tendenser som förklarar varför och till 

vilka aktörer invandrarföretagare söker sig till i Växjö.  

 

5.2.2. Hur utvecklar aktörerna företagarnas personliga nätverk? 
Samtliga organisationer lyfter fram det personliga nätverket som en 

oumbärlig del av att driva företag. De belyser vikten av ett välutvecklat 

personligt nätverk för att lyckas som företagare samt den positiva inverkan 

som nätverket har på förutsättningarna för företagande.  

 

Arbetsförmedlingens arbetar, enligt dem själva, väldigt lite med 

nätverksfrämjande åtgärder. De anordnar olika former av utbildningar och 

träffar, samt hänvisar företagare vidare till exempelvis ALMI och Macken. 

Där menar de att företagarnas nätverk kan utvecklas ytterligare. De övriga 

organisationerna arbetar mer aktivt med att främja företagarnas möjligheter 

att utveckla deras egna personliga nätverk. Inom dessa organisationer är 

nätverkande en central del av den rådgivning de erbjuder. Detta tar sig 

däremot olika uttryck och utförs med olika metoder, vilket redogörs för 

nedan. 

 

Fredrik Bergman menar att styrkan i Mackens Företagshotell är dess 

flexibilitet och att de är inblandade på ett mycket aktivt sätt. Från rådgivning 

som spänner över affärsplanering, administration, till att borra hål i 
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butikslokaler och hjälpa till med inredning. Han fäster stor vikt vid det 

personliga nätverkets betydelse då han tidigt under intervjun menar att hitta 

nya kontakter är det viktigaste när det gäller att hjälpa företagare. Där har han 

och de övriga rådgivarna en viktig roll i att utveckla företagarnas personliga 

nätverk. De nya relationerna baseras på att representanterna från Macken 

bygger broar och introducerar deras egna personliga kontakter för 

invandrarföretagarna. 

 

Dea Lundqvist på ALMI har stor förståelse för de problem och utmaningar 

invandrarföretagare specifikt möter i företagslivet. Hon berättar även om de 

kulturskillnader som existerar, vilket innebär svårigheter att ge rådgivning till 

många av de personer hon träffar. De finns en bristande förståelse för den 

svenska affärskulturen. ALMI som organisation har ett nätverk av 

organisationer och företag som används för att utöka invandrarföretagarnas 

nätverk. Hon är tydlig med att inte själv sköta kontakten, utan enbart 

förmedla kontakter som företagarna själva får uppsöka. Hon menar att detta 

är ett verktyg för att främja invandrarföretagarnas förmåga att utveckla sina 

nätverk, men att det är svårt att få invandrare att vilja utveckla sina nätverk. 

“De är vana från sin egen kultur att den hjälp som ett nätverk kan bidra med 

finns bland familj, släkt och vänner”. Hon har försökt få invandrarföretagare 

att gå med i nätverket Företagarna, vilket har fler fördelar än själva tillgången 

till nya personliga kontakter. Detta fungerar däremot inte alltid. 

 

Lena Bergqvist på NyföretagarCentrum förklarar att deras styrka är de 60 

lokala partnerföretag som erbjuder rådgivning och expertis till de personer 

som söker sig till NyföretagarCentrum. ”Med de företagssponsorer vi har, 

genererar det flera hundra rådgivare och det tycker vi är helt fantastiskt”. 

Det personliga nätverket hos varje ny företagare identifieras för att sedan 

kompletteras med kunskap och kompetens från partnerföretagens 
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representanter. Detta utvidgar på så sätt personernas egna personliga nätverk. 

Ytterligare anordnar NyföretagarCentrum olika evenemang, seminarium och 

luncher där de personer som söker rådgivning får träffa representanter från 

partnerföretagen och erbjuds möjligheten att utveckla deras personliga 

nätverk. 

 

På Inkubatorn i Växjö menar VD Helena Collin att: ”Vårt nätverk är 

huvudsaken till varför entreprenörer söker sig hit och så ska det vara”. Det 

finns ett tydligt fokus när det gäller nätverkandet mellan de företag som ingår 

i Inkubatorn, men framförallt genom det närverk organisationen, hon själv 

och medarbetaren Mathias kan bistå med. Företagarna uppmanas att utnyttja 

deras nätverk och detta tilldelas stor betydelse för företagens framgång. 

 

ALMI, Arbetsförmedlingen och Mackens Företagshotell är de aktörer som 

möter och erbjuder rådgivning till invandrarföretagare. Dessa aktörer 

erbjuder däremot inte ett lika tydligt nätverk som NyföretagarCentrum och 

Inkubatorn i Växjö gör. NyföretagarCentrum och Inkubatorn har ett tydligare 

nätverk av kompetens och företagare knutna till sig och försöker aktivt 

engagera företagarna in i detta nätverk. De andra aktörerna har inte ett 

nätverk knutet till sig på samma sätt utan försöker, när det krävs finna de 

kontakter som kan hjälpa företagaren. 

 

5.3. Analys av relationen mellan företagarna och de 
företagsfrämjande aktörerna 
Enligt Aldrich (1999) är företags framgång till stor del beroende av den 

kunskap och de resurser som finns tillgängliga, dessa är kulturellt och 

historiskt förknippade. Det råder därmed skilda förutsättningar för olika typer 

av företag, beroende på de förutsättningar som existerar i deras omgivning. 

Johannisson (1993) använder begreppet kontext för att beskriva det 

funktionella, rumsliga eller kulturella sammanhang inom vilken entreprenörer 
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verkar. Det krävs djup förståelse för denna kontext för att kunna förstå 

förutsättningarna för entreprenörskap samt för att kunna skapa stödfunktioner 

för företagare. När det gäller invandrarföretagare begränsas denna kontext i 

många fall av entreprenörens personliga nätverk. Författarna till denna 

uppsats har undersökt mer än det som enbart berör de intervjuade 

företagarnas personliga nätverk. Författarna ser detta som en naturlig del för 

att skapa en förståelse för invandrarföretagarnas kontext, genom att innefatta 

deras omgivning; bakgrund och motiv till att starta företag samt problem och 

hinder vilket sammantaget (i författarnas mening) faktiskt utgör den kontext 

inom vilken de verkar. På så sätt är ambitionen att redogöra för hur 

företagsfrämjande aktörer kan skapa bättre förutsättningar för invandrar-

företagare att utveckla sina personliga nätverk.  

 

ALMI, Mackens Företagshotell och i viss mån Arbetsförmedlingen är de 

organisationer som vanligtvis möter lågutbildade invandrarföretagare från 

underutvecklade länder. De har påvisat stor förståelse för den kontext inom 

vilken dessa företagare verkar samt de utmaningar de möter i sin vardag. När 

det gäller NyföretagarCentrum och Inkubatorn har de av naturliga skäl inte 

lika stor förståelse för denna kontext. De träffar normalt sett inte dessa 

personer för rådgivning. Lena på NyföretagarCentrum menar att det är sällan 

som de ”längst ner på skalan kommer till NyföretagarCentrum och de söker 

sig nog i första hand till ALMI”. På tal om motivet att starta företag på grund 

av att man inte hittar någon annan sysselsättning, ser Lena inte det som en 

bra lösning, att det då saknas inspiration och motivation som krävs för att 

driva företag. Även detta tyder på att de som startar företag utifrån self-

employment som motiv inte passar för NyföretagarCentrum. I Inkubatorns 

fall har de en annan kravbild på företagarna och dess affärsidé som helt 

enkelt faller utanför invandrarföretagarens kontext. Det kan dock diskuteras 

huruvida detta är av godo, ifall organisationerna inte har förståelse för 
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kontexten, bör de inte heller vara rätt organisationer att utveckla det 

personliga nätverket. Tyvärr är det dock dessa organisationer som har mest 

fokus på nätverkets betydelse och är de aktörer som framhäver nätverket som 

dess styrkor.  

 

Inom ramen för denna uppsats finns tydliga exempel där rådgivning till 

invandrarföretagare har utvecklat deras personliga nätverk. Det finns däremot 

vissa tendenser att de företagsfrämjande aktörerna som ger rådgivning till 

invandrarföretagare, underminerat deras nyttjande och utvecklingen av deras 

personliga nätverk (Findus Fiskbullar, Pommes Take Home, Beauty Boxen, 

Silverkammen, Netgear). Företagarna har i dessa fall fått rådgivning, hjälp 

och stöd de är i behov av, vilket lett till att de inte utnyttjar deras personliga 

nätverk på ett lika framträdande sätt, som de som startat företag själva har 

gjort. Detta har lett till att de i mindre utsträckning aktivt arbetat för att 

utveckla deras personliga nätverk. Det berör själva företagandet och 

företagets utveckling, då det personliga nätverket fortfarande har visats sig 

tillhandahålla mer psykologiskt och moraliskt stöd (exempelvis Mohammad 

och Svetlana). Rådgivarna inom Mackens Företagshotell och deras 

personliga nätverk har i många fall löst de problem och hinder som många 

invandrarföretagare mött, exempelvis när det gäller att hitta lokal. Fredrik 

Bergman menar att detta i många fall lett till att invandrarföretagarna, 

personligen utvecklat relationer med dessa kontakter och numera sköter detta 

själva. Av de intervjuade företagarna har fem stycken fått hjälp av Mackens 

Företagshotell att starta egna företag (Salong Silverkammen, Pommes Take 

Home, Findus Fiskbullar, Netgear Datorservice och Healthstore) Vissa av 

dessa har samtidigt fått hjälp av andra aktörer. Enligt Fredrik kan de personer 

som vill starta företag, driva detta inom deras kooperativ och efter sex 

månader skaffa en egen F-skattesedel för att driva företaget vidare på egen 

hand. De som har startat sina företag med hjälp av Macken har drivit 
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respektive företaget längre än sex månader med egen F-skattesedel. Många 

berättar tydligt om hur tacksamma de är för den hjälp de fått från Macken och 

att de fortfarande har kontakt och får hjälp. Det är enligt författarna positivt 

att företagarna fortfarande kan få den hjälp de behöver och bygga upp en 

relation som sträcker sig utanför formell rådgivning. Frågan är däremot om 

detta har en kontraproduktiv effekt för deras företagande och utvecklingen av 

deras personliga nätverk? Klarar de av att stå på egna ben, har rådgivningen 

utvecklat deras egna personliga nätverk, eller går de via Macken för att få 

hjälp? Det kan bland dessa invandrarföretagare finnas ett beroende av 

Mackens Företagshotell, vilket gör att de inte utvecklar sina egna personliga 

nätverk, eller att nätverket utvecklas, samtidigt som kontakter i deras tidigare 

personliga nätverk försvinner. Då Mustafa (Netgear) blev nekad finansiell 

hjälp skaffade han detta ur sitt personliga nätverk. Däremot har han via 

Mackens Företagshotell fått hjälp att hitta lokal och på så sätt ersatt det 

personliga nätverket med rådgivning. Detta kan i sig ifrågasätta det som 

Kloosterman och Rath (1999) diskuterar när det gäller hur invandrare 

utnyttjar deras personliga nätverk. 

 

Till diskussionen ovan hör att Dea Lundqvist på ALMI berättar att hon 

tillhandahåller listor över kontaktpersoner som invandrarföretagarna själva 

kan kontakta. Hon är tydlig med att inte sköta den kontakten åt dem, däremot 

uppger hon att personerna som söker rådgivning, sällan uppsöker dessa 

kontakter på egen hand. Att bygga ett personligt nätverk är i sig inget som 

bör vara omöjligt då vi människor i grunden är sociala varelser och 

automatiskt utökar våra personliga nätverk, vilket påverkar företagares 

entreprenöriella möjligheter i positiv riktning som Johannisson (2000) och 

Aldrich (1999) belyser. Däremot kan tiden i den “skyddade” miljön hos den 

eller de företagsfrämjande aktörerna, påverka företagares naturliga instinkt att 

utvidga och utveckla de personliga nätverken. De språkliga och kulturella 



 

 80 (140) 

skillnader som invandrarföretagare explicit möter, kan i detta avseende även 

hämma deras förmåga. Då en företagare kommer till det stadie att den inte 

längre får rådgivning eller måste ”lämna” stödaktören och överleva på egen 

hand, är det i författarnas mening som relationen mellan företagarnas egna 

personliga nätverk och stödaktörens hjälp kan bli speciellt intressant. Frågan 

är då hur invandrarföretagarnas personliga nätverk ser ut och vilka resurser 

som finns att tillgå? De skulle kunna befinna sig på ruta ett, det vill säga med 

enbart deras tidigare personliga nätverk. De skulle även kunna befinna sig 

utan möjligheter att söka hjälp i det personliga nätverket då det inte finns 

några kontakter som kan bistå med deras behov och då tvingas bygga ett nytt 

från grunden. Samtidigt som Johannisson (2000) menar att ett nätverk 

förändras och anpassar sig efter nya omständigheter då en person lämnar 

nätverket, menar författarna att det finns ett glapp huruvida invandrar-

företagarna i sig anser sig äga de kontakter de får från stödaktörerna eller 

inte. Det kan vara så att en utveckling av det personliga nätverket har 

uteblivit.  

 

ALMI och Mackens Företagshotell bör vara de organisationer som är mest 

lämpade för att utveckla invandrarföretagarnas nätverk då de har påvisat en 

djupare förståelse för den kontext som invandrarföretagare verkar inom. 

Tyvärr är det dessa två organisationer, samt Arbetsförmedlingen, som inte 

lika tydligt kan erbjuda ett heterogent nätverk bestående av utomstående 

aktörer med fysiska och finansiella resurserna samt extern rådgivning 

(NyföretagarCentrum och Inkubatorn). ALMI och Mackens Företagshotell 

kan därmed vara i behov av att utveckla ett nätverk där individerna direkt 

erbjuds ett heterogent nätverk, bestående av företagare och personer med 

kompetens som har förståelse för den kontexten de befinner sig i.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, författarnas rekommendationer, förslag till 
vidare forskning samt författarnas reflektioner över resultatet. 
____________________________________________________________________ 
6.1. Svar på forskningsfrågan 
 

Hur kan företagsfrämjande aktörer i Växjö förbättra förutsättningarna för 

invandrarföretagare att utveckla personliga nätverk? 

 

1. För att invandrarföretagare ska kunna utveckla sina personliga nätverk, bör 

organisationerna äga förståelse för deras kontext i Växjö, vilken påverkar 

deras möjligheter att starta och driva företag. Den innefattar en hög andel 

individer som är self-employed, att de ”tvingas in” i branscher, att de har 

problem med finansiering, lagar och skatteregler, samt språkliga och 

kulturella problem.   

2. Organisationerna bör erbjuda ett heterogent nätverk där individen kan 

träffa lämpliga kontakter som förstår denna kontext. De bör undvika att 

underminera utveckling av det personliga nätverket genom rådgivning, 

dessutom undvika en relation där företagaren blir långsiktigt beroende till den 

företagsfrämjande organisationen. 

 

6.2. Rekommendationer 
Macken och ALMI bör utveckla ett nätverk av lokala aktörer som är närmare 

de branscher som invandrarföretagare agerar inom, där även kontakterna i sig 

förstår kontexten, utan att för den skull göra nätverket homogent. Macken 

och ALMI kan även inbegripa ett närmare samarbete med Nyföretagar-

Centrum och Inkubatorn där de tillsammans utvecklar sina nätverk och på så 

vis erbjuder ett mer attraktivt och heterogent nätverk till invandrarföretagare. 

Författarna finner detta lämpligt då NyföretagarCentrum och Inkubatorn har 

attraktiva nätverk samtidigt som Macken och ALMI förstår den kontext inom 

vilken invandrarföretagare befinner sig. 
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6.3. Förslag till vidare forskning: 
Författarna anser att denna uppsats har kommit fram till och belyser ett antal 

viktiga punkter vad gäller utvecklandet av invandrarföretagares nätverk och 

hur detta genomförs av företagsfrämjande organisationer. Det har kommit 

fram många intressanta och viktiga fakta som vi inte haft möjlighet att 

undersöka i arbetet med denna uppsats som vidare forskning bör 

uppmärksamma.  

 

En av dessa aspekter är en riktad forskning mot den praktiska utvecklingen 

av invandrarföretagarnas personliga nätverk där effekterna och åtgärderna 

kan mätas och valideras, vilket förhoppningsvis skulle ge en mer tydlig bild 

av det utslag olika åtgärder har.  

 

En annan aspekt som kan ge incitament till vidare forskning är de tendenser 

som har uppmärksammat i denna uppsats om huruvida rådgivning kan 

underminera utvecklingen av det egna personliga nätverket och dess 

benägenhet att då övergå till ett nätverk som enbart erbjuder moraliskt och 

känslomässigt stöd, samt hur företaget påverkas när det lämnar rådgivning. 

Är det så att de blir långsiktigt beroende av stödorganisationen? 

 

Till sist ser författarna ett värde av vidare forskning vad gäller invandrar-

företagares flexibilitet att byta bransch i ett nytt hemland. Om detta är 

kulturellt betingat, eller enbart berör personliga egenskaper skulle kunna vara 

intressant att forska vidare kring för att öka förståelsen för invandrar-

företagande. 

 

6.4. Reflektion över resultat 
Då arbetet präglats av författarnas egna tolkningar, bör inte uppsatsens 

resultat uppfattas som den enda sanna bilden av den verklighet som studerats. 

Däremot har många intressanta aspekter genererats, vilket kan diskuteras i 
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olika rum och på så vis utgöra värde. Med detta arbete, hoppas författarna 

bidra med inspiration till vidare forskning och djupare förståelse för 

invandrarföretagares vardag och kontext. I det akademiska rummet har 

resultatet av denna studie gett perspektiv på intressanta aspekter, dels 

huruvida invandrarföretagare är flexibla när det gäller val av bransch. 

Dessutom huruvida rådgivning i invandrarföretagarens situation kan 

underminera deras utnyttjande av det personliga nätverket. Innebär detta att 

invandrarföretagare kan bli beroende av rådgivning och i sådant fall, utgör 

detta ett problem? Diskussioner kring dessa fenomen har författarna inte 

funnit i den tidigare forskning gällande invandrarföretagare och nätverk som 

studerats. 

 

Uppsatsen har påvisat hur kontexten kan påverka en individs företagande, 

vilket andra författare har diskuterat. Författarna anser dock att detta har 

reflekterats ur ett annan ljus, i en närmare analys med invandrarföretagare. 

 



 

 84 (140) 

7. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar författarna uppsatsen slutsatser i förhållande till bakgrunden samt 
vad slutsatserna kan ha för betydelse i samhället. 
 
 
I denna uppsats uppmärksammar vi hur Mackens engagemang och stöd till de 

företag som är knutna till deras företagshotell tenderar att underminera 

företagarnas förmåga att utveckla sina egna personliga nätverk. Detta är i sig 

en utveckling som är ogynnsam för företagarna och då speciellt när de skall 

ta steget ur Mackens organisation och klara sig på egen hand. Den aspekt 

som vi inte tar upp är dock huruvida dessa företag överhuvudtaget skulle 

existera om det inte var för Macken. Macken erbjuder en i många fall unik 

form av rådgivning och ett mycket betydande stöd till de företagare som 

startas i deras företagshotell. Företagare som till majoriteten består av mycket 

marginaliserade individer. Utan Mackens hjälp hade dessa personer kanske 

aldrig fått möjligheten att bedriva en egen verksamhet. Även om dessa 

verksamheter inte röner några stora framgångar så ger det en mening till 

dessa individer liv. En mening som de själva uttrycker det inte går att uppnå 

när man enbart går på bidrag. Macken fyller alltså i våra ögon en stor 

samhällsnytta i skapandet av förutsättningarna för invandrare att starta 

företag som annars inte hade existerat. Vi vill därför belysa att uppsatsen inte 

syftar till att se fel i den rådgivning som de företagsfrämjande 

organisationerna erbjuder utan hur detta arbete kan utvecklas utifrån de 

förutsättningar som invandrarföretagarna har.  

En intressant aspekt som har framkommit under arbetet med denna uppsats är 

invandrarföretagarnas syn på deras personliga nätverk och vilka som ingår i 

detta. I många fall upplevde vi att åtminstone de med ett ursprung utanför 

Europa, inte alltid har samma syn på det personliga nätverket som vi. För 

dessa individer ter sig familj, släkt och i viss mån vänner inte som en del av 

nätverket utan som en självklarhet. Dessa kontakter upplevs inte som aktiva 
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kontakter i det personliga nätverket utan som självklara kontakter som hjälper 

till när de blir tillfrågade. I nästan samtliga intervjuer tvingades vi 

avslutningsvis fråga specifikt huruvida familj, släkt och vänner funnits till 

hands, eller fortfarande fanns till hjälp. De svar vi fick var ofta i stil med: “jo 

självklart, dom finns alltid där för mig”. Detta kan bero på att de inte tänker 

på vilka kontakter som ingår i deras nätverk i så stor grad, eller så är det 

kulturellt betingat där familjen ses som en förlängning av den egna personen 

och inte som kontakter i ett nätverk. I en avslutande diskussion med Helena 

Collin på Inkubatorn berördes detta ämne då hon menade att svenskar aldrig 

skulle be om finansiering från familj, släkt eller vänner för att inte riskera 

deras pengar i det egna företaget, vilket många invandrare gör. Invandrar-

företagare ber om finansiering och får hjälp med densamma för i deras kultur 

kan det vara en självklarhet att både kunna be om och låna ut finansiellt stöd 

till en familjemedlems- eller släktings verksamhet. Detta kan vara en mycket 

intressant och viktig aspekt för de företagsfrämjande organisationerna att 

förstå när de belyser det värde som det personliga nätverket kan ha för 

invandrarföretagare. Företagarna ser kanske inte sin familj, släkt och vänner 

som det kapital de faktiskt utgör, utan som en självklarhet. 

 

En annan tanke som har väckts hos oss är huruvida alla företagare bör eller 

inte bör få rådgivning i regi av företagsfrämjande organisationerna, är det så 

att alla inte passar in i mallen som en företagare som skall erhålla 

rådgivning? I sin avhandling “Att förstå rådgivning till småföretagare” 

identifierar Anders Johansson tre olika förhållningssätt eller identiteter som 

företagare har gentemot rådgivning. Dessa tre utgörs av Antiklienten, 

Konsultmoderator och Idealklienten. Antiklienten är den företagare som 

anser att rådgivning skulle underminera hans/hennes roll som företagare och 

anser att de vet vad som är bäst för deras verksamhet. Konsultmoderator är 

den företagaren som tar in hjälp och stöd när de anser att detta fyller ett syfte, 
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men lika snabbt kan göra sig av med hjälpen när de anser att den har spelat ut 

sin roll. Den tredje och sista typen, Idealklienten, är den företagaren som har 

accepterat eller insett att de är i behov av hjälp och ser nyttan av densamma. 

De väntar sig att rådgivaren skall presentera de bästa lösningarna för hur de 

skall utvecklas och förbättras i deras företagande.  

  

De företagare som har intervjuats för denna uppsats skulle alla kunna 

kategoriseras som någon av dessa identiteter eller med tendenser av dem. Om 

vi tittar på de företagare som mest karaktäriseras av de tre identiteterna kan 

Mergan som driver Systrarnas Kött & Fisk tydliga karaktäriseras som en 

antiklient som klarar sig utan rådgivning. Han menar uttryckligen att 

företagsfrämjande organisationer stjälper mer än vad de hjälper och att han 

på egen hand på ett fullgott sätt kan driva sin verksamhet utan deras 

rådgivning. Sen har vi Sarif och Fatima på Pizza Söder som startade sin 

verksamhet utan hjälp, men efter ett år insåg att de behövde stöd i vissa 

avseenden och då kontaktade Macken och ALMI för att tillskansa sig denna. 

De kan därmed kategoriseras som konsultmoderatorer som ser värdet av 

rådgivning och stöd när den behövs. Till sist har vi Lora som driver Salong 

Silverkammen och kan kategoriseras som idealklienten. Hon ville starta en 

frisörsalong, men insåg att hon hade för lite kunskaper om att driva företag i 

Sverige och behövde stöd och rådgivning för att detta skulle bli verklighet 

och gick då till Macken som erbjöd henne detta stöd och den rådgivning som 

hon behövde.   

 

Utifrån de identiteter som Johansson (1997) presenterar skulle man faktiskt 

kunna argumentera för att alla företagare inte bör få eller passar in i ramen 

för den rådgivning som företagsfrämjande organisationer erbjuder utan passar 

bättre när de driver sitt företag på egna erfarenheter och efter eget huvud. 

Denna identitet är i denna uppsats bäst personifierad av Mergan, ägare till 
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Systrarnas Kött & Fisk. Han ser inget värde av den rådgivning som de 

företagsfrämjande organisationerna kan erbjuda utan anser att han kan driva 

sin verksamhet utan deras hjälp. Författarna menar inte att någon identitet är 

bättre eller sämre än den andra, men anser det vara intressant att belysa 

huruvida alla företagare faktiskt inte passar in i mallen för företagsfrämjande 

rådgivning. Däremot tror vi att de slutsatser som har kunnat dras i denna 

uppsats har nytta för de som är i behov av hjälpen och är beredda att ta den 

till sig.  

 

Författarna tror dock att deras slutsats kan komma att hjälpa dem som är i 

behov av hjälp och är i företagsstarten. Med en utveckling i individernas 

personliga nätverk ökar deras möjligheter till entreprenöriella aktiviteter. 

Därmed bör det ligga i främst Växjö kommuns intresse att bedriva en sådan 

utveckling, då det skulle kunna bidra till en bättre arbetsmarknadsintegration 

för invandrare. Med bättre möjligheter för entreprenöriella aktiviteter kan det 

även ge en ekonomisk tillväxt för Växjö kommun i denna sektor, vilket ger 

en större samhällsnytta för många olika områden. Ifall detta skulle vara 

lyckosamt i Växjökommun skulle det kunna appliceras på andra kommuner i 

Sverige. 
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8. Egna reflektioner 
I detta kapitel presenterar författarna de reflektioner de har gjort under arbetet med denna 
uppsats. 
 
  
Under arbetet med denna uppsats har en av de stora utmaningarna varit att 

hålla oss till att enbart titta på det som hör uppsatsens syfte till. Vi har 

ständigt funnit nya intressanta aspekter av och perspektiv på invandrar-

företagande och därför haft svårt att alltid vara syftet trogna då dessa fallit 

utanför ramen för denna uppsats. Några av dessa aspekter har vi presenterat 

under förslagen till vidare forskning. Samtidigt har arbetet med denna 

uppsats gett oss en större insikt i hur entreprenörskap fyller många olika 

syften och utrymmen i samhället, från det stora företaget till den enkla 

pizzerian.  

 

Det starkaste intrycket vi tar med oss är dock de i intressanta och gripande 

livshistorier och öden vi har fått ta del av under denna tid. Hur människor har 

fått bryta upp och skapat sig ett nytt liv och finna nya vägar till inkomst via 

nya professioner i för dem ibland okända branscher. Vi har sett prov på 

förmågan att se möjligheter på olika marknader, men framförallt viljan att 

leva ett drägligt och meningsfullt liv.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Fullständiga Intervjuer 

Bilaga 1a: Mergan Ahmed Said, Systrarnas Kött & Fisk 
Mergan kom som elvaåring med sin familj till Sverige från ett konflikthärjat 

Irak. Som en av de yngre i syskonskaran fick han snabbt börja hjälpa till i de 

äldre syskonens olika företag. “Skolan var aldrig något för mig, jag ville 

jobba och tjäna pengar”. Han hoppade därför av skolan redan under 

gymnasietiden för att börja jobba. Sen dess har han haft många olika jobb, 

allt från svetsare och däckmontör till lagerarbetare och senare även 

arbetsledare på samma lager. Efter många år som anställd kände han att det 

var dags att göra något nytt och startade därför Systrarnas Kött & Fisk, en 

affär som säljer livsmedel som riktar sig först och främst till icke svenskar. 

Affären har många etniskt födda svenskar som kunder också, men de köper 

mest frukt, grönsaker och kött. “Svenskar är lite misstänksamma mot saker 

de inte vet vad det är, men ni börjar bli bättre” säger han och ger oss ett stort 

leende. “Jag är ju trots allt inte helt ny i branschen, det är ju detta som mina 

bröder har jobbat med i alla år på olika sätt så jag har ju lärt mig mycket av 

dom” menar han när vi frågar honom om hur det känns att starta eget i 

livsmedelsbranschen.  

 

Att starta affären var från början hans bröders idé om att utveckla deras egen 

verksamhet, men Mergan erbjöd sig att starta upp affären själv för att de 

sedan skulle kunna föra ett nära samarbete mellan de olika verksamheterna. 

“Jag var sugen på att ha eget och de ville utöka, detta blev helt enkelt en bra 

lösning”. Så för sju månader sedan slog han upp dörrarna till sin nya affär.  

 

För att finansiera företaget tog han lån på banken samtidigt som han kunde ta 

endel pengar från egen ficka. Det var även ekonomiskt relaterade frågor som 
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han ansåg var de svåraste att handskas med i början. “Det är mycket papper 

och mycket lagar, man vill ju inte göra fel så därför tog ju det mycket tid och 

kraft de första månaderna” säger han och menar vidare att han redan från 

början skulle försökt ta hjälp av någon som var mer erfaren med ekonomiska 

frågor än vad han själv var och är. Utöver ekonomin anser han att man måste 

förstå att det är svårt att starta eget överhuvudtaget. “Även om man har 

erfarenhet från branschen så kan man inte veta allt och speciellt inte förstå 

vad det innebär att själv driva något”. Ett annat problem som han upplevde 

att de hade de inledande månaderna var att bygga upp förtroendet för affären. 

Den tidigare ägaren hade mot slutet tappat motivationen, vilket hade gått ut 

över hur affären sköttes och många kunder hade sökt sig till konkurrenterna.  

 

Han har dock sedan starten haft mycket hjälp från sina bröder och då i 

synnerhet sin äldsta bror som driver en liknande verksamheter och har 

bidragit med erfarenhet och stöd i, enligt honom själv, mer eller mindre allt. 

“Sen beställer vi varor tillsammans, vilket gör att vi får bra priser på varorna 

och det gör mycket på mina kostnader. Det är väldigt schyst av honom, han 

hade ju inte behövt göra det tillsammans med mig” säger han.  

 

Utöver sin bror har han haft mycket stöd av sin revisor som har hjälpt honom 

med pappersarbetet och det ekonomiska så att han förstår sig på det och kan 

hantera det på ett tillfredsställande sätt. “Han finns alltid där för mig när jag 

har frågor och behöver hjälp med allt pappersarbete”. Utöver sin bror och 

revisor menar han att hans kontakt med leverantören Svensk Frukt Import har 

betytt väldigt mycket för företagets utveckling, “utan dem hade det nog inte 

gått så bra som det gör redan nu för affären”. De levererar bra råvaror och är 

alltid punktliga samtidigt som de ger honom bra priser. Sen poängterar 

Mergan också att hans familj och vänner alltid är ett stort stöd för honom och 

finns där när han behöver hjälp. 
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På frågan om vad han tror eller anser är det viktigaste för företaget för att 

fortsätta vara eller bli mer framgångsrikt menar han att bra varor tillsammans 

med ett bra bemötande är den bästa reklam du kan göra för din verksamhet, 

“det är sånt som drar kunder, fick dom en bra uppfattning om affären 

kommer de komma tillbaka och berätta för andra om hur bra den är”. Till 

sist påpeka han hur mycket tid det tar att driva ett eget företag. “Det kräver 

många timmar, lite fritid och mycket slit, tiden är alltid för knapp och helst 

av allt ska du väl inte ha någon familj” avslutar han med ett leende. 

 

Bilaga 1b: Matah, Matah Lowprice 
Matah driver Matah Lowprice, en butik som säljer diversesaker, tyger, 

stekpannor, glas etc. i Växjö. Han har varit i Sverige i tre år och har drivit 

butiken i fyra månader. Ursprungligen är han från Irak och tycker att Sverige 

är bra på många olika sätt, men att driva företag var lättare i Irak. Han drev 

själv en liknande butik i Irak. Han upplever delvis att säljprocessen var 

enklare och att det är svårare att hitta kunder i Sverige. Även ekonomibiten 

upplevde han som mycket lättare i Irak, “där fanns det ingen skatt”, han 

upplever att det har varit mycket problem med moms etc. i Sverige.  

 

När han kom till Sverige fick han en handläggare på Socialförvaltningen, 

som har hjälpt honom att hitta kontakter som kan hjälpa honom integreras i 

Sverige. Han har även gått utbildningar på Kraft.  

 

Att starta företag i Sverige anser Matah vara väldigt dyrt, han har fått ett 

uppstartsbidrag av Arbetsförmedlingen på sex månader och om butiken 

skulle gå bra kommer de få ett förlängt bidrag. Han startade företaget själv, 

men fick hjälp av kontakter i Kina finansiellt. Hans vänner i Kina hjälpte 

honom även finna leverantörer av de produkter som idag säljs i butiken. Han 

förklarar att han även fått mycket hjälp av vänner i Växjö, exempelvis när 
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han skulle hitta en lokal i Växjö. Hans bror har bistått med hjälp inom olika 

grenar, han bror är målare och har därmed kunnat bistå med hjälp av att måla 

och lacka men även bidragit med hjälp när det kommer till att betala skatt etc. 

Han har även hjälp från Nuda, hans fru, som praktiserar i butiken. 

 

Matah upplever inte att kommunen har hjälpt honom något och att butiken 

går dåligt, ”vi är nära en konkurs”. Han förklarar att det inte finns några 

kunder för deras butik i området, men ifall butiken skulle dö ut ska 

Socialförvaltningen hjälpa honom att få ett jobb och studera vidare. 

 

Bilaga 1c: Sarif Sargion, Pizza Söder 
Sarif och Fatim är gifta och driver tillsammans Pizza Söder. De kommer 

ursprungligen från Irak och kom till Sverige 2003. De lämnade Irak, efter 

avslutade gymnasiestudier, på grund av de konflikter som pågick i landet. 

“Det var inte säkert för oss att vara kvar och det fanns väldigt lite jobb” 

säger Sarif. Att lämna sitt hemland var självklart svårt men han menar att de 

trivs väldigt bra i Sverige och att det i det stora hela har upplevt det positiva 

att komma hit. I Sverige fanns det möjligheter att jobba, “bara man är 

flexibel finns det jobb, man kan inte gnälla, bara leta jobb”. 

 

Pizza Söder startade de 2009. Innan detta hade Sarif haft ett antal olika jobb. 

I Irak hade han lärt sig att tillverka och gravera smycken, något som han har 

jobbat lite med även i Sverige. Han har även haft jobb som trädgårdsmästare 

och jobbat på ett flertal restauranger i Växjöområdet. Det var under den tiden 

som han lärde sig att baka pizzor.  

 

Via sina jobb på restaurang fick han upp ögonen för att starta en egen 

restaurang, “och jag kunde baka pizza, så...”att det blev en pizzeria föll sig 

ganska naturligt. Han kände samtidigt ett antal andra personer som drev egna 
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pizzerior och kunde få råd och hjälp från dem hur han och hans fru skulle gå 

tillväga för att starta en egen restaurang.    

 

Vad som fick dem att ta steget och starta sin egna pizzeria var att de lokaler 

som de numera huserar i blev lediga. Det hade tidigare legat en annan 

pizzeria i lokalerna som hade lagt ner sin verksamhet. De fick möjlighet att 

köpa den utrustning som redan fanns i lokalen billigt samtidigt som de inte 

behövde betala hela summan med en gång utan fick möjlighet att få lite fart 

på verksamheten innan allt skulle betalas. På frågan om hur de fick 

finansiering till att starta upp verksamheten svarar Sarif att de gick till flera 

banker för att få hjälp, men alla banker de var i kontakt med nekade dem. 

Den initiala kostnaden som de betalade den förra ägaren kunde de dock ta 

från egen ficka, men efter åtta-nio månader ville den gamle ägaren få dte 

återstående beloppet som ännu inte var betalt. Då gick de till Macken för att 

få hjälp att hitta någon som var villig att låna dem de pengar som de var i 

behov av. Macken, och då framförallt Fredrik Bergman och Bertil 

Närenbäck, hjälpte dem att komma i kontakt med ALMI som var villiga att 

skjuta till det kapital som de var i behov av. De fick låna 100 000 med 

inventariet som säkerhet. “Vi har redan betalat tillbaka hälften av pengar vi 

lånade av ALMI, det är skönt att göra det” lägger Sarif till.  

 

Sedan den första kontakten och hjälpen med att finna finansiärer har Bertil 

Närenbäck varit en mycket nära vän till dem båda. Han ställer alltid upp med 

råd och stöd när de behöver det.  “Han kommer nån gång i veckan och äter 

pizza och kollar så att allt är bra”. Till Bertil kan de alltid vända sig menar 

han med vad det än kan vara, “han ställer alltid upp”. På frågan om det finns 

några ytterligare personer i deras närhet som de har fått hjälp eller stöd av 

säger han “ självklart familj och vänner betytt otroligt mycket, de har gett oss 

stöd, hjälpt till med att städa och måla om i restaurangen. De finns alltid för 



 

 99 (140) 

oss när vi behöver”. Från hans pappa som driver eget företag i Irak har de fått 

många tips och råd, men han menar samtidigt att det är stor skillnad på att 

driva företag i Sverige och Irak. I Irak är det, enligt Sarif mening, mycket 

lättare starta ett företag än vad det är i Sverige och regelverket är inte lika 

strikt.  

 

På frågan vad de har upplevt som det största problemet eller svårigheten med 

att starta eget företag menar han att den finansiellt mycket pressade situation 

som de befann sig i under speciellt det första året har varit tuffast. Han tycker 

att det borde vara lättare att starta företag i Sverige. “Det borde vara lättare 

att starta företag här i Sverige, kanske man skulle få betala mindre skatt 

under första året, bara för att få upp farten på företaget”. Han fortsätter och 

funderar över om det på något sätt skulle kunna bli lättare att ta ett lån vid 

uppstarten av ett eget företag. När de startade ville ingen låna dem pengar. 

Sarif hade gärna sett att det fanns en bank eller flera banker som var beredda 

eller fanns till för att ta risken att låna pengar till nystartade företag, “speciellt 

för oss som inte har några bra kontakter, vi kan aldrig få ett lån annars”.  

 

Något annat som var mycket tufft i början var att få tillbaka kunderna och 

återupprätta ett förtroende för pizzerian, då den tidigare ägaren hade misskött 

kundernas förtroende och förlorat dem till andra pizzerior. De delade ut 

mycket reklam i området runt pizzerian och sakta men säkert började 

kunderna hitta tillbaka till dem och genom att leverera goda och fräscha 

pizzor hade de snabbt byggt upp ett gott rykte i området igen. “Nu har vi till 

och med folk som kommer från Teleborg bara för att äta våra pizzor, det är 

roligt!” 
 
Vi fortsätter och frågar om det finns några ytterligare människor i deras eller 

företagets närhet som har varit betydelsefull för dem och/eller företaget? Han 
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funderar en stund sen säger han att deras revisor har haft stor betydelse för 

dem. Han menar att han kunde mycket om hur regelverket vad gäller skatter 

och avgifter med mera innan de startade företaget, men att hon har bistått 

med att styra upp pappersarbetet och det ekonomiska på ett mycket bra sätt 

som passar dem och deras situation. “Vi behöver bara samla ihop alla papper 

så löser hon allt”. Deras revisor tillsammans med Bertil, som nämndes ovan, 

menar Sarif är de två mest betydelsefulla personerna som bistår med stöd och 

hjälp. Sen tillägger han att Macken har varit bra på att ge dem nya kontakter 

med banker och ALMI vilket han anser att de genomfört på ett mycket bra 

sätt. 

 

Slutligen frågar vi hur han ser på framtiden och vad de skulle önska för 

utveckling för deras verksamhet? “Att kunna vara ledig” säger han snabbt. 

Som situationen är nu måste de jobba varje dag och kan aldrig ta ledigt. Att 

kunna utveckla restaurangen och få ännu fler nöjda kunder skulle kunna 

betyda mer omsättning och då skulle de förhoppningsvis kunna anställa några 

personer, vilket skulle betyda att de skulle kunna ta ledigt och ha en riktig 

semester. “Det är min dröm” avslutar Sarif. 

 

Bilaga 1d: Duran Saadeddine Ghanoum, Pizza Mallorca  
Duran driver en pizzeria i Växjö. Han är ursprungligen från Libanon där han 

jobbade som snickare, men kom till Sverige för 20 år sedan. Under sin tid i 

Sverige har han delvis jobbat som snickare på Röda korset, men även jobbat 

sex år på Napoli, en annan pizzeria i Växjö. Det var hos Napoli som han 

lärde sig baka pizzor. 

 

Den pizzeria han driver idag hade tidigare en annan ägare, men Duran fick 

erbjudande om att ta över pizzerian och har sedan 2009 drivit företaget. Han 

känner inte att det var några större svårigheter med att starta företaget, dock 
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var pengar en avgörande fråga för att kunna köpa pizzerian. Han hade dock 

en kontakt på banken som kunde hjälpa honom med att få ett lån som kunde 

finansiera starten av företaget. Han vände sig även till ALMI, där han fick ett 

blankt nej. Han sökte även stöd hos Arbetsförmedlingen, men fick inget stöd 

där heller. 

 

Duran får hjälp från sina vänner, men även hans fru hjälper honom med 

enklare uppgifter som städning. Tidigare hade han även en kollega som 

jobbade för honom, men han har slutat. 

 

Bokföringen sköter en revisionsbyrå i Göteborg, dit skickar han sina papper. 

Denna kontakt var redan upprättad när han tog över pizzerian från tidigare 

ägare och han valde att behålla kontakten i Göteborg.  

 

Duran känner att det finns en del svårigheter med att starta företag, men 

menar att det löser sig via hårt jobb, även om han känner att han gärna hade 

haft mer hjälp med skattefrågor. Pizzeria är öppen alla dagar i veckan och 

därav får han jobba mycket, vilket han tycker är jobbigt; ”Man får inte vara 

ledig”.  

 

Han upplever dock att det finns gott om kunder i området och när vi undrar 

vad han anser skulle vara en nyckel för att utveckla verksamheten anser han 

att han bara borde fortsätta på samma spår. 

 

Bilaga 1e: Molan Mahdi, Style of the East 
När vi träffade Molan Mahdi hade han precis avslutat en klippning. Molan 

har vissa problem med att förstå och uttrycka sig på svenska. Även om han 

förstår och uppfattar våra frågor, ber han oss att prata sakta.  
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Han arbetade som frisör i 14 år innan han lämnade sitt hemland Irak på grund 

av pågående konflikter i landet. Han har nu bott i Sverige i fyra år. På frågan 

om hans upplevelser av detta, svarar han att det var svårt att starta upp ett 

eget företag i Sverige. Idag driver han en egen frisörsalong i Växjö som han, 

enligt honom själv, startat upp på egen hand. Han fick dock hjälp av en vän i 

Växjö som också driver frisörsalong och lånade ut pengar så att han kunde 

finansiera uppstarten. ”Min kompis hjälper till i hur man ska göra med 

pengar, inredning, kassa och stolar”, menar Molan. En del av inredningen, 

exempelvis frisörstolarna, kunde han köpa begagnat av sin vän och han 

berättar att han har flera vänner som hjälpt till under salongens uppstart och 

tillkomst, främst när det gäller praktiska saker. Han känner dessutom en 

revisor från Egypten som bor i Växjö och hjälper honom med ekonomisk 

administration och bokföring. De kontakter som Molan har hörs han, enligt 

honom själv, sporadiskt med eller när han behöver hjälp. Hans kunder 

kommer främst från området i närheten av frisörsalongen, han uppskattar att 

cirka 80 % är kunder som bor i Arabyområdet. På frågan om hur han 

attraherat kunder svarar han att han annonserat i Magasinet och att detta 

genererat ett bra resultat av nya kunder. 

 

Det har tagit honom nästan tre år att starta upp företaget. I början hade han 

problem att hitta lediga lokaler då han först var intresserad av att hyra lokal i 

Växjö centrum. Han berättar att han besökte Hyresbostäder, men att han fick 

svar att det inte fanns några lediga lokaler. Han menar också att han hela 

tiden hamnade längre bak i kön och att andra fick tillgång till lokal före 

honom. ”Jag vet inte om det var bättre om någon annan pratat med dom”, 

menar Molan. På frågan om han har sökt eller fått hjälp av någon 

företagsfrämjande aktör svarar han att han har försökt men inte fått någon 

hjälp. ”Dom säger att dom skall hjälpa mig, men dom kan inte hjälpa mig, 

alla bara pratar”. Han har försökt få hjälp från Macken, ALMI och Växjö 
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kommun, men menar att detta inte genererat något resultat. Han upplever att 

det varit svårt att starta upp en egen frisörsalong och att det tagit väldigt lång 

tid. Han menar att han hade velat få hjälp att hitta lokal och starta upp 

företaget men att han inte lyckats få någon hjälp. 

 

Bilaga 1f: Mohammad Gabbar, Findus Fiskbullar 
Mohammad Gabbar kom till Sverige år 2002 från sitt hemland Irak som han 

lämnade på grund av de oroliga förhållanden som rådde i hemlandet. Han 

driver sedan två år tillbaka Findus Fiskbullar, en falafel- och kebabvagn. På 

sin nuvarande plats har han stått i drygt ett år, innan dess stod han på uppe i 

Araby nära Netto. 

 

I Irak ägde han en “minisupermarket” som han menar liknade Pressbyråns 

verksamhet. I Sverige såg han dock ingen marknad för denna butiksformen 

och såg sig därför om efter andra möjligheter. Han fick inget jobb i Sverige 

utan fick enbart möjlighet att studera på Komvux och prova på ett antal 

praktikplatser. “Men jag tittade i Växjö och kunde inte hitta nån som sålde 

färsk falafel. Alla bara använder fryst, så då tänkte jag att jag skulle göra 

det”. Mohammad såg alltså en möjlighet på snabbmatsmarknaden i Växjö att 

servera färsk falafel, något som ingen annan gjorde. Förutom att han såg 

möjligheten på marknaden att start en falafelvagn, ville han ha ett jobb, “jag 

ville inte gå på socialen och vara en belastning, jag vill bidra och tjäna min 

egen lön”.   

 

Han valde att gå med sin idé till Dea på ALMI. Dea hade han fått kontakt 

med då hon kom till Komvux och informerade om möjligheten att starta 

företag genom ALMI. Dea hjälpte honom att skriva en affärsplan och 

beviljade honom ett lån från ALMI. Hon rekommenderade honom även att ta 
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kontakt med Mackens Företagshotell för att driva verksamheten genom dem 

och ta hjälp av deras stöd.  

 

Det första Macken hjälpte till med var att hitta en plats för honom att ställa 

sin vagn. De tog kontakt med Växjö kommun och såg till att hans vagn följer 

de bestämmelser kommunen ställer på restaurangvagnar av den karaktär som 

han har. “Macken och Fredrik hjälpte till med allt, han är väldigt snäll. Dea 

är också duktig, hon hjälper mycket med stöd och råd och sånt”, menar 

Mohammad.    

 

På frågan om han har upplevt några problem eller svårigheter med att starta 

företag menar han att han har upplevt det som väldigt svårt. “Det är mycket 

regler och sånt i Sverige som är svåra att förstå. I Irak det är mycket enklare. 

Men Fredrik har hjälpt mig med ekonomi och så, men det är fortfarande 

svårt att förstå ibland”.  

 

Han menar vidare att för just hans verksamhet är lokaliseringen mycket 

viktig. “På det första stället det inte var bra, inte mycket kunder, var därför 

jag flyttade hit”. Han menar däremot att det finns nackdelar med den 

nuvarande lokaliseringen också. Här måste han stänga sin vagn nästan tre 

månader om året då kundunderlaget försvinner, vilket har gett honom 

problem vid betalningen av lånet till ALMI. “Men Dea är snäll, hon lät mig 

skjuta på betalningen tills jag öppna igen”.  

 

I det stora hela tycker han dock att den nuvarande lokaliseringen är bra och 

menar att om man hittar en bra plats att stå på kan man tjäna mycket pengar, 

men att det är just svårigheten att hitta dessa platser som gör det svårt för 

många företag i hans bransch. Vi fortsätter och fråga Mohammad om hur han 

ser på verksamhetens framtid och vad som krävs för att den skall fortsätta att 
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vara framgångsrik? På detta svara han att “detta är en bra plats att stå på, men 

halva jobbet kommer att va reklam och halva jobbet kommer va att jobba i 

vagnen. Folk måste veta att jag finns och vad gör för att de ska komma”. Han 

menar samtidigt att han måste lära sig bättre svenska för att kunna föra en 

bättre kommunikation med kunder och leverantörer. “Svenska kommer jag 

bäst lära mig om jag pratar med sånna som er, riktiga svenskar, det är då 

man lär sig bäst”.  

 

Han har även valt att utvidga sin verksamhet med en ny vagn som han kan 

köra omkring i och besöka marknader, festivaler och andra evenemang som 

drar folk. Detta gör han både för att väga upp för de tre månader han måste ha 

stängt och för att han inte vill att verksamheten skall stå still utan hela tiden 

utvecklas. Den nya vagnen har han köpt av en handlare som specialiserar sig 

på att sälja vagnar som skräddarsys efter kundens behov. För att finansiera 

köpet av den nya vagnen tog han ett lån hos Nordea, vilka han kom i kontakt 

med genom företaget han köpte vagnen av.  

 

Vi fortsätter samtalet med att fråga vilka personer och organisationer som 

han anser har varit de viktigaste kontakterna för honom vid starten av 

verksamheten, “Fredrik på Macken har betytt absolut mest, det är han som 

hjälper mig att hitta och ta kontakt med leverantörer och andra människor 

som jag behöver prata med”. Han nämner också Dea på ALMI som en av de 

mest viktiga personerna som ger honom råd och stöd. “Jag hörs både med 

Dea och Fredrik ofta, dom försöker alltid hjälpa mig”. Han förklarar vidare 

att det är genom Fredrik han går när han behöver hjälp med att finna nya 

kontakter. Det är han som har tagit kontakt med kommunen angående 

tillstånd, leverantörer av råvaror, leverantören av den nya vagnen, banker 

med mera. “Fredrik förstår mig och är bra på att prata”.  
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När vi frågar om det finns några fler personer som hjälper honom eller ger 

råd och stöd säger han att han har mycket kontakt med Cesar som driver en 

liknande vagn i Araby. De diskuterar hur de kan förbättra sina verksamheter 

och hjälper varandra med lite smått och gott när det behövs, “sen finns alltid 

familjen, de stödjer och hjälper alltid till om det skulle behövas” avslutar 

Mohammad.   

 

Bilaga 1g: Cesar Alegeli, Pommes Take Home 
Cesar Alegeli kommer ursprungligen från Irak och har bott i Sverige i åtta år. 

Han flyttade till Sverige på grund av att han inte hittade något jobb i Irak, 

men även på grund av politiska konflikter. ”Det är svårt att leva och bo i 

Irak, det är inte som här i Sverige”, menar han. I sitt hemland arbetade han 

som frisör för män, men även med försäljning av frukt och grönsaker. På 

frågan om varför har inte arbetar som frisör i Sverige, menar han att ”det 

kostar för mycket att starta frisör här, det är billigare att ha pizzavagn”. När 

det gäller Cesars upplevelser av att bo i Sverige menar han att ”det är svårt 

att vara ensam i Sverige. Jag har min familj i Irak och vill tillbaka men kan 

inte”. 

 

Han driver sedan augusti 2010 sin egen restaurangvagn i Växjö där han själv 

lagar och säljer pizza och kebab. Han startade sitt eget företag på grund av att 

han inte fick några andra jobb. ”Jag praktiserade hos frisör men fick inget 

jobb, bara praktik”. Han har även praktiserat som pizzabagare, utan att få 

anställning. Där lärde han sig däremot tillräckligt för att starta eget företag. 

Det första Cesar gjorde när han startade upp sitt företag var att kontakta 

Mackens Företagshotell och ALMI. I samarbete med dessa aktörer lyckades 

han ansöka och få finansiering för sin verksamhet från en bank. Han köpte 

därefter en restaurangvagn, rustade upp den och kontaktade Macken för att få 

mer hjälp att driva företaget. Han menar att det fanns vissa svårigheter i 
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början med att söka tillstånd för att få ha vagnen på en plats i Växjö. Han fick 

dessutom avslag på sin ansökan om starta-eget bidrag från 

Arbetsförmedlingen. Han berättar att han fick mycket hjälp från Fredrik 

Bergman och Bertil Närenbäck på Mackens Företagshotell, dels när det 

gällde att söka tillstånd för vagnens lokalisering, men även ekonomisk 

administration, skatteredovisning, deklaration och bokföring. Han har även 

gått en utbildning på ALMI om företagsstart, en utbildning som han menar 

var ”50 % bra, det var svårt att förstå allt på svenska”. På frågan om det är 

något som han saknar, skulle vilja ha fått hjälp med under uppstarten av 

företaget eller fortfarande vill ha hjälp med menar han att ”Bertil och Fredrik 

på Macken har varit jättesnälla, de har hjälp mycket”. Cesar berättar att de 

känt varandra i cirka ett och ett halvt år och att de fortfarande har kontakt 

ungefär en gång i veckan. ”De andra kan inte hjälpa mig, men han (Fredrik) 

vill hjälpa mig så mycket”.  

 

På frågan om det finns några andra personer som hjälpt honom svarar han att 

”det finns inga andra som hjälpt till, jag har inte så många kompisar men jag 

får lite hjälp av kompisar”. Efter ett tag nämner han dock Mohammad som 

driver en liknande restaurangvagn i Växjö. ”Han har hjälpt mig komma igång 

och montera vagnen och så. Han kan man alltid fråga om hur man driver 

företaget också”. De har känt varandra sedan de båda kom till Sverige för åtta 

år sedan. 

 

Bilaga 1h: Mustafa Shabaan, Netgear Datorservice 
Mustafa driver ett Internetcafé i Växjö. Han är ursprungligen från Egypten 

men flyttade med sin fru till Sverige, då hon ville vara nära sin familj. Detta 

skedde för tre år sedan och när han reflekterar över sin tid i Sverige hitta han 

både positiva och negativa saker. Han anser att det generellt är bra i Sverige, 

det är ett bra system och alla följer reglerna men klimatet är mycket sämre än 
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i Egypten. Han anser också att jobbkulturen är väldigt annorlunda, i Sverige 

jobbar man väldigt mycket medan det i Egypten handlade det mycket mer om 

att ha roligt samtidigt som man jobbar, “man jobbar men har mer trevligt”. 

 

Mustafa har nu drivit sitt företag i åtta månader, men tycker att det var svårt 

att öppna eget företag, samtidigt som det var svårt att få ett jobb. Ironiskt nog 

när han öppnade Internetcafét fick han jobb samtidigt och driver nu 

verksamheten på fritiden, som han planerar och hoppas kunna byta struktur 

på till en förening.  

 

Han ser verksamheten mer som en ”fritidsgård” där ungdomar kan spendera 

kvällarna, spela datorspel och ha kul, istället för att driva runt på gatorna och 

hitta på dumheter. Dock har företaget inte fått någon bra start, då många har 

en egen dator hemma. 

 

När han kom till Sverige trodde han att han skulle få ett bra jobb, men så blev 

inte fallet utan han fick studera svenska länge. I Egypten hade han dock gått 

en datakurs och fått mersmak för datorer och det var där hans dataintresse 

startade. 

 

Vid starten av företaget anser han att Macken har varit till stor hjälp. De 

hjälpte honom dels med att hitta lokal, dock upplevde han det som en väldigt 

mödosam process som tog ett och ett halvt år. Hyresbostäder och Växjöhem 

var inte tillmötesgående när det gällde att hitta lokal. Även att finna en 

investerare som kunde hjälpa med finansieringen var problematiskt, han gick 

till ALMI som inte tyckte att företaget och dess affärsidé var hållbar och 

nekade honom därmed stöd. Han hade därmed ett ekonomiskt problem, men 

vände sig till vänner som lånade honom pengar för att starta företaget, hans 

vänner står även som leverantör i dagsläget då han tar emot deras gamla 
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datorer och rustar upp dem. Han funderade mycket över sin situation, men 

Macken var till stor hjälp under framväxten av företaget, dels med praktiska 

saker och stöd men även med skattefrågor. Macken har stått för mycket 

information i olika avseenden om hur man driver företag i Sverige, men de 

hjälpte även med att skapa ett kontrakt med Hyresbostäder för den lokal 

Netgear nu huserar i. De har dock inte kunnat bistå med något finansiellt 

stöd. Macken har han en återkommande kontakt med ungefär en gång per 

vecka. 

 

Kommunen anser han inte varit till någon stor hjälp. Kontakten med Macken 

fick han då han praktiserade hos dem, där fick han arbeta i deras dataverkstad 

och visade snabbt sin talang för datorer. Han förde fram sin idé om att starta 

ett Internetcafé, Macken var direkt intresserade och hjälpte honom att göra 

verklighet av sin idé, ”Bertil och Fredrik har varit till stor hjälp”. Även hans 

son har varit till stor hjälp. När det gäller hans kompisar finns de både i 

Egypten och i Sverige. I Sverige har de blandat ursprung men många pratar 

Arabiska och det är främst de som är hans kompisar i Sverige. 

 

Han har nu ett jobb på Eductus, han känner därmed att det är svårt att finna 

tid till att jobba med företaget, han har även ett hyreskontrakt till slutet av 

året men är tveksam över ifall han kommer att fortsätta med verksamheten. 

Han känner att lokaliseringen för Internetcafét idag inte är optimal för en 

sådan verksamhet, det är dåligt med kunder. Just kunder anser han även är 

det viktigaste för att verksamheten skulle fortsätta. Han erkänner att hans 

marknadsföring har varit bristfällig, det är främst via Mackens tidning och 

den skylt han har på utsidan av lokalen som räknas som aktiv 

marknadsföring. Han fortsätter att berätta om den kulturskillnad som har 

gjort att platsen inte optimal. I Egypten finns det många olika områden där 

människor rör sig och handlar, i Sverige finns det bara ett område och det är 
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”stan”, det är där man måste vara och det är dit människor åker, annars sitter 

de bara hemma, vilket är väldigt annorlunda från Egypten. 

 

Han återupprepar att han ser företaget mer som en fritidssysselsättning och 

det är inte helt ovanligt att ungdomar inte har pengar till att spela på datorn, 

men han säger bara att de kan betala senare, vilket han anser är bättre då “de 

har roligt i en trygg miljö istället för att driva runt på i samhället och hitta på 

dumheter”. 

 

Han berättar om skillnader mellan att starta företag i Egypten och Sverige; 

dels är det billigare, det går snabbare att hitta lokal, man betalar inte skatt det 

första och andra året. Företaget kunde vara i drift efter ett par dagars 

förberedelser. I Sverige däremot är det mycket pappersarbete, “vilket inte är 

så enkelt för mig som inte kunde svenska”. Han poängterar att många vill 

öppna eget bland invandrarna i Växjö, men de förstår inte processen och kan 

inte sköta ett eget företag. Han känner samtidigt att det finns många 

invandrare som inte gör något och kan vara bekväma med det, han själv ville 

inte acceptera att bara gå någon kurs i svenska och leva på pengar från staten, 

han ville ha en egen sysselsättning ”… det gör att jag känner mig som en 

människa”. 

 

Mustafa berättar även om när han har talat med sina vänner i Egypten. Han 

berättar att han förklarade för dem att han för första gången i sitt liv lånat 

pengar, vilket skedde i Sverige. Hans vänner vägrar tro på honom att man i 

Sverige, där alla har pengar, måste ta lån!? 

 

Bilaga 1i: Mariam Zerrari, GUCCITRAVEL 
Mariam kommer ursprungligen från Palestina området, men driver idag 

GUCCITRAVEL, en resebyrå, i Växjö. Hon och hennes man Muhammad 
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blev tvungna att lämna sitt hemland i och med den israeliska invasionen, eller 

som Muhammad uttryckte det ”det inte fanns plats för oss”. De flyttade 

sedan till Tyskland där Muhammad drev ett elektronikföretag som gick i 

konkurs. De hann även med att starta en pizzeria i Tyskland. De valde dock 

att lämna detta och flytta till Sverige.  

 

Väl i Sverige menar Mariam att de båda upplevde det som mycket svårt att få 

jobb, men poängterar att felet inte var Sverige, utan invandrarna som inte kan 

anpassa sig till samhället. De har nu spenderat 24 år i Sverige, men minns 

desperation över att få jobb, ”vi ville bara tjäna pengar” menar hon. De 

hamnade istället i olika program som syftade till att lära dem svenska.  

 

Mariam själv har en bakgrund av att jobba på sjukhem, vilket var en väldigt 

uppoffrande situation. Hon anser att det gick bra men hon fick jobba väldigt 

mycket och beskriver att hon ”var på gränsen” till att jobba för mycket. Hon 

anser att hon blev utnyttjad på sjukhemmet, men “var desperat av jobb och 

kunde inte säga nej”. 

 

Att starta GUCCITRAVEL var inget planerat, hon hade då en praktikplats på 

ett företag som använde ett liknande affärssystem för att boka resor. I 

affärssystemet fanns det enligt henne ”vissa glapp”, hon blev då intresserad 

av detta och läste in sig i ämnet och valde därefter att starta sitt eget företag. 

 

GUCCITRAVEL har nu varit aktivt i ett år, hon startade företaget hemifrån 

men har nu en egen lokal tack vare Mohammads bror. Mariam tycker att det 

finns många fördelar med att starta eget och då speciellt en resebyrå. “Det var 

bara att beställa ett affärssystem, man behövde inget lager i denna 

branschen, dessutom var affärssystemet gratis” säger hon. De hade dock 

andra alternativ på affärssystem, men de andra alternativen kostade pengar 
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vilket gjorde att valet föll på det system de använder idag. Syftet med 

företaget var inte att konkurrera med de stora resebyråerna, “det går inte” 

menar hon. Globaliseringen och Internets fördelar har gjort det svårt för 

resebyråer som GUCCITRAVEL.  

 

Hon anser sig ha haft stor fördel av sin bakgrund på många olika sätt. 

GUCCITRAVEL bokar flygresor världen över, men mest till mellanöstern. 

De säljer 90 % till invandrare, oftast familjer, detta för att många invandrare 

inte vill boka online. Kostnaderna för GUCCITRAVEL är låga och därför 

kan de ha låga priser, de fokuserar på att sälja ”avhoppade platser” på 

flygplan där de kan erbjuda ett lägre pris och samtidigt ta ut en större 

marginal. Det som särskiljer företaget, anser Mariam, är att de inte bara bokar 

åt sina kunder, utan hon pratar mycket med sina kunder om allmänna saker 

och skapar därmed en mer personlig relation, men vi informerar även om 

olika regler med mera. 

  

Starten av företaget anser hon inte karakteriserades av några större 

svårigheter, finansiering stod de själv för och eftersom de inte behövde något 

lager var det ingen större investering; ”Lite möbler, datorer och systemet var 

allt vi behövde. Dock är det mycket regler att anpassa sig till, men det var 

inte så komplext”. Hon försökte dock få stöd av Arbetsförmedlingen, men 

hon upplevde processen som utdragen och det var många frågor från 

Arbetsförmedlingens sida, de fyllde dock i en blankett men fick avslag. I 

dagsläget har det dock skett en utveckling och de skall få en praktikant från 

Arbetsförmedlingen. 

 

Hjälp, i många olika former, mest praktisk, har kommit från deras personliga 

nätverk. De ringer sina vänner istället för att ta hjälp ett företag när de 

behöver olika tjänster. Invandrarna i området kompletterar varandra i sin 
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kompetens och deras personliga nätverk präglas av tjänster och gentjänster, 

det är ett billigare och enklare alternativ. 

 

Hon anser att det viktigaste för att företaget skall utvecklas är reklam. Hon 

tycker att det är svårt att annonsera mot svenskar, “kunderna förstår inte 

varför jag inte sitter i stan där alla andra resebyråer finns”. Men samtidigt 

ser GUCCITRAVEL en ökad försäljning, en anledning kan vara det 

kundprogram som företaget driver, vilket innebär att om en kund knyter en 

ny kund till företaget får den ursprungliga kunden 1000 kronor i rabatt vid 

bokning av en resa. 

 

Bilaga 1j: Svetlana Kovaleva, Beauty Boxen 
Svetlana Kovaleva driver en beauty salong i centrala Växjö. Ett företag som 

hon har drivit i drygt tre månader. Ursprungligen är hon från Kirgizistan, ett 

land hon lämnade då en revolution ägde rum, vilket i kombination med att 

henne ex-man var politiskt aktiv utgjorde en otrygg vardag. Hon har nu bott 

åtta år i Sverige och säger att hon funderade i cirka fem år på att starta eget 

företag innan hon tog steget. Hon har haft diverse praktiker och tagit en del 

kurser men har haft problem med att få jobb och gick på socialbidrag länge, 

men bestämde sig tillslut för att starta ett eget företag. 

 

Hon har gått via Växjö kommun och Arbetsförmedlingen som har gett henne 

ett uppstartsbidrag. Hon har även varit i kontakt med och fått hjälp av Dea 

Lindqvist på ALMI och Jessica på Nyföretagarcentrum. Där fick hon hjälp att 

samla sina tankar kring företaget och förbereda sitt företag och hon känner i 

efterhand att problemet inte har varit att starta företaget utan snarare att 

överleva med företaget. “Man får nya räkningar hela tiden och nya kostnader 

från Hälsomiljöverket, men leverantörerna är ofta villiga att hjälpa en” säger 

Svetlana. 
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I dagsläget söker hon diverse bidrag för att kunna driva sin verksamhet, 

vilket hon har fått hjälp med av Växjö kommun, där de berättar vilka bidrag 

hon kan söka. Hon känner därmed att Växjö kommun i synnerhet och Sverige 

som samhälle i allmänhet har varit hjälpsamma med både rådgivning och 

bidrag. Hon känner också att hennes nuvarande pojkvän har kommit med 

mycket insikt och stöd i företaget.  

 

Väl i starten fick hon dock ett “nej” av Dea Lindqvist på ALMI, men hon 

hade inget att förlora då hon gick på socialbidrag och anser att ”om inte detta 

går så startar jag nästa”. Hon anser också för att företaget skall kunna vara 

framgångsrikt i framtiden måste hon utveckla sin marknadsföring och vidga 

sin kundkrets. 

 

Bilaga 1k: Oksana Stankuviené, Healthstore 
Oksana Stankuviené har bott i Sverige i tio år och kommer ursprungligen från 

Litauen. I sitt hemland arbetade hon på ett varuhus innan hon startade ett eget 

café. Hon flyttade till Sverige tillsammans med sin sambo och berättar att 

hon trivs väldigt bra i Sverige. När det gäller att driva företag är det ”inte lika 

mycket mutor och korruption här, på så sätt tycker jag det är bra här”, menar 

hon. Hon bor i Växjö och driver sedan två år tillbaka en hälsobutik med 

import av Litauiska varor. Hon har tidigare varit arbetslös och fått A-kassa, 

men även arbetat som rysk översättare på Rustas reklamationsavdelning. 

Efter en tids praktiserande och deltidsarbete i en hälsobutik, erbjöds hon att ta 

över samma lokal och driva en egen hälsobutik av den dåvarande ägaren. 

 

En av svårigheterna med att starta eget företag är att: ”man måste kunna 

mycket själv innan man startar företag, man måste kunna språk och det är 

mycket information man måste läsa själv” menar hon. Det finns även många 

praktiska och byråkratiska problem, ”det är många blanketter man måste 
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fylla i”. Innan hon öppnade sin egen hälsobutik gick hon till 

arbetsförmedlingen för att få hjälp. Hon menar att ”arbetsförmedlingen säger 

fel” och berättar att hon träffade ”en expert” på arbetsförmedlingen som 

meddelande henne att: ”du kan inte starta företag innan du får besked”. ”Det 

är vad dom sa till mig. Nu vet jag att jag kan starta själv, men jag var 

tvungen att vänta”. Hon har i efterhand förstått att hon kunde ha startat 

butiken på egen hand, men att Arbetsförmedlingen ville vara delaktiga och 

utvärdera hennes möjligheter. Hon menar att ”arbetsförmedlingen skall 

informera men ställer till med problem”. I hennes fall innebar detta att 

butikslokalen stod tom en tid då den gamla butiken stängdes, medan hon 

skulle få besked om hon fick öppna en egen butik. ”Butiken fanns inte längre 

där och kunderna hittade andra hälsobutiker, sånt går fort och det var 

problem för mig när jag öppnade igen”, förklarar hon. 

 

Hon fick rätt till sex månaders starta-eget bidrag från Arbetsförmedlingen 

och kontaktade sedan Macken i Växjö för att få mer hjälp att starta sin butik. 

Macken hjälpte henne bland annat med ekonomisk administration och 

bokföring, men även praktiskt hjälp som att skapa en hemsida och fotografera 

produktbilder för hemsidan. På frågan om det finns några andra personer, 

vänner, familj eller företagsfrämjande aktörer som hjälpt Oksana att starta 

och driva sitt företag, nämner hon hyresvärden: ”ja, han och hans fru har 

hjälpt mig mycket, med inredning och massor”, förklarar hon. Hon förklarar 

att hyresvärden varit behjälplig när det gäller praktiska saker i butiken och 

hjälpt till med inredningen. Hans fru har även hjälpt till med ekonomi och 

bokföring. Oksana förklarar att ”sådan hjälp är gratis, som man annars får 

betala för. Utan detta hade jag aldrig klarat mig”. Hon förklarar att de varit 

väldigt intresserade av henne och butiken, samt att de skapat en vänskaplig 

relation som betytt mycket för henne.  
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På frågan om det är något som hon saknar när det gäller hjälp eller stöd som 

hon skulle velat ha för att starta upp sitt egna företag, menar hon att starta-

eget bidraget som gäller under sex månader är för lite. Hon menar att man 

borde kunna få det i ett helt år. Hon förklarar att det är och har varit väldigt 

tufft. ”Jag har kämpat hårt. Det är lättare att slappa än att jobba hårt för att 

få stöd från Socialen”. Hon anser att det finns problem med systemet idag 

och menar att det finns de som har A-kassa och är arbetslösa som tjänar mer 

än vad hon gör idag, trots att hon kämpar hårt för att driva eget företag. Hon 

anser även att Fas 3 politiken med praktikplatser på företag inte fungerar, 

”det kostar miljoner som inte löser några problem, politikerna snålar för de 

som kämpar”. Hon menar att det krävs för mycket för att lyckas driva eget 

företag även om man kämpar hårt. Hon utvecklar detta och menar att hon 

måste generera stora intäkter för att kunna ta ut en skälig lön, men att skatter 

och avgifter äter upp mycket av hennes pengar. Hon skulle vilja kunna tjäna 

lika mycket som A-kassan och att endast den överstigande summan 

beskattas. ”Annars kan jag lika gärna ha A-kassa, men jag vill inte bara 

slappa, jag vill arbeta”. Hon ser just nu ingen lovande utveckling för hennes 

butik och funderar på att lägga ned den. Dels på grund av att svårigheterna att 

generera inkomster i förhållande till det hårda arbete hon lägger ned, 

samtidigt som hennes kundkrets minskat i och med att allt fler privata apotek 

öppnat. Trots de motgångar och all energi som hon lagt ned på sitt 

företagande ångrar hon inget av det. 

 

Bilaga 1l: Lora Abbas Lefta, Salong Silverkammen 
Lora Abbas Lefta kommer ursprungligen från Bagdad, Irak och har bott i 

Sverige i sju år. Anledningen till att hon flyttade till Sverige var att hon gifte 

sig med sin man som redan befann sin i Sverige.  
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I Irak arbetade hon som frisör i en egen salong i många år. Problemet menar 

hon, är att då man gifter sig i Irak förväntas man bli hemmafru och ta hand 

om familjen och allt vad det innebär, då är det svårt att jobba och sköta om en 

salong. När hon först flyttat till Sverige fick hon olika jobberbjudanden från 

arbetsförmedlingen, som exempelvis städerska. Däremot förklarar hon att 

”det är inte mitt yrke, jag kan inte jobba med städning”. Fastän hennes 

handläggare på arbetsförmedlingen menade att hon saknade svensk 

utbildning för att arbeta som frisör, letade hon praktikplatser på många 

frisörsalonger. ”Det stora problemet var att jag inte visste hur man klipper 

män”. På frågan om hur hennes upplevelser av att bo i Sverige har varit, 

svarar hon att det blev annorlunda då hon flyttade, det fanns andra 

förutsättningar och möjligheter för henne att börja om på nytt och arbeta som 

frisör igen. Lora menar däremot att det även inneburit svårigheter att bo i 

Sverige. ”Om man hittar rätt väg är det lätt, jag har hittat min väg och då 

känns det bättre”, menar hon och syftar på att hon lyckats starta upp en egen 

frisörsalong. 

 

Hon startade frisörsalongen Silverkammen i augusti 2010, främst på grund av 

att hon inte ville arbeta med något annat yrke och att hon inte ville vara 

arbetslös. På frågan om hur det gick till när hon startade sitt företag, svarar 

hon att hon fick mycket hjälp av Mackens Företagshotell i början. ”Fredrik 

(Bergman från Macken) hjälpte mig att starta och hitta en lokal”. Lokalen 

fick hon till en början låna gratis av Hyresbostäder, i utbyte mot att hon 

kontrollerade och ansvarade för att tvättstugan intill fungerade som den skall. 

Numera betalar hon en hyra på 1500 kronor i månaden. Macken hjälpte till 

med många praktiska saker, att sätta upp inredning i salongen men även 

bokföring och ekonomisk administration. Det första som hon gjorde när hon 

startade upp sitt företag var att köpa speglar och inredningsmaterial från 

Mackens andrahandsbutiker. Saxar och andra verktyg tog hon med sig 
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hemifrån och vissa saker köpte hon från Blocket.se. Allt eftersom 

verksamheten utvecklades kunde hon köpa in mer material till butiken. När 

det gäller finansiering menar Lora att hon inte ville låna pengar från banken. 

”Jag tänkte om banken ger mig lån det blir mycket enklare, men jag väntar 

på rean på stan istället och köper billiga saker när jag har råd”.  

 

När samtalet leddes in på svårigheter och problem med att starta företag 

menar hon att ”det är stor skillnad mellan Bagdad och Växjö. I Irak jag hade 

stor salong, fler anställda och inte så mycket skatt i Irak. Det är mycket 

lättare att öppna företag i Irak”. Hon förklarar att inledningsvis fick hon 

mycket hjälp av kunderna, ”ja kunde inte prata så bra svenska i början. 

Kunderna hjälper mig hur man säger när man ska klippas”. Nu arbetar hon 

med klippning och specialtjänster som att plocka ögonbryn och även hud- 

och ansiktsbehandlingar. Kunderna kommer från olika områden och består 

både av personer med invandrarbakgrund och etniskt svenska personer. I 

början delade Lora ut reklamblad i hela området kring salongen, vilket snabbt 

ledde till att hon fick kunder.  

 

På frågan om det är något hon saknar, skulle vilja ha fått hjälp med eller 

fortfarande behöver hjälp med, menar hon att hon vill ha frisörutbildning i 

Sverige. ”I Irak var min utbildning tre månader, sen startade jag företag. 

Men utbildning inte godkänd i Sverige, jag vill ha utbildning och diplom”. 

Hon har försökt få hjälp från kommunen och arbetsförmedlingen i flera 

avseenden, men det har inte genererat något resultat. ”Det har inte fungerat, 

hoppas att jag kan få hjälp av kommun och arbetsförmedling att få 

utbildning, men jag vet inte”. 

 

När det kommer till de viktigaste personliga relationerna och kontakterna, 

talar Lora först och främst om Fredrik Bergman och alla på Macken. ”De har 
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hjälpt mig mycket och även om det inte är hans jobb så kommer han 

(Fredrik) ofta och hjälper till”. De har känt varandra i nästan fyra år och de 

träffades då hennes handläggare på kommunen föreslog att hon skulle besöka 

Macken. Numera har de kontakt via telefon ungefär en gång i månaden, men 

Fredrik brukar besöka hennes frisörsalong nästan varje vecka. ”Han ställer 

frågor om hur det går och hjälper till på många sätt, det är skönt”, menar 

hon. På frågan om hon lärt känna andra personer genom Fredrik och Macken 

menar hon att hon genom Macken har fått möjlighet att studera svenska och 

har fått hjälp från andra personer när det gäller reklammaterial och dessutom 

Plemka och Bertil (både med anknytning till Macken) som hjälpt till med 

bokföring och ekonomisk administration. Dessutom har hon via Macken fått 

hjälp med reportage och annonser i Smålandsposten och andra tidningar. På 

frågan om det finns några andra aktörer eller personer som hjälpt till berättar 

Lora att hon försökt får hjälp via Arbetsförmedlingen och kommunen, men 

att det inte fungerat. ”De har inte hjälpt mig att hitta människor som kan 

hjälpa till”. 

 

Bilaga 1m: Stefan Ämtvall, Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen erbjuder ”stöd vid start av näringsverksamhet” för de 

personer som vill starta eget företag. Enligt Arbetsförmedlingen är syftet med 

stödet att ”ge företrädesvis dig som är arbetslös, som inte kan få ett arbete 

och som har förutsättningar för att starta egen verksamhet, bidrag till 

försörjningen under inledningsskedet av verksamheten”. 

(Arbetsförmedlingen 2010). Stödet innefattar ett ekonomiskt aktivitetsstöd 

under högst sex månader och lämnas till den som är ”berättigad till 

ersättning från arbetslöshetskassa”, via Försäkringskassan. Som lägst 

motsvarar stödet 320 kr per dag (heltid) och beviljas den som är över 25 år, 

arbetslös eller riskerar att bli arbetslös. Ytterligare lämnas stödet enbart till de 
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som anses ha förutsättningar att driva eget företag och om affärsidén bedöms 

ge god lönsamhet och varaktig sysselsättning. (Arbetsförmedlingen 2010). 

 

Stefan Ämtvall jobbar som arbetsförmedlare på Arbetsförmedling. Hans 

ansvarsområde är riktat mot dem som vill starta företag. Han själv har jobbat 

hos Arbetsförmedlingen i cirka 20 år och varit inriktad mot företagsstarter i 

cirka femton år. Fem av dessa år har varit i Växjö och tidigare var det 

Kalmar. I Växjö är det ytterligare en utöver Stefan som har samma 

arbetsuppgift. De två täcker av ett ganska stort område av Växjö med 

omnejd. De är enbart två med dessa arbetsuppgifter för att bedömningen skall 

vara så likartad som möjligt, vilket han anser hade varit väldigt svårt ifall det 

fanns fler med samma arbetsuppgifter i området. 

 

Han kan erbjuda utbildning inom exempelvis entreprenörskap eller 

försäljning, företagarna går ett program i fyra veckor och därefter tar man 

beslut om en förlängning av klientens deltagande i programmet. De erbjuder 

även olika informationsträffar, seminarium och mässor. 

  

På frågan om hur han ser på Arbetsförmedlingens uppstartsbidrag, menar han 

att syftet med bidraget är att ge företaget en chans att komma i rullning, 

”företagarn slipper ta ut egen lön från företaget och företaget får lite mer 

utrymme i sin budget”. Han tillägger att de även erbjuder ett extra bidrag på 

60 000 kronor till de som har speciella behov och nedsatt arbetsförmåga, 

vilket kan vara exempelvis nedsatt hörsel vilket därmed kan kräva en speciell 

typ av telefon etc.  

 

Vid bedömningen har Stefan och hans kompanjon på Arbetsförmedlingen 

hjälp av en extern konsult som skriver en rapport där åsikter om företagets 

framtidsutsikter uttrycks. Detta grundar konsulten på den data (Affärsplan 
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etc.) som finns tillgänglig samt en eller ett par träffar som genomförs med 

företagaren i fråga. Denna konsult är något Arbetsförmedlingen betalar för 

och förutom att konsulten hjälper till vid bedömning träffar konsulten även 

företaget senare i processen och erbjuder rådgivning. Med sina femton år i 

branschen anser han dock att har nog med erfarenhet för att kunna bidra med 

hjälp i vissa frågor för företagaren.  

 

“Rapporten som konsulten skriver till Arbetsförmedlingen är bara en del för 

beslut om stöd”, förklarar han. Personen i fråga måste vara arbetslös och inte 

bedömas vara kvalificerad för att enkelt kunna få ett jobb, “exempelvis kan en 

med svetsarlicens relativt enkelt skaffa sig ett jobb”. 

 

Hur många som Arbetsförmedlingen i Växjö kan erbjuda stöd vid 

företagsstarter förklarar han är en fråga som inte riktigt går att besvara, då 

antalet kan variera väldigt mycket. Arbetsförmedlingen får en summa pengar 

som skall gå till aktivitetsstöd, aktivitetsstödet består inte bara av 

uppstartsbidrag utan även praktik, utbildningar, jobbgarantier med mera. 

Behoven av de olika delarna inom aktivitetsstödet kan variera och därför kan 

även utbudet på uppstartsbidraget förändras. Han bedömer dock att det 

brukar handla om 90-100 företagare per år som Arbetsförmedlingen i Växjö 

stödjer. 

På frågan om vilket fokus som Arbetsförmedlingens hjälp har menar han att 

deras fokus ligger på att vara behjälplig mot företagaren under den första 

tiden, detta genom att erbjuda pengar och utbildning. Han anser att den 

viktigaste tiden är innan företaget startar, “så att företagaren i fråga är 

ordentligt förberedda, man skall kunna ta ställning om man ska starta 

företaget. Man bör skaffa så mycket information som möjligt om marknaden, 

konkurrenter, omvärlden och bygga sig ett nätverk. Vissa kanske inte har ett 

nätverk och kan ha det jobbigt i sådana fall”.  
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Invandrare vänder sig, enligt Stefan, ofta till sina landsmän för hjälp i olika 

frågor och det är ofta en förhållandevis liten krets som de använder sig av. 

Han upplever av sina erfarenheter att det finns klara kulturskillnader i hur 

invandrare och svenskar ser på företagande. “För invandrare är det inte 

konstigt att starta eget, medan svenskar krånglar till det och gör det till ett 

omfattande steg”. 

 

Han förklarar att de ungefär lägger en timma per affärsplan i sin bedömning, 

ytterligare en timme då de får tillbaka rapporten från konsulten, ytterligare 

två timmar på att träffa klienten, sen följer uppföljning med konsulten. Totalt 

lägger han mellan tre och fyra timmar per klient som blir beviljad stöd, 

annars kortas tiden ner. Om företagaren därefter går kurser handlar det om 

ytterligare någon timme till. Den externa konsulten gör även uppföljningar, 

ungefär en gång per månad. “Konsulterna erbjuder även fem till sju timmars 

rådgivning, denna tiden är inte Arbetsförmedlingens tid, vi betalar däremot 

för den”, förklarar han. 

 

De får ofta klagomål över att Arbetsförmedlingens handläggningstid är 

väldigt lång. Detta då bedömningstiden vanligtvis är tre till fyra veckor, 

vilket upplevs som frustrerande för många som vill starta företag. Han 

berättar att många företagare ofta kommer till Arbetsförmedlingen för sent i 

processen, “de har funderat länge och skall starta sitt företag men nu måste 

vänta tre till fyra veckor för att se om de får uppstartsbidraget. Vi 

rekommenderar att de kommer tidigare i processen”. 

 

På frågan hur Arbetsförmedlingen förhåller sig gentemot andra 

organisationer som erbjuder hjälp till nystartade företag, förklarar han att då 

deras huvuduppgift inte är att erbjuda rådgivning rekommenderar de andra 
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organisationer, exempelvis ALMI eller NyföretagarCentrum. Stefan tycker 

även att man ofta indirekt för ett samarbete med andra organisationer då 

klienten kan ha kontakter hos ALMI, Macken med flera samtidigt, vilket 

Arbetsförmedlingen är positiv till. ”Vi tipsar ofta om olika aktörer eller 

källor som de kan vända sig till”. Arbetsförmedlingen har dock lite andra 

förutsättningar i sina krav för att erbjuda hjälp, då Arbetsförmedlingen alltid 

prioriterar arbete, vilket kan betyda att om klienten blir erbjuden arbete blir 

den obehörig för uppstartsbidrag. Detta är något som exempelvis ALMI och 

NyföretagarCentrum ej behöver ta hänsyn till. Dock bryr sig inte 

Arbetsförmedlingen om, om det är aktiebolag, handelsbolag, ny eller gammal 

affärsidé etc. 

 

Han anser att de absolut inte står i konkurrens gentemot andra aktörer som 

erbjuder hjälp för nyföretagare. Stefan förklarar att de har många samarbeten 

med andra aktörer, till exempel vid olika mässor, inspirationsdagar och 

liknande. ”Vi alla känner varandra, jag, Lena, Dea etc”. Han förklarar att 

han träffar Fredrik på Macken ibland för att kunna hitta kopplingar mellan 

organisationerna så de kan utveckla sitt samarbete.  

 

Nätverket tycker han är något som utvecklas hos andra organisationer, “vi är 

ett bollplank på vissa sätt, men kanske ett av många andra”, anser Stefan. 

Han tillägger dock att de driver vissa event för att utveckla nätverket hos 

klienterna. De har till exempel olika återträffar för de som driver företag och 

lämnat Arbetsförmedlingens stöd bakom sig eller de som gått 

företagarkurser. 

 

Bilaga 1n: Dea Lundqvist, ALMI Företagspartner AB 
Dea Lundqvist jobbar som affärsrådgivare på ALMI i Växjö och är speciellt 

inriktad på att ge rådgivning åt invandrare, vilket hon har gjort de senaste fem 
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år. Hon är ursprungligen från Ungern, men har bott i Sverige i många år. I sin 

roll som rådgivare ser hon sig som en utbildare och ett bollplank för de som 

kommer till henne med affärsidéer. Hon ser sig själv som en del av ALMI:s 

vision “att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att 

utvecklas”. Hon fortsätter att förklara ALMI:s företagsfrämjandestrategi där 

de de med hjälp av “finansiering och rådgivning vill erbjuda unika 

möjligheter under företagandets olika skeden med kundernas framgång som 

mål”.  

 

ALMI:s inriktning med rådgivning mot invandrare tog fart när de påbörjade 

ett nära samarbete med organisationen Internationella Företagarföreningen i 

Sverige (IFS) berättar Dea. IFS målsättning är att ge för invandrare särskild 

rådgivning som skall vara anpassade efter deras förutsättningar och situation. 

IFS rådgivning bedrivs numera enbart genom ALMI.  

 

På frågan vilket fokus hon brukar ha på sin rådgivning menar hon att det inte 

går att säga något generellt fokus som hon brukar ha “man måste utgå från 

varje individ och se till deras unika behov”. Hennes första steg brukar dock 

vara att försöka kartlägga människan för att skapa en bild, både för henne och 

den person som får rådgivningen, om dennes situation och vad som krävs för 

att de skall lyckas i sitt företagande. Denna process är det dock många som 

inte har tålamod för, “de vill bara ha pengar och få råd så de kan börja 

imon”. Detta beror enligt Dea på att de inte förstår den svenska 

företagskulturen, utan tror att det bara är att slå upp dörrarna till sin butik och 

börja sälja. “Det är ju vi som kan låna ut pengar av oss företagsfrämjande 

organisationer i Växjö och det vet ju folk. Problemet är att de vill ha pengar 

utan att ha gjort nått förarbete”. De personer hon rådgiver har i många fall 

varit vana vid ett företagarklimat där processen att starta ett företag är väldigt 
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kort och okomplicerad. “Många vet ju inte ens vad skatt är! och än mindre 

förstår de varför de måste betala den”.  

 

Hon rådgiver invandrare från alla delar av världen, men säger att det är en 

stor skillnad på personer som har ett ursprung i Europa i förhållande till 

utomeuropéer. De som ursprungligen är från Europa har mycket större 

förutsättningar att förstå det svenska systemet än vad utomeuropéer har. 

“Speciellt de som är utomeuropéer har också i många fall väldigt tuffa 

förutsättningar. De har hemska upplevelser bakom sig och små resurser att 

starta med”. På grund av dessa sämre förutsättningar upplever hon att 

utomeuropéer i förhållande till européer inte ser samma värde i rådgivningen 

och vill bara ha pengar för det är något de kan relatera till och förstå värdet 

av. “I deras ögon löser pengar allt” menar hon.  

 

Andra problem som hon upplever med utomeuropéer är de stora kulturella 

och religiösa skillnader som råder gentemot det svenska samhället. “Många 

män kan ha problem med att få rådgivning av mig som kvinna, men värre är 

när det är en kvinna som vill starta en verksamhet så kommer mannen med 

till rådgivningen låter inte kvinnan säga ett ord utan förklarar för mig hur 

hans fru skall driva sitt företag”. Detta försvårar rådgivningen och leder ofta 

till att hon inte kan hjälpa dem i deras företagande. Det finns också de som 

“kan bäst själv” och inte vill ha någon form av rådgivning. “De vill att man 

ska fylla i de papper som behövs för att kunna starta företaget och sen tror 

de att de kan allt som behövs för att bedriva en framgångsrik verksamhet. 

Det tror inte jag att de kan” säger hon. De som har denna inställning går, 

enligt Dea, inte att hjälpa. De måste göra de misstag som krävs för att komma 

till insikten att ALMI:s eller någon annan företagsfrämjandes rådgivning kan 

vara något positivt. Sen menar hon att det alltid finns de personer som kan 

“allt”. De är snickare, elektriker, murare, golvläggare etc. vilket gör att 
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valideringen av deras kunskaper blir väldigt svårt. “De tycker ju att de kan 

allt, men förstår inte att det finns lagar och regler om hur saker ska göras i 

Sverige som inte existerar i deras hemländer”. För att kunna hjälpa dessa 

människor skickar hon dessa till Arbetsförmedlingen där de får genomgå 

vissa arbetsprov som skall validera deras kunskaper. “När detta är gjort kan 

jag försöka hjälpa dem och ge dom den rådgivning de behöver”.  

 

Trots att de finns många svårigheter med att rådgiva invandrare menar hon att 

de som vill ta den till sig och ta till sig hennes hjälp ofta är väldigt ambitiösa 

och i dem finns det en stor potential. Tillsammans med dessa personer 

försöker hon forma en hållbar affärsplan som passar dem och deras affärsidé 

samtidigt som hon försöker rådgiva dem allmänt om hur de bör tänka när de 

driver ett företag.  

 

På frågan om hur hon och ALMI försöker främja dessa personers personliga 

nätverk menar hon att hon försöker visa dem vidare och driva på dem att 

utöka deras nätverk. “Jag hjälper dem aldrig att sitta och ringa folk för att få 

tag på någon som kan hjälpa dem, men jag kan ge dem en lista över folk som 

dom borde ta kontakt med”. Hon ser det som att hon ger dem verktyg att 

utöka sitt nätverk med. Det enda fall då hon faktiskt hjälper företagarna att ta 

kontakt med någon är om de befinner sig i en kris av något slag eller om de 

efterfrågar en mycket specifik kontakt. Hon fortsätter att förklara att det 

ibland kan vara svårt att få invandrare att vilja utveckla sina nätverk. “De är 

vana från sin egen kultur att den hjälp som ett nätverk kan bidra med finns 

bland familj, släkt och vänner”. Svårigheten ligger då i många fall att förklara 

och övertyga om den positiva inverkan på företagandet som ett välutvecklat 

personligt nätverk kan ha.  
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Ett förhållandevis enkelt sätt att utveckla deras nätverk på, anser Dea, vara att 

få dem att gå med i Företagarna. Som medlem av Företagarna har företagarna 

en naturlig plats där de kan utöka sina nätverk samtidigt som de får många 

andra fördelar av att vara medlem, som billigare försäkringar, utbildningar, 

rådgivning etc. “Det är dock av någon konstig anledning väldigt svårt att få 

invandrare att gå med i Företagarna och förstå den positiva inverkan som ett 

medlemskap skulle kunna ge”.  

 

På frågan om hur hon ser på ALMI:s roll i förhållande till andra 

företagsfrämjande aktörer i Växjö säger hon att “ALMI lägger långt mycket 

mer tid och kraft på invandrare i förhållande till många av de andra 

organisationerna om man bortser från Macken, som lägger absolut mest”. 

Hon menar att ALMI försöker hjälpa alla invandrare, men om de kommer 

från Araby brukar hon hänvisa dem till Macken som har en starkare 

anknytning där.  

 

Hon avslutar med att säga att hon inte håller med regeringen som enligt 

henne vill att alla invandrare skall starta företag. Hon menar att alla, oavsett 

etnisk härkomst, inte är gjorda för att starta företag, “vissa människor skall ha 

ett vanligt jobb, inte driva ett företag som ändå kommer gå i konkurs”. Hon 

fortsätter att säga att hon tycker att man skall satsa på de med potential och 

driv, de som förstår vad det innebär att driva ett företag. “Mycket mer kraft 

måste läggas på information och utbildning för invandrare Innan! de startar 

företag. Jag menar många tror ju att staten kommer betala deras lön tills 

företaget ger en vinst så de kan ta ut en egen!” avslutar Dea.     
 

Bilaga 1o: Lena Bergqvist, NyföretagarCentrum 
Lena Bergqvist arbetar som affärsrådgivare på NyföretagarCentrum i Växjö. 

NyföretagarCentrum är en organisation som erbjuder rådgivning till personer 



 

 128 (140) 

som endera planerar att starta företag, nyligen startat företag eller varit 

verksamma i upp till cirka tre år. Hon beskriver organisationen som ”ganska 

lik ALMI, men vi skiljer oss på några punkter”. Exempelvis är ALMI statligt 

ägt, medan Nyföretagarcentrum till största delen finansieras av det lokala 

näringslivet. NyföretagarCentrum finns på 90 platser i Sverige och täcker 200 

kommuner, när det gäller ALMI finns det bara en representant per län. Hon 

menar att organisationerna även skiljer sig åt när det gäller graden av 

rådgivning. ALMI erbjuder mer finansiell hjälp än NyföretagarCentrum, de 

konkurrerar dock inte med bankerna utan fungerar som förlängd arm: ”Om 

någon vill låna väldigt mycket pengar kanske bankerna inte är villiga att 

ställa upp, men om ALMI går in som en säkerhet och också lånar ut pengar, 

kan det göra att bankerna är mer benägna att låna ut pengar”, förklarar hon. 

Hon förklarar att NyföretagarCentrums styrka ligger i deras kontaktnät av 

partnerföretag, vilket även finansierar verksamheten. Dessa sponsorer är 

lokalt förankrade aktörer, ett förhållande som ser likadant ut på samtliga 

regionala kontor i Sverige. Dessa aktörer erbjuder rådgivning och expertis 

inom olika områden och de nyföretagare som söker sig till 

NyföretagarCentrum erbjuds möjlighet att träffa dessa och ”bolla idéer”. 

Lena förklarar att, ”många upplever det som ovärderlig kunskap och 

företagssponsorerna tycker det är roligt”. Nyföretagarcentrum i Växjö har 

idag 60 lokala företagssponsorer, bland dessa finns företag från olika 

branscher representerade, exempelvis banker, Volvo, Södra och Visma. 

NyföretagarCentrum i Växjö består enbart av två medarbetare, men hon 

menar att ”med de företagssponsorer vi har, genererar det flera 100 

rådgivare och det tycker vi är helt fantastiskt”. Hon tror att företagens motiv 

att stödja NyföretagarCentrum dels ligger i att det upplevs som givande och 

roligt att ge något tillbaka till det lokala samhället och näringslivet. Hon 

tillägger även att vissa företag givetvis ser detta som en möjlighet att hitta 

nya kunder. 
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Hon berättar ”NyföretagarCentrum arbetar för att ge hjälp när företaget 

behöver den”. Hon förklarar att företag i sin uppstartsfas kanske inte har råd 

med ekonomisk- eller juridisk rådgivning. ”NyföretagarCentrum erbjuder 

därför gratis hjälp när de faktiskt behöver den. Alla har frågor när de startar 

företag”.  

 

På frågan om hur det går till när företagare söker sig till NyföretagarCentrum 

för rådgivning, menar hon att de inte har några mallar att använda sig av. Hon 

förklarar att varje nyföretagare är ett unikt fall, de kommer från olika 

bakgrunder, har olika förutsättningar och är därmed i behov av olika typer av 

hjälp och rådgivning. Därav blir det svårt att följa mallar. Hon använder sig 

ofta av olika frågor för att förstå vilka personer hon har att göra med och hur 

mycket kunskap de redan har, vilket påverkar fortsättningen. Exempel på 

dessa är: ”varför har du kommit hit?”, ”vilka förväntningar hade du när du 

kom hit?” och ”Fick du svar på vad du sökte?”. Hon menar att detta leder till 

att säkerställa och inte standardisera den hjälp de erbjuder. Hon tror att det är 

enkelt att diskutera och förklara saker, men om det inte är anpassat till 

klienten kan hjälpen vara överflödig. Man måste även anpassa rådgivningen 

beroende på vilken fas i företagandet klienten befinner sig, det kan handla om 

allt från budget- och försäkringsfrågor till marknadsföring och affärsplaner. 

”Vissa som kommer till NyföretagarCentrum är helt oförberedda medan 

andra arbetar och planerar alldeles för mycket och har problem med att 

starta företaget. Det gäller såklart att tala till bönder på bönders språk om ni 

förstår vad jag menar, det är skillnad om det kommer en person som är 65 år 

och har drivit företag i hela sitt liv”. 

 

Hon förklarar att hon inte ser sig själv som expert inom ett visst område, utan 

kan ge generella tips och fungerar mer som ”en spindel i nätet som skickar 
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vidare klienten till olika experter i kontaktnätverket”, det vill säga 

företagssponsorerna. Vanligtvis kan en företagare återvända till 

NyföretagarCentrum cirka tre, fyra gånger. När vi frågar om de krav som 

NyföretagarCentrum ställer på företagarna som söker rådgivning, svarar hon 

att de inte har några specifika krav på företagets affärsidé eller företagaren i 

sig, men ”i vissa fall måste vi säga nej, vissa klienters idéer är inget som vi 

tror på och då måste man antingen be klienten tänka om eller tacka nej till 

klienten, det kan också vara så att företagaren är problemet”. 

 

En viktig fråga när man startar företag är enligt Lena är att bedöma risker, 

exempelvis finansiella risker, investeringar i lager- och kontorslokaler och så 

vidare. En annan viktig fråga är hur företaget påverkar entreprenörens sociala 

liv, om personen exempelvis har familj och kan ta ut en skälig lön. ”Vi 

undersöker även hur individens personliga nätverk ser ur i dagsläget, vem 

som gör vad och vem eller vilka som de har kontakt med”. Detta ligger till 

grund för att expandera och komplettera nyföretagarnas nätverk med de 

kontakter som finns i NyföretagarCentrums nätverk. NyföretagarCentrum 

arrangerar olika typer av evenemang som dels syftar till att ge nyföretagarna 

utbildning, men även nya kontakter. Hon betonar nätverkets betydelse för 

nyföretagarna och menar att detta är väldigt viktigt. ”Vi anordnar 

utbildningskurser och seminarium och vi har nätverksluncher där 

företagarna får träffa representanter från våra partnerföretag och knyta helt 

nya kontakter på olika sätt”. NyföretagarCentrum arrangerar även olika 

”företagsfester” för företag med en till tre anställda där de kan träffas och 

utvidga sina nätverk med andra. 

 

På frågan om hur NyföretagarCentrum förhåller sig till andra 

företagsfrämjande organisationer i Växjö, förklarar hon att alla har samma 

mål och att det inte existerar någon konkurrens på det sättet. ”Vi bedriver 
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vissa samarbeten och jobbar speciellt mycket med ALMI vid start av 

Mentorprogram till exempel, men vi träffar och samarbetar också med 

Drivhuset, Coompanion och Inkubatorn”, förklarar hon. ”Just Inkubatorn är 

intressant” menar Lena och förklarar att NyföretagarCentrum tidigare bedrev 

en verksamhet som liknade Inkubatorns. ”Inkubatorn har ett jättebra system, 

men de har helt andra preferenser när det gäller företag de tar in i sin 

organisation. Inkubatorn riktar sig mer mot tillväxtföretag, spännande 

innovationer och kanske de lite häftigare företagen”. Hon förklarar också att 

NyföretagarCentrum då och då hänvisar företag vidare till Inkubatorn med 

anledning av att de kanske passar in i deras organisation. 

 

Hon är väldigt nöjd över NyföretagarCentrums resultat; efter tre år är det bara 

1% som gått i konkurs och 83% som lever vidare. Detta tycker hon är mycket 

tack vare det nätverk som NyföretagarCentrum besitter. Det är även väldigt 

många unga hos NyföretagarCentrum, 43% av klienterna är under 30 års 

ålder, men hon förklarar att de ser en ökning av företag som startas av 

personer mellan 60-65 år. 

 

Hon anser att de flesta som startar företag gör det för att jaga en dröm, att 

bryta sig fri från något eller skapa något eget. ”Det är väldigt sällan någon 

gör det för pengarna eller för att de inte får något jobb”. Om motivet att 

starta företag på grund av att man inte hittar någon annan sysselsättning 

menar hon att det nästan bara är att lägga ner, det saknas inspiration. Hon 

förklarar att det är väldigt sällan som de ”längst ner på skalan kommer till 

NyföretagarCentrum och de söker sig nog i första hand till ALMI”.  

 

Det är viktigt för företagaren att ha mål som de kan nå och därmed känna sig 

nöjda över. ”Det går väldigt upp och ner när man driver eget företag”. Ett 

misstag som hon tror många gör när de utnyttjar ett personligt nätverk är att 
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de förlitar sig på personer som inte är experter och därmed hamnar i problem. 

”Man ska ha krav på de som ger råd och det har vi”. Hon förklarar att ifall 

det uppstår problem som de inte kan lösa utnyttjar hon hela nätverket för att 

hitta en lösning på problemet. ”Vi har tvåvägskommunikation mot våra 

kunder”. 

 

Bilaga 1p: Helena Collin, Inkubatorn 
”Inkubatorer erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, 

affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad 

managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en 

kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice” (Inkubatorn.nu, 2011-

05-15). 

 

Helena Collin är sedan ett år tillbaka tillförordnad VD på Inkubatorn i Växjö, 

då ordinarie VD Emma Hermansson är mammaledig. Utöver Helena själv 

arbetar en affärsutvecklare inom organisationen, samt tre externa konsulter 

som anlitas vid behov. Idag har Inkubatorn åtta företag som erbjuds fysisk 

arbetsplats med fysiska resurser, utbildning, rådgivning och tillgång till 

kompetens inom exempelvis affärsutveckling, försäljning och juridik. 

 

Hon berättar att Inkubatorn förra året (2010) hade ett inflöde på 58 företagare 

som sökte en plats i Inkubatorn. Inledningsvis erbjuds varje kandidat en 

timmes konsultation och det är samtal som främst berör affärsidéernas 

potential. Hon menar däremot att entreprenörernas egenskaper, drivkraft och 

motiv att starta företag är viktiga för henne att skapa sig en bild av och att 

även detta till stor del är avgörande för att fatta beslut. I vissa fall passar 

kandidaterna inte in på grund av att de inte uppfyller de krav som Inkubatorn 

har när det gäller exempelvis affärsplanering, tillväxt, innovation eller 

bransch. ”Men vi tittar även så klart på om Inkubatorn överhuvudtaget har 
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möjligheter att hjälpa till”. Hon utvecklar detta och menar att det kommer 

företagare som de bedömer klarar sig på egen hand, eller inte passar in i 

Inkubatorn av helt andra skäl än att de inte kommit så långt i sin 

affärsplanering.  

 

På frågan om vilka personer som söker sig till Inkubatorn, svarar hon att det 

är många akademiker och entreprenörer med tekniska innovationer, det 

handlar om företag i lite mer moderna branscher med innovativa affärsidéer. 

Det är inte är så många personer med traditionella affärsidéer eller 

lågutbildade som söker sig till Inkubatorn utan de söker sig till en annan 

aktör om de vill ha hjälp. På frågan om Inkubatorns roll menar hon att ”vi gör 

allt vi kan för att det ska gå bra, att de ska få hjälp och vi pushar dem helt 

enkelt. Viktigt att komma ihåg är att Inkubatorn inte hjälper och stöder, utan 

vi hjälper till att utveckla de här personerna”. När det gäller vilket värde 

entreprenörerna får, mer än det som nämnts ovan och varför de söker sig till 

just Inkubatorn, menar hon att ”det är vårt nätverk de är ute efter”. Hon själv 

och Mattias som arbetar som affärsutvecklare, har väldigt goda nätverk 

samtidigt som Inkubatorn har sitt eget utvecklade nätverk. ”Vårt nätverk är 

huvudsaken till varför entreprenörer söker sig hit och så ska det vara, det 

och att bolla idéer är en stor vinst som företagarna gör”. Hon förklarar att de 

uppmanar entreprenörerna att använda sig av organisationens nätverk och att 

hon ”pushar” dem, ”det finns alltid trådar att dra i och nätverket betyder 

mycket för företagarna”. Hon menar också att entreprenörerna kan inspireras 

och ha utbyte av varandra: ”om det vid ett tillfälle går väldigt bra för en 

person och en annan är nere i en svacka, kan det räcka med att de tar en 

lunch för att den andra personen ska komma igång igen. På så sätt har de ett 

utbyte av varandra också”. 
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De kandidater och företagare som godkänns efter första tillfället, hamnar i det 

som kallas för-Inkubatorn. Dessa personer har högst tre månader på sig att 

utveckla och färdigställa en affärsplan, som sedermera bedöms av en, inför 

varje tillfälle, externt handplockad jury. Om affärsplanen godkänns erbjuds 

företagaren en plats i Inkubatorn i upp till 24 månader. Helena berättar att 

företagarna inte nödvändigtvis måste finnas i Inkubatorn under hela denna 

period, utan: ”ambitionen är så klart att det ska gå så fort som möjligt att 

göra dessa entreprenörer redo för lansering på marknaden”.  

 

På frågan om hur organisationens arbetssätt för att hantera och stödja 

entreprenörer ser ut, när de väl är inne i Inkubatorn, förklarar hon att det finns 

olika stadier som varje entreprenör måste genomgå. Inkubatorn arbetar med 

Canvas-modellen för att utveckla affärsprojekt och det finns utbildningar som 

varje företagare rekommenderas genomföra. Däremot menar hon att varje 

affärsprojekt har sina egna utmaningar och att de är i behov av olika typer av 

kompetens och kontakter, vilket anpassas efter varje specifik situation.  

 

På frågan om hur Inkubatorn ser på andra aktörer i Växjö som arbetar med att 

stödja företagare menar hon att, ”vi attraherar olika personer och vi fyller 

olika luckor och det är bra att det är så”. Enligt Helena finns det därmed 

ingen konkurrens utan ”vår kontakt med andra aktörer har blivit bättre och 

bättre, jag tror säkert att många som kommer till oss redan har varit hos 

NyföretagarCentrum eller ALMI tidigare till exempel. Vi är på så sätt steget 

efter i den kedjan”. 

 

Bilaga 1q: Fredrik Bergman, Macken 
Macken är en ekonomisk förening vars syfte är att främja integration, skapa 

arbetstillfällen för invandrare och personer som hamnat utanför den svenska 

arbetsmarknaden, samt motverka resursslöseriet i samhället. Fredrik 
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Bergman är en av initiativtagarna som startade Macken 2006 och han berättar 

att företagshotellet är ett av föreningens många olika verksamhetsområden. 

Företagshotellet startades för ett par år sedan efter att en elev inom Mackens 

ordinarie verksamhet ville ha hjälp med att starta eget företag. Det var 

startskottet för verksamheten som numera ”hjälper personer som inte har 

något nätverk, pratar dålig svenska och inte har några pengar”. Fredrik 

utvecklar detta och menar att de hjälper både etniska svenskar och 

invandrare. ”Vårt kontrakt med Växjö kommun säger att vi ska hjälpa 

personer med ekonomiskt bistånd, men ibland blir det att vi hjälper fler än 

det”. Historiskt sett har företagshotellet främst hjälpt invandrarföretagare, 

men för tillfället arbetar de med att hjälpa en grupp svenska pensionärer att 

starta företag. På frågan om hur människor hittar till Macken, menar han att 

”det är en bra fråga, jag får höra att de flesta blir tipsade av deras kompisar, 

det är nog majoriteten faktiskt. Däremot har vi dem som blir hänvisade hit av 

deras socialsekreterare på kommunen”.  

 

Företagshotellet består ytterligare av tre rådgivare som arbetar enskilt med 

respektive klienter, men gruppen träffas regelbundet för att diskutera och 

hjälpas åt i olika ärenden. På frågan om hur arbetsprocessen går till menar 

han att de personer som vill pröva en affärsidé, under de första sex 

månaderna kan göra detta genom Mackens Företagshotell och på så sätt 

praktisera på det företag de själva startar. Om det går bra kan personen i fråga 

lösa en egen F-skattesedel efter sex månader och fortsätta med företaget, eller 

så läggs verksamheten ned. ”Det är inte tvingat att de ska lyckas, det kan 

vara bra att de lägger ned istället och så ser ju inte Arbetsförmedlingen på 

det kanske”. Genom att starta företaget under Mackens vingar den första 

tiden, slipper företagarna många risker på så sätt. 

 



 

 136 (140) 

Mackens Företagshotell erbjuder rådgivning och hjälp inom allt från 

affärsplanering, bokföring, administration samt att hitta finansiering, till 

praktiska saker som reklam, kontakt med myndigheter, hitta lokal och hjälp 

med inredning. På frågan om vilket fokus rådgivningen har, menar han att 

”vårt fokus är nog vår bredd och flexibilitet, att vi gör lite av allting. ALMI 

går nog inte och borrar hål i en butikslokal till exempel. Och förra veckan 

gjorde vi ett event på Facebook för en företagare som behövde hjälp att 

frakta kläder från Göteborg. Vi gör lite olika saker på så sätt”. Han menar att 

hitta kontakter är det viktigaste området för att hjälpa företagarna. Han 

berättar att de tidigare har haft personer som inte haft möjlighet att hitta 

lokaler på egen hand, men när han själv följt med och pratat med de personer 

som han känner på olika hyresbolag så har det löst sig. ”Det är så klart inget 

vackert samhälle”. Han menar däremot att de företagare han hjälpt på detta 

sätt, numera själva har kontakt med dessa personer. ”Detsamma gäller Bertil 

som varit med personer på Grimslövs Sparbank, de har nu själva kontakter 

med banken. Det är jävligt viktigt tror jag, just att dela med sig av det 

kontaktnät som vi har. Sen har vi Ali som har kebabvagnen ute på Campus, 

han motarbetades i början av Restaurang Kristinas som inte ville ha honom 

där”. I och med att Fredrik känner vissa personer i Videums ledning kunde 

detta gå vidare till politiker i Växjö som godkände att Ali fick ha sin 

restaurangvagn på Universitets Campus. 

 

På frågan om hur Mackens företagshotell förhåller sig till andra liknande 

aktörer i Växjö, menar han att ”det finns ett fint samarbete, ingen konkurrens, 

vi går ju till exempel till ALMI och får hjälp med affärsplaner ibland”. Det 

händer även att folk blir hänvisade från Arbetsförmedlingen till Macken och 

vice versa. ”Vi hjälper ju även de som enbart vill starta rena 

försörjningsföretag och det gör ju inte alla andra”. När det gäller synen på 

andra företagsfrämjande aktörer i Växjö menar han att ”det är nog flest 
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etablerade svenskar som går till NyföretagarCentrum, ALMI får ju väldigt 

blandat folk och till Macken kommer de allra fattigaste”. 
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Bilaga 2: Frågeformulär  

Frågeformulär till invandrarföretagarna 
Tanken är att de övergripande frågorna (1,2,3 osv) ska ställas till intervjupersonen och 
raderna under är frågor/ämnen som bör beröras/följdfrågor. 
 
1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund. 
Vilket land kommer du från och hur länge har du bott i Sverige?  
Varför flyttade du till Sverige?  
Vad gjorde du/arbetade du med innan du flyttade till Sverige?  
Jobbar du med samma sak? Varför/ varför inte? 
Vilka är dina upplevelser av att bo i Sverige (Har du haft problem med att få jobb, känna 
delaktighet i samhället?) 
 
2. Vad driver du för ett slags företag? 
Berätta om affärsidén, kunder och marknad?  
När startade du ditt företag?  
Varför startade du det här företaget?  
Vad arbetade du med innan i Sverige? Fast/arbetsmarknadsåtgärd? 
Vilken nytta har du haft av din bakgrund /erfarenheter från ditt hemland och Sverige när du 
startade ditt företag? 
 
3. Hur gick det till när du startade ditt företag? 
Vad konkret gjorde du för att komma igång med företaget? Det första som gjorde att du kom 
igång?  
Hur finansierade du uppstarten?  
Vad upplevde du för problem/svårigheter när du startade ditt företag?  
Har du fått någon hjälp / stöd? Från vem/vilka? 
Är det något du saknar, som du skulle vilja ha fått hjälp med när du startade ditt företag, eller 
fortfarande vill ha hjälp med? 
Vad ser du som viktigast för att ditt företag ska bli (fortsätta vara) framgångsrikt och vad 
innebär det för dig? 
 
4. Vilka är de viktigaste personliga kontakterna/relationerna du har när 
det gäller ditt företag? (Fråga a-e för varje person ca 5, avsluta med f) 
Vart finns/bor/jobbar dessa personer?   
Vilken typ av hjälp/utbyte får du från dessa personer?  
Hur länge har du känt dessa personer?  
På vilket sätt har dessa kontakter påverkat dig och ditt företag att utvecklas?  
Hur ofta har ni kontakt med varandra, har ni mer eller mindre kontakt sedan du startade 
företaget?  
Har du under tiden som du arbetat med ditt företag skapat nya kontakter/relationer? 
 
5a. Lista med aktörer, vilka har det fått hjälp ifrån/ haft kontakt med?  
Hade ni en personlig kontakt med någon inom dessa organisationer eller ringde ni deras 
“växel”? 
 
5b. Du som har fått hjälp av en företagsfrämjande aktör: 
Vilken typ av hjälp har du fått och vad har det gett dig? 
Har du knutit nya kontakter tack vare detta och hur har det påverkat dig och ditt företag? 
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Frågeformulär till Organisationerna 
Tanken är att de övergripande frågorna (1,2,3 osv) ska ställas till intervjupersonen och 
raderna under är ämnen/frågor som bör beröras/följdfrågor. 
 
1. Kan du berätta lite om dig själv och din roll hos organisation? 
Namn och formell yrkesroll inom organisationen? 
Hur länge har du arbetat hos organisationen? 
Arbetar du med rådgivning? Om ja, hur ser du på din roll som rådgivare? 
 
2. Berätta om den organisation som du arbetar hos? 
Affärsidé och Målsättningar 
Antal anställda i Växjö 
Hur många kontor i Växjö 
Hur länge har ni varit verksamma? 
Vilka platser arbetar organisationen i vid sidan om Växjö kommun? 
Hur många företagare har ni utrymme att erbjuda rådgivning under ett år? 
Vad har ni för kriterier för att aktörerna ska få rådgivning? 
 
3. Vilken hjälp erbjuder ni? 
Vilket fokus har er rådgivning? 
Arbetsprocessen – Hur lägger  ni upp rådgivningen? 
Vilken hjälp erbjuder ni? Finansiell, lokal, ekonomi-redovisning, affärsplan etc.  
Hur arbetar ni i Växjö? Finns det någon skillnad gentemot andra platser? 
Under hur lång period stödjer ni företagaren? 
Hur många timmar läggs i genomsnitt ned på en (blivande) företagare? 
Inom vilket område är det enligt din mening viktigast att hjälpa företagaren? 
Vilken typ av stöd menar företagarna är mest önskvärt? 
 
4. Hur hjälper ni aktören att utveckla sitt nätverk? 
Hur lägger ni upp jobbet att hjälpa företagaren att vidga sitt nätverk? (personligt nätverk, yttre 
nätverk) 
Vilka kontakter erbjuder ni som ett generellt stöd? 
Erbjuder ni informationsträffar, konferenser, utbildningsseminarium etc.? 
Håller ni kontakten med företagaren sedan stödet upphört? På Vems initiativ sker då 
kontakter på? 
 
5. Hur förhåller ni er till andra organisationer om erbjuder 
företagsrådgivning?  
Vilka andra aktörer finns det i dina ögon som är relevanta för nyföretagare? 
Vilka kriterier har de andra för att erbjuda rådgivning? 
Har ni något samarbete?  
Kan någon några betraktas som samarbetspartner? 
Vad är det som avgör om ni samarbetar med andra eller inte? 
Träffas ni? Om ja, hur ofta och i vilka former? 
Erbjuder ni någon rådgivning som särskiljer er från andra? Hur tycker du att ni särskiljer er 
från andra i övrigt 
Upplever ni att det råder konkurrens mellan organisationer som erbjuder företagsrådgivning 
här i Växjö? 
 


