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Till statsrådet Ulrica Messing

januariDen 22 1998 bemyndigade regeringen chefen för Inrikes-
departementet tillkalla särskild utredare med uppgift bl.att atten a.
föreslå sådana åtgärder medför med utländsk bak-attsom personer
grund får lika behandling de vill och före-utvecklanär startaen egna
tag.

Med stöd bemyndigandet förordnade dåvarande chefen för In-av
rikesdepartemententet statsrådet Blomberg den januari lands-23 1998
hövding Bjöm Eriksson särskild utredare.som

Till förordnades den verkställande16 1998 direktörenexperter mars
Rafael Berrnejo, fmansieringsansvarig ALMI Support Stockholm Jan
Franzén, verkställande direktören Granqvist, fil dr HediBo Bel Habid,
departementssekreteraren Michael kanslirådetHagos, Lars Häggmark,
bankdirektören Källströmer,Curt fil dr Ali Najib, eko magistem Karin
Sandström och Ombudsmannen etnisk diskriminering Margaretamot
Wadstein.

Till huvudsekreterare förordnades fr.o.m. den jur23 1998mars
kand. Stefan Ravelin. Civil Maria förordnadesek Granqvist till sekre-

under tiden fil Alil-30 september 1998 och dr Najib under tidenterare
den l-31 oktober 1998.

Härmed överlämnas betänkandet Invandrare företagare Försom -
lika möjligheter och ökad tillväxt från Utredningen företagande förom

med utländsk bakgrund.personer
Särskilt yttrande har lämnats Källströmer.Curtav

Stockholm i april 1999

Björn Eriksson

/Stefan Ravelin
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Sammanfattningl

Direktivenll
.

utländsk bakgrundUtredningen Särskilda hinder för medom personer
efter beslutföretag tillsattesoch utveckla In 1998:1att starta avegna

Utredningen antagit Före-regeringen den januari 1998. har22 namnet
direktiven för utred-tagande för med utländsk bakgrund. Ipersoner

följande.ningen, bifogas bilaga bl.a.som som anges
detRegeringen har i budgetpropositionen för år 1998 bedömt äratt

arbetstill-prioriterad uppgift underlätta skapandethögt att av nyaen
startades helt företag.fallen. Under år 1996 28 000 Personernyaca

företags-bakgrund svarade för femtedel dessamed utländsk en av
arbets-bakgrund svårigheter komma påetableringar. Mot attav

bakgrund förmodas viljamarknaden kan med utländskmånga personer
starta eget.

kanflera vid nyetableringar. sådantInvandrare problem Ettmöter
invandrar-få finns exempel företagare medkrediter. pâDet attattvara

säkerheter kunnatbakgrund, mindre lån betydandevilka nekats ett trots
kapital-invandraresUtredningen skall enligt direktiven studeralämnas.

därvid också belysa långivamasanskaffning och kreditmöjligheter och
bank-särskildahandläggningsrutiner och kompetensförsörjning. Några

etableringsstöd införas.garantier eller bör inte
svenskaiUtredningen skall bristande kunskaperockså studera om

kapitalan-samband medspråket och kulturella hinder hinder iutgör
utredningenVidare skallskaffning vid och utveckling företag.start av

mellan företagareundersöka det går identifiera skillnaderatt somom
framgångsrika.upplevt hinder och de företag varitsom

Utredningens genomförande1.2

haft kon-har utredningenfå problem och möjligheter belystaFör att
bakgrund och medtakter med flertal företagare med utländskett repre-

varit besök iför Utredningen har påbranschorganisationer.sentanter
Stockholm.lokaler i EttInternationella företagarföreningens IFS
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seminarium med forskare m.fl. har anordnats. sökaFör skill-utrönaatt
nader mellan företagare upplevt hinder och svårigheter i sin verk-som
samhet och företagare klarat dessa hinder, har antal inter-ettsom av

företrädarevjuer gjorts med för sådana företag.
Kapitalanskaffning och krediter centrala frågor vid och driftär start
företag. Utredningen har haft antal kontakter med företrädare förettav

banker. Utredningen har också haft sammanträffanden med Svenska
Bankföreningens arbetsutskott, där fyrade bankernas kon-största
cemchefer medlemmar, och för bankernas fackligautgör representanter

finansieringorganisationer. Frågor och andra finansiella tjänsterom
frågor kontakter med myndigheter m.fl. har bearbetats tvåsamt om av

arbetsgrupper bestående i utredningen.experterav
enlighet med utredningens direktivI har utredningen tagit hänsyn

till Banklagskommitténs arbete och de iakttagelser och den dokumen-
tation Ombudsmannen etnisk diskriminering harDO gjort.motsom

i utredningen Ali Najib harExperten B. utarbetat Invandrar-
företagande några grundläggande fakta bilaga Vidare har2. exper--

Hedi Bel Habib utarbetat Från invandrarföretagsamhet till generellten
tillväxtdynamik bilaga 3. Dessutom har några framstående forskare
m.fl. tillfälleberetts till inlägg, vilket berikat utredningens arbete. Dessa
inlägg bifogas bilaga till betänkandet.7som

Utredningen har haft prokollförda10 sammanträden, iettvarav
form intematsammanträde under två dagar.av

1.3 Utredningens överväganden och förslag

Utgångspunkter

Utvecklingen går alltmer intemationaliserad och omstruktureradmot en
värld. medför förändringarDetta i befolkningsstrukturer för-och
ändringar i ekonomiska förutsättningar. Förändringarna medför såväl
problem möjligheter. länderDe kan leda förändringarna isom som en
riktning harmoni för landets befolkning och utnyttja det visio-mot nya

och ekonomiska klimatet blir vinnare. gällernära Detta såväl materiella
iimmateriella värden.som

Behovet ökad sysselsättning Vinsten för samhälletär stort. närav en
från arbetslöshetgår till arbete eller till företagande medegetperson

försörjning tilluppgår betydande belopp. utredningenFör denäregen
huvuduppgiflen lämna förslag vilkas genomförande leder tillattena

arbete företagande, dvs. få mänskliga och ekonomiskaegetgenom
verka för tillväxt. Därvid står det ekonomiska perspektivet iattresurser

centrum.
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allmänmänsklig och etiskhuvuduppgiftandraUtredningens är av
närvarande intebakgrund har förutländskmedPersonernatur. samma

företag.och drivamajoritetsbefolkningenmöjligheter att startasom
regel intebakgrund. Invandrare har isaklighar iblandDetta renten

rådandelandet, kännedomkunskaperomgående tillräckliga omom
företag lika villkorkunna drivaregelsystem för ettatt somm.m.

möj-bör invandrareEnligt utredningenmajoritetsbefolkningen. gesen
dettakunskapsunderläge. Menlyfta sig från dettalighet utöveratt upp

direkt diskri-attityder och till och medinvandrareunderläge möter
integration iförsvårar dennesförhållandenminering eller andra som

kanInträdesbarriäremaoch i affärslivet.svenska samhälletdet vara
betydande.

eller arbetssättregler,barriärer eller hinder bestårDessa normerav
och medförmajoritetsbefolkningens villkorutformats under somsom

länge i landet.inte vistas sånackdelar för personer som

åtgärderRedan vidtagna

riktningstånd utveckling i denmöjligt få tillsnabbtsåFör att ensom
från utred-till efter initiativskall leda har,utredningens arbetesom

utredningsarbetetsåstadkommits underresultat redanningen, vissa
gång.

utredningen utarbetati samverkan medFinansinspektionen har nya
forråd riktlinjerFinansinspektionens allmännas.k. allmänna råd om

inspektionens till-institut underfrågor hos stårhantering etiska somav
instituten utarbetarde riktlinjerrådensyn. de allmännaI sägs att som

affárssedskall präglas godråden, bl.a.grundval de allmännapå avav
vidkundintressenrättvis behandlingoch konsekvent agerande, av

etnisk bak-med avseende påintressekonflikt och lika behandling ex.
grund.

ingårarbetsutskott i arbetsutskottetSvenska Bankföreningens -
samråd med utred-bankerna har iför de fyrakoncemchefema största -

kontakter medökade och förbättradeefterningen uttalat strävanen
bland dessaökat företagandeför möjliggörainvandrare ettatt perso-

fårställningstagandenuppfattning sådanautredningensDet är attner.
affärsskälkommersiellaspecielltgenomslagskraft på sikt,stor som

för sådan utveckling.talar en
utländsk bakgrund hartill medförbättra servicenFör att personer
förbättrad utbildningarbete, bl.a. förredan påbörjatnågra banker ett

Problemställningar vidutbildningeni såsomin frågoratt tagenom
Även fackligade bankanställdasinvandrare.kreditgivning till största

utbildningstöd för ökadFinansförbundet, har uttalat sittorganisation,
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och andra åtgärder för ökad kunskap med utländsk bak-om personer
grund för dessa möjligheter utnyttja fmansinstitutioner-att attgruppers

tjänster skall förbättras.nas
Utredningen med tillfredsställelse dessa uttalanden ochnoterar

åtgärder från bankernas och de bankanställdas sida.

Invandrarföretagande historik och vissa statistikuppgifter——

kapitelI lämnas3 historiskt perspektiv invandrarespå företagande iett
Sverige. kapitletI lämnas också vissa statistiska uppgifter om nuva-
rande förhållanden.

Historik

Invandrarföretagare har i alla tider, såväl i Sverige internationellt,som
intimt hört ihop med handelns och ekonomins internationalisering.
Synen invandrarföretagande,på dess förutsättningar, karaktär och kon-
sekvenser har, beroende på tidpunkt, skiftat. Stundtals har de uppträtt

den framväxande kapitalismens pionjärer eller frälsare isettssom som
tider ekonomisk kris och stagnation. Vissa perioder har invandrar-av
företagande och invandrarföretagare motarbetats och betraktats hotsom

inhemsk kultur, sysselsättning och företagare. På och harmot gott ont
de fungerat bärare och vägröjare för idéer, produktions-som nya varor,
och distributionsformer maktstrukturer. Med reservation för allsamt att
periodindelning grannlaga kan tala perioder i det svenskaär treman om
invandrarföretagandets historia. första går från högmedeltidenDen
fram till 1800-talets första decennium. andra sträckerDen sig från
1800-talets början till andra världskriget. tredje slutligenDen omfattar
efterkrigsperioden.

Vad landet efter andra världskriget fram till början 1970-taletav
ansågs behöva arbetskraft inte kapitalstarka och duktiga invandrar-var
företagare. Arbetskraftsinvandrama kom från Norden, Västeuropa,
Jugoslavien och Grekland. lyktingamaF kom främst från de Sovjet-av

Östeuropa.unionen kontrollerade kommunistländema i Efter mitten av
1970-talet den ekonomiska tillväxten, behovet arbetskraftavtog av
minskade samtidigt flyktinginvandringen och ökade i be-som mer mer
tydelse. Flyktingama kom i stället främst från Västasien, Latin-nu
amerika och Afrika.

Mot denna bakgrund skulle kanske förvänta sig invandrar-attman
företagare och invandrarföretag marginell företeelse föreytterstvar en
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den bilden inte riktigt. tillmitten 1980-talet. Men Istämmer motsatsav
företagarna bland invandrarna.småföretagare i övrigt ökade

efterkrigstidensförrän vid 1980-talets mittinteDet somvar
företa-allvar upptäckte invandrarföretagama och derassvenskar på

förklaring invandringendet möjligt kangande. EnHur attvar vara
hade annorlunda karaktär och ekonomiska förutsätt-före 1980-talet

tillkonjunkturer och efterfrågan på arbetskraft framningar. Goda stor
1970-talet bidrog till dölja invandrarföretagandet.första hälften attav

småföretagsamheten generellt minskade betydelsefaktum iDet att som
fortgående koncentration bidragit.följd näringslivets kan haaven

invand-Med och 1990-talens ökande arbetslöshet, växande1980-
utomeuropeiska länder trädde såväl invandrarna, främling-ring från

fram skuggorna. synliggjordes.deras företagande De Deurarna, som
för föreföll i självadom. Vad många svenskar hadeblev nytt ver-som

invand-långa i svensk historia. det antaletket Detrötter storanya var
rarföretagare. har aldrig funnits så många invandrarföretagareDet som

och 1990-talens Sverige.i det 1980-sena

statistikuppgifterVissa

Ökning invandrarföretagandeav

medAntalet invandrarföretag, dvs. företag drivs ut-av personersom
markant i Sverige.ländsk bakgrund, har ökat under de åren Detsenare

invandrarföretag, vilket omkringfinns i dag omkring 65 000 motsvarar
småföretagsbeståndef. invandrareinnebärDetta12 procent attav

underrepresenterade sin andel befolk-fortfarande i förhållande tillär av
Invandrare dock välrepresenterade i företag.ningen. är gruppen nya

med utländsk härkomst i dag till femtedel allauppgårPersoner en av
förnyföretagare och därmed viktig potentiell källautgör entre-en

från länder därprenörskap i landet. Många invandrare kommer eget
småföretagande omfattande i Sverige. Andelen företagareär änmer
under bland samtliga invandrarföretagare drygt34 år 20är procent.
Motsvarande andel bland övriga företagare 12är procent.ca

lyckasAllt fler invandrare företag och i många fall destartar egna
släkt ochetablera sina verksamheter tack hjälp från familj,storvare

hårda och långa arbetstider och låga inkomstkrav. Dess-vänner samt
tjänar de förebilder för andra invandrare och deras bam.utom som

Nuvarande ersättningsregler för bidrag missgynnar starktstarta-eget

färremed 200 anställda.Företag än
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invandrare och övriga inte kommit på den svenskaännu arbets-som
marknaden.

Invandrarföretagen återfinns främst inom tjänstesektorema där de
sysselsätter 84 % antalet sysselsatta i invandrarföre-merparten av

Den och dominerade tjänstesektom handel,tagen. största hotell ochär
sysselsätter två femtedelar allarestaurang anställdanästan inomsom av

invandrarföretagen Andelen företagare bland sysselsatta mycketär
högre bland utomeuropeiska invandrare 16 % bland majoritets-än
befolkningen 8 %.

De regionala variationema i invandrarföretagandet tycks i mångt
och mycket fråga stad och land. Nästan två tredjedelarvara en om av
alla invandrarföretag lokaliserade till storstadsregionema.är Stock-
holms län ligger i klass för sig med femtedelartvå allanärmareen av
invandrarföretag, följt Göteborg och Bohus län och Skåne län medav
vardera 13 procent.

Andelen företag drivs i form enskild finna hälftenutgörsom av av
samtliga invandrarföretag. Andelen kvinnor bland invandrarföretagama
uppgår till 29 procent.

somflestaDe invandrarföretag förblir små och lokalt begrän-startas
sade. Trots detta kan deras ekonomiska effekt till bety-summeras en
dande samhällsnytta i omsättning och sysselsättning. Vidaretermer av
skapar de vitaliserande lokal konkurrens och deras bidrag till denen
ekonomiska dynamiken kan mycket betydelsefull.vara

Redan begränsar intresset enbart till sysselsättningseffektenom man
framstår deras betydelse i ekonomin mycket Invandrarföre-stor.som

i dag för 14 alla sysselsatta i småföretag.tagen procentsvarar ca av
Lägger därtill deras andra direkta och indirekta bidrag tillman
ekonomisk utveckling blir betydelsen ännu större.

Internationell jämförelse

Det mycket vanskligt internationellär jämförelse medgöraatt en avse-
ende offentligtpå stöd till invandrarföretagandet. Eftersom det före-
kommer många olika stödformer olikapå nivåer och dessutom dessa
förändras ständigt, blir det svårt sådan jämförelse.göra Detatt en
framgår dock klart flera europeiska länder försöker stimulera in-att
vandrare och etniska minoriteter till företag och därmedatt starta egna
minska den oftaså mycket höga arbetslösheten bland invandrare och
etniska minoriteter. Stödpolitiken täcker spektrum områden förett av

underlätta för dessa höjaatt företagarnas kom-t.ex. attgrupper, genom
reducera byråkrati och regleringar förbättra finan-petens, desamt att

siella betingelsema. Riktade stödinsatser till enbart invandrargrupper
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iländervästeuropeiskai änutsträckningmindredock iförekommer
och USA.Kanada

frågorNågra principiella

utred-vidareutvecklarinledningen,ivadbakgrundMot sagtssomav
kapiteli 4.ställningstagandenförgrundenningen sina

densamhället. Inomsvenskatill detinträdesbarriärerfinns högaDet
skapatstillämpasoch arbetssätt mothar desektornprivata somnormer

och dessmajoritetsbefolkningenförvillkoraffärslivetsbakgrund av
bakgrund ochutländskmedinnebäraffärskulturer. Detta att personer
uppgiftUtredningensläge. är attiofta hamnarföretagderas sämreett

landetsallasåförändringar,förförutsättningargrund för attskapa en
möjligheter.likainvånare ges

för företa-regelsystemetutformautredningenenligtSamhället bör
möjlig-affärsidéerochinitiativförmågamedgande så gesatt personer

måsteArbetslöshetenföretag.drivaförsörjningfå sinhet attatt genom
för lönsammaförutsättningargodaföretagsklimatbrabli lägre. Ett ger

anställningmöjlighet tillDärmed ävenattinvesteringar. ävenöppnas ge
skallbakgrundutländskmedvilka företagareinomtill andra. De ramar

allmänhet.iföretagareförskall desammaarbeta, somvara
utbildningsärskilda insatserdock vissaUtredningen att genomanser
bakgrundutländskmedförbehövsrådgivningoch att personerm.m.

ochmajoritetsbefolkningen att startamöjligheterskall få somsamma
generellalltframförsäråtgärderbehövsföretag. Detdriva enmen
lättnadersärskildanågrautredningeninteföreslårtillväxtpolitik. Vidare

företagenbakgrund sedanutländskmedförmåner föreller personer
före-förbetydelsesärskildpunkter,någraPå ärstartats. enavsom

föråtgärdergenerellaföreslås attbakgrund,utländskmed getagare
villkor.företagandet bättre

harländerolikatänkesätt iochtraditionerskillnader igrundPå av
honellerhaninnanklarabetydande barriärerinvandrare ofta att aven
ochförgällerSverige. Dettai även startför tillvaronbra basfinner en

företag.drift av
effektvilkenundersökaför utredningenuppgiftviktig är attEn som

möjlig-förlokaluthyming harochlångivningför bl.a.arbetsformer
företag.bakgrund drivautländskmedför attheterna personer

ställning hardominerandehartillsammansbankernaGenom att en
ochutlåningochför in-kollektivtutredningen attde enligt ett ansvar

rimligaunderskekanoch företagför privatpersonerbetalningssystem
desamtidigtsamhällsansvar ärsåledesharvillkor. Bankerna ett som
brettmellankonfliktfinnslönsamhet. ettDetmed kravföretag en
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och generellt agerande och kravet på lönsamhet. konflikt-Denna eller
avvägning måste ständigt uppmärksammas statsmakterna.snarare av-

Utredningen slår vad fast följandeutöver sagts teser attovan- -
uppmärksammas för få till stånd ökat företagande föratt ett personer
med utländsk bakgrund.

Grunden för åstadkomma företagande för medatt ut-personer
ländsk bakgrund dels etisk och allmänmänsklig,är dels ekono-
misk.

Den generella ekonomiska politiken avgörande också förär
Åtgärderinvandrarföretagandet. för stimulera invandrarföre-att

tagandet kan inte utformas oberoende härav.

Intresset för och driva företag måste tillvaraatt starta tas snarast
möjligt efter ankomsten till Sverige.

Personer inte födda här i landet befinnerär sig i kunskaps-ettsom
mässigt underläge vad gäller och drift företag. Dessastart av per-

skall ha möjlighet lyfta sig detta underlägeattsoner upp ur sam-
tidigt de måste sig och företagandets regleraccepterasom anpassa
och villkor i landet.

frånInsatser det offentliga kan ibland behövas fram till och med
företagets startperiod. Därefter skall företagare med utländsk bak-
grund inte särbehandlas ha rättigheter och skyldig-utan samma
heter andra företagare.som
De svårigheter invandrarföretagare ställs inför bestårsom mer av
arbetssätt och byggts i affärslivet under majo-normer som upp
ritetsbefolkningens villkor direkt diskriminerandeän regler.av
Möjligheten få fråga prövad neutral instansatt viktigären av en
för avtalspart i underlägsen situation,är såsom falleten som en
ibland med företagareär med utländsk bakgrund.

Det särskilt betydelsefulltär offentliga och företagatt påorgan
marknader med storföretagsdominans sitt arbetssätt så attanpassar
landets skilda befolkningsgrupper får lika behandling.en
Finansieringsfrågoma avgörande faktor vid bildandetär.en av nya
företag och invandrarföretagare härmedutgör meden grupp spe-
ciella problem.

10. Integration och arbetsmarknadspolitik skall- måletutöver att ge
genomsysselsättning anställning inriktas påäven tillatt ta vara-

intresse och kompetens för företagande. Företagande får dockeget
inte till arbetsmarknadspolitisktgöras medel förett döljaatt
arbetslöshet.
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Förekommer etnisk diskriminering

viktig uppgift för utredningen har diskrimine-varit besvaraEn att om
och särbehandling förekommer undersöka omständig-ring attsamt

heterna kring sådana förhållanden kapitel 5.
utgångspunkt företagare får behandlasUtredningens inteär att en

mindre förmånligt andra med etnisk tillhörighet befinnerän annan som
i situation. innebär behandlas indi-sig likartad Detta även rätt atten en

förutsättningar, antaganden,viduellt, efter individuella och inte efter
eller mindre förutfattade meningar eller fördomar vadrentav ommer
kännetecknar den etniska individ tillhör eller förmodassom grupp en

tillhöra.
Diskriminering ofta inbyggd, stmkturell, eftersom den uppstårär ur

rutiner i sig framstår fullt normala och genomtänkta. Dennasom som
form diskriminering kommer blivande och etablerade företa-redanav

med utländsk bakgrund i kontakt i omfattning.med betydandegare en
sådan definition begreppet diskriminering uttryckaskanEn ävenav

eller olika lägepå befinner sig isätt sämreatt ettsom personer grupper
majoritetsbefolkningen.än

vanligaste formenockså den svårigheter företagarenDet är av som
med utländsk bakgrund kommer i kontakt utredningen imed och som
huvudsak inriktat sig på. enligt systemfelDet utredningen såledesär
och inte främst direkt diskriminering förekommer måsteochsom som
upphöra innan invandrare har möjligheter övriga delarsamma som av
befolkningen och driva företag.att starta

befolkning hardel landets har invandrarbakgrund.En Dettastor av
medfört affärslivet för dessa kundgrupper iförändringar i inlemmaatt

affársstrategi. Förändringarna såväl ökade intäktersin medför som
ökade kostnader. förändrade inriktningenPå vissa områden denär -
och annorlunda inställning till kontakter med kundgrupper- aven nya

betydelsefullt offentligasärskild betydelse. också särskiltDet är atten
och företag storföretagsdominanspå marknader med anpassarorgan

likasitt arbetssätt landets befolkningsgrupper fårså skildaatt en
behandling.

majo-nå harmoni mellan utländsk bakgrund ochAtt medpersoner
olikaritetsbefolkningen bör pågående Statensständigtvara en process.

åtgärder viktig del Utredningeni dennautgör attanseren process.
dessa frågor centrala beaktas vid statligaså de alltid skallär att organs
agerande.

långsiktigtEnligt utredningen samhället, idet angelägetär ettatt
fårförändringsarbete, effekter olika åtgärderuppmärksammas vilkapå

jämlikheten etnisk tillhörighet. Utred-för mellan olikapersoner av
kommittédirektivningen föreslår det i verksförordningen och iatt
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sin löpande verksamhet respektive kommit-skrivs in myndigheter iatt
uppmärksamma detta.i sitt arbete alltid skalltéema

straffbestämmelsen kap.i 16 9 §undanröja oklarhetFör att om
innefattar diskrimineringolaga diskrimineringbrottsbalken ävenom

kan hänföras till etnisk till-juridisk ochriktas motsom en person
bestämmelsen.hörighet, föreslår utredningen översynen av

Översynbetänkandetlämnats iUtredningen stöder förslaget avsom
bl.a. statligalagen etnisk diskriminering SOU 1997:174 attmot om

möjliga utsträckning s.k. anti-myndigheter åläggs i största taatt
Vidare föreslåsdiskrimineringsklausuler i avtal med leverantörer. att

för offentligverksamheten i Nämndenden utredning över upp-som ser
uppgift observera invandrarföretagandetshandling får särskild attsom

beroende upphandlingsförfarandet.av
drivs från hyreslokal kanförvärvar affärsrörelseDen som ensom en

förvärvarenför sig till Hyresnämndennärvarande inte vända vägrasom
innehavaren hyres-har endastfå hyresrätt till lokalen. Denna rättatt av

affärsrörelsen skallförvärvarenUtredningen föreslårrätten. ävenatt av
Hyresnämnden för få frågan överlåtelsekunna vända sig till att om av

hyresrätten prövad.
underlag forbehövs bättre statistisktUtredningen det ettattanser

ökad forskning iföretagandebeslut åtgärder för invandrares samtom
kronor årföreslår miljonerdessa frågor. Utredningen 10 avsättsatt per

utredningsverksamhet.för främst forskning och

Tillväxt för socialpolitiki stället

kapitel förslag syftar till stimulerautredningen framI 6 lägger attsom
introduktions-företagande tidigt undernyanlända flyktingar till eget

perioden.
före-kommer från länder därMånga dagens flyktingar egetav

därförkulturtradition. Utredningentagande delutgör attanseren av en
försörjningsform tidigt arbe-denna dekommunerna bör på närta vara

snabb förankring iför underlättamed introduktionsprogram atttar en
arbetslivet.

grundläggande förändringar idock inte åstadkommaskanDetta utan
fortfarande till alltför del kän-dagens mottagningssystem, vilket stor

omhändertagande. Utredningen därförsocialtnetecknas attanserav
integrationspolitiken förregionala tillväxtavtal ocharbetet med nyan-

mellan olika regelverk ochsamordnas så kollisionerlända bör att
roll tydligtundvikas och nyanländasmyndigheter kan som resurs syn-

regional nivå.liggörs lokal ochpå
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ersättningssystemetutredningenbakgrund detta föreslårMot attav
intro-arbete medflyktingmottagande så kommunernasför över attses

tillväxtavtalen inomregionaladuktion nyanlända tidigt knyts till deav
konsekvensförutsättningar för tillväxt.för varje regions Iramen egna

fördet administrativamed detta föreslår utredningen ansvaretatt
miljar-2,2ersättningarna till kommunerna anslaget B4 motsvararsom

från1998/99 förs Integra-kronor enligt budgetpropositionender över
fördelas tillstrategiskt kantionsverket till länsstyrelserna medlenså att

förnyanlända inomintroduktionsprogram förkommunernas ramen
tillväxtavtalen.samordning de regionalaav

nyanlända tillstimulerakommunernas arbete medFör att att egen-
förutsätt-till de skildaförsörjning och företagande skalleget anpassas

arbetsmarknad finns i varje länför tillväxt ochningar näringsliv, som
ochsamordnings-länsstyrelsernaföreslår utredningen bl.a. ettatt ges

regional nivå.tillsynsansvar för integrationsarbetet på
plattform förf°ar regionalVidare föreslår utredningen DOatt en
mångfalden ifrämjandetetnisk diskriminering, såarbete attmot av

strategiema påarbetslivet integreras i de regionala sättsamma som
jämställdhetsarbetet.

Svårigheter bakgrund ochmed utländskför att startapersoner
företagdriva

driva före-ochkapitel behandlas invandrares svårigheterI 7 att starta
andra behandlas ifinansiella tjänsterfinansiering ochFrågortag. om

kapitel
hänseendenflertalutländsk bakgrund har imedPersoner ettett

ochde skallutgångsläge majoritetsbefolkningen när startaänsämre
möjligheter sigutbildningsinsatser fåbördriva företag. De att tagenom

företaget sedanunderläge.detta kunskapsmässiga När är startatupp ur
utländsk bakgrund hadrivs medskall företag sammasom av personer

företag.skyldigheter övrigarättigheter och som
jrådgivning hurbl.a. i formUtredningen föreslår utbildning, omav

vilka lagar detskall skötas ochkontakter med olika myndigheter är
viktig delmed bankkontakter. Enviktigt känna till hjälpatt samt av

kännedom osynliga regel-ocksåutbildningen och rådgivningen är om
och sociala koder.ver

företag hos dem harEnligt utredningen bör intresset att starta som
uppehållstillståndtill sågoda förutsättningar för detta snarttas vara

tillräckligt ellerutbildningbeviljats. Saknas underlag för storam.m. av
flera kommuner samarbeta.i kommun, kanhomogena grupper en
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Utredningen föreslår också företagaren inom efterår före-att ett
bildande, skall kunna utnyttja konsulthjälp medtagets till tim-10upp

till kostnad hälften det normala konsultarvodet. Ommar anta-en av av
let erhåller bidrag uppgår till uppskattningsvisstarta-egetpersoner som
25 000 och hälften dessa utnyttjar det subventionerade konsult-av
stödet, blir kostnad för detta miljoner40 kronor.statens ca

Genom invandrare företag ofta inte hañatt möj-startar etten som
lighet bli medlem i A-kassan, får denne ofta den lägstaatt ersättningen

bidrag, kronor103 dag. lägsta bidragetstarta-eget Det uppgickav per
fram till juli 1995 till kronor338 dag och fram till juli till1997 240per
kronor dag. Utredningen föreslår det lägsta bidragetatt starta-egetper
ånyo höjs till 240 kronor dag. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsensper
beräkningar ökar kostnader med 115-120 miljoner kronorstatens per
år för sådan åtgärd.en

förhöjdaDet bidraget föreslås, liksom förslaget sub-starta-eget om
ventionerad konsulthjälp, omfatta samtliga erhållit bi-starta-egetsom
drag.

Som utredningen redan i kapitel 6 uttryck för, regionali-ärger en
serad behandling tillväxtfrågor och därvid frågan under-även attav om

kapitalanskaffning för invandrarföretagarerätta betydelse.storav en
Organisationer Internationella företagarföreningen i Sverige IFSsom
har här visat på intressanta utvecklingsmöjligheter. Utredningen
föreslår länsstyrelserna f°ar övergripande för tillvarataatt ett attansvar
det intresse och driva företag finns hosatt starta med ut-som personer
ändsk bakgrund. Utredningen föreslår sammanlagt 20 miljoneratt
kronor ställs till länsstyrelsemas disposition för fördelas mellanatt nya
eller redan existerande organisationer.

Finansiering och frågorandra finansiella

För företagaren frågorna verksamhetensär finansiering och till-om
gången till finansiella tjänster central betydelse.av en

Utredningen med tillfredsställelse bankernanoterar redanatt
genomfört vissa åtgärder för förbättrade kontakter med medpersoner
utländsk bakgrund. Utredningen dock bankerna kan förändraattanser
sitt arbetssätt ytterligare för behoven från den målgruppmötaatt stora

med utländsk bakgrund Förändringar enligtutgör. ärsom personer
utredningen både möjliga och önskvärda och de i flera fall kommeratt

ske kommersiella skäl.att I några fall bör dockrent åtgärder över-av
vägas.

finnsDet uppgifter bankerna återhållsamma med lämnaäratt attom
mindre krediter till företag. lånSmå till nystartade företag inteuppges
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särskilt lönsamma. Banklagskommittén har föreslagit tillståndattvara
längre skall kreditmarknadsföretag bedriver verk-inte krävas av som

samhet i liten skala. ökar enligt utredningen möjligheterna tillDetta att
marknaden förkreditgivare kommer in på lån till småföretag.nya

Banklagskommitténs förslag.Utredningen tillstyrker inte bristFör att
affärsidéer för verksamhetkrediter till goda i liten skala skallpå

i avvaktansaknas, föreslår utredningen på utbudet mindreatt att av-
utlåningskapacitetkrediter till företag ökar vid behov utökas.ALMI:s-

legal skyldighet för bankerna utföra betaltjänster ellerNågon ståatt
transaktionstillbehör till inlåningskonton föreliggertill tjänst med inte.

regeringen FinansinspektionenUtredningen föreslår i uppdragatt ger
praxis förundersöka hur bankernas konton och därtillär öppnaatt att

för utföra betalningar. Om behov föreligger börhörande tjänster In-att
föreslå ändrad lagstiftning.spektionen

i sin intemutbildning särskilt uppmärk-Några banker planerar att
kreditgivning till invandrare. bordefrågor Detta enligtomsamma

Ävenuppfattning gälla alla banker. de bankanställdasutredningens
organisation, Finansförbundet, har gjortfackliga uttalandestörsta ett

utbildning.värdet ökadom av en
beredas med hjälp s.k. credit scoring, statis-Krediter kan påav en

byggd metod för kreditprövning, Tekniken relativttiska analyser är
förekommande vid bedömning konsumentkrediter.I vilkenvanligt av

vid kreditbedömningutsträckning tekniken används företag inteärav
Med tanke på scoringtekniken innebärför utredningen.känt att poten-

endiskriminering bör särskild analys dettatiella risker för göras av
dettaUtredningen bedömer angelägen uppgiftområde. som en som

i framtida utredningsuppdrag.skyndsamt bör prioritet ettges
förbättra servicen till med utländsk bak-braEtt sätt att personer

enligt utredningen bankerna ökar antalet anställdagrund ocksåär att
ocksåsådan bakgrund. Utredningen rekommenderar ban-med atten

mångfaldsplaner.s.k.kerna upprättar
utfärdade efter rekommendation utred-Finansinspektionen av-

allmänt råd riktlinjer för hanteringningen under år 1998 ett nytt om-
etiska frågor, bl.a. innehållande råd likabehandling oavsett t.ex.omav

etiska företnisk bakgrund. enskilda bankernas och institutens rådDe är
föreslår denärvarande inte tillgängliga för allmänheten. Utredningen att

tillgängliga företiska råden i framtiden skall hållas allmänheten.
arbetsutskott tidigare iSvenska Bankföreningens har nämntssom

för ökade medsamråd med utredningen nyligen uttalat sig kontakter
med utländsk bakgrund. likartat uttalande har gjortsEtt avpersoner

Finansförbundet, de bankanställdas fackliga organisation.största
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Vid oenighet mellan bank och dess företagskund har kunden fören
närvarande inga andra alternativ obligatorisk skiljedom inteom en-
avtalats föra vid allmän domstol. obalans i eko-Denän att process-
nomiska finns mellan banken och särskilt de mindre ochresurser som
medelstora företagen, medför i realiteten prövning neutralatt en av en
instans ofta uteblir. företagare utländskmed bakgrund iHär är en
särskilt svår position.

Utredningen har fyra olika alternativ för förenklad tvist-övervägt
lösning. Utredningen föreslår banketikråd inrättas. Rådet skallatt ett
vid tvist mellan bank och dess företagskund kunna lämnaen en
rekommendation till lösning. förutsättningunder institutetsDetta att
klagomålsansvarige först frågan och klaganden därefter önskarprövat
få prövning. sådant förfarande bidrar enligt utredningen tillEtt atten
klargöra begreppet god banketik eller god bankstandard och bidrar
därigenom till ökad goodwill för hela banksektorn.en

ALMI har för närvarande möjlighet lämna nyföretagarlån tillatt upp
30 kapitalbehovet. sådana lån kan två års räntefrihetFörprocent av
beviljas. föreslås kunna bevilja nyföretagarlånALMI med tillupp
50 kapitalbehovet till subventionerad under två år.räntaprocent av en
Vidare föreslår utredningen skattefri avsättning någon be-att utan
gränsning till andel vinsten med till kronor200 000 underav upp en
femårsperiod skall tillåtas periodiseringsfonder.

Tillväxt

Även många nystartade företag förblir små finns det blandävenom
företag med invandrarbakgrund företagstartatssom av personer som

på tillväxt. Forskaren Johan Wiklund har särskilt undersökt till-satsat
växtföretag. hans undersökningar har andelen tillväxtföretagI ledssom

invandrare varit 8 bådei tillväxtföretag och i icke till-procentav ca
växtföretag.

svårigheterna, i förhållande tillDe övriga delar befolk-största av
ningen, har med utländsk bakgrund han eller hon skallnären person

företag. grundaren företaget från början inteHar kunnatstarta ett av
lägga bas förbra verksamheten, uppstår särskilda svårigheter atten
övervinna företaget skall utöka verksamheten.även när

finns flertal företagDet med framgång drivsett som av personer
med utländsk bakgrund. betydande del de framgångsrikaEn företa-av

har internationell förbas sin verksamhet, antingen importerardegen en
produkter eller den i Sverige etablerade verksamheten intemationa-att
liserats koncembolag bildats i andra länder. finnsDetattgenom
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påkontaktnät baseratinternationelltharexempel företagpå ettsom
hemland.tidigareföretagsledarens

verksamhetsinriktningochnäringsgrenaffärsidéer,skillnader iTrots
kännetecknarkarakteristiska dragdet finns vissahävdasdetkan att som

grund isinsamtliga falliFramgången harföretagen.framgångsrikade
harentreprenörsförhållningssätt. Därutöverochaffärsidébra etten

avgörandemarknaden spelatochaffärsidénsamstämmighet mellan en
för tillväxten.roll

rörelseidkarensundantagför framgångenDrivkraften är utan per-
viljarisker ochflexibilitet, beredskapegenskapersonliga att ta ensom

affärsidéen. Deförvalta den egnatill förmågankopplat attväxa,att
underläge. Detekonomisksocialt ochfrånframgånghar nåttflesta ett

starkframvuxitframgången hardockförefaller enursom om
motivation Såsjälva.företagarnaöverlevnadsstrategi hos gottoch en

motgångarochproblemuppkomnabemötahar kunnatsamtligasom
välplaneradeflexibilitet och reträttvägar.genom

Även företagetharfmansieringsfrågoma viktigavid tillväxt är men
positivverksamhetenvisarbank ochmedkontakteretablerat enen

huvudsakifinansiera tillväxtsvårigheternautveckling, torde att varaen
alla företag.fördensamma

förslagutredningensFinansiering av

förslag.utredningenstill finansieringförslagkapitel lämnas10I av
klassificeras i två DenkanUtredningens förslag gruppenenagrupper.

förslagallmänmänsklig Dessaochetiskförslag natur.är enavav
diskriminering ochfrågorintegrationspolitiken och tilltillknyter oman

ochintäkteri fonnvärderasinteförslag kansärbehandling. Dessa av
företags-förslagandrakostnader för Denstaten. avseravgruppen

förslagidelassin kanvilka iförhållanden,ekonomiska tur som
före-förslagochbakgrundutländskmedomfattar enbart sompersoner

omfatta alla företag.slås
finansieringkräverochutredningen lämnarförslagDe ensomsom

ochför framtideninvesteringarbör betraktasstatliga medel,med som
medverkaskallåtgärdernaföreslagnakostnader.löpande Deinte som

för lan-börjar arbetakapitalochhumankapitaloutnyttjattill annatatt
och lan-förtillinsatsernablir såledestillväxt. På sikt statendets nytta

dets invånare.
alltförÅtgärderna utredningen, ienligthittills,invandrare harför
utred-Enligtsocialpolitiken.delutsträckning betraktatsstor avsom en

syssel-skapainriktassnabbtsamhällets insatserbör attningen
skapas.företaganställning ellersättning att egnagenomgenom-
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förändringDenna inriktningen medför kostnader, uppstårattav som
vid genomförande utredningens förslag, till betydande del inte krä-av

helt medel endast förändrad inriktning och användningutanver nya en
tidigare anslagna medel.av

föreslårUtredningen länsstyrelserna tilldelas sammanlagt mil-20att
joner kronor användas och fördelas till bl.a. redan existerande elleratt
till nybildade för stimulera ökat företagande. Dessa medelatt ettorgan
bör från anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande.tas En

regional plattform för arbeteDO:s föreslås sammanlagtattny genom
omkring knyts25 till länsstyrelserna. Den sammanlagdapersoner
kostnaden i utbyggt skick beräknas uppgå till 10 miljoner kronor.- -

medel föreslåsDessa disponerade från ovannämnda anslag för flykting-
mottagande.

förbättraFör beslutsunderlaget för åtgärder för invandrares före-att
tagande föreslår utredningen 10 miljoner kronor åratt avsättsm.m. per
för detta ändamål och denna förhållandevis blygsamma satsningatt
finansieras omprioritering inom för rådande forsk-genom ramen
ningsanslag.

höjningEn det lägsta bidraget från 103 kronor till 240starta-egetav
kronor dag föreslås utredningen. Kostnaden för detta uppgår tillper av
115-120 miljoner kronor. Utredningen föreslår också de erhål-att som
lit bidrag skall, för till 50 subventionerat kon-starta-eget ett procent
sultarvode, kunna utnyttja konsulttimmar.10 Statens kostnader för
detta beräknas till omkring miljoner40 kronor. Medel för dessa två
förbättringar för förutsättningarna för få igång företag, föreslåsatt nya
disponeras från anslaget för Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Utredningen föreslår möjlighet för nyetablerade företagatt att-en
begränsning till andel vinsten under femårsperiod fåutan av en-

maximalt 200 kronor.000 Utredningen förutsätteravsätta att staten
åtgärden kommer få in betydligt i skatteintäkter vadatt ängenom mer

åtgärden kostar i form förlorade ränteintäkter på omkring 75 mil-av
joner kronor år på grund uppskjuten skatt.per av

Utredningen bedömer förslagen möjlighet för ALMIatt attom en
öka sin utlåning från 30 till 50 det totala kreditbehovet förprocent av
nyföretagarlån vidALMI behov skall få ökad församt att en ram
utlåning, inte medför några ökade utgifter för Dettastaten. samman-
hänger med utredningen också föreslår sänkt subventionsnivåatt en av

under de två första åren kreditens löptid.räntan av
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen dessa samtligaatt ovan

angivna förslag kan finansieras omprioriteringar befintligagenom av
anslag eller intäkter utredningens förslag ökaratt statensgenom genom
i förhållande till utgifter.statens
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förslagutredningenskonsekvenserVissa av

utredningenskonsekvenservissaocksåbehandlaskapitel 10I av
skall inlem-integrationspolitikenföreslagitharUtredningenförslag. att

ske bl.a.föreslåstillväxt. Dettaföråtgärdernastatligai de genommas
bland in-företagandeökatförsamordnar insatserlänsstyrelsernaatt

för-Utredningensregionalpolitiken.föråtgärdermed andravandrare
detinsatser-slagskildatillmöjlighetertillsyftarslag att avge

region.respektivebäst idet ärsätt
underlättakommerförslagutredningens ettgenomförande attEtt av

bakgrund. Genomutländskmedför allanyföretagandeökat personer
försörjningfå sinsvårtsärskilthafthittillskvinnor att genomatt

ökad jäm-tillbidraförslagutredningensanställning, kommer att en
kvinnor.ochmellanställdhet män

brotts-förslagutredningensharuppfattningutredningensEnligt en
företag.nystartadeochblivandeföreffektförebyggande
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Inledning2

Bakgrund2.1

omstruktureradintemationaliserad ochUtvecklingen går alltmermot en
befolkningsstrukturer och föränd-värld, vilket medför förändringar i

medför såväl problemringar i ekonomiska förutsättningar. Detta som
i riktningländer kan leda förändringarnamöjligheter. De motensom

och detbefolkning och utnyttja det visionäraharmoni för landets nya
intellektuell stimu-blir gäller såvälekonomiska klimatet vinnare. Detta

Utredningensekonomiska förhållanden.lans för människorna som
för landetsutveckling för ökad jämlikhetarbete led i dennaär ett en

ökad ekonomisk tillväxt.befolkning och en
1970-talet prägladesvärldskriget och fram till börjanEfter andra av

levnadsstandardekonomisk tillväxt och allt ökandeSverige av en en
arbetslöshetför befolkningen. rådde full sysselsättning och någonDet

arbetskraftrådde det brist påfanns praktiskt inte alls. Tvärtomtaget
värvadesarbetskraft från utlandet. Bl.a.och till Sverige värvades om-

1940-talet och i börjanfrån Italien i slutetkring 0005 av avpersoner
l950-talet.

1970-taletjämförelsevis höga löneläge underSveriges samt en
till rationaliseringeffektivisering bidroggenerell strävan mot av

år uppgick tillnäringslivet. Antalet anställda inom industrin, 1976som
minskat till knappt miljoner år 1998.miljonerpersoner, har 0,81,1ca

tjänstesektom ökatantalet anställda inom den privataharDäremot
till omkring miljoner årunder denna tid, från drygt l miljon år 1976 1,3

1998.
jämförelsei internationellarbetslösheten i Sverige,Den öppna som

ochsärskilt under delen 1980-taletlegat på låg nivå, ökade senare aven
omkringuppgick i slutet år till1998 7 procent.av

arbetskraftsundersökningar.Källa: SCB:s
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Invandringen bestod fram till omkring till heltår 1970 dominerande
del från de nordiska länderna, särskilt från Finland. Mellanav personer
de nordiska länderna rådde också passfrihet fr.o.m. ochår 1959 inte
heller fanns det några generella hinder söka arbete imot att ett annat
nordiskt land. Antalet politiska flyktingar också litet. Under helavar
1970-talet uppgick flyktingarantalet till i tal 10 000runt personer.
Under 1990-talet har antalet flyktingar uppgått till omkring 150 000

personer.
Under och 1960-talen1950- hade invandrarna högre sysselsätt-en

ning majoritetsbefolkningen. skillnad krympte gradvisDenna ochän
hade utjämnats under 1970-talet. Därefter har invandrarnas grad av
sysselsättning kommit alltmera understiga de inföddas. Svårighetenatt

få arbete har varit särskilt för från utomeuropeiskaatt stor personer
länder.

europeisk jämförelseI de svenska företagen minststörreen svarar
anställda för250 del sysselsättningen. omkringdeAvstoren av

183 000 privata företag med anställda drev verksamhet år 1997som
fanns det 970 storföretag med sammanlagt 700 anställda000nära nära
i Sverige. utgjordeDetta 36 det totala antalet anställda iprocent av
privata företag. de s.k. microföretagen företag högstI med 9 anställda-

Åruppgick antalet anställda år till omkring1997 430 000 personer.-
fanns anställda1997 drygt 440 000 företag utan

arbetstillfällenaDe i utsträckning inom tjänste-stornya genereras
sektom. råder dock betydandeDet enighet industrisek-ävenatten om

måste utvecklas. nytillkomnaDe arbetstillfällenatom startgenom av
företag inom industriproduktionen inkl. byggnadsverksamhetnya

uppgick under åren 1996 och 1997 till respektive8 000 9 000ca per-
Motsvarande antal inom tjänstenäringama uppgick till drygtsoner.
respektive drygt40 000 000 Omkring de45 80 procentpersoner. av

nystartade företagen ingår således i tjänstesektom.
Under åren och startades omkring1996 1997 27 000-28 000

genuint företag. begreppet genuint företag verksamhetenI ärnya nya
avgörande och i nyssnämnda uppgifter ingår inte ägarbyten eller änd-
ringar juridisk form för redan befintliga företag. statistiken ingårIav
endast företag med årsomsättning på minst 30 000 kronor år. Deen per

företagen startades till 20 med in-uppemot procentnya av personer
vandrarbakgrund.

2Källa: SCB, Centrala företags- och arbetsställeregistret CFAR.
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Utredningens2.2 huvudsyften

i föregående avsnitt lämnade uppgifternaDe sysselsättning,om
näringslivets struktur och invandring visar behovetpå företagattav nya

och befintliga företag finns kvar och kan utvecklas. Vinstenstartas att
för samhället går från arbetslöshet till arbete eller tillnär egeten person
företagande med försörjning tilluppgår belopp.storaegen

denFör utredningen huvuduppgiften lämna förslag vilkasär attena
genomförande leder till ökad nyetablering och försörjningen som egen
företagare, dvs. få mänskliga och ekonomiska verka föratt attresurser
tillväxt. Därvid det ekonomiska perspektivetstår i centrum.

Utredningens andra huvuduppgift demokratisk och etiskär natur.av
med utländsk bakgrund har för närvarande intePersoner förut-samma

sättningar majoritetsbefolkningen och driva företag. Dettaatt startasom
iblandhar saklig bakgrund. Invandrare har i regel inte omgåen-renten

de tillräckliga kunskaper landet, kännedom rådande regelsystemom om
för driva företag.kunna Enligt utredningen bör invand-att ettm.m. en

lyfta frånmöjlighet sig detta kunskapsunderläge. Menattrare ges upp
detta invandrare attityder och till och med direkt diskrimi-utöver möter

nering eller andra förhållanden försvårar dennes inträde i detsom sven-
ska samhället och i affärslivet. Inträdesbarriärema kan betydande.vara

barriärer eller hinder bestårDessa regler, eller arbetssättav normer
utformats under majoritetsbefolkningens villkor och medförsom som

nackdelar för inte vistats så länge i landet. utredningensIpersoner som
andra huvuduppgift ingår peka på dessa förhållanden lämnaochatt att
förslag till hur hinder skall undanröjas.

Därvid blir också möjlighet klaga, få prövningatt utom-en en av en
stående instans, betydelsefull del utvecklingen. få tillFör atten av
stånd drivkrafter för lika möjligheter i affärslivet bör tvister i vissa fall
kunna i andra former i kostsam civilprocess. Invand-prövas än en
rarföretagen och inte heller i övrigt de mindre och medelstora före--

har i regel inte för få sin sak prövad allmäntagen attresurser av en-
domstol. skäl finns förDe konsumentskydd för privatpersoner,som
finns enligt utredningen i vissa fall också för företag befinner sig isom

läge.sämreett
Vid ankomsten till Sverige befinner sig invandrare i underlägeetten

vad gäller möjligheterna och driva företag. Målet dessaatt starta är att
efter information och utbildning, skall ha de kunskaperpersoner, som

centrala för blivande företagare. Efter och vid drift företagär starten av
skall sedan med utländsk bakgrund ha möjligheter ochpersoner samma
skyldigheter övriga företagare i landet.som

dessaFör nå mål utredningens utgångspunkt ökad för-äratt att en
ståelse och anpassning nödvändig såväl från företagaren med- -
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affärsverk-i sindenneför de aktörerutländsk bakgrund mötersom
byggeroch tänkesättenligtaktörer verkarsamhet. Dessa somnormer

befolkningsstmkturförändrademajoritetsbefolkningens villkor. Denpå
hän-årtiondena har i mångafått under deSverige har senastesom

agerande har förförändratprägel i affärslivet. Ettseenden sinsatt
föränd-marknadsförutsättningamablivit nödvändigtföretagmånga när
företagoch dessaaffärsmöjlighetertillvaraMånga företagrats. tar nya

affärskontakteri sinatilldärvid också benägnablir mönsternya
förändringar i policy-ochmarknadenFörändringar i arbetssätt på

småföretagen.i Ii storföretagensannolikt långsammarefrågor sker än
vilkasandel storföretaginternationell jämförelseSverige finns i storen

betydelse för företagareställningstagandenocharbetssätt är storav en
utländsk bakgrund.med

ochinvandrare2.3 Begreppen
invandrarföretag

bakgrundmed utländskanvänds uttrycken personerdennaI rapport
endastDärvid inräknas inteinvandrare begrepp.och synonymasom

miljonutrikes födda dessa utgör närmare utanär ensompersoner ~-
föddabåda föräldrarnaellerhar förälder utom-även personer som en

invand-inkluderas i begreppetsistnämndalands. När även personer
människor tillkategorii dennarare uppgår antalet om-avpersoner

kring miljoner.1,6
invandrarföretag ochbegreppetutredningen användsdennaI

bakgrund för de företagutländskmedföretag drivs personersom av
i före-definitiondeninvandrare enligtdrivs använtssomavsom

Även och allmängiltigklarinte finns någonstycke. detgående om
det ändå vadinvandrarföretagare framgårsådefinition termenav

yrkeoch hans/henneshärkomstnämligengrundar sig på, ägarens som
omfattar allaförslagöverväganden ochUtredningensföretagare. perso-

härkomst riske-grund sinenbart påmed utländsk bakgrund avsomner
Sverige.företagare iandrahamna i lägesämre änettattrar
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2.4 Utredningens arbetssätt och
betänkandets uppläggning

förverksamheten skall finansieras ofta den viktigaste fråganHur är en
särskiltblivande företagare. med utländsk bakgrund har,Personer om

endast få Sverige, svårigheter finansiera verk-denne bott några år i att
nytänkande i dessasamheten lån. få till ståndFör att snarast ettgenom

kontakt medfrågor, har utredningen redan under arbetets gång varit i
bankpersonalensFinansinspektionen, Svenska Bankföreningen och

fackliga organisation, Finansförbundet. Resultatet dessa kon-största av
takter redovisas i kapitel

utred-få information och perspektiv skilda frågor, harFör påatt
ningen haft Sammanträffande med invandrarföretagare och ettett sam-
manträffande forskare, m.fl.med antal debattörerett

utredningen tagit delenlighet med utredningens direktiv harI av
diskriminering DOdokumentation hos Ombudsmannen etniskmot

tagit hänsyn till Banklagskommitténs arbete.samt
invandrarföretagan-kapitel lämnas historisk tillbakablickI 3 en

fakta-det i Sverige. kapitel också, för lämna läsarenI detta attges
ställningstaganden ochuppgifter och bakgrundsbild till utredningensen

kapitel finnsförslag, vissa statistiska uppgifter företagandet. 3Iom
företagande iockså redogörelse för frågor invandraresnågraen om

grundläggandenågra andra länder. kapitel utredningen någraI 4 tar upp
inträdesbarriärer till det svenskautgångspunkter, såsom frågor sam-om

hället och behovet företag.av nya
diskrimine-kapitel beskrivning begreppetlämnas ingåendeI 5 en av

reglerring. kapitlet beskrivs bl.a. reglerna i Sverige och EU:sI om
diskrimineringsaspekterdiskriminering. Vidare någraredovisas som

samordningbehandlats kapitel lämnas bl.a. förslagDO. I 6 avom enav
regionala till-flyktingmottagande och dekommunersättningama för

växtavtalen.
frågorkapitel behandlas särskilda problem ellerI de7 personersom
företag. Frågormed utländsk bakgrund de skallmöter när starta om

företagarenblivandefinansiering central fråga för denärsom en --
behandlas dock i kapitel

invandrarbakgrundmedMånga de företag drivs personerav som av
företag-tiotalsmå familjeföretag. kapitelI 9är ettpresenteras success

arbetstillfällen.antalstories vuxit och därigenom berett ett nyasom-
kapitelförslag lämnas i 10.Förslag till finansiering utredningensav
vad gällerutredningens förslagredovisas konsekvensernaDär också av

och brottsförebyggan-brottslighetenregionalpolitiken, jämställdheten,
det. .
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direktiv återfinns statistiskaUtredningens i bilaga l och vissa upp-
gifter invandrares företagande i Sverige lämnas i bilagaom m.m.

Från invandrar-Ali Najib. BilagaB. 3upprättats expertensom av
företagsamhet till tillväxtdynamik,generell har upprättats expertenav
Hedi Bel Habib. bilaga utförligt i betänkandetsI 4 redovisas änmera
huvuddel lokala initiativ för företagande.två stimulera Som bilaga 5att

intagits brev från utredningenhar Finansinspektionen tillett om nya
etiska regler för institut står under inspektionens tillsyn.som

Beskrivningen i kapitel Tillväxt framgångsrika invandrar-och
företag, baseras delvis medantal intervjuer gjorts antalett ettsom
framgångsrika företagare. beskrivning dessa företagare och derasEn av
företag återfinns i bilaga framstående forskare och debattörerFyra
har beretts tillfälle lämna förslag till invandraressynpunkter ochatt
företagande i Sverige. bl.a. arbetarThomas Gür,Dessa är: som som
ledarskribent vid Svenska Dagbladet, Nordlund, docent iSven
ekonomisk historia vid Umeå universitet, Pripp, etnolog vidOscar
Södertörns högskola, och Johan Wiklund, ek.dr. vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. finns i bilagaDeras delEnuppsatser

förslagen och redogörelsema har i betänkandetsåtergettsävenav
huvuddel

Författarna till bilagoma och själva för framställningen3 7 svarar
och innehållet i sina och inlägg. bilaga återges åsikterI 6uppsatser som
framkommit vid intervjuer med antal framgångsrika invandrarföre-ett

Framförda åsikter intesåledes de intervjuades och utred-ärtagare.
ningens.
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Invandrarföretagande historik och3 -

vissastatistikuppgifter

Historik3.1

vid 1980-talets efterkrigstidens allvarDet mitt svenskar påvar som
upptäckte invandrarföretagarna och deras företagande. detHur var
möjligt förklaring hadekan invandringen före 1980-taletEn attvara
annorlunda karaktär och ekonomiska förutsättningar. Goda konjunk-

och efterfrågan på arbetskraft fram till första hälften 1970-turer stor av
talet bidrog till dölja invandrarföretagandet. faktum småföre-Detatt att
tagsamheten generellt minskade i betydelse följd närings-som en av
livets fortgående koncentration kan ha bidragit. deEn attannan var
fram till denna tidpunkt främst utgjordes invandrare var merav som
kulturellt och rasmässigt besläktade med svenskar och därför inte upp-
märksammades på det kan också ha med hurMensätt. göraattsamma

i allmänhet betraktade invandrare, deras liv och verksamhet.man
Främlingama, invandrarna, förfanns där ändå inte. De attmen var,

den dencitera amerikanske sociologen Erwin Goffman, föremål för
taktfulla för-ouppmärksamheten". ignorerade deras existens.Man De
bigicks med tystnad. gällde invand-osynliggjordes.De Detta även

främlingarnas företagande. och 1990-talens ökandeMed 1980-rarnas,
arbetslöshet, växande invandring utomeuropeiska länder träddefrån
såväl invandrarna, främlingama, företagande fram skug-derassom ur

synliggjordes. blevDe De dom.gorna.
Vad förmånga svenskar föreföll hade i själva verket långanyttsom

invandrar-i svensk historia. antaletDet detrötter storanya var
iföretagare. har aldrig funnits invandrarföretagareDet så många som

mandet och gäller sig talar1980- 1990-talens Sverige. Dettasena vare

Redogörelsen "Invandrarföretagande i Sverige his-utdrag frånutgör ett en-
torisk tillbakablick Nordlund, i ekono-se bilaga 7, skriven docentSvenav
misk historia vid Umeå universitet.
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svenska företagareutländskt medborgarskap ellerföretagare medom
frågor i dag brottas medmed utländsk bakgrund. Bland de som man

invandrar-blir företagare, påhör bl.a. varför och hur invandrare synen
spelaroch deras verksamhet och kanföretagare och vilken roll de

social utveckling. blirekonomisk och Detkomma spela i svenskatt
vilka erfarenheter invand-utifrån dessa perspektiv intressant att avse

funnits tidigare och vadrarföretagsamhet och invandrarföretagare som
de har i dagsägaatt oss

Sverigei alla tider, såväl i inter-Invandrarföretagare har som
handelns och ekonomins intematio-intimt hört ihop mednationellt,

dess förutsättningar, karak-invandrarföretagande,nalisering. Synen på
skiftat. Stundtals harberoende på tidpunkt,och konsekvenser har,tär

pionjärer ellerkapitalismensde den framväxandeuppträtt settssom
och stagnation. Vissa perioderfrälsare i tider ekonomisk krissom av

invandrarföretagare motarbetats ochinvandrarföretagande ochhar
sysselsättning och företagare.inhemsk kultur,betraktats hot motsom

vägröjare för idéer,fungerat bärare ochPå och har degott ont nyasom
maktstrukturer.distributionsfonner och Medproduktions- ochvaror,

talaperiodindelning grannlaga kanreservation för all är treatt man om
förstainvandrarföretagandets historia. Den gårperioder i det svenska

decennium. andra1800-talets första Denfrån högmedeltiden fram till
världskriget. tredjebörjan till andra Densträcker sig från 1800-talets

omfattar efterkrigsperioden.
främst frånoch 1700-talenInvandrarföretagama kom under 1600- -

del dessaSkottland och England.olika tyska EnHolland, stater, av
ibland långsiktigtbetydelse ochetablerade rörelser fick stor somsom

ekonomisk utveckling.roll i svensk Denkom spela viktig storaatt en
vallonen och holländarenbland de utländska företagarnafixstjäman var

Sveriges ochmitten l600-taletLouis vidDe Geer störstevaravsom
emellertid inte Eliframgångsrike företagare. Hanmest ensam.var

ekonomiska historia rad invandrare,Heckscher i sin svenskanämner en
utrikeshandel,gruvindustri, handel,gjorde viktiga insatser inomsom

tjärindustri tyskarna Reinholdde bådametall-, järnbruks- och Ta t.ex.

Z Bonniers. Stock-ekonomiska historia, I22, II:l.Eli Heckscher, SverigesF.
holländare bröderna1600-taletholm Hit hörde under1936, 1949. t.ex. som

gruvdrift bl.a. i Nasatjäll,ägnade sigAbraham och Jacob Momma stor-som
tjärindustrinStockholm, ledaren for Janköpmannen Abraham Eyck i vanvan

i Göteborg. FrånAnthony Knipeoch den köpmarmenSwinderen, engelske
och FrancisSamuelengelsmännen Worster1700-talet kan bl.a.nämnas

framträdande roll inom svensk utrikeshandel,Jenning handelsfirmor hadevars
och inom metallindustrinBernhard Beskowden tyske Stockholmsköpmannen

Lewisskotten Thomas insatser.
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Rademacher och under 1600-talet grundlade denHerman Dassau som
framgångsrika stålmanufakturindustrin i Eskilstuna. fanns ocksåHär

skotten Colin Campbell, år grundade svenska Ostin-1731t.ex. som
diska Kompaniet, och längre fram l700-talet göteborgsköpmannen
britten William Chalmers. Invandrarföretagama hade tvekanutan ett
avgörande inflytande på den utveckling ledde till Sverigeattsom mer
och kom integreras i den internationellt framväxande handels-attmer
kapitalistiska marknaden under 1600- och 1700-talen.

Invandrarföretagande under växande ekonomisk nationalism

blev viktigare tidigareDet skydda inhemska och kontrolleraän attnu
utländska intressen. Staten kom därför inte i lika utsträckningstor som
under l700-talet själv duktiga utländskat.ex. att uppmuntra entre-

söka sig hit. infördes restriktioner visaviDet radprenörer att en
utlänningars driva näring. tidigareMan den lik-rätt övergavatt
ställigheten mellan inländsk utländskoch driva näringFör attman. som
utlänning krävdes Kungl. Majzts tillstånd. Lagstiftningen rörandenu
utlännings näringsrätt skärptes radikalt ibestämmelserna 1864genom
års näringsfrihetsförordning tillkom under frihandelnsNF. NF guld-

näringslivetålder. banade förDen omfattande liberaliseringväg en av
samtidigt den lade grunden för nationalistisk och klart diskri-som en
minerande lagstiftning visavi invandrarföretagande. Kanske denvar
också uttryck för l700-talets etniskt pluralistiska svenskaett att sam-
hälle långt borta.nu var

främlingsfientligaNF:s bestämmelser invandrares företagandeom
kom, med mindre förändringar, gälla fram till 1960-talets slut. Föratt

få tillstånd driva rörelse måste utlänningen visa han/hon hadeatt att att
god vandel, den tilltänkta verksamheten till gagn, inte kon-att var
kurrerade med inhemsk verksamhet och inte stred svensk affärs-mot
sed. emellertid i särklassDen viktigaste institutionella barriären för
invandrarföretagande, såväl i slutet 1800-talet på 1940-t.ex.av som
och l950-talen, kravet utlänningen uppvisa säkerhetmåste förattvar

skatterårs till och kommun. Lagstiftningens krav och ansök-tre stat
ningsprocessens ofta förödmjukande och obehagliga undersökningar
bidrog vidare till många invandrare föredrog medväntaatt att att starta
rörelse tills de blivit svenska medborgare. minst gällde detta underInte
mellankrigstiden och under de första decennierna efter andra världs-
kriget. Trots de hinder de näringsrättsreglema skapade locka-som nya
des utländska med kapital och industriellt eller kom-entreprenörer
mersiellt kunnande landets utvecklingsmöjligheter. Till dessa hördeav
tyska, skotska, engelska och danska invandrare företag i del fallvars en
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gjorde viktiga insatser handel, maskin-inom branscher bryggeri,som
skogsindustriverkstäder, textil- och Unionen mellan Sverige och

fickNorge också driftiga verksamheter.norrmän att starta
negativa reaktionerna visavi judisk invandrarföretagsamhetDe

fanns under hela mellankrigstiden. blev väldigt tydligt efterDetta år
i samband med ankomsten judiska flyktingar från Nazi-Tysk-1933 av

land. Under 1930-talet förblev arbetsmarknadeni den svenskastort sett
stängd för de flyktingarna. försöktetyskjudiska del dåNär atten
överleva verksamhet detta upphov till starka antisemi-genom egen gav
tiska stämningar inom svensk småföretagsamhet.stora grupper av
Bland de omständigheter allvarligt försvårade de judiska flyk-som
tingamas möjligheter idka rörelse andra världs-under 193 O-talet ochatt
kriget protyska eller pronazistiska företagare olikasvenska ochvar
intressens försök arisera näringsliv/lsvenskt de svenskaMen ävenatt
myndigheterna oftaintog negativ hållning till judiska invandraresen
ansökningar driva rörelse. själva verket avslogs utländskaIrätt attom
judiska ansökningar, medborgarskap, under hela mellankrigs-oavsett
tiden någon etniskänmer annan grupp.

invandrarföretagareEfterkrigstidens invandrarföretagande.och
Vad vi dessavet om

det första har de radikalt annorlunda grogrund. Sverige blirFör en nu
invandringsland och i förhållande till sin storlek ganskaett stort
europeiskt invandrarland. invandrarföretagama ochAtt deras rörelser
på utländska dotterbolag och ägandesätt närvaronsamma som av av
svenska företag föruttryck fenomen, nämligen den svenskaär samma
ekonomins snabbt växande internationalisering oftanågotär som
förbises. Invandrarföretagandets institutionella och ekonomiska villkor

vidare mycket olika beroende vilken period efterkrigstidenpåutser av
talar Egentligen kan i dessa avseenden tala tvåman om. man om

perioder, före och efter början 1970-talet. till slutet årFram 1968av av
gällde diskriminerande regler,NF:s vilket medförde deatt merparten av

3 Gårdlund,Se: Torsten Tiden, Stockholm 1942. Götaverken och Jonsereds
textilfabriker startades britterna Alexander Keiller och William Gibson iav
Göteborg, bland betydelsefulla tyskar kan Johan Carl Kempenämnas som
startade sågverksrörelse eller dansken Schumacher etablerade fab-C.W. som
riksrörelse inom bagerihanteringen i Stockholm.
4 Flyktkapitalbyråns arkiv, Hemliga arkivet, vol Utländskt intresseRA, och
inflytande på svenskt näringsliv erfarenheter postgranskningen; Tyskaav
försök till kontroll svenska företag står under judiskt inflytande; PMav som

iakttagelser vid censurväsendet 15-30.l0.1941.om
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utrikes födda företagarna startade sina rörelser först efter deatt natura-
Därefter, Sverigesliserats. med inträde i och den begynnandeEFTA

svenska anpassningen till den allmänna ekonomiska integrationen i
undanröjdes successivt skillnader mellanVästeuropa, svenskar och

utlänningar det gällde driva näring för definitivt försvinnanär rätt att att
1990-taleti början på Vad landet fram till början 1970-talet ansågsav

behöva kapitalstarka och duktiga invandrarföretagareinte utanvar
arbetskraft. Arbetskraftsinvandrama dominerade. kom från Norden,De

Jugoslavien och Grekland. Flyktingama kom främst frånVästeuropa,
Östeuropa.de Sovjetunionen kontrollerade kommunistländema iav

Efter mitten 1970-talet den ekonomiska tillväxten, behovetavtogav av
arbetskraft minskade samtidigt flyktinginvandringen ochsom mer mer
ökade i betydelse. Flyktingama kom i stället främst från Västasien,nu

Afrika.Latinamerika och
kanskedenna bakgrund skulle förvänta sigMot invand-attman

rarföretagare och invandrarföretag marginell företeelseytterstvar en
1980-talet.°före mitten bilden inte riktigt. tillDen Istämmer motsatsav

småföretagare i övrigt ökade företagarna bland invandrarna. Antalet
invandrarföretagare inom samtliga näringsgrenar år 1960 år11 000,var

och1970 14 000, år 1980 20 000 år 1990 22 000. siffror iDessa ärca
störreunderkänt. verkligheten antalet företagare/företagI var

Invandrarföretagama hade fram till 1980-talet uteslutandenästan
europeiskt med utomeuropeiskt ganska få.Deursprung. ursprung var

5 Enligt lagen den blev utlänning29.11.1968, SFS 1968:555, med bosätt-
ningstillstånd jämställd med svensk medborgare det gällde drivanär rätten att
handel och idka näring. Med lagen den 1.1.1976, SFS 1975:1361, jämställdes

med uppehållstillståndalla utlänningar och alla nordiska med-även permanent
med svenskar det gällde driva näring.borgare Dessutom komnär rätten att

andra kategorier utländska medborgare i rad avseenden likställasäven attav en
med svenska medborgare. gällde vissa fria yrken, fiske och vissa for-Det t.ex.

jordbruksverksamhet.mer av
6 siffror redovisar antalet invandrarföretagare i Sverige under efter-De som
krigstiden utrikes födda såväl utländska svenska medborgare. Deavser som
utrikes födda svenska företagarna gäller inte svenskar fötts utomlandssom av
svenska föräldrar endast utrikes födda f.d. utländska medborgare.utan
7 Uppgifterna baserar sig på Folk- och Bostadsräkningarna årenFoB 1960,

och och i dessa kommer vanligtvis inte aktiebolagen1970, 1980 1990 man
då de flesta innehavama dessa registrerade direktörer, dvs.ärav som som an-
ställda i de företagen. Siffrorna förmedlar följaktligen handelsbolag,baraegna
familje- ensamföretag eller själwerksamhet. vidareoch företagareDe avser

fiske och Sålundainom jordbruk, binäringar. tillhörde år och3 000 1960ca
omkring år dessa branscher. flesta dessa nordiska2 700 1970 De av var
invandrare och estniska flyktingar, däribland del estlandssvenskar.en
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företagare.lite drygtBland dessa turkarna med 300år 1980 störstvar
År födda i utomeuropeiskafjärdedel företagarna1990 nästanvar en av

fortfarande turkarna medländer. blandStörst utomeuropeerna var
med drygtföretagare. Därefter kom iraniema 500. Denl 700 stora

mellan åren 1960-1980 nord-majoriteten invandrarföretagama varav
och femte ibor och fjärde född iVar Västeuropavästeuropeer. varvar

Östeuropa. polacker, ochBland flyktingarna det främst ungrarevar
nationaliteter underbalter denna tid blev företagare.under De somsom

efterkrigstiden fram visade intressehela till år 1990 störst att starta eget
tidpunkt och nationalitetdanskar och tyskar. flestaDe oavsettvarvar
företagare kvinnor.fjärdedel efterkrigstidensDrygtmän. varen av

bland polacker. deandel kvinnliga företagare fanns AvStörst t.ex.av
kvinnor. flestaföretagarna fyra tiodrygt 600 polska år 1980 Devar av

erfarenhethade längreägnade sig åt verksamhet avensom egen
medborgare. de årsvenska förhållanden och svenska Av 1990var

nordboma ochverksamma företagarna hade fjärdedelar 60-80tre av
i Sverige längrede med europeisk bakgrund vistats änprocent av annan

tidpunkt fyraBland de turkiskfödda hade vid15 år. tresamma av
likhet med svensk småföre-företagare varit i landet längre tio år. Iän

utrikesföddas rörelser ha hafttagsamhet i övrigt förefaller de en
hade tvåbegränsad livslängd. Under perioden 1960-1990 treav

fanns år ungefärföretagare försvunnit efter tio år. de 1960Av som var
invandrarföretagamabransch därkvar tjugo år10 Denprocent senare.

uppmärksammatsunder efterkrigstiden ochoch deras företag mest
restaurangbranschen.också fått omfattning hotell- och Detstörst är

där de utrikesfödda företagarna ifinns emellertid andra områden
ochväxande grad fått betydelse. Hit hör byggnads- verk-större

verkstadsföretag understadsindustrin detaljhandeln. Bland desamt som
flyktinginvandrare1960-talen startades arbets- och kom1950- och av

fall mellan anställda.del och kunde i del ha 150-200växaatten en
framför allt företagare med inriktningtjänstesektom harInom

reparationsverkstäder och serviceföretag kraftigt ökat.
vissa efterkrigstidensVi länge inte mycket varförså såänvet avom

känner vi särskilt mycketinvandrare valde bli invandrare. hellerInteatt
lätt tolka dentill deras betydelse för svensk ekonomi. Det är attom

alltsedan 1970-talet främststarka tillväxten invandrarföretagare somav
bland utlänningar ochkonsekvens den växande arbetslöshetenen av

invandrarföre-utrikesfödda svenskar. detta reducerarGör manman
till fråga tillfälligaoch deras verksamhet enbarttagama en om

del sanningenlösningar och överlevnadsstrategier. säkert iDet är en av
fall. fallet med del föregångarna undermånga Som t.ex.var en av

del kunde företagandet, också eller samtidigt,1800-talets senare vara
och/elleruttryck för oberoende sågsträvan större attmot man
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tillväxtenockså deutvecklingsmöjligheter. finnsDet attmenar avsom
starkadecennierna och deras oftainvandrarföretagare under de senaste

exempelskulle kunna moderntinriktning s.k. mikroföretagpå ettvara
förofta uppträderinvandrarföretagarepå representanteratt nyasom

och former.idéer
Även invandrarföretagandet bär säkert frönmodernadet rättsom

sysselsättning, tillväxt ellerutnyttjade kanvårdade och nyagenerera
i framtiden.verksamhetsformer

statistikuppgiñerVissa3.2

finns iinvandrarföretagdetta avsnitt bild hur mångaI somges en av
och dessa företaginom vilka branscher och hurSverige är.storanu

Även ochhur företagfrågor många mänstartas avom nya som
antal företag,flest respektive minstkvinnor, i landet det startasvar

besvaraskommer att

invandrarföretagandet utHur ser

det i Sverige vid slutet år omkring 40 000Enligt fanns 1996SCB av
ocksåklassen anställda. Uppgifiema omfattarinvandrarföretag i 0-19

dockenmansföretag anställda. Uppskattningsvis fanns det 20 000utan
År startadesinvandrarföretag med anställda år. 199720-199 samma

detinvandrarföretag. fannsytterligare slutet år 1997200 I5 nya av
bran-invandrarföretag i samtligasåledes uppskattningsvis drygt 65 000

samtliga små-scher, exklusive jordbruk. 12Detta motsvarar procent av
fortfarandeinvandrare totaltföretag i landet, vilket betyder äratt sett

befolk-förhållande tillsmåföretagare iunderrepresenterade bland
eftersom femteförhållande börjar förändrasningen. Detta nyttvartatt

invand-medi dag i Sverigeföretag startas startas av en personsom
rarbakgrund.

bransch ochfördelat påTabell visar invandrarföretagen3.1
dvs. företagtjänstesektom,anställda. klart dominerande sektornDen är

tjänstenäringar.och övrigainom handel, hotell,restaurang, transport
Övrigasysselsatta. 16dessa sektorer finns de84Inom procent pro-av

8 Statistiskamaterial från delsUppgifiema i detta avsnitt bygger på
verk-villkor ochenkätundersökning småföretagensCentralbyråns SCB om

Statistiska meddelanden.lighet år dels nyföretagarstatistilcen från1996,
Ali Najib, jfr. bilaga 2.Materialet har sammanställts och bearbetats B.av
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siffrorsysselsatta inom industrin. Motsvarande för landetscent var
övriga företag respektive65 35är procent.

Tabell Sysselsatta bransch småföretag, anställda3.1 0-199iper
fördelat på invandrarföretag och företag, år 1996.övriga

ÖvrigaInvandrarföretag företagF Totaltöretagargrupp
Antal Antal AntalSektor Procent Procent Procent
syssel- syssel- syssel-
satta, satta satta,
tusental tusental tusental

Industrisektorn 30 15,6 407 34,7 438 32,0
Tillverkningsindustri 20 10,5 257 21,9 287 21,0
Kraflindusti 0 0,0 21 1,8 14 1,0
Byggnadsindustri 12910 5,1 11,0 137 10,0

Tjänstesektorn 162 84,4 767 65,3 929 68,0
Handel, hotell 38,7 356 30,3 42475 31,0restaurang
Samfardsel 20 10,6 90 7,7 109 8,0
Företagstjänster 39 20,5 195 16,6 232 17,0
Övrig privat tjänster 28 14,5 126 10,7 164 12,0

Totalt 192 100,0 174 100,0 1 367l 100,0

Källa: Beräkningar baserade på enkätundersökning småföretagensSCB:s om
villkor och verklighet, år 1996.

Sysselsättningsmässigt de flesta invandrarföretag mycket små. Iär
denna storleksklass företag har invandrarföretagen i genomsnittav
mellan två och fem anställda. hälften invandrarföretagenDrygt harav
inte några anställda. Flest sysselsatta i genomsnitt personer/företag5
finns inom tillverkningsindustrin.
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öretagsformF

hälften de tillfrågadeDrygt 51 % invandrarföretagama hadeav
enskild firma, aktiebolag,28 handelsbolag och18procent procent

kooperativa eller ekonomiska föreningar. Motsvaranderesten var an-
delar för övriga företagare landeti respektive38, 13 48är procent.

innebär invandrarföretagamaDetta i allt högre utsträckning väljeratt
enskild finna medan hälften de övriga företagen i landet drivs inära av
aktiebolagsfonn. Ungefär femtedel de invandrarföretagenen av nya
startades handelsbolag.som

Om bakom företagandetpersoner

Graden entreprenörskapav

välkänt med invandrarbakgrund harDet benä-är störreatt personer
genhet företag ursprungsbefolkningen. Enligtänatt starta egna
Arbetskraftsundersökningar andelen företagareAKU högre blandär
sysselsatta med invandrarbakgrund 13 bland den% änpersoner
svenska befolkningen finns8 %. Det dock variationer mellanstora
olika invandrargrupper. Invandrare från de nordiska länderna har rela-
tivt liten andel företagare speciellt8 %, gäller detta bland finländare.

finns det många företagare bland föddaDäremot iärpersoner som
ochVästeuropa 15 % i övriga andel företagareEuropa 13 %. Högst

finns bland sysselsatta utomeuropeiska invandrargrupper 16 %.
Bland andra-generationsinvandrare i genomsnitt andelen före-är

ungefär densamma den ursprungligai svenskbefolkningen.tagare som
finns det skillnader inomDäremot andra-genera-även gruppen

tionsinvandrare. med nordisk härkomst andelMän har relativt låg
företagare medan8 % människor med härkomst från harVästeuropa
hög andel företagare 12 %. Bilden liknar det finns imönster som
första generationens invandrare på arbetsmarknaden. tyder påDetta att
det kan finnas påverkan, arbetslösheten, också mellanänen annan
generationerna det gäller benägenheten företag i Sverige.när att starta

Kön

Verksamheten i invandrarföretagen tillleddes år 1996 i genomsnitt
enbart29 kvinnor och till 65 enbart män.procent procentav av

Andelen nystartade företag drivs och kvinnagemensamtsom av man
uppgick till 6 procent.
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Åldersstruktur

statistikenAvseende företagarnas åldersstruktur visar 60att procent av
invandrarföretagama Enbart invand-44 år eller 3 procentvar yngre. av
rarföretagare femte invandrar-25 år eller Nästanvar yngre. var

två fem invand-företagare, 18 i åldersgruppen 25-34,procent, var av
ochrarföretagare i åldern 35-44 år, ll39 procent procent varvar- -

år eller äldre.55
Bland övriga företagare i landet återfanns i ålders-41 procent

år,44 år eller Endast 25 111 änprocentyngre. var yngre pro-gruppen
i åldersgruppen år och i åldersgruppen25-34 28cent procent varvar

eller äldre.35-44 år 23 55 årsamt procent var
femte invandrarföretagare år visar idénAtt 35är än attvar yngre om

nyföretagande lösning arbetslösheten blandstarkt påett som en ung-
Åldersfördelningendomar inte alldeles orealistisk. naturligär är en

följd företagandet fordrar startkapital krävs kapitalDetatt attav m.m.
investera, det krävs uppbyggande nätverk med leverantörer ochett av
kunder och det krävs normalt yrkeserfarenheter. detAtt ärsett
människor i medelåldern benägna driva företag tycksär mest attsom
alltså inte enbart fråga i livscykeln ocksåmönster utanvara en om en
fråga om resurser.

Utbildning

genomsnitt hade invandrarföretagama eftergymnasialI 47 procent av
utbildning, 30 gymnasial utbildning och grundskola17procent procent
eller motsvarande högsta Bland företagareutbildning. övriga isom
landet det endast hade eftergymnasial utbildning,23 procentvar som

utbildning31 gymnasial och grundskola eller37procent procent mot-
svarande högsta utbildning.som

tidigare erfarenhetFöretagarnas

bakomPersonerna de undersökta företagen har skiftande erfarenheter
de sina företag. SCB:s enkätundersökning år finnsI 1996när startar

uppgifter företagarnas bakgrund, det gäller tidigare syssel-närt.ex.om
sättning. visar det sig hälften före-Inte 49 %oväntat nästanatt av

från majoritetsbefolkningenstartade i bransch i vilkentagarna samma
de eller fortfarande sysselsatta invandrarföretagareFörärvar var
denna siffra något lägre de båda företagargruppema46 %. I startade

i23 någon bransch den de tidigare arbetatänprocent annan som
14 invandrarföretagare och de före-12 övrigaprocent procentav av
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Endastbildades.företagare företagetlandet redani närtagama var
företagareövrigainvandrarföretagare och 1012 procentprocent avav

studerandestartade sina företag;de 4arbetslösa procentnär varnyavar
vid företagsstarten.

börbranschvisa avvikelsergäller totalt vissauppgifterDessa men
iföretagdet gäller invandrareuppmärksammas. När startat sammasom

hotell ochhandel,sysselsatta utmärker sigdär tidigare varitbransch de
Byggnadsverksamhet,andel,med relativt hög 35 procent.restaurang en

andelen tidigareden högstaoch har ocksåhandel, hotell restaurang
branscherpåpekas samtligabör ocksåarbetslösa, 28 Det attprocent.

tidigareandelar underlåga 2 %hade mycket ägnatpersoner somav
sig åt hemarbete.

1990-taletunderNyföretagandet

nyföretagandeVad är

enkätundersökning avseendesedan år årliggenomför 1987SCB en
frånskiltantalet genuint företagi Sverige,nyföretagandet mätt nyasom

rörelse. SCBredan existerandeoch Övertagandeombildningar an-av
definitionenföretag förgenuintbenämningenvänder sedan 1993 nya

exempelvis antalandra redovisningarsärskilja dem frånför att av
arbetsställennyregistrerade företag eller

invandrare startadenyföretagandet blandmätningarRegelbundna av
med statistikenenkätundersökning. Måletmed årsförst i och 1993 över

heltsålla fram deinvandrare har varitnyföretagandet bland att nya
sådanhelhetsgrupp. Enbland invandrareverksamheterna re-som en

invand-från vilket land dendet inte möjligtgistrering gör att nyese
ifrån.härstammarrarföretagaren

för 18invandrarbakgrund stod år 1997medPersoner procent av
födda13företag i landet. dessasamtliga Av procentvarpersonernya

Sverige.utomlands och födda i5 procent
genomsnitt drygt 25 300startades iUnder perioden 1993-1997

År ungefärstartadesinvandrarföretag i Sverige. 1993genuint nya
invandrar-nyföretagandet blandUtvecklingenföretag.3 500 avnya

i distinktadelas inde tio åren kanbefolkningen under tresenaste

9 företaget skall bedrivanyföretagandetkvalificerarDefinitionen att engenom
iföretagdefinition ingårverksamhet. dennahelt nystartad I även startatssom

Också verksamheteranställd.företagaren sysslat medverksamhet somsomen
ingår interäknas in.två år före Däremotlegat vilande i minst omstartensom

regist-dennaverksamhet tagitsnystartade dotterbolag eller ävenöver, omsom
rerats om.
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faser.° Efter inledande uppgång under delen 1980-taleten senare av
föll 1991.nyföretagandet kraftigt under år Efter ha legat ganskaatt
lågt under åren 1991-1993 exploderade antalet nyetableringar till en
rekordnivå på 300 genuint företag5 under år 1994, vilket betydernya

ökning med hela jämfört52 med år 1993. Under år 1995procenten
nåddes rekordnivå på 5 800 genuint invand-ännu en ny ca nya
rarföretag. Utvecklingen nyföretagande bland invandrare har sedanav
dess på hög nivå drygtpå företag5 000stagnerat, än år.om en nya per

Vad finns det då för förklaringar till denna stadiga ökning detav nya
invandrarföretagandet under 1990-talet Minskningen ökningstaktenav
under år 1992 inte någon överraskning med tanke påär Sverige dåatt
upplevde efterkrigstidens ekonomiska nedgång. Uppgångenstörsta år
1994 emellertid inte lika lättförklarlig. Visserligenär följer nyföre-
tagandet bland invandrare, liksom nyföretagandet i övrigt, konjunk-

svängningar utvecklingen i den svenska ekonominturens intemen var
så stark den rimligen kan förklara ökning med hela 63att procenten
under perioden 1993-1996. Vad däremot kan konstateras attsom var
antalet erhöll s.k. bidrag började öka kraftigt. Istarta-egetpersoner som
korthet innebär eget-bidraget företrädesvis arbetslösastarta att
nyföretagare får motsvarande A-kasseersättning under månader försex

företag. Under år fick1997 41 allaatt starta eget procent av nya
invandrarföretagare bidrag. Utredningen återkommer tillstarta-eget
detta i bl.a. kapitel

Tjänsteföretagen dominerar bland företagnya

Invandrares nyföretagande sker främst inom tjänstesektom. Under år
beräknades1997 omkring 4 800 företag totalt invand-5 200av nya

rarföretag ha tillkommit i tjänstesektorn, motsvarande andel påen
92 Endast företag400 har8 % tillkommit inom industri-procent.
näringama. Motsvarande andelar för samtliga nyetableringar år 1996

respektive84 16 Nyföretagandet i industrisektom har där-procent.var
med ytterligare minskat, framför allt inom tillverkningsindustrin,
medan antalet företag bedriver byggnadsverksamhet iär stortnya som

oförändrat jämfört med år 1996.sett

1° Observera det inte föreligger någon statistiskt säkerställd skillnad mellanatt
åren 1995 och 1997. gäller årenDetta 1991-1993.även o
11 För utförligare beskrivning perioden Najib1985-1991 1997: In-en av se
vandrarföretag inte bara kiosker och pizzerior, i red.,Bo Persson Småföre--
tagande, Entreprenörskap och Jobben forskningsfält förändring.iett-
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branschen förföretagstjänster den viktigastetjänstesektomInom är
Under år etableradesnyföretagare med invandrarbakgrund. 1997

invandrarbakgrund.medomkring sådana företag5 000 av personernya
invandrarbakgrund lägst inyföretagare medSamtidigt andelenvar
nyföretagare med invand-bransch därdenna sektor, 15 Denprocent.

kommuni-förekommande ochrarbakgrund vanligast ärär transport
företagenkation. har deDär 30 startatsprocent av personernyaca av

invandrarbakgrund.med

Sysselsättning

invand-sysselsatta i deTotalt beräknas 11 800 nyaca personer vara
arbetaderarföretag de sysselsatta 60startades år 1997. Av procentsom

på deltid.eller heltid, 407 100 procentca personer

nyföretagandetRegionala variationer i

tycks i mångt och mycketregionala variationema i nyföretagandetDe
förStockholms län ligger i klass sigfråga stad och land. envara en om

landet, följtinvandrarföretag imed samtliga38 procent avnyaav
Skåne län med vardera 13Göteborgs och Bohus län procentsamt ca av

län hade lägstaGotlands och Jämtlandsinvandrarnas nyföretagande.
invandrarföretag i landet.andelar mindre alla Närmed 1än procent av

läns företag sådet gäller invandrarföretagens andel år 1997 ett nyaav
följthögsta andelen med 24uppvisar Värmlands län den procent, av

liggerStockholms län Göteborgs och Bohus län 23 %. Lägstsamt
Gotlands och Jämtlands län med respektive6 7 procent.

invandrarfolkmängdensVad gäller Stockholms län det inte baraär
relativthöga andelenkoncentration den även settutansom ger

små företag i all-utmärker sig detta län det gäller lokaliseringnär av
geografiskpåverkanmänhet. regionala faktorer harDe störst ärsom

marknader växande detnärhet till marknad, företagens är samt attatt
glesbygdföretagande. med andelfinns tillgång på förebilder i Län stor

förha haft förutsättningareller bruksorter tycks generellt sämre ettsett
finns enstaka undantag.högt nyföretagande detäven om

12 tillväxtperspektivSmåföretag och regioner i Sverige MedNUTEK, 1998 ett-
för hela landet.
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Regionala etableringsfrekvenser

figur illustrerasI 3.1 regionala variationer etableringsfrekvensenav
under definierat invandrarföretagår 1997 antalet genuintsom nya per

invånare i åldernl 000 16-64 år. Genomsnitt för hela riket 5,4är nya
företag invånare.l 000 Medianen i den länsvisa redovisningenper var
4,2.

Regionalt det främst i storstadslänen det flestärsett startassom
invandrarföretag i förhållande till befolkningen. Göteborgs och BohusI
län startades följt8,2 genuint invandrarföretag 000 invånare,lnya per

Stockholms län 7,1, Uppsala och Hallands län Blekinge5,7 samtav
och Västernorrlands län antal genuint invandrarföretag5,5. Lägst nya

invånare i Kalmar Gotlands län med1 000 län 3,2uppmättes samtper
respektive 2,7.

Om på genomsnitt nyetableringsfrekvensen under denettman ser av
femårsperioden, finner de högsta värdena i1993-1997,senaste man

Stockholms Göteborgs och Bohus län följt Uppsala ochsamt av
Hallands län. lägsta nyetableringsfrekvensen finns i länenDen Jämt-
land, Kalmar och Gotland.
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nyetablerade företag år 1997.Regionala3.1 variationerFigur av
iâldern år.invånare 16-64Nystartade företag 1 000per

fördelning.Länsvis

övrigaInvandrare

%Etabteringsfrekvens
6.9 8.4I to
.5

Ali Najib.bearbetningar B.Nyföretagarstatistik, SCB,Källa: av
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Sammanfattningsvis kan konstateras det genuina nyföretagandetatt
bland invandrare fortfarande mycket högt, den inhemskaär trots att
efterfrågan Vad ligger då bakom det relativt höga antaletär svag. nya
företag framtidstroviss de faktorer människorsEn är styren av som
och företags benägenhet investera. faktor troligenEn denäratt annan
höga arbetslösheten i kombination med det s.k. bidraget.starta-eget
Starta-eget bidraget arbetsmarknadspolitisk åtgärd innebärär atten som
den arbetslöse behåller ersättningen sin tidigarepå A-kassenivå under

månader villhan eller hon Betalningsansvaret flyttasstarta eget.sex om
då från A-kassan till länsarbetsnämnden. tidigareSomöver nämnts
erhöll de invandrare startade företag41 år 1997procent av som nya
detta bidrag. andelInvandrarkvinnors betydligt högre och drygtvar

fickkvinna detta bidrag.varannan

Vad gör andra europeiska länder för invandrares företagande

flesta europeiska harDe länder relativt invandrad befolkningstoren
FrankrikeStorbritannien, och Holland. Dessa länder hart.ex.som

någon form förspeciella främja företagande blandattav program
invandrare och etniska minoriteter.

Redan under 1980-talen blev1970- och många västeuropeiska län-
der medvetna dessa företags betydelse för ekonomin. länderDeom

hade hög grad företagande bland invandrare kunde ocksåsom en av
konstatera sysselsättningsökning i dessa företag, relativt setten som var

i de småföretag ägdes majoritetsbefolkningen.större än Detta ärsom av
viktigt eftersom invandrare i utsträckning drabbats hög arbets-stor av
löshet under år.senare

Storbritannien ökade satsningarnaI på det etniska företagandet,t.ex.
medvetandet dessa företags betydelse ökade. Följden blevnär attom

inom olika regioner i landet skapades speciella för stimu-attprogram
lera nyföretagande bland etniska minoriteter och invandrare. Dessa
stödprogram innehöll bl.a. inforrnationskampanjer, riktad finansiell
hjälp ökad satsning rådgivningpå och utbildning. Hjälpen harsamt
utökats och privata stödaktörer finns i Storbritannien.även nu

Sedan 1980-talet har framför allt USA, Kanada, Storbritannien,
Frankrike och Nederländerna gjort ansträngningar för utformastora att
speciella avsedda för etniskt företagande. Grovt kansettprogram man
urskilja två företagspolitiska åtgärdsprogram. Dentyper ärav ena mer

3 Najib A.B., 1991. The Contribution of Migrant/Ethnic Business the Via-to
bility of Urban Areas Western Europe. Arbetsrappoit Nr ll, Kulturgeo-
grafiska institutionen, Uppsala universitet.
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inriktad på öka stödet till invandrarföretag, medan den andraatt
försöker minimera direkta hinder och i stället skapa klimatett som ger

förutsättningarbättre för företagstillväxt, underlättaattt.ex. genom
speciella kredit- och rådgivningsverksamheter. Naturligtvis skiljer sig
invandrarbefolkningens sammansättning i dessa länder, vilket också be-
tyder olika behov och anpassningar till enskilda förut-de ländernas
sättningar. kan dock konstateras företags-Det antal trender i denett
politik riktar sig till invandrargrupper och andra etniska mino-som
riteter.

sällanMera lämnas generella invand-subventioner till samtliga-
rarföretagare, satsningar i stället på selektiva stödåtgärder tillgörs
utvalda etniska och/eller invandrargrupper.-grupper
Selektivitet något präglar stödåtgärdermånga deär som av som-
återfinns i dag i västeuropeiska länder. innebär mycketDetta att stor
vikt läggs vid bedöma affärsidéer och produkter, så de projektatt att

har bäst förutsättningar klara sig också stöd.att extrasom ges
Från ha bidrag bland olika etniskaatt uppmuntrat starta-eget grup--

visas benägenhet stödja tillväxt ochstörre attper, nu en
kvalitetsförbättringar kan leda till långsiktigt positiva effekter.som
Fortfarande nyföretagandet i de flesta västeuropeiska länderär ett-
viktigt insatsomrâde. Frankrike, Belgien, Nederländerna och Tysk-I
land där arbetslösheten fortfarande mycket hög bland invand-är-

invandrare och etniska minoriteter till lösauppmuntras attrare -
arbetssituationen att starta eget.genom
Arbetslöshetsunderstöd till invandrare för finnsatt starta eget-
fortfarande i dessa länder, ansökningskraven tenderar skär-attmen

knytsNumera stöden ofta med utbildningsprogrampas. samman
och fadderverksamhet.
Storbritannien det land i har erfarenheterEuropaär störstsom av-
etniskt företagande andra europeiska länder och Storbritannienän
har också utvecklat flera stödinsatser både på regional och lokal
nivå. Målsättningen i dag inte i lika utsträckning tidigareär stor som
inriktad på öka etniska företagandelen nystartade och invand-att
rarföretag varje förutsättningarna för till-år, desto ökautan attmer

och överlevnad. framgångsrikthar också stödprogramHärväxt ett
etablerats och utvecklats mino-speciellt till olikaär anpassatsom
riteters behov. Under decentralisering stöd-år har dessasenare av

ända viktigare.på lokal nivå, blivit alltprogram, ner
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Några grundläggande4

utgångspunkter

sammanfattningen kapitel har redovisats de tio utred-I 1 teser- -
ningen vill slå fast för få till stånd ökat företagande föratt ett

med utländsk bakgrund.personer
detta kapitel principiella frågor och kapitletI några utgörtas upp

därigenom också utgångspunkt för ställningstagan-utredningensen
den. grund skillnader i traditioner, län-På tänkesätt i olikaav m.m.
der och fördomar och sannolikt diskriminering haräven även en- -
invandrare ofta betydande barriärer klara innan han eller honatt av
finner bra bas för tillvaron i Sverige. förgällerDetta även starten
och drift företag. Enligt utredningen från sida ständigtbör statensav
uppmärksammas vilka effekter olika statliga åtgärder får försom
jämlikheten mellan med olika etnisk tillhörighet, mot-personer
svarande för jämställdhet och regional obalans. kapi-sätt t.ex.som
tel 5.

den privata sektorn har de ochInom arbetssättnormer som
tillämpas skapats bakgrund affärslivets villkor för majo-mot av
ritetsbefolkningen och företagen, vilket ofta innebär att personer
med utländsk bakgrund företagoch deras hamnar i läge.sämreett

kan betecknas strukturell diskriminering. UtredningensDetta som
uppgift skapa grund för förutsättningar för förändringar, såär att en

alla landets invånare lika möjligheter.att ges
Samhället bör utfonna regelsystemet för företagande så att per-

med initiativfönnåga och affärsidéer möjlighet fåattsoner ges egen
försörjning driva företag. bra företagsklimat godaEttattgenom ger
förutsättningar för lönsamma investeringar. generella eko-Den
nomiska politikens utformning därför helt avgörande också förär ett
framgångsrikt invandrarföretagande. Därmed möjlighetöppnas även
till anställning till andra.att ge

Utredningen dock vissa särskilda insatser utbild-attanser genom
ning och rådgivning behövs för med invandrarbakgrundatt personer
skall få möjligheter majoritetsbefolkningen ochatt startasamma som

företag.driva föreslår inte utredningen några särskildaDäremot
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lättnader eller förmåner. De inom vilka företagare med ut-ramar
ländsk bakgrund arbetar, skall desamma för företagare ivara som
allmänhet. På några punkter, särskild betydelse förärsom av en
företagare med utländsk bakgrund, föreslås generella åtgärder för att

företagandet bättre villkor.ge
Arbetslösheten kostar samhället belopp och medförstora ute-en

bliven tillväxt. Därför det, enligt utredningen, den allraär störstaav
betydelse landet goda möjligheter till dem önskaratt startager som
och driva företag. arbetstillfállenaDe skapas till delstornya genom
nyföretagande och tillväxt i ochsmå medelstora företag.genom
Arbetslösheten hög bland flera invandrare. Detta iär grupper av
kombination med det bland med utländsk bakgrundatt personer
finns god grund och intresse för företag, innebär enligtatt startaen
utredningen det finns betydande potential för ökat nyföre-att etten
tagande.

4.1 inträdesbarriärerHöga till det svenska
samhället

På grund bristande kunskaper förutsättningar för företagande iav om
Sverige bristande språkkunskaper, kulturellt betingade traditionersamt
och beteenden i olika länder och fördomar och sannoliktävenm.m. -

diskriminering har invandrare ofta betydandeäven barriärer atten——
klara innan han eller hon finner bra bas för tillvaron i Sverige.av en
Rådande kan ibland ha karaktär s.k. strukturell diskri-system av
minering. Traditioner och vissa arbetssätt kan innebära vissaatt perso-

eller företag missgynnas på systematiskt Här uppstårsätt.ettner en
fråga avvägning mellan ideologi och demokrati kontra statens,en- -
kommunernas och näringslivets traditioner och behov hållaattav nere
kostnader.

finnsDet omedvetenhet inom den svenska majoritetsbefolk-storen
ningen vad diskriminering kan handla finnsDetom om. en samman-
koppling mellan rasism och diskriminering inte helt lyckad ochärsom

komplicerar diskussionen känslomässigt. Dessa frågor måste hål-som
las isär. Diskriminering förekommer också de diskrimine-utan att som

har några rasistiska uppfattningar. behandlingenDet är ärrar som
diskriminerande, motivet rasistiskt eller omedvetet elleräroavsett om
bara beror fördomar.på

arbetsmarknadenPå finns det i utbildningskrav och krav påmönster
yrkeskunskap och yrkeserfarenhet, inte särskilt förmånliga förärsom
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granskatshar samtidigt inteinvandrare.generationens Kravenförsta
nödvändiga fördedet skall kunnakritiskt för äravgöras att ettatt om

kan det finnas kravutfört. motsvarandeskall bli bra Påarbete sätt som
Även förväntningarsubtila pånäringslivsområdet.granskats påinte ett

försättasocialt sammanhang kani visstlämpligt uppträdande ett
oskrivna socialaläge. Allautanförstående inykomlingar och sämreett

oförrnånliga inverkan.fåkoder kan samma
väljer bosätta sig iställs krav på deMed all atträtt personer som

sig in i de olikaochlagarnaSverige de skall sättaaccepteraatt normer
emellertid olycklig,finnssamhälle de vill bo Detråder i det ensom

flyttar tillföroacceptabel, tendensinteför attsägaatt personer som
svårigheter med skapa sigochhelt hänföra hinderSverige att ettnästan
framhålls brister i kunska-Oftasjälva.liv i Sverige till t.ex.personerna

viktigt under-ocksåproblem. Deti svenska språket är attettsomper
i Sverige lär sigbosätter sigbetydelsenstryka att sompersonerav

ifrån garantilångt någonförutsättningi mångtspråket. Det ärär menen
i samhället.lika möjligheter Denbehandling ochför lika nännast

och etniskainvandrareutestängningenrutinmässiga grupper genomav
underskattad. lätti vardagen Detdiskriminerande handlingar ärär att

skulden offret. svårtlägga på Detbortförklaringar ochhitta är attatt
gradlika hög, kanske högreproblemet i minstförfå acceptans att

och makthavare.opinionsbildare, beslutsfattareligger hos
och kulturell kompe-regelsystemsvenskakunskapKraven på om

koder, helt fokuserade påsocialakunskapertens i form ärt.ex. omav
majoritetssamhället, dvs.invandrareotillräckliga kunskaper hos om

till kravställts gåretnocentriskt. Frågan harperspektivet gränsenär var
etnisk diskriminering.fonn direktnödtorftigt förkläddutgör avsom en

majoritetsbefolkningenilika myckethandlar alltsåDet att personerom
verklighet imångfaldkulturelladenskall kunna hantera ärsom en

i dag.Sverige av
beslutsfattares bedömariktasgradFokus borde i sätt attmotsamma

bakomliggandedeoch kompetensegenskaperföretagares mott.ex.
hur sådanabeslutsunderlaget ochdelföreställningar motär avsom en

och sprids.föreställningar byggs upp
diskriminering eller sär-används begreppetutredningdennaI

olika etnisk tillhörighetmedbeskrivabehandling för näratt personer
behandling. finns behovolika Detförhållanden fårunder likartade en
utländsk bakgrund. dettamed Förbeteendetändra motatt personerav

bemötande i formoch bättrekommunikationsförmågabättrebehövs av
från kreditinstitut ochbeskedmotiveringar negativatydligaret.ex. av

andra.



Några grundläggande utgångspunkter 1999:4954 SOU

4.2 Sverige behöver företagnya

harSedan andra världskriget arbetslösheten i Sverige i regel varit låg
och endast uppgått till några få Strukturomvandling med ned-procent.
läggningar företag medförde i regel inte heller någon omfattandeav
och långvarig arbetslöshet. ökande och uppkomstGenom exporten av

företag med god konkurrensförmåga kunde de arbetssökande fånya en
i inland dock funnits betydligtarbeten. Norrlands har detFrämstnya en

Parallellt med dennahögre arbetslöshet i övriga delar landet.än ut-av
veckling byggdes socialt trygghetssystemett upp.

Situationen, vad gäller sysselsättningen, försämrades markant under
1990-talet. arbetslösheten de grundDen -jämte påöppna personer som

arbetsmarknadsläget utbildning m.fl.varit i beredskapsarbete, åt-av
uppgick arbetskraften.gärder år 1998 till drygt 11 procent av-

Redan under den delen 1980-talet hade invandrare högsenare av en
därefterarbetslöshet, högkonjuktur rådde i landet. allmäntDettrots att

försämrade sysselsättningsläget drabbade invandrare från utomeuro-
peiska länder särskilt hårt. Arbetslösheten bland utländska medborgare
uppgick år till drygt Sysselsättningsgraden dvs.1998 20 procent. -
andelen mellan hade arbete bland dessa16-64 årpersoner som -

endast under första halvåret 1998.46 procentpersoner var ca
kostnader för arbetslösheten uppgick år 1998 enligt prelimi-Statens

uppgifter till miljarder ökade kostnader68 kronor. Kommunernasnära
för socialbidrag och andra kostnader har anknytning till arbets-som
löshet uppgår också till belopp. bortfall inkomst-Om ävenstora av

kostnadenskatter räknas ihop med den direkta för arbets-m.m.
marknadspolitiska åtgärder och socialbidrag, beräknas den på detta sätt
uträknade kostnaden för arbetslös kronor290 000utgöraen ca per
person.‘ tal visar hur viktigt minska arbetslöshetenDessa på det är att
och få till stånd tillväxt.en

ibetydande enighet finns tillåterskattebasema inteEn att att sta-om
och kommunerna i omfattande utsträckning ökar antaletten en an-

ställda. finns tryck för sänka vissa internationellt påverkadeSnarare ett
skattebaser. innebär del nödvändig syssel-Detta att storen av en
sättningsökning måste ske i näringslivet. arbetena tillkom-De nya som

utvecklas i utsträckning inom tjänste- och servicesektom.stormer
inom vilken fordras,Oavsett sektor arbetstillfällen kan skapas fornya

företag skall skalloch för investeringar komma till stånd,att startas att
det finns företagsklimat i landet.att ett gott

‘ Källa: The Total iscal of Estirnation forF Costs Unemployment: An Sweden
1998. Europeiska Kommissionen, GD V.
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vid de hinderhuvudviktenutredningen lagtbetänkande hardettaI
företagande.hans/hennesvidinvandrarensvårigheteroch mötersom

marknaderlokalaverksamheter påmindredriver oftastDessa personer
omfattning drivsmindreföretag. vissandra Ikonkurrens medi en

affärsverksam-sinriktar iinvandrareethnic businessföretag som -
från andraetniska Personerfrånsighet på grupp.sammapersoner

saknar,oftasvenskarandrakunskapsbashar ocksåländer somen
hemlandet.tidigaredetoch kännedomenspråkkunskapernämligen om

handelsföretaginternationellt ocharbetarstorföretag upp-somsom
ökademångfalden. Dendrarförhållandedettamärksammat nytta av
med-utredningenenligtglobaliseringen börochintemationaliseringen

kunskaperdetillblir alltmer lönsamtföra det att taatt perso-somvara
utländsk bakgrund har.med enner

utländskmedbörkonkurrensmöjligheterSärskilt goda personer
tidi-till sinaanknytningmedinternationell handelbakgrund ha inom

besöks-den s.k.Sverige inomgäller också ihemländer. Dettagare
förhål-svenskainformation/konsultingturism ochnäringen såsom om

bakgrundutländskmedutredningenlanden. Enligt utgör enpersoner
ochinternationellt utbyteökati mot ett varoravprocessresurs en

tjänster.
branschinriktningskillnader ibilaga 7Thomas Gür säger att trots

före-olika majoritetsgrupper,mellanför entreprenörskapoch fallenhet
fortsätter:Gürtydligaföretagandet ändådet etniska mönster.ter

sättmånga gångerföretagande fungerar mötaEtniskt utan-ett attsom
benägenhetenframgårarbetsmarknaden. startaförskap på Detta attattav

med deblandocksåi Sverigebland invandrareföretag störstär grupper
och företagarenEgenfmansieringen högarbetslöshetstalen. satsarhögsta är

arbetskraft.sinför honom:tillgängligproduktionsfaktorden är mestsom
förmögenhetermindreskäl, har änförklarligaOch då invandrare, av
företagande inometnisktkoncentrationdetta till höginfödda, leder aven

ochkioskerallt ifrånspecialiseringnivåerpå varierandetjänstesektom av -
översättningsbyråerverksamhetkvalificeradförtäringsställen tillenkla som

oftastharföretagareexportföretag. Dessakonsultverksamhet föroch
kompenserarmajoritetssamhälletprofessionella nätverk ibristfälliga men

sina etniska nätverk.detta med

tillväxtpolitikgenerellSäråtgärder eller4.3

välfärd, uttalasocharbeteförtillväxt1997/98:62, RegionalI prop. -
tillväxtpotentialdeni Sverige kan ökatillväxten attatt somgenom

regio-näringspolitikenbättre tillfinns i alla regioner atttas genomvara
Arbeteförutsättningar.regionalatill lokala ochochnaliseras anpassas

Utvecklingeninsatser.statligadecentraliseradelegera ochpågår attnu
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innebär beslut och åtgärder ligger de människor och företagnäraatt
skall åstadkomma god utveckling. Utredningen välkomnarsom en en

sådan politik och motsvarande åtgärder bör omfattaatt ävenanser
introduktion nyanlända flyktingar och integrationsarbetet och där-av
med också insatser för med utländsk bakgrund ochatt startapersoner
driva företag.

kapitel 6 lämnar utredningenI förslag omhändertagandet ochattom
integrationen invandrare radikalt bör läggas inriktning tillmotav om en
sysselsättningsfrämjande och tillväxt. detta har regionaliseringI en av
integrationspolitiken betydande roll. gällerDetta såväl nyanländaen
flyktingar redan vistats längre tid här i landet.som personer som en

Genom invandrare inte tidigare kommit i kontakt med detatt
svenska har dessa inte förutsättningarsystemet, personer samma som
majoritetsbefolkningen känna till och kunna tillämpa regelsystemet.att
Utredningens uppgift lämna förslag till hur invandrares kunska-är att

förståelse skall förbättras så denne skall kunna fåattper, m.m. samma
möjligheter andra och driva företag.att startasom

offentligaDet regelsystemet basen och densamma för allaär som
driver företag, innebär förutsättningarnaDettaett oavsett attursprung.
för med utländsk bakgrund och driva företag, frånatt startapersoner

och kommunernas utgångspunkt, skall del i den all-statens ses som en
näringspolitiken. frågaDenna utvecklasmänna bl.a. i kapi-närmare

tel
denna bakgrundMot föreslår utredningen inte några särlösningar

vad de grundläggande och generella förutsättningarna föravser perso-
med utländsk bakgrund och driva företag. Utredningenatt startaner

föreslår däremot på några punkter åtgärder för allt företagande på
grund dessa faktorer viktiga för företagandet i allmänhet.äratt Deav
särskilda insatser för underlätta företagande bland medatt personer
utländsk bakgrund utredningen föreslår, har sin bakgrund i detsom
förhållandet dessa i underläge i förhållande tillär majo-att ettpersoner
ritetsbefolkningen. frågorDessa har anknytning till situationennäraen
för och företag i ställning i olika hänseenden.personer en svag

viktigEn uppgift för utredningen undersöka vilken effektär att som
generella arbetsformer för långivning, lokaluthyming har förm.m.
möjligheterna för med utländsk bakgrund driva företag.attpersoner
Finansieringen verksamheten såsom framhållits i utred-är, ävenav
ningens direktiv bilaga 1, särskilt viktig.

regelsystemDe inom vilket företagen måste verka baseras på majo-
ritetsbefolkningens förutsättningar, vilket medför minoriteter riske-att

hamna i läge. Därtill kommer små ochsämre medelstoraatt ett attrar
företag i förhållande till storföretag ofta i underlägsen situation.är en
Vid tvister har de ochsmå medelstora företagen svårt hävda sinatt rätt.
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Medan successivt har konsumenterna förstärkt ställning,staten gett en
situationenhar för företag i underlägsen situation föga uppmärk-en

sammats.
förslagDe utredningen lägger fram syftar till ökatettsom

nyföretagande och till underlätta befintliga företags överlevnad ochatt
tillväxt. företag etableras oftast befintlig marknad,Nya på en men
ibland företag med produkter eller tjänster.utbud heltstartas ett av nya

regel medför företagI ökad konkurrens uppstår påattnya en en
befintlig tillmarknad, för konsumenten. redovisats i kapi-Somnytta
tel 3 invandrare relativt fler företag vad majoritets-änstartar sett
befolkningen gör.

Enligt utredningen bör samhället generellt underlätta företagande för
minska arbetslösheten och för ökad tillväxt. statliganå Deatt att en

förinsatserna företag subventionering och medförinnebäratt starta en
därför viss snedvridning konkurrensen. insatser dockStatens ären av

så liten del de totala erfordras, det enligt utred-atten av resurser som
ningen från samhällets synpunkt väl sin plats underlättapåär att
nyföretagandet. öka möjligheterna till bra utveckling förFör att en
nystartade företag och för undvika orealistiska satsningar- detäratt-
enligt utredningen på sin konsulter, banker m.fl. kritisktplats att

affärsidéersgranskar bärighet.
lyckas företagare flertal förutsättningar viktiga.För äratt ettsom

Viktigast den personliga kontakten med kunder/konsumenter, leve-är
långivare m.fl. Utredningen har koncentrerat sinarantörer, övervägan-

den till kontakter med de företag, myndigheter m.fl. nödvän-ärsom en
dig och central del för företags utveckling.och Frågorett start om
marknadsbearbetning och kontakter med kunder/konsumenter såär
specifika och beroende verksamhetens behovet och inrikt-art, attav
ningen dessa frågor bör behandlas i samband med olika utbild-av
ningsinsatser.

Förståelse för och bakgrundde med utländskacceptans av personer
planerar eller redan driver företag del i långsiktig integra-ärsom en en

tionsprocess, enligt utredningen fortlöpande pågå för nåmåste attsom
harmoni för landets befolkning. utvecklas bl.a.Dennaen process

ställningstaganden och policyskapande åtgärder från myndig-genom
heter, företag, massmedia m.fl. och Lskolsystemet.
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etnisk diskrimineringFörekommer5

behandlasutgångspunkt företagare inte fårUtredningens är att en
med etnisk tillhörighet befin-mindre förmånligt andraän annan som

behand-sig i likartad situation. innebärDetta även rätt attenner en
efterindividuellt, efter individuella förutsättningar, och intelas anta-

fördo-mindre förutfattade meningar ellerganden, eller rentavmer
tillhörkännetecknar den etniska individvad grupp enmar om som

Utredningens uppgift bl.a. försökaeller förmodas tillhöra. är att
behandlas.kartlägga hur invandrarföretagare

strukturell, eftersom den uppstårDiskriminering ofta inbyggd,är
fullt nonnala och genomtänkta.rutiner i sig framstår somur som

s.k. indirekt diskriminering, kommerform diskriminering,Denna av
företagare med utländsk bakgrund iblivande och igångvarande

betydande omfattning.kontakt med i en
företaga-den vanligaste formen svårigheterocksåDet är somav

kontakt med och utred-med utländsk bakgrund kommer i somren
enligt utredningen, såledesningen i huvudsak inriktat sig på. Det är,

ochsystemfel främst direkt diskriminering förekommeroch inte som
möjligheterupphöra innan invandrare harmåste samma somsom

och driva företag.övriga delar befolkningen att startaav
betydande del landets befolkning harfaktumDet att en an-en av

majoritetsbefolkningen harkulturell och etnisk bakgrund ännan
förändringar innebär såvälmedfört förändringar i affårslivet som-

verksamheten annorlundaökade kostnader och intäkter i sättettsom
kundgrupper. vissa områden föränd-till kontakter med På ärnya en

särskild betydelse. särskilt viktigtrad inriktning Det är attenav
storföretagsdomi-och företag på marknader medoffentliga organ

arbetssätt så landets skilda befolkningsgruppersitt attnans anpassar
lika behandling.får en

genomfört förändringar i positiv riktningBankerna har menen
kan bankerna ytterligare förändra sitt arbetssättenligt utredningen

från den målgrupp medför behovenmöta stora ut-att som personer
Utredningen förändringar bådeländsk bakgrund utgör. ärattanser

skemöjliga önskvärda och de i flera fall kommeroch attatt rentav
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kommersiella skäl. fallnågra bör dock åtgärder FörslagI övervägas.
till förändringar på bankområdet lämnas i kapitel

Enligt utredningen det angeläget samhället i långsiktigtär att ett
förändringsarbete hänsyn till vilka effekter olika åtgärdertar som
har för lika behandling för landets invånare. Utredningen föreslåren

det i verksförordningen och i kommittédirektiv skrivsatt att
myndigheter i sin löpande verksamhet och kommittéer i sitt arbete,
alltid skall ha i åtanke vilken effekt beslut och förslag får för frågan

etnisk likabehandling.om
undanröja oklarhetFör straffbestämmelsen i 16 kap. 9 §att om

brottsbalken olaga diskriminering innefattar diskrimineringävenom
riktas juridisk kan hänföras till hudfárg,motsom en person som ras,

nationellt eller etniskt eller föreslår utred-trosbekännelser,ursprung
ningen bestämmelsen.översynen av

Utredningen stöder förslaget Räknalämnats i betänkandetsom
med mångfald SOU 1997:174 bl.a. statliga myndigheter åläggsatt

i möjliga utsträckning in s.k. antidiskrimineringsklau-störstaatt ta
suler i avtal upphandling med leverantörer. Utredningen föreslårom

Nämnden för offentlig upphandling för infor-avsätteratt attresurser
småföretag anbudsförfarande Vidare bör regeringenmera om m.m.

uppdra inom för den Nämnden förpågåröversynatt ramen som av
offentlig upphandling beakta just invandrarföretagandets beroende

upphandlingsförfarandet.av
förvärvar affärsrörelse drivs från hyreslokalDen som en som en

kan för närvarande inte vända sig till Hyresnämnden förvärvarenom
innehavarenfå hyresrätt till lokalen. har endastDennavägras rättatt

hyresrätten. affars-Utredningen föreslår förvärvarenävenattav av
få fråganrörelsen skall kunna vända sig till Hyresnämnden för att

överlåtelse hyresrätten prövad.om av
Utredningen föreslår miljoner kronor10 år föravsättsatt per

forskning och utredningsverksamhet för förbättra beslutsunder-att
förlaget utveckling invandrares företagande.av

diskriminering5.1 Begreppet

diskriminering från latinets discrimino be-Begreppet härstammar som
tyder jag avskiljer. finns för situationer fast-dock inte någon allaDet
ställd definitionentydig begreppet diskriminering. Emellertid kanav

allmänt används ordet ofta för beskriva avsiktlig, negativsägas att att
särbehandling det kan likväl användas för beskriva företeelserattmen

förknippade eller visst regelsystemmed traditioner, praxisär ettsom
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enskilda fall ellereller för beskriva jämförelse mellan individer iatt en
till och med vissa grupper.

Ientydig definition dis-rättsligt finns det inte heller någonRent av
i flertal lagar, bl.a.ikriminering. Emellertid begreppetomnämns ett

och i etnisk diskriminering.brottsbalken, jämställdhetslagen lagen mot
innebörd.samtliga dessa lagar har begreppet givits olikaI

beteende. åsikts-Diskriminering förutsätter handling eller Enetten
sig normalt inte diskriminering. kan däremot,yttring kan i Denvara

tecken diskriminerande avsiktberoende på sammanhanget, påvara en
med handling.en

subjektiv sida ibland kanDiskriminering har objektiv och en somen
hålla isär. objektiva sidan kan delas i direkt respek-svår Denattvara

tive indirekt diskriminering.
diskrimineringsgrunden direktDirekt diskriminering föreligger då är

skullekopplad till viss grupptillhörighet. exempelEtt t.ex.vara omen
och kreditinstitu-endast svenska medborgare beviljas kredit i banker

tioner.
Med indirekt diskriminering krav eller bestämmelseett enavses

förfaringssätt framstår neutralt ändå i prak-eller ett mensom som som
lägetiken medför tillhör viss isätts sämreatt ettgrupppersoner som en

Diskrimineringsgrundentillhör ärän grupp.personer som en annan
grupptillhörigheten. exempelalltså här bara indirekt kopplad till Ett

banker inte beviljar kredit tillskulle kreditinstitut ochvara personerom
språkkunskaper i svenska eller inte har bott isaknar godasom som

Sverige viss minsta tid.en
avsiktligt resultat hand-Subjektivt kan diskriminering ettvara av en

Äventillämpning uppställd regel. avsiktling eller att gynnaav en en en
viss kan emellertid oavsiktligt leda till miss-att en annan gruppgrupp

handlade fråndock hålla isär avsikten medMan måste ettgynnas.
faktiska effekten handlandet och den förelig-insikten denom av om

gande diskrimineringsgrunden.
Även oavsiktligt,diskriminerande handlande har skett hind-ettom

effekten.det inte medvetenhet den diskriminerande Om enrar en om
inte roll förhade motiv eller avsåg diskriminera spelar någonattperson
direkt och indirektindelning i direkt eller indirekt diskriminering. Både

avsiktlig oavsiktlig. vanligaste fonnendiskriminering kan och Denvara
diskriminering oavsiktlig diskriminering.torde indirektvaraav

straffrätten för olaga diskrimineringkrävs för uppsåtI attansvar
handlar grunda sitt hand-diskriminera. innebär den måsteDet att som

hänförliga eller etnisktlande på förhållanden till hudfärg, nationelltras,
för-eller trosbekännelse och också ha insikt nämndaursprung en om

hållande.
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den lag åtgärder etnisk diskriminering i arbetslivetI motom som
antagits riksdagen kraft har denoch träder i den maj 19991av som
subjektiva sidan diskriminering Avsikten med arbets-tonatsav ner. en
givares handlande saknar här betydelse för frågan diskrimineringom
föreligger eller inte.

rättsliga regleringen diskrimineringsfrågor iDen nämnaretasav upp
följande avsnitt.ett
Uttrycket strukturell diskriminering brukar användas för beskrivaatt

direkt indirekt diskriminering inbyggda fenomen isamhälletsoch som
fungera, för föri stället diskrimineringen uttrycksätt att att ettses som

personliga ställningstaganden. Diskrimineringen ofta inbyggd,är
strukturell, eftersom den uppstår rutiner i sig framstår fulltur som som
normala och genomtänkta. Rutinema medför nackdelar för en grupp
jämfört med Upphovet till diskrimineringen ligger alltså ien annan.
rutinerna hos dem tillämpar dem. kanUttrycketänsnarare som avse

högre bland med invandrarbakgrundarbetslösheten ärt.ex. att personer
och harmed invandrarbakgrund svårare medänatt personer personer

och företag.bakgrund utveckla Systematiskaatt startaannan egna
skillnader olika finnsmellan etniska kvar sedan alternativagrupper som
förklaringar bort indicier diskriminering. diskri-på Omärrensats
mineringen sedan i sin skall kallas systematisk eller inte oviktigt.ärtur

Diskriminering behöver emellertid inte uttryck för fördo-ens vara
hos dem har makt fatta beslut andra människors liv.överattmar som

förståelsenEtt berömt amerikanskt rättsfall helt grundläggande förär
vad och strukturell diskriminering är. rättsfallet talarindirekt Iav

högsta domstol själva det sammanhållande kittet iUSA:s att ettom
samhälle i själva verket inbyggd motvind, för den inteutgör somen
tillhör den traditionellt förväntats deltahar i vissgrupp som en sam-
hällsaktivitet. gäller för kvinnor i synnerhet vissa minoritets-Det men

funktionshindrade, och i olika grad, med invand-grupper som personer
rarbakgrund. förhållanden har inte beaktats tillräckligt ochDeras på så

eftertraktadehar de kommit iett läge de konkurrerarsätt sämre när om
sociala, kulturella eller ekonomiska möjligheter.

ekonomisk och sociologisk litteratur förekommer diskrimi-I också
neringsteorier, vilka i allmänhet utformats med tanke rasdiskrimine-på
ring. Två dem statistisk diskriminering och preferensdiskrimi-av avser
nering.

Med statistisk diskriminering individer tillskrivs vissaattavses
egenskaper gälla genomsnittligt för tillhörsom anses personer som

Genomsnittliga skillnader mellan olika etniskasamma grupp. grupper,
i fråga längd eller kunskaper i svenska får alltså be-avgörat.ex. om

Griggs Dukes 1971Power Company, 401 US 424 3 FED 75.v
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indivi-det finnshandlingen individerna i även storagruppema, omav
diskriminering föreliggerduella emellan. Statistiskavvikelser dem om

behandling,i viss etnisk får änsämre en personen person en grupp
vadbehandlingen grundas påtillhör antassomsom en annan grupp, om

gällergenerella skillnader mellan olika Detta ävenutgöra omgrupper.
skillnader mellanför det finnskan läggas fram statistiskt stöddet att

grupperna.
antagandepreferensdiskriminering byggerTeorin attett omom
enkelt fördomar.smak för det. har heltdiskriminerar har Dede som

bereddadiskriminera kan detillfredsställa sin önskanFör attattatt vara
önskan intekompensationuppoffringar eller krävavissagöra att om

diskri-vinner påteorin finns det inte någongår uppfylla. Enligtatt som
diskrimi-näringsidkareminering. Utgångspunkten är att t.ex. somen

därmed få lägre vinsterochförlora marknadsandelarkommer attnerar
Preferensteorin harfinns näringsidkare inte diskriminerar.detnär som

diskriminering studeras,fortfarande betydelsehaft och har närstor men
för diskri-varför preferenstillfredsställande förklarateorin kan inte

varför fortsätter.minering uppstått och den
striderpreferensdiskrimineringochBåde statistisk diskriminering

diskrimine-olagabrottsbalkenstraffbestämmelsen i 16 kap. 9 §mot om
likabehandling ochtillfrånring, eftersom bestämmelsen utgår rätten

efter vadförutsättningar och inteefter individuellabehandlasrätten att
olikakännetecknagoda grunderpå eller mindre antas perso-som mer

tillhör.individentillhör denner som grupp som
företagarensvårigheterockså vanligaste formenDet denär somav

utredningen iochkontakt medmed utländsk bakgrund kommer i som
systemfelutredningen såledesenligthuvudsak inriktat sig på. Det är

förändraåterstårdiskrimineringoch inte direkt ännu attöppen som
befolk-delarövrigamöjligheterinnan invandrare har avsomsamma

och driva företag.ningen har startaatt
bygger påcredit scoring,kreditgivning, s.k.Beräkningsmodeller för

innehåller variablersådanadenstatistiska bedömningar. månI som
diskri-leder det tillfaktorertill etniskadirekt eller indirekt hänsyntar

olika etniskmedmedför olika behandlingminering, de personeravom
kan finnasenskilda fall.kreditgivning i Detbesluttillhörighet vid om

särskilt miss-praktikeniframstår neutralavariabler men somsom som
etnisk tillhörighet.vissväsentligt andelstörre enpersoner avgynnar en

beräknings-variabel ibostadsort ingårexempelEtt är ensom enom
med utländskförmedföra det svåraremodell och kan äratt en person

harStorstockholm,södraFittja ibakgrund bor i t.ex. som ensom
krediter jim-bakgrund, fåutländskmedmycket hög andel boende att

Stock-stadsdel ibor ibakgrundfört med med svensk ensomen person
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holms innerstad, med mycket låg andel med utländsken personer
bakgrund.

Utredningen återkommer till frågan credit scoring i kapitelom

Några frågor5.1.1 tolkningen direktivenom av

Otillbörlig5.1.1 särbehandling

Utredningsuppdraget det beskrivs i direktiven kartlägga vilkaär attsom
särskilda svårigheter, med utländsk bakgrund kan imötasom personer

basissamband med de och utvecklar företag, och påatt startar egna
härav föreslå sådana åtgärder medför lika behandlingsom av personer

vill och utveckla företag. framgårSom föregåendestartasom egna av
avsnitt finns det flera beskriva innebörden begreppet diskri-sätt att av
minering. Uttrycket står emellertid samtidigt i allt väsentligt för brottett

principen likabehandling befinner sig imot om av personer som en
likartad situation. Något krav behandling skall otillbörlig föratt en vara

innebära diskriminering ställs i allmänhet inteatt upp.
direktivenI emellertid också utredningen särskilt skallsägs att

granska med utländsk bakgrund särbehandlas på otill-ettom personer
börligt sätt i samband med låneansökan hos banker och finansinstitut.

dock inteDet särbehandling otillbörlig. Begreppet åter-när äranges en
finns visserligen i i den8 § gällande lagen etnisk diskrimine-motnu
ring, där det används på arbetslivets område. sikteDet där på vissatar
allvarligare fall olika behandling på grund etnisk tillhörighet, dvs.av av

etnisk diskriminering, kan medföra skadeståndsskyldighet förav som
arbetsgivare arbetssökande eller arbetstagare. Direk-gentemoten en en

tiven hänvisar emellertid inte till den nämnda bestämmelsen. Uttrycket
förekommer inte heller i andra sammanhang i vilka diskriminering eller
missgynnande behandlas.

Rätten inte bli diskriminerad dock endast sidaatt utgör en av myn-
Den andra sidan krav likabehandling,på dvs. likatet. utgörs ett attav

fall skall behandlas lika. Denna princip, den s.k. likabehandlingsprin-
cipen, innebär också alltid skall behandlas utifrån sinaatt en person

individuella förutsättningar och inte efter uppfattningar grundadeegna
på fördomar eller allmänna föreställningar vad kännetecknarom som
den etniska han eller hon tillhör. Principenrregleras dels igrupp som
EG-rätten/EU-fördraget artikel 12 dels i svensk lag regeringsfonnen

kap.2 15 §.
lagenI etnisk diskriminering i l § lagens syftemot även att äranges

motverka etnisk diskriminering, varmed enligt bestämmelseatt samma
orättvis eller kränkande behandling på grund etnisk tillhörig-,.menas av
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het hudfårg, etnisktras, eller nationellt eller trosbekännelse.ursprung
orden orättvisI och kränkande ligger vad vill komma åt äratt man

avvikelse från principen likabehandling. straffbestämmelsenIen om
olaga diskriminering i kap. brottsbalken utgångspunkten16 9 § ärom

för handling klandervärd också den innebär avvikelsenär är atten en
från principen likabehandling.om

bakgrundMot vad tagits direktivenoch särskilt ävenattav som upp,
frånutgå likabehandling, saknas anledningäratt attsynes normen

tillägga uttrycket otillbörlig särbehandling innebördnågon änannan
avvikelse från principen alla likartad situation skall be-iattsom en om

handlas lika etnisk tillhörighet.oavsett
Utredningens utgångspunkt för uppdrag därför, företa-sitt är att en

får behandlas mindre förmånligt andra med etniskinte ängare annan
tillhörighet befinner likartad utredning-ochsig i situation, attsom en

uppgift kartlägga sådan behandling förekommer. Dettaär attens om
innebär behandlas efter individuella förutsättningar,även rätt atten
och efter antaganden,inte eller mindre förutfattade ellermeningarmer

fördomar vad kännetecknar den etniska indi-rentav om som engrupp
vid tillhör eller förmodas tillhöra.

Hinder5.1.2 medmötersom personer
invandrarbakgrund

En del utredningsuppdraget kartlägga hinderolikaär attannan av som
specifika för med invandrarbakgrund, kan finnasär närpersoner som
gällerdet utvecklingoch företag. Uppgiften bådestart äreget attav se

till hinder kan finnas hos företagarna själva och företagarnasom som
möter. -

Till hinder hänförliga till företagarna själva i direktivennämnssom
hör bristfällig arbetslivskompetens, otillräckliga kunskaper idett.ex.
svenska språket och svenska lagar avsaknad svenska bank-samtom av
kontakter. Hit hör emellertid finnsockså de oskrivna sociala koder som
i vårt samhälle.

Hinder den hänföras till direk-beskrivits kan vadtyp senastav som
tiven kallar kulturella skillnader. också finnas hos deSådana kan per-

företagarna långivare, fastighetsägarekan gällaDetmöter.soner som
och andra företagare invandrarbakgrund i sinmed möterpersoner, som
verksamhet och i sin de oskrivnaokunniga sociala koderärtursom om

sådana företagare Exempelbär med sig. hinder inte ärsom som
direkt hänförliga till företagarna själva till deutan snarare personer som
företagarna dessa inte förståri direktiven,möter, nämns är attsom
affärsidéema eller de speciella företagare medproblem invandrar-som
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bakgrund har, liksom med misstro ifråga förmåga,de mötsatt tro-om
värdighet medföra direkt risk föroch kompetens. hinder kanDessa en
diskriminering, alltså med olika etnisk tillhörighet be-företagareatt
handlas olika. medföra kommunikationsproblemHindren kan också
och brister i bemötandet, kan leda till onödiga miss-något i sin tursom
förstånd dåliga resultat för bådaoch, inte minst, affärsmässigt parter.

5.2 Gällande rätt

EG-rätt5.2. 1

de grundläggande den Europeiska unionenEn tankarna med är attav
tillgångar förflyttas mellan länderna förolika slag skall kunna attav

ändamålsenligt.produktionen skall kunna bedrivas där det är mest
Därför innehållerEkonomisk aktivitet skall kunna bedrivas gränslöst.

såväl juri-EU-fördraget regler fysiskaatt somom varor, personer -
diska kapital i princip skall sig frittoch kunna över gränserna.röra-

aspekterskydd diskriminering omfattar samtliga dessaEG-rättens mot
tillkommit förden fria rörligheten. alltså i första handSkyddet harav

rättigheter.främja fri konkurrens för främja mänskligaoch inteatt att
fokuseras alltmer.mänskliga rättighetsperspektivet har dock börjatDet

Amsterdamfördraget.har särskilt kommit till uttryck iDetta
fria rörligheten till heltSåvitt gäller fysiska den övervä-ärpersoner

formskall företa någongande del kopplad till att avpersonerna
vissa andraekonomisk utvidgning skyddet tillaktivitet. vissEn av

praxis. Studerande,har särskilt EG-domstolensskett,personer genom
fall finnsomfattas också. dessapensionärer och, någon gång, turister I

Skyddetviss anknytning övriga s.k. frihetema.till någon de moten av
ibland uteslutandediskriminering gäller därvid i första hand och EU-

landsmedborgare. Med tredje lands-medborgare inte s.k. tredjemen
medborgare inte medborgare i något EU-land.äravses personer som

harTredjelandsmedborgare gifta med EU-medborgare indirektärsom
visst skydd diskriminering. tredjelandsmedborgare,Omett mot somen
gift med EU-medborgare, behandlas i strid med EG-rättens kravär en

diskrimineringendet dock i förhållande till EU-medborgarenär som
ha skett.anses

regler ocksåTill följd EES-avtalet gäller flera EG-rättensavav
medborgare Island och Liechtenstein.i Norge,
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Primärrätt5.2.1.1

Diskriminering på grund nationalitet eller på tid också etniskav senare
tillhörighet regleras i bl.a. artikel 12 och artikel i EG-fördraget i dess13

Ävenlydelse enligt Amsterdamfördraget. EG-rättens princip frinya om
rörlighet för tjänster, däribland artikel och artiklarna 54 och3 49, 50,

i någon mån, artikel intresse i detta avseende.55 43, ärsamt, av
Amsterdamfördraget har godkänts Sverige. börjar gälla förstDetav

då alla medlemsländemas nationella parlament har godkänt det, vilket
beräknas ske i maj 1999.

Förbud diskriminering på grund nationalitetmot av

Artikel förbjuder all diskriminering inom12 på grund nationalitetav
fördragets tillämpningsområde. betyder i första hand någonDet att
form ekonomisk aktivitet måste för handen innan artikeln kanav vara
åberopas. föreskrivsVidare rådet enligt förfarandet i artikel kan252att

bestämmelser syfte förbjudai sådan diskriminering. Diskrimi-anta att
neringsförbudet intetäcker bara situationer, i vilka lika fall behandlas
olika direkt diskriminering till följd EG-domstolens rätts-utan, av
praxis, situationer där olika fall indirektbehandlas likaäven
diskriminering.

Artikel har s.k. direkt effekt och direkt tillämplig. kan12 Den så-är
domstolledes åberopas i svensk i tvister mellan enskilda mellan-utan

lagstiftning.kommande nationell har företräde framför svenskDen
nationell den svenska skulle strida EG-rätten.rätt, rätten motom

för rådet besluta åtgärder för bekämpa diskrimineringRätt att attom

den artikel vid regeringskonferensen i AmsterdamI 6a antogsnya som
harår 1997 rådet fått allmän befogenhet inom de områden däratt,en

det föreligger kompetens för gemenskapen, enhälligt besluta åt-om
gärder för bekämpa etnisktdiskriminering på grund bl.a.att av ras,

religion eller i EU-fördraget fårövertygelse. Artikeln,ursprung, som
beteckningen innebär i praktiken de områden där13, påEU,att man
redan kan också lämpliga åtgärder för motverkakan vidta attagera,
dessa diskriminering.typer av

Artikel har inte direkt effekt och inte direkt tillämplig.13 är
EU-kommissionen har den föreaviserat år 2000 kommeratt att

lägga fram förslag diskrimineringtill direktiv etnisk grundatett mot
artikeln.
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rörlighet målFri för gemenskapenett

Enligt artikel i fördraget3.1 avskaffandet hindren för friutgör rör-c av
lighet gemenskapens mål. villkor förEtt nå målet innefattarett attav en
inre marknad kännetecknas hindren för fri rörlighet förattsom av

tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna.varor, personer,
förDe reglerna hur det skall ske finns bl.a. i EU-fördragetsnärmare

regler fri etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster.om

Förbud diskriminering fidga fria rörligheti tjänstersmot om

Tjänsters fria rörlighet regleras i artikel föreskriver in-49. Den att
skränkningar i friheten tillhandahålla tjänster inom gemenskapenatt
gradvis skall avvecklas för medborgare i medlemsstater, etableratsom
sig i inom gemenskapen tjänsten.stat än mottagarenen annan av
Artikeln har direkt effekt och direkt tillämplig i medlemsländema.är

Artikelns andra stycke det möjligt för rådet beslutagör även att att
bestämmelserna fri rörlighet för tjänster skall tillämpas påävenom
medborgare i tredje land, tillhandahåller tjänster och harsom som
etablerat sig inom gemenskapen.

Med tjänster enligt artikel prestationer normalt utförs50avses som
utsträckningersättning, i den de fallerinte under bestämmelsernamot

fri rörlighet för och kapital. Tjänster särskiltom varor, personer som
verksamhet industriell och kommersiell verk-är samtnaturanges av

samhet inom hantverk och fria yrken.
Artiklarna 49 och 50 direkt tillämpliga. stycket i artikelFörsta 49är

och tredje stycket i artikel 50 har direkt effekt.
Enligt artikel medlemsstaterna54 skyldiga länge inskränk-såär att,

ningar i friheten tillhandahålla tjänster inte har avvecklats, tillämpaatt
alla inskränkningar i friheten på samtliga faller under huvud-som
regeln i artikel 49 diskriminering på grund nationalitet ellerutan av
hemvist.

Vidare skall enligt artikel och artiklarna55 45-48 etableringsrättom
tillämpas också på tjänster. dettaI sammanhang kan det värt attvara

artikel 47 ömsesidigt erkännande utbild-notera som avser av examens-,
nings- och andra behörighetsbevis.

Förbud diskriminering vid etableringmot

tillRätten etablering innebär frihet och bibehållasättaatt upp en
näringsverksamhet under förutsättning ochrespekterar följer deatt man
regler gäller i värdlandet. grundläggandeDenna princip regleras isom
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artikel 43. Etableringsrätten innebär bli behandlad pårätt atten samma
värdlandets medborgare och bolag.sätt Förbudet diskri-motsom egna

minering skall alltid beaktas. materiella innehålletDet i etablerings-
har i huvudsak utvecklats EG-domstolensrätten rättstill-genom

lämpning.
Både artikel och artikel sikte43 49 på avveckla hinder ochtar att

skapa friheter för företag och för tjänster erbjudas frittatt attagera
den marknaden.gemensamma

5.2.1.2 Sekundärrätt

Generellt finns relativt lite sekundärrätt inom tjänstesektom. Detsett
första direktivet skrevs det allmänna för avvecklingsom var program

hinder for friheten tillhandahålla tjänster inom gemenskapen.attav
Andra centrala direktiv på tjänsteomrâdet berör framför allt samordning
och åtgärder för flyttning och bosättning utlänningarz, avvecklingav av
hinder for rörlighet och bosättning för medborgare i medlemsstaterna
för etablering och tillhandahållande tjänster för med-rättensamtav en
borgare i medlemsstat kvar i medlemsland efter haatt stanna ett atten
bedrivit verksamhet däri direktiv inkluderarDessa medpersoner egen
rörelse.

dessa finns direktivUtöver ömsesidigt erkännande examina,om av
till bosättning för studenter, pensionärer och icke-yrkesverk-rätten

samma.

Finansiella tjänster

Finansiella tjänster, inklusive tjänster inom bank- och försäkringsverk-
samhet, de grundläggande principerna redogjorts förstyrs av som ovan.

särskildaDen karaktär dessa tjänster har, har medfört krav påsom en
harmonisering regler rörande kontroll företag idkar verk-av av som
samhet nämnda slag.av

Värt i detta sammanhang såvitt gäller konsumenter,nämnaatt är,
Kommissionens grönbok finansiella tjänster frånäven år 1996.om

finns redogörelseDär för bl.a. de problem fortfarande existeraren som
inom finansiellaEG:s verksamhetsområde. problemEtt särskiltsom

utföra tjänst klienten/kundenomnämns är i fråga intevägran att en om
bosatt eller medborgare i just det landet. problemär Detta vanligt.är är

zRådsdirektiv 64/221/EEG.
3Rådsdirektiv 73/ l48/EEG.
Rådsdirektiv 75/34/EEG.
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Kommissionen vidare eftersom det frågaär ettattanger en om
kontraktsförhållande så kan inte gemenskapsrätten tvinga de finansiella

enda då förinstitutionerna alla klienter. återstårDetatt acceptera som
vederbörande få i nationell domstol. Frågansin sak prövadär att
övervakas Kommissionen tillsammans med medlemsländerna. Såvittav

företag behövs motsvarande skydd eftersom primärrättensgäller inte
nationalitet också omfattarskydd diskriminering grundmot av

företagens ekonomiska aktiviteter.

EG-domstolens praxis5.2.1.3

diskriminering grundEG-domstolen har utvecklat förbudet påmot av
principnationalitet i artikel till omfatta allmän12 ävenatt omen mer

aktivitet.likabehandling den starka kopplingen till ekonomisk Ettutan
diskrimineringprincipiell betydelse vad gäller direktexempel ärav

Cowans.fallet
brittisk överfallen metrostation iturist, Cowan, hade blivit påEn en

fåttfransk brottsskadefond,Paris. hade sökt ersättning frånHan menen
han eller medborgare iavslag eftersom varken bosatt i landet ettvar var

behandling.hade avtal ömsesidigland med Frankrike Dom-som om
artikelfann detta diskrimineringsfdrbudet i 6ochstolen stredatt mot

uttalade turister från medlemsland har tillrättatt ett annat samma
medborgare, de underersättning brottsoffer landets egna omsom som

förblir överfall.utsatta ettresa
omfattandeetableringsrättens finns det rättspraxisPå område en

beträffande arbets-knyter till de angränsande frihetemaävensom an
kraft tillhandahållande tjänster.och av

Svensk nationell5.2.2 rätt

Diskriminering grund etnisk tillhörighet lagenpå regleras iav
etnisk diskriminering. Vidare föreskrivs i kap.1994:134 16 9 §mot

brottsbalken näringsidkare diskriminerar någon grundatt en som av
dennes hudfärg, etniska eller nationella eller trosbekän-ras, ursprung
nelse inte gå honom eller henne tillhanda på de villkorattgenom som
tillämpas i förhållande till andra, skall dömas för olaga diskriminering.

illustrera diskrimineringsbegreppets innebörd bör ocksåFör att
några bestämmelserna i lagförslaget, med åtgärder etniskmotav
diskriminering i arbetslivet, återges.

5Mål 186/87 Cowan public 1989Trésor E.C.R. 195.mot
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Etnisk diskriminering5.2.3

etniskdefinieras i lagenEtnisk diskriminering 1§ 1994:134 mot
diskriminering attsom

förhållande till andraeller missgynnas ipersonerperson en grupp aven
på grundför eller kränkande behandlingeller på orättvisutsättssättannat

etniskt eller trosbekännelse.hudfärg, nationellt eller ursprungav ras,

bl.a. denför förbudet etnisk diskrimineringutgångspunktEn ärmot
likavedertagna principen alla människorssvensk allmänti rätt om

regeringsformenprincip regleras i 1 kap. 2 §värde. Denna ävensom
särskilt skalletniska, språkliga och religiösa minoriteterföreskriver att

främjas.
likabehandling. Prin-princip den beskrivnaEn är ovan omannan

får stiftasi regeringsformen föreskriver det intecipen regleras attsom
därförföreskrifter missgynnar någon medborgarelagar eller attsom

tillhörtill hudfärg eller etniskthan eller hon med hänsyn ursprungras,
medutlänning likställs i detta hänseendeminoritet kap. 15 §. En2en

första stycketsvensk medborgare 2 kap. 20 § 7.en

diskrimineringOlaga5.2.4

för i Sverigeovannämnda principerna ligger till grund denDe även
bestämmelsen förbudet olaga diskrimineringstraffrättsliga mot somom

brottsbalken.regleras i kap. §16 9
skyldig tilldiskriminering innebär näringsidkare sigOlaga göratt en

diskriminerarbrottslig handling han eller hon i sin verksamhetomen
nationellagrund dennes hudfärg, etniska ellernågon på ur-av ras,

till-honom eller henneeller trosbekännelse inte gåattgenomsprung
andra.näringsidkare tillämpar i förhållande tillhanda på de villkor som

och skallskall näringsidkare tolkas vidsträcktEnligt motiven begreppet
yrkesmässigt dri-således omfatta varje fysisk eller juridisk person som

Verksamheten behöver inteverksamhet ekonomisk art. varaver av
eller väl-främjar ideelltvinstgivande. faktum verksamhetenDet ettatt

näringsidkare.görande syfte inte hinder för klassasnågotär att som
omfattar bestäm-bostadsrättsmarknadendet gäller hyres- ochNär

fastigheterallmänhetenmelsen den yrkesmässigt tillhandahållersom
hyresvärdbostadsrätter.eller yrkesmässigt bjuder eller Enhyres-ut

Ekonomiskanäringsidkare.därförtorde regel betraktaattsom somvara
faller regelmässigtföreningar, däribland bostadsrättsföreningar,

omfattas förbudet.under förbudet. Också fastighetsmäklare av
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inte gå tillhanda på villkorAtt näringsidkarenpersonen samma som
tillämpar i förhållande till andra inbegriper både aktiva handlingar och
passivitet. Vidare innefattas i denna skyldighet dels förbud för-ett att

någon möjlighet åtnjuta tjänst, dels situation veder-vägra att atten en
börande bereds sådan möjlighet på ofördelaktiga villkoren men som
skiljer sig från vad i allmänhet gäller för andra kunder, klienter etc.som

näringsidkaren.Skydd tillkommer den begär prestation Ensom en av
sådan begäran behöver inte ha viss form det räcker medutan atten
framställan muntlig eller det framgår omständigheterna i detär att av
enskilda fallet. Vidare den diskriminerandemåste handlingen uppsåt-
ligen ha missgynnat behandla honom mindre för-atten person genom
månligt andra.än

16 kap. andra stycket brottsbalkenI 9 § stadgas det inte bara äratt
näringsidkaren själv omfattas bestämmelsen ävenutansom av personer
anställda i näringsverksamheten. gämingenFör skall bli straffbaratt
krävs handlingen utfördes i den anställdes yrkesutövning.att

Som exempel på regelns tillämpning och avsikter kangodaävenatt
medföra straffansvar kan rättsfallet NJA 1985 232. Hyres-nämnas s.
värden anförde här oviljan invandrare hyresgästeratt att acceptera som
berodde på önskemålet undvika alltför koncentrationeratt stora av
etniska minoritetsgrupper till bostadsområde. zigensktEnett person av

godtogs inte hyresgäst kommunalt bostadsföretag.ettursprung som av
Högsta domstolen menade viss folkgrupp inte fåratt en person ur en
missgynnas med hänvisning till det skulle till fördel föratt ytterst vara

i fråga. Om detta tilläts skulle invändningen missbrukaskunnagruppen
till dölja andra och verkliga skäl för den avvisande hållningen.att
Marknadschefen i företaget dömdes till dagsböter. bereddAtt man var

hyressökanden bostad i område istället fritog inte mark-att ett annatge
nadschefen.

rättsfallEtt från kan möjligenHD tolkas så straffbestämmelsenatt
omfattar inte bara målsägandens etniska tillhörighet även närutanegna
det finns samband med etniska tillhörighet. NJA 1994 511ett annans s.
avsåg hyressökande nekades bostad med hänsyn till sambonsen som
hudfárg.

personerOm straffbestämmelsen också skyddar juridiska olagamot
diskriminering i situation där diskrimineringen grundar sig på äga-en

eller anställds etniska tillhörighet har aldrig ochprövats ärrens en
oklart.

också straffbartDet fönnå någon begå olaga diskrimine-är att att
ring. Det gäller anstifiaren inte skulle kunna straffasäven gär-om som
ningsman. Försök till anstiftan dock straffritt.är



etnisk diskriminering 73FörekommerSOU 1999:49

diskrimineringåtgärder etnisklag5.2.5 Ny motom
i arbetslivet

diskriminering iåtgärder etniskden lagenI 1999:130 motnya om
förbudetmaj beskrivsarbetslivet träder i kraft den 19991 motsom

oförmånlig behandlingdirekt diskriminering i 8 § en personavsom en
andra medmed tillhörighet jämfört medviss etnisk annanpersoneren

handlingensituation. Resultatetetnisk tillhörighet i likartad avgörav
Är behandlingenavsikten med den.diskriminering föreligger, inteom

självfallet också diskriminering.avsiktlig eller medveten föreligger
borde ha insett det fannsinte har insett ellerarbetsgivareEn attsom

fällas föri sammanhanget kan inteetnisk faktor betydelseen av
lagbrott.

diskriminering har hämtatsför förbudet indirektFörebilden mot
direktiv 97/80/EGbestämt från rådetsdirekt från EG-rätten, närmare av

könsdiskriminering.bevisbördan i målden december15 1997 om om
arbetsgivareenligtIndirekt diskriminering föreligger 9§ när en

framståreller förfaringssätttillämpar bestämmelse, krav ettett somen
med vissmissgynnari praktiken särskiltneutralt personer ensom men

tillåtendiskrimineringen kanetnisk tillhörighet. indirektaDen vara om
bestämmelsen,syftet medvid intresseavvägning framkommerdet atten

motiveras sakliga skäl och åtgär-kriteriet eller förfaringssätten kan av
syftet skall uppnås.den lämplig och nödvändig förär att

för arbetsgivare be-innehåller också åläggandenlagenDen attnya
mångfaldfrämja etnisk iaktivt arbete fördriva målinriktat attett

psykiskaden fysiska ochomfattar bådearbetslivet. Skyldigheten
olikaskall också verka förarbetsmiljön. Arbetsgivaren att personer av

anställningar. Skyldig-möjlighet söka ledigaetnisk tillhörighet attges
diskriminering påNämndenheterna sanktioneradeär att motgenom

sinavid vite fullgöraförelägga arbetsgivarebegäran kanDO:s atten
Målet medtalan DO.Vitet kan utdömas tingsrätt påskyldigheter. avav

arbetsgivare,mångfaldstänkande hosinföra införakravet är att ettatt
i sinenskilda arbetstagare, vilketarbetstagarorganisationer och tur an-

samhället avspeglas imångfalden ikunna bidra till den etniskaattses
fördelarna med etniskhögre gradarbetslivet och arbetsgivare iatt ser

mångfald.
aktiva åtgär-diskrimineringsförbud och krav påKombinationen av

och förebyggasyftar till motverkaskall helhet,der attses som en som
attityder,medvetenhetdiskriminering ökadetnisk normeromgenom en

åstad-diskriminering. Syftetkan medföraoch beteenden är attsom
arbetsmarknadenoch möjligheter påkomma lika rättigheter oavsett

etnisk tillhörighet.
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Ärenden hos Ombudsmannen5.3 etniskmot

diskriminering DO

Viss uppfattning förekomsten diskriminering eller särbehandlingom av
kan också få del anmälningar till DO kre-röratt taman genom av som
ditmarknaden, vilka i föroch sig gäller konsumentförhållanden.mest

torde dock ändå bild vad förekommer,De särskilt detge en av som som
inte ovanligt krediter beviljas privatpersoner, för användning iär att
privatpersonemas företag själva företaget i sig inte betraktasnär som
kreditvärdigt. Också företaget drivs enskild firma företagetnär som ses
och privatpersonen ett.som

DO har olika återkommande problem i ärendennoterat tre men om
kredit anmälts till DO.som

på viss folkbokföringstid i5.3.1 Krav Sverige m.m.

flertal ärenden beviljandeavI kredit har uppmärksammatDOett attom
kreditmarknadsbolag och banker bl.a. generellt viss folkbok-kräver
föringstid i Sverige. Många sig till uppleverDOväntpersoner som
detta diskriminerande. Som det idag har dessa inteutsom ser personer
heller någon möjlighet kompensera denna brist.att

minimitidDen krävs varierar. Banker tillämpar krav på minstsom
fyra års folkbokföring i Sverige medan kreditmarknadsbolagens krav
varierar mellan till fem år. med utländsk bakgrundPersonertre som
varit folkbokförda under kortare tid till fem år nekas oftaän treen
kategoriskt kredit eftersom kreditgivaren kunna bedömainte siganser
deras kreditvärdighet.

har iDO ärende haft bedöma fall då förvägratsett att ett atten man
handla på kredit med motiveringen han inte uppfyllde kraven påatt
folkbokföring i minst fyra år och inte hade stabil ekonomisk situa-en
tion. detta fallI ändrade kreditgivaren, Sparbanken Finans, sina villkor

Ändringenvad gällde folkbokföringstiden. innebar bolaget iställetatt
krävde dokumenterad avsaknad betalningsanmärkning under 36 må-av
nader. blevKravet därigenom mindre diskriminerande tidigare.än

kredit ställsFör generellt krav på dokumenterad avsak-även ettupp
nad betalningsanmärkning. Enligt lag skall betalningsanmärkningav en
gallras bort år efter utgången det år händelsen upphörde.tre av

Frågan den,DO det överhuvudtaget nödvändigtär, ärsom ser om
för kreditmarknadsbolag och banker kräva viss folkbokföringstid,att
för så tillgodose sina verksamhetsbehov. EG-rättensättatt egna
ställer redan krav kreditgivama vad gäller flexibilitet och lämp-nya
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Sverigefolkbokföringstid ipå vissgenerella kravetlighet. Det anser
mångasådet upplevsdiskriminerande och ävenDO personeravvara

ochkreditmarknadsbolagförespråkarbakgrund. DOmed utländsk att
dokumenteradkriterier,neutralastället tillämparbanker i t.ex. av-som

månader.under 36betalningsanmärkningsaknad av
aktörer påmed olikavåren 1998hos DO påöverläggningVid en

vilja lösaBankföreningenSvenskakreditmarknaden uttalade atten
diskrimi-någonFörening ansågFinansbolagensmedanproblemet, att
samtidigtdockuttaladesföreningenFråninte förekommer. ävennering

kreditrisk.kunde innebärabakgrundetnisk störreannanatt enses
iproblemet lågsidaFinansinspektionensfrånframhöllsVid attmötet

scoring.credit Enbedömningsmodellema,standardiseradede t.ex.
det framgåransågInspektionenefterlystes.flexibilitet attstörre av

hand-ändradet gårärendenhandläggning stereotypaDO:s attattav
till frågankapitelåterkommer i 8Utredningenläggningsrutiner. om

scoringcreditanvändningbankernas av
för-bankernaocksåframfördesBankföreningenSvenskaFrån att

ifolkbokföringtidspå vissfrån kravavståmodligen skulle kunna ett en
betalnings-avsaknadtillämpaställetoch iSverige aven norm av

månader.36anmärkning under

svenskaiKunskaper5.3.2

kre-nekatskännedom har kundertillkommit DO:sharflera fallI som
har haftDOsvenska. de falltalat god Ide integrunddit på att somav

hartolk,sig släktinghaft medsökandenbedöma haratt mensomen
skemåsteavvägningkredit. DOnekatsdetta accepterar atttrots en

innebördensökanden förståttsäkerställteftersom det måste att avvara
avtal. Riskenivillkorenlämnatsinformation attden ett enomsom

sökanden intetillhänvisningavtalet medunderkännerdomstol att
beaktas.rättshandlingen måsteinnebördenförstått ävenav

angivitår 1995yttrande till DOhar iFinansinspektionen attett om
tordeSammanträffande såpersonligtföregåskreditprövningen ettav

europeiskadeavtalsvillkorenredovisakreditgivaren kunna ett av
innebörden.förståttsökandenbedömadärefterhuvudspråken och om
avtalsvillko-fåingen rättighetkreditsökandeharEnligt EG-rätten atten

gjortbanken/kreditgivarenintehuvudspråk, såvidaeuropeisktpå ettren
Emellertid kanlands språk.på dettaland och då ettreklam i ett annat

följer EG-rättenvadlångtgående reglermedlemsland ha än avsommer
sker.diskrimineringnågonförutsättning inteunder att
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har föreslagitDO bank- och kreditbranschen hålla avtalsvillkorenatt
tillgängliga på flera språk eller kreditsökanden skall kunna hjälpatt ta

tolk, tolken släkting.även ärav om en
angivnaVid det mellan DO och Svenska Bankföre-mötetovan

ningen m.fl. ansåg Bankföreningen, enligt DO:s minnesanteckningar
från det inte otänkbart ellernågon några banker skullemötet, att attvar
kunna tillhandahålla avtalsvillkor på engelska. Formulär på ytterligare
språk skulle svårt tillhandahålla. Från Bankföreningen fram-attvara
fördes också flertalet banker tolk.att accepterar

Finansbolagens Förening intog i dessa frågor negativ håll-en mer
ning. föreningenFrån uttalades förutsättningen för få arbete iatt att
Sverige och därmed kunna betala tillbaka lån kunskaper i detvar
svenska språket. Vidare framhölls språket viktigt, eftersomatt var en
kreditsökande förståmåste avtalet och löpande kontakt och information
mellan behövdes.parterna

Från Finansinspektionen framfördes vikten kreditsökande för-attav
står de avtal ingås inspektionen saknade möjlighetersamt att attsom ge
några rekommendationer i frågan. Endast lagstiftning återstod.

Uppgifter5.3.3 till grund för kreditupplysning

Vad gäller frågan vilka uppgifter skall kreditupplys-ingå iom som en
ning har DO uppmärksammats upplysningsföretagen bl.a.att
registrerar folkbokföringsdatum och kreditsökandes nationalitet.

kreditupplysningsföretagEtt får inte lagra, samla in eller lämna ut
känsliga personuppgifter religiös hudfärguppfattning,t.ex.om ras,
eller etniskt Skärpta regler trädde i det hänseendet ikraft denursprung.

oktober24 1998 den personuppgiftslagen. Däremotgenom nya anses
det inte känsligt nationalitet iatt termer t.ex.vara ange en persons av
svensk, nordisk, icke-nordisk, har invandrat ellernär närpersonen per-

erhållit svenskt medborgarskap.sonen
har haft fleraDO ärenden detta problem. ärendeI vände sigettom

anmälaren kreditupplysningsföretag lämnade uppgiftermot att ett ut om
medborgarskap tidpunkt föroch erhållande svenskt medborgarskapav

invandringen skedde till Sverige. dettaI fall handladesnärsamt om
ärendet hos Datainspektionen kom fram till det inteattsom var
integritetskränkande lämna sådana uppgifter.att ut

ärendeI ansåg anmälaren det oerhört kränkandeett annat attvara
flera kreditupplysningsföretag lämnat uppgift dennes medborgar-ut om
skap icke-nordisk till olika kreditgivare.

ifrågasätterDO uppgifter medborgarskap eller uppgifterom om om
svenskt medborgarskap erhållits eller invandrat tillnär när en person
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Sverige verkligen relevanta och nödvändiga i kreditupplysnings-är
sammanhang. DO redan det faktum folkbok-ärattanser en person som
förd i Sverige skall medföra tillräcklig förankring i Sverige för att
vederbörande inte direkt skall diskvalificeras kreditgivama.av

Kravet på och intresset för uppgifter nationellt eller etnisktom ur-
kan ändå enligt DO tecken på diskriminering kanett attsprung vara

förekomma. Från Svenska Bankföreningen har till ban-DO sagts att
kerna tveksamma bort medborgarskap kriterium för kre-är att ta som
ditbedömning.

5.4 Upplevelser etnisk diskrimineringav av

företagare med utländsk bakgrund

Inledning5.4.1

finns mycket få undersökningarDet förekomsten etnisk diskri-om av
minering företagare med utländsk bakgrund det gäller exempel-närav
vis kreditgivning och få tillgång till och andra tjänsteratt varor

villkor företagare med svensk bakgrund. har inte hellerDetsamma som
inom utredningens tidsramar varit möjligt genomföra statistisktatt
säkerställda undersökningar förekomsten diskriminering ellerom av
särbehandling.

Utredningen ställethar på olika sökt skafla bildi sigsätt överen
bild framträderDen blir onekligensituationen. många invand-attsom

rarföretagare känner behandlade kollegor.sig sinasämre än
få uppfattningFör upplevelser för företagare lyckatsatt en om som

väl i sin verksamhet har också antal framgångsrika företagare inter-ett
Ävenvjuats kapitel och bilaga9 6. hos dessa företagare finns ofta en

underton de invandrare svårighetermötts störreatt änav som av
företagen i allmänhet. Svårighetema de framgångsrika företa-ses av

dock ofta inneboende nackdel för dem i egenskapengarna som en av
invandrare. svårigheternaNär har övervunnits, känns dessa inte längre
centrala eller viktiga framhålla.att

naturligtvis inte möjligtDet generalisera enbart på basis deär att av
kontaktermånga utredningen haft med olika invandrarföretagare.

kanDäremot indikation fås på hur situationen i Sverige upplevs ien
dag. Kontaktema talar för invandrarna ofta känner sig diskrimi-att
nerade. Utredningen dock inte ställning till olika uttalanden itar om
denna riktning berättigade eller inte.är
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svårigheterUpplevda hinder eller5.4.2

kontakter med forskare m.fl. och intervjuer med före-Genom genom
hindermed utländsk bakgrund, finns uttalanden olika ochtagare om

svårigheter.
Vid företag upplevs fmansieringsfrågoma ofta svåra.start somav

dem nyligen anlänt till Sverige eller inte har erfarenheter ellerFör som
kunskapen olika alternativ för skaffastrategiska kontakter är attom

få krediter.startkapital liten. ofta medvetna svårighetenDe är attom
i kunska-gäller krediter till små belopp. Brister finns ocksåDetta även

vilka krav ställs kreditsökande. betydande bristpå på Enpen som en
kunskap och kännedom olika finansieringsalter-finns vad gäller om

nativ.
krediterhinder för dem vill företag och behöverEtt är attstartasom

endastviktig och grundläggande information ofta finns tillgänglig på
vilkasvenska. det svårt förstå de avtal skall ingås,Det gör äratt att som

finns och vilka krav ställs.möjligheter som som
likviditetenfå krediter medför problem medSvårigheten storaatt
ske i litenVerksamheterna därför i börjanvid företagets måstestart.

tillköpa in mängder material ellerskala. måste småFöretagarna varor
utanför deni dessa fall svårt få produkternahögre priser. Det är att ut
också svårtkretsen och nätverket. Verksamhet i liten skala detgöregna
skatter ochkunna sälja distributionskanaler. Högastörreatt genom

period.avgifter försvårar också klara expansivatt en
få hyragäller möjligheternasvårighetEtt nämnts attannan som

det all-affärslokaler. Flera företagare har ocksåattraktiva att taransett
beskeddeles för lång tid få svenskt medborgarskap ochatt om uppe-

ellerfått svensk medborgarskaphållstillstånd. dem inteFör per-som
det svårt leva normalt liv.är att ettsonnummer

för driva företag finns hosIdéerna och kunskapen många män-att
niskor talar språket eller riktigt hur de bäst skall användainte vetsom

svårighetersina i Sverige. känner med regel-Dessaresurser personer
undervärderar deras möjligheterverk, väntetider och människor som

huvudproblemen ioch fokuserar sig på problemen. Språket är ett av
institutioner för nyanlända.kontakt med myndigheter och

svårigheter skaffa tillräckligt med riskkapital.finns också DeDet att
har kapital eller andra tillgångar lånarinte eget att satsapersoner som

från och har verksamheter igång eller har bespa-ofta släkt vänner som
Även finansiering detta kan medföra problem, eftersomringar. på sätt

affärs-förtroende spel, lönsamheten idet sociala nätverkets påsätts om
verksamheten dålig.är

bidrag de leverVissa stolta och sökaär vägrar trots attgrupper
eriför verk-under existensminimum. Får de inte startkapital att starta
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samhet de sigkan livnära på, så de kanske i alla fall, måstestartar men
då arbeta småskaligt och utanför den vita marknaden.

fåMånga uppfattar det relativt lätt bidrag. Detatt starta-egetvara
erhållna beloppet dock så litet det inte räcker till några inves-är att
teringar.

Bankerna uppfattas återhållsamma med krediter till branschervara
taxi, städning och Många företagare med invandrar-restaurang.som

bakgrund arbetar just inom dessa branscher eftersom krav utbildningpå
och förkunskaper relativt Vad gäller bankkontakterlåga. delär anser en
invandrarföretagare dessa kontakter klaras bättre tolk elleratt om en en

med svenskt med. Bristande språkkunskaper ochärperson ursprung
andra brister svenska förhållanden medför också svårigheter närom
avtal skall slutas.

Några kommentarer från banker och5.4.3

svårigheterbankanställda med kontakteröver

med invandrare

Ansökningar krediter till företagare med utländsk bakgrundom avser
ofta krediter till närbutiker m.fl. branscher där deträtt restauranger,

råder överetablering med betydande kreditrisker. ibland ocksåDet är
få finansierassvårt bra hur verksamheten planerasöveratt ett attgrepp

och den drivas samtliga utgifter ochskall kunna med lönsamhetom om
inkomster redovisas.

invandrare inte homogenGruppen någonär utan personergrupp
med olika bakgrund med olika förutsättningar förstå hur de svenskaatt

återbetalningsfönnågabankerna arbetar. Således innebär kravet påt.ex.
eventuella bor-denna förmåga måste finnas hos låntagaren ochatt -

hänvisning till familjenoch det inte räcker medgensmän attatt en-
skalleller släktingar för kreditåtagandeneventuellt känner attansvar

svenska lagarfullgöras. Språksvårigheter och brister i kännedom ärom
ibland också problem.ett

de bankanställdasFöreträdare från Finansförbundet förbundet är-
fackliga inte upplever någraorganisation harstörsta uppgett att man-

med invandrare. princip hargenerella problem för de bankanställda I
inte folk i handlarinvandrare andra problem Detän ut-gemen. om
bildning naturligtvis bankernaoch information och där kan också göra

fannsi dag. jämförelse kan de svårigheterSom närän nämnasmer som
krävdes mycketLO-lånen började marknadsföras på l980-talet. Då

information kreditgivning började fungera.innan denna
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Finansförbundet har också anfört, invandrare från helt andraatt
kulturella miljöer på tidigt stadium bör få information hur detett om
svenska samhället fungerar. Vidare behöver de bankkontakt även-en

rådgivning i ekonomiska frågor för i likhet med vadatt starta egetsom
arbetslösa får. förbundetFrån uttalas det kanske behövsatt ettsom

Institut för invandrare råd och utbildning i bl.a. dessa frågor.som ger

Utredningens generella överväganden5.5

och förslag

Flyktingar och andra kommer till Sverige har naturligtpersoner som
inte omgående förutsättningar majoritetsbefolkningennog samma som

och driva företag. dock enligt utredningen angelägetDet äratt starta att
dessa möjligheter lära sig svenska och kunskaper detsnarast attges om
svenska samhället. Därefter skall dessa ha skyldigheter ochsamma
möjligheter landets övriga befolkning.som

Till möjligheterna hör få sin försörjning produ-rätten att attgenom
och tjänster för andra, dvs. driva företag. detta hänseendeIcera varor

skall med utländsk bakgrund bemötas och få behand-personer samma
ling andra företagare. Samtidigt kan krav ställas på han ellerattsom
hon skall uppfylla och de krav ställs mellan affärs- ochmotsvara som
avtalspartners, bl.a. kravet förmågapå uppfylla sina förpliktelser.att

Staten har utfärdat spelregler för företagandet lagstiftning,genom
aktiebolagslagen och bankrörelselagen. Till avgörande delt.ex. genom

dock affärslivets uppbyggda enligt landets sedvanor ochär normer
affärstraditioner och invandrarföretagaren hamnar, till dess han elleratt
hon lärt sig och dessa i läge.sämreanammat ettnormer,

marknadsekonomi,I såsom den svenska det företagen självaären
väljer sina konkurrensmedel, vad gäller valet marknadert.ex.som av

och målgrupper. frånUndantag detta bl.a. förbudet diskrimine-är mot
ring på grund hudfárg, nationellt eller etniskt ellerav ras, ursprung
trosbekännelse. fårDessutom dominerande företag eller företagett -

tillsammans har kollektiv dominans enligt konkurrenslagen intesom -
t.ex.missbruka sin ställning behandla sina kunder olika.attgenom

Sverige bor omkring miljonerI människor inte födda iären som
landet. Antalet stiger med miljoner0,6 de har för-om personer som en
älder inte född i Sverige medräknas. faktum harDetta medförtärsom
förändringar i affärslivet inneburit såväl ökade kostnadersom som-
intäkter i verksamheten för inlemma dessa kundgrupper i sinatt-
affärsstrategi. På vissa områden förändrad inriktning ochär etten -
annorlunda till kontakter med kundgrupper särskildsätt nya av en-
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betydelse. Där har monopolföretag, inklusive offentliga och icke kon-
kurrensutsatta sektorer, och företag inom verksamheter där det inte
råder fri till etablering särställning. gällerDetsamma allarätt ävenen en
företag producerar nödvändiga faciliteter, dvs. produkter ellersom
tjänster nödvändiga för driva företag, de fall där detiär att ettsom
endast finns mindre antal leverantörer på marknaden.ett

Utredningen med utländsk bakgrund, de skallatt näranser personer
och driva företag och i behov lånat kapital, ofta istarta är är ettav
läge i förhållande till dem födda här i landet. Till dettasämre ärsom

bidrar kreditgivare kanske saknar kännedom lånesökandensatt om
historik. Samtidigt medför trycket för kostnadsffektiv behandlingen av
lâneansökningar enligt utredningen individuella faktorerattm.m. som
talar för bifall till ansökan riskerar inte bli tillräckligt undersökta.ett att

Så har situationen upplevts flera invandrarföretagare. Utred-av
ningen konstaterar det här finns skillnader i förväntningar och utfall.att
Såsom berörs i kapitel det viktigt7 den blivande företagaren i sinär att
utbildning och information svenska förhållanden får kunskapävenom

förutsättningarna för bl.a. bankernas arbete.om
I arbetet med den målgrupp utländsk bak-medstora som personer

grund har bankerna redan genomfört flera positivutgör, åtgärder i en
riktning, vilket utredningen välkomnar. Enligt utredningen har ban-
kerna dock inte i tillräcklig grad uppmärksammat behovetännu av en
förändrad rekryteringspolitik och förändrat arbetssätt förett mötaatt
behoven från den målgrupp med utländsk bakgrundstora som personer

Utredningen vill förändringarutgör. både möjliga ochpoängtera äratt
önskvärda och de i flera fall kommer ske kommersiellaatt att rentav
skäl. I några fall bör dock åtgärder frågor behandlasDessaövervägas.
ytterligare i kapitel

Till utredningen har från invandrarföretagare på skilda kanalise-sätt
upplevelser och påståenden etnisk diskriminering eller särbe-rats om

handling i deras kontakter med myndigheter, försäkringskassor, banker
m.fl. negativaDe upplevelserna har viss motsvarighet bland företags-
ledare i framgångsrika företag kapitel 9 och bilaga svårigheter6. De

dessa företagsledare redovisat uppfattas dock i denna visser-som grupp
ligen problem ändå mindre avgörande hinder i företagenssom men
utveckling.

Utredningens förslag dettai kapitel frågor med anknytning tillavser
diskriminering eller särbehandling. Därvid också möjlighetenär att
klaga, få fråga behandlad neutral instans, viktig. dettaIatt en av en
kapitel behandlas möjligheten klaga få hyres-över vägran övertaatt att

till affárslokal. fråga gäller kreditgivningrätt Motsvarande vad m.m.
behandlas i kapitel Frågor företagsekonomisk karaktärrentav mera
behandlas i kapitel
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Ändring verksförordningeni5.5.1 m.m.

och majoritets-utländsk bakgrundmedmellanharmoninåAtt personer
olika åt-pågående Statensständigtbefolkningen bör process.vara en

dessaUtredningendennaviktig del igärder attutgör anserprocess.en
statligabeaktas vidalltid skallcentrala desåfrågor är att organs age-

rande.
chefen for§ 41995: 1322, 7verksförordningen SFS sägsI att en

detverksamhetenställskravskall beakta de närmyndighet som
utvecklinghållbarekologiskregionalpolitiken,totalförsvaret,gäller en

kommittédirektiv intasoch Imellan kvinnorjämställdhet män.samt
regionalpolitiskaredovisa deskallutredningarna bl.a.regelmässigt att

utredning-jämställdhetspolitiska konsekvenserochkonsekvenserna av
Statsrådsberedningens PMfinns idettaBestämmelserforslag. omamas

utformas 1994:3.kommittédirektiv PMHur
frågande fallochverksförordningenföreslår -iUtredningen iatt

respektivemyndigheterkommittédirektiv försaktualitet inkan ha i att-
åtgärder får förocheflekter förslag jäm-vilkaskall beaktakommittéer

tillhörighet.etniskolikalikheten mellan personer av

Ändring olagastraffbestämmelsen5.5.2 omav

diskriminering

brottsbalken9 §diskriminering i 16 kap.olagaStraffbestämmelsen om
diskrimineraverksamheti sinnäringsidkarefordet olagligt attgör en

etniskanationella ellerhudfärg,grund hanspånågon ursprungras,av
falletomfattarbestämmelsenoklart atttrosbekännelse. Deteller är om

etnisk tillhörighet.grundpådiskriminerasjuridisk avpersonen
bestäm-föreslår utredningenoklarhetdennaundanröjaFör attatt

grundpåförbjuder diskrimineringocksådenmelsen ändras så att av
eller etniskanationellahudfärg,någon ursprungpersons ras,annan

fall kan diskrimineringjuridisktrosbekännelse. tän-eller I personsen
hud-anställdsställföreträdarens eller någongrundkas ske på ras,av

stryks"honom""hans" ochordetkan lösasfärg Frågan attetc. genom
från lagtexten.

upphandlingOffentlig5.5.3

kraft denträdde iupphandling LOUoffentlig1992:1528Lagen om
upphandlingall offentligreglerar i detjanuari 1994. LOU närmastel

följdkom tillbyggentreprenader. Lagenochtjänster som envaror,av
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EES-avtalet. upphandling deSverige undertecknade För s.k.överattav
EG-direktiv.tröskelvärdena grundar sig lagen i huvudsak på Upphand-

sig dels upphandlingsförord-ling under tröskelvärdena grundar på
ningen gällde för statliga myndigheter, dels det1986:366 påsom
kommunala upphandlingsreglementet för det kommunala området.

Grundläggande principer inom offentliggemenskapsrättsliga upp-
behandling, dvs. alla leverantörer skallhandling principen likaär om

behandlas lika och få information. anbudsgivama skallFör attsamma
förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågnings-ges samma

underlaget klart och tydligt och innehålla samtliga krav detpåvara som
skall Vidare skall upphandlingsprocessen präglasupphandlas. av
öppenhet.

Likabehandlingsprincipen i syftar till förhindra uppkomstenLOU att
snedvriden konkurrens, dvs. upphandlingen inte skall snedvridaattav

konkurrensen eller missgynna vissa leverantörer påatt ettgenom gynna
otillbörligt till leverantörer valt intemåsteHänsynsätt. även tas attsom

grund de inte sig kunna klaralämna anbud, på dent.ex. attav anser
upphandlade enhetens krav.

Tröskelvärden

Tröskelvärdena för och tjänster drygt miljoner kronor.1,7ärvaror
de s.k. försörjningssektorema upphandling verksamheterInom av-

kommunikationsområdena-inom energi-, och gällervatten-, transport-
andra, högre de statliga myndigheterna lägrevärden. För gräns-ett
värde, drygt miljoner kronor, och för byggentreprenader drygt1,1

miljoner kronor.43
tröskelvärdena för-Upphandling understiger skall görassom genom

enklad upphandling. undantagsfall tillåts dock direktupphandling, dvs.I
den upphandlande enheten vänder sig direkt till leverantör utan atten

skriftligt Direktupphandling fårinfordra anbud. användasett om upp-
handlingens värde det finns synnerliga skäl,lågt eller såsomär om syn-
nerlig brådska orsakad omständigheter inte kunnat förutses ochav som
inte heller beror den upphandlande enheten. upphandlande enhetpå En

använder förenklad upphandling skall infordra skriftliga anbudsom
eller skrivelse. Skrivelser skall ställas till så många leve-genom annons

erfordras för uppnå tillräcklig konkurrens med hänsynrantörer attsom
till upphandlingens storlek och karaktär. vända sig till fem leve-Att

har länsrätten godtagbar.rantörer ansettsav vara
offentliga sektorn köper, leasar, hyr eller hyrköperDen varor,

eller byggentreprenader för Markna-tjänster varje år.enorma summor
miljarder offentliga förden flera varje år. upphandlingenDenomsätter
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kronor, vil-för hela till miljarderår 1994 uppskattas EU-området 6 500
bruttonationalprodukt.ket dessa länders Den1l,5motsvarar procent av

miljarder kronoroffentliga värderas tillsvenska upphandlingen 250 per
bruttonationalprodukt.eller totalaår 10 vårprocent av

det vanligtvismyndigheter upphandlar och tjänsterNär ärvaror
till tals. för-och väletablerade leverantörer kommer Denstora som

alla intresseradeenklade upphandlingsforrnen innebär i princip att
i verkligheten saknar många små-producenter har delta. Menrätt att

upphandling dåoffentligföretagare kännedom och information om
tröskelvärdena inte obligatorisk.annonsering vid upphandling under är

svårighet tillmed utländsk bakgrund harFöretagare att taextra varaen
reglerna förmöjligheter dels i brist på kännedomdessa kanske om

grund bris-offentlig dels ibland påupphandling huvudöver taget, av
småföretag i allmänhet ochtande språkkunskaper. innebärDetta att

har svårt deltasmåföretagare med utländsk bakgrund i synnerhet, att
denna mycket och viktiga marknad.stora

få anbud från deDärvid finns det centrala frågor för kunnatvå att
kännedom självamindre och medelstora företagen dels måste de ha om

anbudupphandlingssystemet, dels måste de ha kännedom närom
hämtas in.

enligt utredningenNämnden för offentlig upphandling bör prio-
tillinformationskampanjer riktade små-uppgiften genomföraritera att

upplysningarsmåföretag bör innehålla delsföretag. Informationen till
vänderungefärliga storlek, dels praktiska rådinköpens manom varom

anbudsförfarandefå upplysning upphandlingar, Försig attatt m. m.om
invandrarbak-lättillgänglig för småföretagare medinformationengöra

vändergrund kan använda lokalradio och TV-programsig somman av
till olika invandrargrupper.sig

nå fler småföretag bryta upphandlingama tillEtt sätt äratt att attner
får möjlighet delta i upphand-gälla små enheter så småföretag attatt

lingsprocessen. det således fråga anbudens storlek och i vil-Här är om
skallken utsträckning anbud under tröskelvärdenaäven utannonseras.

ofia kostnadssänkande konkur-Enligt utredningen det viktigt denär att
inhämtande anbudkan åstadkommas vid under trös-rens som av

kelvärdena tilltas vara.
dock kommunala och statliganå de små företagen krävsFör att att

myndigheter förfogar professionell upphandlingsorganisationöver en
besitter kompetens gäller marknaden den juridiska ochvad samtsom

affärsmässiga väl genomförd upphandling i dennabedömningen. En
anda effekter. Småföretag tidigare haftkan leda till rad positivaen som

offentliga upphandlingen får allttämligen undanskymd roll i denen en
ökad tillväxt och syssel-betydelse. praktiken innebär detta bl.a.Istörre

sättning. förslag ligger helt i linje med tankegångarDessa EU:s attom
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bör främja små och medelstora företags tillgång till den offentligaman
marknaden. Härvid bör betalningsvillkoren uppmärksammas.även

Nämnden för offentlig upphandling inrättades innanår LOUett
kraftträdde i med uppgift bl.a. informera lagen och tillsynatt utövaom

den offentliga upphandlingen. bakgrund den problembildMotöver av
har vuxit fram upphandlingsområdet har regeringen tillsattsom en

Översynutredning för Nämnden för offentlig upphandling Nou-av
utredningen, Fi 1998:08. Nou-utredningen skall analysera behovet. av
tillsyn såväl offentlig upphandling Nämnden för offent-över översom
lig upphandling.

Regeringen har medel till Kommerskollegium för öka kun-avsatt att
skaper offentlig upphandling. sker bl.a.Detta webbsidaom genom en
med information framför allt små och medelstora företag har nyttasom

Vidare kommer kurser och konferenser anordnasmöten, attav. genom
samarbete mellan Kommerskollegium, Industriförbundet m.fl. Aktivi-

inriktade företagen i ökad utsträckning skallärteterna att en upp-
märksamma exportmöjligheter bidrar samtidigt till ökaattmen upp-
märksamheten för offentlig upphandling i Sverige.

Utredningen föreslår Nou-utredningen fårregeringenatt av som
särskild uppgift speciellt observera invandrarföretagandets beroen-att
de upphandlingsförfarandet. Vidare bör Nou-utredningen få iav upp-
drag uppmärksamma den framväxande rollen ochEG-rättenatt av
sociala klausuler, inklusive antidiskrimineringsklausuler nedan.se

Antidiskrimineringklausul i samband med upphandling

EU-kommissionen har s.k. grönbok offentlig upphandlinggett ut en om
inom eftersom offentligaEU inköp kan viktigt medel på-ett attvara
verka ekonomiska aktörers agerande. grönboken påpekas bl.a. möj-I
ligheten främja anställning kvinnor eller skydd vissa miss-att motav
gynnade kategorier. EG-domstolen har uttalat det möjligt iäratt att ett
upphandlingsavtal skriva in krav på leverantören anställa långtids-att
arbetslösa Rec 1988 4635.s.

ÖversynbetänkandetI lagen etnisk diskriminering SOUmotav
1997:174 föreslås bl.a. åläggsstatliga myndigheter i störstaatt att
möjliga utsträckning skriva in antidiskrimineringsklausulers.k. i avtal
med leverantörer syfteoch tjänster. Klausulens skall attav varor vara
säkerställa leverantören aktivt arbetar med etnisk mångfald i för-att
hållande till sina anställda och inte heller sig skyldig till brottgöra mot
diskrimineringslagstiftningen.

I USA och Storbritannien används antidiskrimineringsklausuler för
motverka diskriminering och öka mångfalden arbetsmarknaden.på Iatt
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USA finns således möjligheter vid offentlig upphandling krävaatt att
leverantören mål och tidsplaner för de kommer anställanär attanger
kompetena tillhör de underrepresenteradepersoner som grupperna, om
leverantören inte redan har tillfredsställande fördelning.en

Utredningen stödjer det nämnda förslaget införandeovan om av an-
tidiskrimineringsklausul vid oflentlig upphandling. Sådana klausuler
kan fimgera tydlig signal och budskap från den oflentligasom en
sektorn gällande diskrimineringslagstiftning skall följas. Myndig-att
heterna bör enligt utredningen gå första ledet det gälleri när att mot-
verka all diskriminering.sorts

5.5.4 för förvärvareRätt rörelse få övertaattav
hyresrätt till den lokal där rörelsen drivs

Anskaffning affärslokal lägenhet aktualiseras dels företagnär ettav
och dels verksamheten utvidgas. hyrsAntingen lokalstartar när tomen

direkt hyresvärden eller kan hyresrätt i samband medövertasav annars
rörelse köps. Därvid affärslokalen för köparen integre-att utgören en

rad del förvärvet rörelsen och affarslokalenövertagandet utgörav av av
nödvändig förutsättning för verksamheten skall kunna drivasatten

vidare under de förutsättningar köparen avsett.som
hyreskontraktI skrivs vilket slag rörelse får bedrivas iett av som

lokalen. skallHyresgästen också, hyresförhållandet upphör, åter-när
ställa lokalema i objektivt godtagbart skick. innebär hyres-Detta att

ändringar skett, skall återställa lokalerna godtagbart skickgästen, iom
och skador normalt slitage skallatt utöver repareras.

affärslokalerFör gäller marknadshyra, dvs. hyresvärden och hyres-
kommer fritt hyran.gästen Hyrestiden löper regel föröverens om som

bestämd tid ofta eller fem år kan också överenskommastreen men— -
löpa tills vidare. Hyresbeloppet skall i princip bestämt i hyres-att vara

avtalet.
Bestämmelse i kap.12 36 jordabalken föreskriver§ inne-att en

havare hyresrätt i huvudsak används för bedriva handel,attav en som
hantverk, industri eller förvärvsverksamhet endast kan överlåtaannan
hyresrätten till den själva rörelsen. Tillstånd kanäven övertarsom
sökas hos Hyresnämnden hyresvärden inte går med på överlåtelsen.om

hyresgästenHar innehaft lägenheten mindre fårår tillstånd avän tre
Hyresnämnden dock lämnas endast synnerliga skäl föreligger.om

innefattarLagen således lägenhet där det bedrivs verksamheten en
inriktad på ekonomiskt utbyte. Ideellär verksamhet faller där-ettsom

med utanför lagens definition.
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be-den hyresgästendelsför överlåtelseFörutsättningama är att nye
värden intedelsöverlåtaren,verksamhetdriver atttyp somsamma av
förarbetenaöverlåtelsen. Enligtsigbefogad anledninghar motsättaatt
bedömningkravetsistnämndabestämmelsen innebär dettill att en

hans ellerbetala hyranmöjlighetefterträdarensskall samtattgöras av
medhjälpare drivamedtillsammanssjälv ellerförmågahennes att

tillstånd hossökakanöverlåtarendock bararörelsen. Det är som
överlåtelsevilja fullföljainteSkulle överlåtarenHyresnämnden. omen

Hyresnämnden, kantillansökantillståndvärd har vägrat genom enen
förvärv.genomdriva sittinteförvärvaren

affärsverksamhetaffärslokaler inklusiveförekommer ocksåDet att
med hyres-inte tecknatshyreskontraktEftersomhyrs i andra hand.ut

juridiska skyddsnätet.detandrahandshyresgästensaknarvärden,
medlemskap isedanbostadsrättförvärvat vägratsDen mensom en

delfickdag han eller honmånad från denföreningen kan inom aven
kan ändraHyresnämndentillhänskjuta tvistenbeslutet detta somom

bostadsrätt kanmedlemskap. Förvärvarenbeslutet och bevilja av en
godkännandefå dessHyresnämnden försåledes vända sig till att av

iinte för denmotsvarande finnsmedlemskapet. Någon rätt som sam-
förvärvar hyresrätt.rörelseband med förvärv enenav

för hosöverlåtarenberoendeförvärvarennärvarandeFör attär av
föreslårUtredningenprövad.fåHyresnämnden kunna sin atträtt en

för dentillstånd införsHyresnämndensbegärasjälvständig rätt att som
be-förvärvar hyresrätt. Enrörelsesamband med förvärvi enav en

jordabalken.§införas kap. 36stämmelse detta bör 12iom

statistikochForskning5.5.5

mekanismer hardessdiskriminering ochförekomstenFrågor omavom
iforskningsområdeprioriteratmedvetet äninte ställts ettett mersom
möjligheterochområde. problemarbetslivetsstudier och då på Defåtal

enligtområdeföretagarefinns för invandrare är även ett somsomsom
Ännu åri börjanbelyst.inte blivit tillräckligtutredningen hittills av

genomförts iinvandrarföretagsamhetstudierhade relativt få1999 av
Sverige.

invandrarföretagandetbetänkandeframgår dettadetSom är enav
integrationfinns frågordimensioner.fråga med flera Här som avser

för-invandraresfrågorföretagsekonomiska frågoroch samtrent om
finns frågorVidareföretag.och privataväntningar offentligapå organ

myndigheter ochställaskanförändringarvilka krav på somom

Prop. hyreslagstifining.1967:141 Ny
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företag, för lika möjligheter till med utländsk bakgrundatt ge personer
och driva företag.att starta
innebärDetta antalet aspekter och frågeställningar kring invand-att

rarföretagande många. grundfrågaEn vadär är gör attsom personer
med invandrarbakgrund i allmänhet och vissa i synnerhetgrupper- -

företag i utsträckning landets ursprungsbefolk-störrestartar änegna
ning. viktig frågaEn varför invandrare lokaliserar företagsinaärannan
i till de storstadsregionema och inte till andra delarstort sett tre av
landet.

Empiriskt baserad kunskap sociokulturella faktorers betydelseom
för invandrarföretagande i Sverige inte bara praktisk betydelse,är av

också teoretiskt intresse eftersom det hittills föreligger mycketutan av
lite empirisk forskning i Sverige vad gäller invandrarföretagens per-
spektiv. Sådan kunskap intresse vid utformning ochär t.ex. utvär-av
dering speciellt riktade stödåtgärder.av

Även de elementära uppgifter, exempelvis de invand-mest rörsom
totala företagande i Sverige huroch dessa utvecklas saknas. Denrares

statistik finns tillgänglig i dag invandrare företagare ärsom om som
bristfällig i många avseenden. I det följande lämnas uppgifternågra

enligt utredningen visar behovet förbättrad statistiksom av en om
invandrare företagare.som

Behovet bättre statistik rörande invandrarföretagande har näraettav
samband med kvaliteten på statistik småföretag i allmänhet.om

viktig uppgift förEn småföretagsforskning och därmed för-
invandrarföretagandet förbättra den statistiska metoden kringär att-
hur nyföretagandet egentligen Nyföretagarstatistik i dagär.stort mäts
på olika olika organisationer och siffrorna berättar därför intesätt av

saker.samma
ochSCB NUTEK, Handelns utredningsinstitut HUI Jobs andsamt

Society väsentligt olika siffror för antalet nystartade före-presenterar
Grunden till de delade meningar råder antalet företagtag. som om nya

dessa myndigheter och organisationer harär olika kriterier föratt att
nyföretagandet.mäta

SCB årligen, på uppdrag NUTEK, undersökninggör av en om
nyföretagandet i Sverige. SCB baserar undersökningen på urvalett av
de företag nyregistreras verksamma i Centrala företags- ochsom som
arbetsställeregistret CFAR. Källorna till CFAR Patent- ochär
registreringsverket ochPRV Riksskatteverket RSV. Uppgifter om

företag verksamhetsdrivande erhålls från RSV.är Ett urval påatt
24 000 dessa företag sedan för få vetskap hur mångagörs attav om
företag verkligen genuint de företagAv nyregistrerasärsom nya. som
visar det sig omkring häften genuint antingenäratt ärrestennya, om-
registreringar eller övertaganden. Definitionen genuint företagnya
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kvalificerar nyföretagandet företaget skall bedriva heltattgenom en
nystartad verksamhet. denna definition ingårI företagäven startatssom
i verksamhet företagaren sysslat med anställd. Också verk-en som som
samheter legat vilande i minst två år före räknas in.omstartensom

ingår inte nystartadeDäremot dotterbolag eller verksamhet tagitssom
denna registreratsöver, även om om.

ochNUTEK HUI använder sig underlag och ipresenterarav samma
siffror. hävdar emellertidHUI det inte riktigstort sett attsamma ger en

bild nyföretagandet räknar företag vid sidanstartasav om man som av
vanligt heltidsjobb eftersom antalet företagare i själva verket harett

minskat flera iår rad. dockNUTEK potentialen i dessa företagattanser
inte skall underskattas.

Frågan vilka siffror beslutsfattare skall stödja sig på deär när gör
bedömningar och fattar beslut. Regeringen får information från olika
håll. siffrorDe SCB och NUTEK publicerar kommer påut sentsom

förståret, i juni, och det underlag för snabba beslut. Politikersämreger
behöver aktuella uppgifter. Därför används ibland uppgifter från
exempelvis Jobs and Society enbart nyregistrerade företagsom anger
och aktuella siffror gånger under året.presenterar sex

År startades1997 28 genuint företag enligt700 kri-NUTEK:snya
terier. årSamma Jobs och Society siffra på 40 000överangav en nya
företag.

denna bakgrund föreslårMot utredningen den statistiskaatt meto-
den för nyföretagandet bör förbättras och forskare ochmätning attav

för nyföretagarstatistik bör samverka förorganisationer som ansvarar
åstadkomma enhetliga kriterier nyföretagan-för mätningatt mera av

det.
Utredningen föreslår också bättre och kontinuerlig bild in-att en av

vandrarföretagande fram. Statistiken bör uppdelad fleratas vara
generationers invandrare fördelad på etnicitet på endastänsamt snarare
nationalitet.

Vidare föreslås regeringen harNUTEK, samord-att ger som en
nande och utredande funktion för frågor bl.a. småföretagen, följan-om
de uppdrag.

fram utbildningsmaterialAtt för deta samt att0 vara resursorgan
invandrarkonsulter för invandrarföretagande hos ALMI,som svarar
kommuner etc.

initiera ochAtt nätverksbildande dels mellan olikauppmuntra0
former invandrarföretagare, dels mellan invandrarföretagare ochav
andra företagare organisationer olika slag.samt av

initieraAtt forskning och utredningar invandrarföretagande samt0 om
följa och sprida resultat, ordna konferenserupp m.m.
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sammanfattningsvis miljoner kronorUtredningen föreslår 10att per
utredningsverksamhetför forskning, för förbättraår avsätts attm.m.

utveckling invandrares företagande och förbeslutsunderlaget för attav
för invandrare företagare. Utredningenförbättra möjligheterna som

denna förhållandevis blygsammaföreslår regeringen satsningatt
för rådande forsknings-finansieras vid inomomprioritering ramen

aktualiseras samband med beredningenkan exempelvisDen iresurser.
utredningen Forskning 2000.av
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företagande i6 Eget ett

regionalpolitiskt perspektiv

förIntegrationspolitiken nyanlända till Sverige skall i huvudsak in-
riktas stärka den enskildes förutsättningar för egenförsörjning,att
varvid företagande viktig del. dagensMångautgöreget en av ny-
anlända till kommer från länder, där företagandeSverige utgöreget

kulturtradition. Utredningen därför bördel att taav anser manen en
och stimulera fler nyanlända tillpå detta intresse egetatt startavara

introduktionsperioden. dockredan under den kommunala kanDetta
grundläggande förändringarinte åstadkommas i dagens system,utan

fortfarande till alltför del kännetecknas socialpolitiskavilket stor av
åtgärder, för det resulterar i långvarigt bidrags-mesta ettsom
beroende i form i första hand socialbidrag.av

har betalat miljarder kronor till landets kommunerStaten 30ut ca
mellan åren och 1998. många fall har dessa medel inte1991 I ut-

aktiva mellan ochnyttjats för tillräckligt åtgärder. Resultatet 6är att
i dessa flyktingar för egenförsörjning efter16 stårprocent av en

introduktionsperiod på 3,5 år.
finns självfallet flera orsaker till verklighet,beskrivnaDet ovan

och det krävs rad förändringar för vända Utred-utvecklingen.atten
ningen del problemen och lösningen kan spåras iattanser en av

arbetedagens mottagnings- och ersättningssystem. Kommunernas
stimulera bland flyktingar undermed tidigt företagandeatt eget

introduktionsperioden har inte varit tillräckliga. Bland arbetsföraden
flyktinggruppen mottagits kommunerna mellan åren 1992som av
och hade år företag eller stimulerats till1994 1998 0,5 procent eget

långsiktigt perspektiv detta bortfallUr äratt starta eget. ett ett av
tillväxt och sysselsättning med tanke andel nyanländaatt storen
har förutsättningar från sitt hemlands tradition driva företag.att eget

företag drivs invandrade ofta familje-Dessutom är som av personer
företag och sysselsättningspotential för övriga familje-utgör storen

också tilläggas företagsamhetsformmedlemmar. Till detta bör att en
baserad familjetradition har självgenererande effekt på små-en
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företagsetablering i och med entreprenörsandan i mångaatt grupper
förs vidare familjen.genom

Dagens mottagningssystem för flyktingar bygger en sam-
verkan mellan och kommun. skallStaten Integrations-stat genom
verket träffa överenskommelser mottagande. Utredningenom anser

för överenskommelser med kommuner har spelat sinatt systemet ut
roll och bör förhandlingarDagens mellan och kommunöver. statses
bidrar dessutom till invandrarna och invandringenatt ses som en
börda skall fördelas. Målet måste i stället fåratt ettsom vara man

synliggör människors kunskaper, främjar syssel-system som som
sättning och tillväxt. Utredningen integrationspolitiken förattanser
nyanlända och regionalpolitiken för tillväxt bör samordnas så att
kollisioner mellan olika regelverk kan undvikas och invandrarnasatt
roll för samhället tidigt tydliggörs på lokal och regionalsom resurs
nivå. Introduktion nyanlända och ersättning till kommunernaav
måste enligt utredningen ingå led i de generella tillväxt-ettsom
strategiema, varvid de regionala tillväxtavtalen väsentligutgör en
del.

Utredningen vill fästa regeringens uppmärksamhet på ävenatt
årets tillväxtavtalsförslag skall lämnas den april15 1999senastom

har ändå regeringen möjlighet utredningens förslagövervägaatt
inom höstens tillväxtavtalsförhandlingar med regionerna.

Utredningens förslag väl med betänkandetstämmer överens om
validering utländsk gymnasial yrkeskompetens SOU:1998:165,av

föreslår kompetensutvärderingen måste, redan under intro-attsom
duktionsperioden, finnas regional nivå och naturlig delvara en av
regionemas arbete med tillväxtavtalen.

Med utgångspunkt i regionala tillväxtstrategier för introduktion
och integration föreslår utredningen följande:

ersättningssystemet för flyktingmottagandeSe så kom-över att
arbete med introduktion nyanlända tidigt knyts tillmunernas av

de regionala tillväxtavtalen inom för varje regionsramen egna
förutsättningar för tillväxt. På så kan kommunernas arbetesätt
med stimulera nyanlända till egenförsörjning ochatt eget
företagande bättre till de skilda förutsättningar föranpassas
näringsliv, arbetsmarknad tillväxtoch finns i varje län. Dettasom
förutsätter det administrativa för ersättningama tillatt ansvaret
kommunerna förs från Integrationsverket till länsstyrelsernaöver

medlen fördelasså strategiskt kan till kommunernas intro-att
duktionsprogram för nyanlända inom för samordningramen av
de regionala tillväxtavtalen.
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församordnings- och tillsynsansvarlänsstyrelsernaGe2. ett
blirintegrationsarbetetregional nivå såintegrationsarbetet på att

utvecklingsstrategiema och bättredel de regionala anpassasen av
länfinns i varje påtill de skilda förutsättningar sättsammasom

regional tillväxt.arbetet med främjaattsom
regional platt-diskrimineringOmbudsmannen etniskGe mot en
främjandetdiskriminering såform för arbete etnisk attmot av

regionala strategiema påarbetslivet integreras i demångfalden i
jämställdhetsarbetet.sättsamma som

påmakroperspektivBehovet6.1 egetettav

företagande

mikro- och makro-viktigt anläggaUtredningen det är att ettattanser
Makroperspektivetoch förslagen.perspektiv både vad gäller analysen

företagandeför främjagäller dels regionalpolitikens betydelse egetatt
utländsk bakgrund,medbland nyanlända flyktingar och andra personer
omfattar dessadel fallhämmar företagande. Idels system sys-ensom

flyktingmottagande.samband med Iersättningar till kommuner item
hämmar tillväxtgenerella bidragssystemandra fall handlar det somom

synnerhet.generellt och företagande ieget
hinderkommittén skall utredautredningendirektiven tillI sägs att

bakgrund.med utländsk Detföretag blandför att starta eget personer
till de företagintressetkunde ha föranlett utredningen avgränsaatt som

med utgångspunkt iinvandrade Menentreprenörer. ettstartas av
nyckel-peka på hinder ochmakroperspektiv valde utredningen ävenatt

befolkning.bland hela Sverigesfaktorer för främja företagandeatt eget
för företagandeidentifiera hinderUtredningen har försökt som

mellan olika politikområ-med bristande samordninghänger samman
politikområden:för olikasystemkrockar och målkollisionerden, t.ex.

de statligasocialpolitiska inriktningenmålkollision mellan den av
flyktingmottagandet ochkommunalaersättningssystemen för det egen-

skatteutjämningssyste-integrationspolitiken,försörjningsmålet inom
och företagsamhet,tillväxt, sysselsättninghämmande effektermets

fördelningspolitiska effekterstatsbidragssystemetsmålkollision mellan
regionalanäringslivspolitikens tillväxtrnåloch den regionaliserade samt

obalanser i entreprenörskulturen.
fil dr. Hedi Bel Habib, vidUtredningen har uppdragit åt Inte-expert
regionalpolitiska perspektivet pågrationsverket, fördjupa det egetatt

för företagandeanalysera hinder blandföretagande att egetsamt perso-
generellt tillväxtperspektiv. Analysenmed utländsk bakgrund ettner ur
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bifogas i bilaga bilaga 3 med titeln Från invandrarföretag-separaten
samhet till generell tillväxtdynamik. återges kortfattadHär versionen

de delar i analysen och förslagen utredningen har valt läggaattav som
fram.

Utredningen föreslår makroperspektiv företagande,på därett eget
de nationella målen för den alltmer regionaliserade tillväxtpolitikenatt
tydligare kan framhävas samlad strategi för så tidigtattsom en som
möjligt i integrationsprocessen främja företagande blandeget personer
med utländsk bakgrund.

6.2 Flyktingmottagande och tidiga hinder
för företagandeeget

den integrationspolitiskaI propositionen 1997/98:16 betonas vikten
ökad sysselsättning företagande nyanländaocheget attav genom som
inriktade på företag stimuleras redan under introduk-är att starta eget

tionsperioden få tillgång till branschkontakter och träffa potentiellaatt
företagarparmer i tidigt skede. bakgrundDetta mångaett mot attav av
dagens nyanlända har sitt i länder där företagande ingår iegetursprung

kulturtradition och huvudförsörjningsstrategi.utgören en

Tidig stimulans6.2.1 till företagande saknaseget

Mottagningssystemet för flyktingar bygger mellanpå samverkan staten
och kommun. har detStaten övergripande ekonomiska ochansvaret
kommunerna skyldiga förintroduktionsprogram underlättaär att genom
flyktingar snabbare få förankring i arbets- och samhällsliv.att en

kommunernasTrots ansträngningar nyanlända brastora att ge en
introduktion arbetet med stimulera företagande under intro-är att eget
duktionsperioden obefintligt. sammanställning fleraEnnästan av rap-

den statliga ersättningen till kommunerna Inrikesdeparte-porter om
år 1997, Kommunförbundet och Invandrarverket år 1998 visarmentet

andelen nyanlända efter och halvt år försörjer sigatt tre ettsom genom
företag eller bidrag mycket låg se tabell l.eget starta-eget är
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bland flyktingaregenföretagareabell AndelT 6.1 i mottagnaprocent
kommuner.undersökning 41och 1994.åren 1992, 1993 i

årföretag eller Källa,EgenförsörjningAntal egetmottagna genom
bidrag efter år i3,5flyktingar procentstarta-eget

1997Inrikesdepartementet18 500 1 %1992:

Invandrarverket, 19981993: 25 220 0 %
Kommunförbundet

1998Invandrarverket,1994: 62 335 1 %
Kommunförbundet

stimulerasfådet väldigtsiffror visar klartOvanstående äratt som
År Invandrarverketharintroduktionstiden. 1997till understarta egetatt

företagandehurbl.a.gjort satsas egetrapport somresurseren om
föri kommunernavadbästa ochkan utnyttjas på görs attsätt som

introduktionsperioden. sinIföretagande underunderlätta rapporteget
oktober 1997få arbeteinvandraremöjligheter förhinder och attom

kommun,samverkan mellanhinder förInvandrarverket flerapekar
berördaarbetsförmedling och andra parter.

mellan SFIoch glappsamverkanBristande6.2.2

arbetsmarknadsåtgärderoch

rad bris-1997/98:l6 påpekasIntegrationspolitiska propositionenI en
samord-dåligi forminte minstnuvarande introduktionen,i denter av

struk-introduktionen. Ettför olika delarmellan huvudmännenning av
sådani dagutformningersättningssystemensturellt hinder ärär att av

invandrare SFIsvenska förmellanskapar glappkaraktär den ettatt
i bör-deltar sällanArbetsförmedlingarnaarbetsmarknadsåtgärder.och

nyanländadesspassivt tillintroduktionsarbetet ochjan attväntarav
hinderföljandeBland kangodkänd SFI-nivå. nämnas:uppnått annat

flyktingartill deanpassadspråkundervisningråder bristDet som0
möjligheterhar realistiska eget.att starta

organisatio-ochmellan myndighetersamverkansällsynt medDet är0
tillinvandrareflyktingar ochstimuleradet gäller egetnär attner

företagande.
bland flyk-företagandetill främjasyftarEU-projekt, egetatt0 som

sällan.tingar, förekommer
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råder bristDet på samverkan mellan kommuner det gällernär att0
effektivisera språkundervisningen och samordna olika stödfor-att

till företagande bland invandrare och flyktingar.egetmer
Det inte någon hänsyn till invandrare och flyktingar inärvarotas0 av
kommunen vid näringslivsplaneringen.
Otillräckligt samarbete mellan anordnamaSFI och arbetsmark-0 -
nadsutbildningama.
Brist på skarvutbildningar i svenska med yrkes- respektive utbild-I
ningsinriktning.
Brist på kunskapsöverföring mellan olika kommuner och utbild-0
ningsarrangörer. -

bakgrundMot dessa brister utredningen samhället skulleattav anser
flyktingar, redan under introduktionstiden, fick svensk-attgagnas av

undervisning anpassad till deras yrkesbakgrund. Särskiltärsom perso-
med företagarerfarenhet skulle tidigt stadiumatt ettner gynnas av

lära sig branschanpassat språk. skulle, förutomDetta höjd motivation
och snabb språkinlärning, flyktingen relevant information och kun-ge
skaper den svenska arbetsmarknaden stimulans och inspirationsamtom

vågaatt starta eget.
sådanEn modell förutsätter, framför allt kostnads- effektivi-ochav

tetsskäl, bredare samverkan mellan kommuner inom länen ochen
kanske mellan län. tidigt och struktureratEttäven samarbete mellan
näringslivet centrala, regionala och lokala myndighetersamt utgör en
grundläggande förutsättning för god introduktion till att starta egeten
företag under introduktionsperioden. Utredningen återkommer till
denna fråga i förslagsdelen angående behovet regionaltett systemav
för introduktion nyanlända.av

6.3 Ersättningssystemens socialpolitiska
inriktning hämmar stimulans till eget
företagande

Otidsenligt6.3.1 system

Sedan den junil 1998 det Integrationsverket träffarär överens-som
kommelser med kommunerna mottagandet nyanlända flyktingar.om av
Det verket därmed det för flyktingmottagandeövertog systemnya som
Invandrarverket varit statlig huvudman för sedan år 1985. När rege-
ringen överförde det statliga huvudmannaskapet till Integrationsverket

betala kommunersättningarna utgångspunktenatt ut att systemetvar
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fortfarande ändamålsenligt, vilket dock inte längre fallet enligtär är
utredningens bedömning.

Systemet fungerade styrinstrument för uppföljning ochettsom
utvärdering den kommunala introduktionsperioden längesåav som
Invandrarverket kunde påverka människor flytta i kommuner överatt ut
hela landet. Den överväldigande majoriteten asylsökande väljer iav
dag boende i stället för förläggningssystem.Invandrarverketseget

blev effektenDetta riksdagen år beslöt ändra lagen1994att attav om
mottagande asylsökande.av

År påverkade1997 Invandrarverket bosättningen för 5 000ca per-
vilket beviljades30 de asylsökandemotsvarar procentsoner, ca av som

Övrigauppehållstillstånd. ordnar själva sitt boende, oftast i den kom-
de vistas i asylsökande. för Integrations-Detta det svårtgörmun som

verket mottagningssystemet följa ioch säkra kvalitén detatt genom upp
kommunala introduktionsarbetet. Verket därför i dag kommu-ersätter

inte haft möjlighet planera eller förbereda mottagandet,attner som
flyktingarna får introduktion eller inte.oavsett om

6.3.2 Splittrade hindrar helhetssynresurser

svaghet iEn de statliga ersättningssystemen till det kommunala flyk-
tingmottagandet utbetalningsreglema direkt motverkarär att en
helhetssyn integrationsprocessen. får ersättningKommunerna statlig
för flyktingmottagandet enligt flera regelsystem: grundersättning, scha-
blonersättning, ersättning för vissa särskilda kostnader, ersättning för
extraordinära kostnader nackdel olikaEn med medett systemosv. an-
slagsposter och utbetalningsregler och utbetalningstider, brist påär
samordning och ineffektiv användning kommunens tillgängligaav

Sammantaget har betalat miljarder kronor till22,5staten utresurser.
landets kommuner under befintligaåren 1991-1996. Samtligat.ex.
utvärderingar visar dessa medel inte har effektivt ikunnat användasatt
brist på samordning och brist på kontinuitet i finansielladet stödet.

Ett problem med det nuvarande ersättningssystemet sekun-annat är
därflyttningama I genomsnitt flyttar flyktingarna från20 procentca av
mottagningskommunen inom månader. Efter fem har18 år 40ca pro-

flyttat.cent
innebärDetta kommun får ersättningoch ibland kommun 32att

enligt vissa regler beroende flyktingen ipå hur länge har vistats
respektive kommun. extrakostnadermotverka sekundär-För deatt som
flyttningama orsakar kommuner inflyttning har ändringar imed stor
ersättningssystemet genomförts. betalasEnligt det systemetnya
20 schablonbidraget vidtill kommunen mottagandetprocent utav av
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tremånadersperiod, underoch sedan 10flyktingar procent enpernya
minska inflytt-bidragit tillmånader. hartidsrymd Systemet24 attav

splittring ekono-extrakostnader, medförningskommunens en avmen
helhetslös-samordning ochmöjligheten tilloch hindrarmiska resurser

ningar.

resursutnyttj andeSocialpolitik hindrar6.3.3

kom-1997/98:16 föreslårpropositionenIntegrationspolitiskaDen att
socialtjänsten.utanförnyanlända handläggsersättning tillmunernas

handläggningengrundi dagmål kan inte nåsDetta att er-avav
socialpolitisktkännetecknasflyktingmottagandetillsättningama av

lyftavaltexempel på kommuneromhändertagande. finnsDet att utsom
dettaorganiserasocialtjänsten och i ställetfrånflyktingmottagandet

frånuppgifter In-arbetsmarknadsenheten. Enligtden kommunalainom
kommu-fortfarande två tredjedelardetvandrarverket år 1997 är av

flyktingmottagandet.förhuvudmanhar socialtjänsten somsomnerna
arbetsmark-bedrivamotivationkommunernasdämparDetta ettatt

mellan kommu-samverkanintegrationsarbete och hindrarnadsinriktat
kostnadseffek-förbättra ochpedagogisktindividanpassa,för attner

språkundervisningen.tivisera
kommunalautredningen det ersätt-bakgrund dettaMot attanserav

individen påflyktingmottagande bör såförningssystemet över attses
ochi synnerhetföretagandestimuleras tilltidigt stadium egetett egen-

medvälsådant förslagallmänhet.försörjning i Ett överensstämmer
regeringen harskrivelse tillanalyser.Integrationsverkets I enegna

kommunavtalförföreslagit överIntegrationsverket systemetatt ses
överenskommel-mednuvarandeVerket1998-11-12. systemattanser

och därtill hörandenyanländamottagandekommunermed avomser
omhändertagandevilar påotidsenligt. Systemetersättningssystem är

villkommuner. Verketmellan ochmotpartsförhållandeoch skapar stat
social-undvika kopplingen tillinförs fördärför attsysternatt ett nytt

politiken.

tillväxtinriktatBehovet6.3.4 ettav

ersättningssystem

flyktingmot-kortsiktigtutformat frånersättningssystemetdagI ettär
ochintegrationsperspektiv saknaslångsiktigttagandeperspektiv. Ett

oftablir frågankortsiktiga ersättningssystemetför detinom omramen
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kostnader för främst flyk-kommunerna blir kompenserade för sina
tingmottagande.

reforrneras denUtredningen ersättningssystemet bör såatt attanser
från början knyts till regionala ochkommunala introduktionsperioden

näringslivs- och tillväxt-lokala sysselsättningsfrämjande program,
för flyktingmottagande,strategier. Ersättningama till kommunerna

ocharbetsmarknads- och tillväxtpolitik måste samordnas dra samma
håll.

flyktingmottagandet infördes detEnligt det lokala år 1985 ärsom
för mottagande flyktingar ochkommunerna praktiskt svarar avsom

propositionenhar det övergripande ekonomiska Istaten ansvaret.som
förSamordnat flyktingmottagande och ersättning tillett nytt system

1989/902105 redovisades förkommunerna m.m. ett attprogram
få förankring i svenskt arbets-underlätta för flyktingar snabbareatt en

för statlig ersättningoch samhällsliv. Samtidigt infördes ett nytt system
öka kommunernasför flyktingmottagande. Syftet med systemet attvar

arbetsförmedlingenincitament i samverkan med på vidtaatt orten
självförsörjande.aktiva åtgärder för flyktingar skall bli Nuvarandeatt

ersättningssystem infördes år innehåller:1991som

genomsnittlig kostnad för för-schablonersättning skall täcka0 som
schablonersättningen kro-sörjning och för år 1999 151 900SFI är

fyllt och kronor för bam underför 16 år 93 100nor personer som
skall också täcka kommunernas kostnader16 år. Ersättningen extra

för flyktingar vad gäller barnomsorg, skolundervisning, tolk-t.ex.
verksamhet och administration,

träffar överenskommelse med Integrationsverketvarje kommun0 som
flyktingar får gxundersättning för närvarandemottagandeom av en

skall täcka vissa baskostnader samtliga450 000 kronor somca som
kommuner har för flyktingmottagning,

särskilda kostnader, dvs. ersättning för faktiskaersättning för vissa0
kostnader för socialbidrag för flyktingar 60 år när deär översom

följd funktionshinderkommer till Sverige eller till de tillsom av
arbetsmarknadens förfogande,inte bedöms kunna stå till

Särskild ersättning läm-ersättning för extraordinära kostnader.0 som
enskilt fall.efter prövning i varjenas

för flyktingmottagning huvudsakligen riktadeMedlen är mot egen-
Sedan den januari finns det möjlighet förförsörjningsmålet. 19931

introduktionsersättningkommunerna enligt 1992:1068Lagenatt om
flyktingar och vissa andrabetala introduktionsersättning tillut nyan-

syftar till motverkalända Introduktionsersättningen attpersoner.
Socialtjänst-klientiseringen skapas försörjningsstöd enligtsom av
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lagen. Problemet landetsendast kommuner har25är att procent av
möjligheten introduktionsersättning i stället för social-använt att utge

bidrag.
Utredningen liksom Integrationsverket det behövsatt ett nyttanser

ersättningssystem, där flyktingar inte framställs börda,som en som
administrativt skall fördelas mellan kommunema.

Utredningen också för flyktingmottagandemedlen börattanser
hanteras på regional nivå så integrationsarbetet bättre kanatt anpassas
till de skilda förutsättningar för näringsliv, tillväxt och arbetsmarknad

finns i varje län.som
Utredningen medveten de miljarder kronori 2,2är attom som

kommunerna får för flyktingmottagande kostnader föringår bamom-
försörjning äldre och funktionshindrade. Utredningen vill härsorg, av

påminna dessa på intet undantagna behovet intro-är sättattom av av
duktionsprogram. Medel barn- och äldreomsorg stödsamtsom .avser
till funktionshindrade kan användas till stimulera arbets-ävent.ex. att
föra nyanlända till bedriva kooperativa omsorgsverksamheter rikta-att
de till den samtidigt de lär sig svenska språket.egna gruppen som

Utredningen vill betona ersättningama till kommunerna bör iatt
huvudsak inriktas på öka skattekraften kommunen ökar sinasåatt att
skatteintäkter för kunna tackla kostnader för barn, funktionshindradeatt
och andra inte står till arbetsmarknadens förfogande.som

regionaltBegreppet tillväxtkapital definieras i 1997/98:62prop.
resurser förbättra förutsättningarnadirekt syftar till attsom som mer

för tillväxt och sysselsättning. Användningen sådana statligaav resur-
bör enligt regeringens bedömning i utsträckning vadstörre änser som

för närvarande sker till det regionala och lokala näringslivetsanpassas
behov och förutsättningar. del det regionala till-betydandeFör en av
växtkapitalet fattas beslut användningen på den regionala ochom
lokala nivån, delar och arbetsmarknadspolitiskade regional-t.ex. av
anslagen.

Regeringen har för budgetåret identifierat 19 miljarder kro-2000 ca
i form statliga medel, klassificeras tillväxtkapitalvilka kannor av som

dvs. direkt syftar till förbättra förutsättningarnaattresurser som mer-
för sysselsättning och tillväxt. Anslagens storlek baserade beräk-påär
ningar i budgetpropositionen för år 1999.

Intentionen med tillväxtkapitalet öka flexibiliteten mellan olikaär att
anslag. Gemensam för anslagen de avsedda främjanämnare är äratt att
sysselsättning och tillväxt och för flexibilitet, flyttautrymme t.ex. attge
hantering anslag från myndighet till för effektiviseraattav en en annan
och samordna resurshantering.

bakgrundMot detta utredningen anslaget 4 2,2 mil-Battav anser
jarder kronor enligt budgetpropositionen 1998/1999 kan på ett mera
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ändamålsenligt användas den administrativt kunde tillförassätt om
länsstyrelserna för fördelasstrategiskt till kommunala introduk-att
tionsprogram för nyanlända inom för samordning de regio-ramen av
nala tillväxtavtalen.

regionalt för överenskommelsema6.3.5 Ett system
mellan och kommunernastaten

Utredningen med kommunala överenskommelseratt systemetanser om
Årflyktingmottagande har spelat sin roll. i1990ut tog stort sett samt-

flyktingar.liga kommuner Invandrarverket hade avtal med 278emot av
landets dåvarande 286 kommuner. Då Hela Sverige-strategin ettvar
faktum. Under år har antalet kommuner med flyktingöverens-senare
kommelser i halverats, vilket främst beror minskningenpåstort sett av

Årantalet asylsökande. kommuner flyktingar,1997 235tog emot varav
hadeendast 130 avtal med Invandrarverket.

infördes sitt1 juli 1994 möjlighet ordna boende påDen atten egen
och samhället uppehålls-hand bo i under den tid ansökanute som om

prövades. propositionen, till för riksdagenstillstånd låg grundI som
räknade regeringen omkring de asylsökan-beslut, med 5att procent av

de skulle utnyttja möjligheten till boende. Redan efter halvt åretteget
stod det emellertid klart det betydligt fler asylsökandeatt var som

Årordnade sitt boende på hand. bodde 62 de1997 procent avegen
År siffranasylsökande i boende under väntetiden. 1998 uppgickeget

till 64,6 procent.
År det endast kommuner hade överenskom-1998 100var ca som

söker tillmelser flyktingmottagande. Allt fler nyanlända sigom
i dag möjlighetavtalslösa kommuner och myndigheterna har påver-att

högst tredjedel flyktingamas val bostad. Integrationsverketka en av av
kommunerna inte alls har förberett något introduktions-ersätter som

finnsVerket har i dag avtal med kommuner och det minst115program.
flyktingar avtalytterligare 100 kommuner nyanländatar emot utansom

kommunala överenskommelserboende. Systemet medegetgenom
inte instrument för följafungerar längre och det behövs nytt attett upp

och utvärdera den introduktionsperioden.kommunala
Svenska Kommunförbundet Flyktingmottagandet ihar i PMett om

efterlyst regionalt perspektivkommunema daterat 1998-11-25 påett
En tanke, skri-överenskommelsema mellan kommunerna:staten om

regionalt perspektivKommunförbundet, kan lägga påatt ettver vara
överenskommelsema mellan och kommunerna. tillväxtavtalDestaten

regeringen talar proposition skall behandlas riks-i densom om som av
in i detta perspektiv.dagen under hösten kan också Det1999 vägas
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skulle kunna möjlighet flyktingströmmama till regionerstyraattge
har tillväxt,god vilket förhoppningsvis inte bara kommer bliattsom

storstadsregionema.
.Utredningen instämmer i detta perspektiv särskilt bakgrundmot av

dagens överenskommelser med kommunerna baserade påäratt ett er-
sättningssystemför det kommunala flyktingmottagandet, utfor-ärsom

åtgärder under den kommunala introduktionsperiodenså oftamat att
kolliderar med flertal ansvariga aktörer arbete olikaett styrsvars av

för ineffektivtregelverk. Riskerna överlappning, resursutnyttjande,
stelhet och bristande samordning uppenbara. Utredningenär attanser
de kollisioner i dag finns mellan olika regelverk under densom
kommunala introduktionsperioden kan motverkas genom en sam-

förordning ersättningama flyktingmottagande och den politikenav nya
för regional tillväxt 1997/98:62. propositionen lämnas följandeprop. I
exempel på politikområden skall samordnas inom försom ramen en
tillväxtinriktad regionalpolitik: Småföretagspolitik, vuxenutbildning,
arbetsmarknadsutbildning, exportfrämjande, investeringsfrämjande,
kooperativ utveckling, turistpolitik, teknikpolitik, miljöpolitik, de sär-
skilda regionalpolitiska medlen, jordbruks- och landsbygdsområdet

strukturfondema.samt
Minst åtta dessa politikområden berör nyanlända ellerpå ettav

Kooperativa Företagsformer skulle sannolikt attraherasätt.annat t.ex.
nyanländadel eftersom de inte kräver varje individ i kollektivetatten

har företagsadministration.kunskap kan den kooperativaDessutomom
företagsformen drivas svenskar och med utländsk bak-av personer
grund vilket kan berika företaget utifrån kulturellagemensamt, egna
förutsättningar.

Utredningens regionala tillväxtavtalen kanbedömning deär att
ingångar till integrationsarbetet. regionala tillväxtavtalenDeöppna nya

har blivit kommunersnaturlig plattform för många deltagande i etten
nationellt tillväxtprogram. den geografiska utgångs-Kommunen är
punkten, tillväxten från hela regionens tillväxtvision.utgår Demen

drivande, drygt ikommuner, ingår i dag nationellt nätverk50mest ett
för arbete med har bildatstimulera tillväxt. åtta kommun-Deatt
familjer med likartade styrkor och svagheter.

intressant inslag i tillväxtavtalen regionerEtt många ochär att
kommuner har kunnat identifiera integrationsstrategier baserade på
lokala och regionala tillväxtvisioner. exempel Hallands,Bra Upp-är
sala, Västmanlands och Skåne län där tvåspråkighet och mångfalden i
befolkningssammansättningen alltmer viktiga instrument förses som

främja småtöretagens exportmöjligheter och näringslivets interna-att
tionella expansion.
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utredningen integra-utvecklingbakgrund dennaMot attanserav
tillväxtavtalen.regionalaknytas till denyanlända börtionspolitiken för

med kom-olika aktörertillväxtavtalen arbetarutformningenUnder av
och möjligheter.tillväxthinderprofilanalysregionalmunal och av

regionala strategierutformautgångspunkt förbildakanDessa atten ny
förutsättningarnaoptimerakanintegration.för mångfald och Här man

individensanalysoch integrationför introduktion egnaavgenom en
tillväxtprofiloch regionensutgångspunkt i kommunensmedresurser,

integrationsfrämjandevid utformning program.av
introduktionspro-imöjlighetocksåTillväxtavtalen att engagerager

regionala ochnätverk lokala,brettför nyanlända cent-ett avgrammen
tillväxtensomfattande kunskaperbesitterflertaletrala aktörer, avvarav

drivkrafter.dynamik ochoch mångfaldens

valideringsorganRegionala6.3.6

tillväxtavtalen kanregionaladeUtredningen utgöra ett nyttattanser
geografiska omfatt-nyanlända.för introduktion Derasinstrument av

länsöver-olika formerlän, län ellerdelning kan ettett avvara en av
nivå kanregionalavtalssystem baserat påsamarbete.gripande Ett mot-

undermellan olika aktöreruppstårde samordningsproblemverka som
den inter-förutsättningar för ökaocksåintroduktionstiden. De attger

effektivisering ochsamordning,det gällerkommunala samverkan när
språkundervisning.yrkesanpassning av

kompetensrådregionalatillväxtavtalen harmedsambandI även
samspeletmed förbättraled i arbetetvarje läninrättats i attettsom

ocharbetsmarknad. Utbildningsanordnamamellan utbildning och
kompetensrådende regionalai samverkan medansvariga för kanSFI

ochnäringslivetsutbildningsutbud till det regionalabättre sittanpassa
detminskabehov. skulle kunnaarbetsmarknadens Dettaden regionala

arbetsmarknadspoli-mellan ochdag finns SFI-systemetglapp isom
tiken.

introduktionenkommunalatill knyta denUtredningens förslag att
regionalamed detillväxtavtalen välregionalatill de överensstämmer

före-yrkeskompetens,validering utländskvalideringsorgan för somav
Betänkandetbetänkandet SOU 1998:165.slås i att personeranser

vik-bör kunna blibakgrund besitter kompetensermed utländsk ensom
detgenomförandetmedtillväxtåtgärder i sambanddetig del avav

för arbetslivetföreträdaremedpartnerskapet. kontakternaregionala I
yrkes-för värderingsaknarhar framkommit ett systematt avman

förvalideringsorganbakgrund föreslåsdennakompetens. Mot att ett
kompe-det regionalalän inomkompetensutvärdering inrättas i varje
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tensrådet. sådanEn organisation bör kunna naturlig del devara en av
sysselsättnings- och tillväxtfrämjande åtgärder vidtas i regionernasom

initiativpå de regionala kompetensråden bakgrund demotav av
regionala tillväxtavtalen.

De regionala valideringsorganen skall byggas i länen enligtupp
regeringens intentioner väl utvecklat samspel mellan utbild-ettom
ningsväsende och arbetsmarknad i samverkansformer. Yrkeskom-nya

skall därför bedömas där yrkeskunskapenpetensen ochettgenom prov,
färdigheter behövs i arbetslivet tydligt kan visas och dokumente-som
ras.

Validering yrkeskompetensen får ingå i det kommunernaav av
anordnade introduktionsprogrammet för nyanlända invandrare. Betän-
kandet SOU:l998:l65 delar in valideringsprocessen i nivåer:tre
bedömning-validering-branschövning. Bedömningen delta-avses ge

ledning för beslut vad skall kunna innebäranästa steggaren om -
kompletterande utbildning eller direkt genomgång kompetensprovav
för validering yrkeskompetens. fått sinDen yrkeskompetensav som
validerad skall kunna gå arbetsmarknadenpå antingen direkt ellerut
via den tredje nivån, där vederbörande genomgår branschövning fören
verksamhet inom branscher, yrken där sådan fordras.en

Organisationen för validering yrkeskompetens föreslås beståav av
dels centralt valideringsorgan, dels regionalt. centralaDetett ett orga-

skall bestå styrelse och branschnämnder. styrelsen föreslåsnet Iav en
ingå Landsorganisationen i Sverige LO, Svenska Arbetsgivarföre-
ningen SAF, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet
med de till varje organisation hörande yrkesnämndema Arbets-samt
marknadsstyrelsen AMS, Högskoleverket, Integrationsverket, Skol-
verket och Svenska EU-programkontoret. myndighetDen detsom cen-
trala skall knytas till bakgrundAMS myndighetenorganet är mot attav
ingår i central/regional organisation och den rollen AMSen nya som
förväntas få regeringens tillväxt- och sysselsättningspolitik.genom nya

Utredningen förslaget till regionala valideringsorgan förattanser
utländsk gymnasial yrkeskompetens ytterligare byggsten i för-utgör en

knytaslaget till den kommunala introduktionen till det regionalaatt
arbetet med tillväxtavtalen. förKompetensproven validering yrkes-av
kompetensen skall, enligt förslaget, kunna genomgås allaav vuxna

nationalitet. En meritportfölj på regional nivå dokumente-oavsett som
och beskriver individens kunskaper och kompetenser bak-oavsettrar

grund ligger helt i linje med den integrationspolitiken, enligt vilkennya
arbetet med introduktion nyanlända skall utfonnas så den kanattav
infogas i den generella samhällspolitiken.
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överväganden6.4 och förslag

Utredningen har tidigare konstaterat under flyktings introduk-att en
tionsperiod inte några målmedvetna försatsningar sti-görs nästan att
mulera till egenföretagande alternativ försörjningsstrategi. Dettasom
beror dels introduktionssystemens dominerande socialpolitiska pro-
fil i flertalet kommuner, dels på bristande samverkan mellan olika
myndigheter och aktörer förfogar för främjandeöversom resurser av

företagande i synnerhet och sysselsättning i allmänhet.eget
Utredningen väljer lägga fram förslag, olika syftaratt tre sättsom

till främja egenförsörjning i allmänhet och företagande iatt eget syn-
nerhet i tidigt stadium under introduktionsperioden:ett

Förslag 1: Se för flyktingmottagande såersättningssystemetöver att
kommunernas arbete med introduktion nyanlända tidigt knyts till deav
regionala tillväxtavtalen för förutsätt-inom varje regionsramen egna

för tillväxt. På så kan kommunernasningar arbete med stimu-sätt att
lera nyanlända till egenförsörjning och företagande bättreeget

till de skilda förutsättningar för näringsliv, arbetsmarknadanpassas
och tillväxt finns län. förutsätterDetta det administra-i varje attsom

för till kommunernativa förs frånersättningarna Inte-ansvaret över
grationsverket till länsstyrelserna så medlen strategiskt kan fördelasatt
till kommunernas introduktionsprogram för nyanlända förinom ramen
samordning de regionala tillväxtavtalen.av

ochI med länsstyrelserna förelås det administrativaöveratt ta an-
med kommunerna för deras introduktionsprogram förersättasvaret att

nyanlända bör kommunerna redovisa sina tillväxtstrategier intro-för
duktion nyanlända följandeenligt principer:av

Kommunen inflyttning invånare tillgång och be-0 ser av nya som en
tydande för det lokala näringslivet och arbetar framresurs en egen
tillväxtprofil med utgångspunkt i individens växtkraft företa-och

behov, delges länsstyrelsen underlag för strategiskgens som som
resursfördelning inom för introduktion.ramen
Verka för det lokala näringslivet uppmärksammar mångfalden iatt0
nyanländas kompetenser med utgångspunkt i de skilda förutsätt-
ningar för arbetsmarknad och tillväxt finns i kommunen ochsom
regionen.

entreprenörskapFöra bland nyanlända politiska dagord-på den0 upp
ningen och strategier för underlätta företagandegöra att egetupp
bland nyanlända från kommunalt och regionalt perspektiv.ett
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för utveckla yrkesanpas-Stimulera interkommunal samverkan att0
näringslivsrelaterade språkundervis-individualiserade ochsade,

ningsprogram.
arbetslivet. harSamhällets mångfald bör Kommunerna0 genomsyra

och bör säkra den offentliga sek-särskilt i denna strävanett ansvar
växtkraft främjautveckling och roll för regional atttorns genom

mångfald kvalitetssäkringsfaktor.som

förslag länsstyrelserna det administra-Utredningens övertarattom
innebär basen förtiva för introduktionsersättningama attansvaret

inte rubbas.introduktionsarbetet med kommunerna aktörer In-som
tegrationsverketsroll stärks renodlas till myndighet med natio-och en

och utvärdering detnellt för samordning, uppföljning samtansvar
mål och fårövergripande för integrationspolitiska synsättansvaret att

Integrationsverketgenomslag i samhället. länsstyrelserna fårGenom
Utredningenförlängda och regionala för sitt arbete. åter-baserarmar

kommer till fråga i förslag i detta sammanhangdenna Det ärnummer
förslaget, avsnitt regionala valide-i 6.3.6,presenterassom som om

ringsorgan kompetensområden, väl in.inom för regionalaramen passar

Förslag länsstyrelserna samordnings- och tillsynsansvar för2: Ge ett
integrationsarbetet regional integrationsarbetet blirpå nivå så att en
del de regionala utvecklingsstrategierna och bättre till deav anpassas
skilda förutsättningar finns län på arbeteti varje sättsom samma som
med främja regional tillväxt.att

integrationspolitiska skall kunna i konkretde målenFör omsättasatt
handling i hela landet krävs tydlig regional och lokal förankring.en

integrationspoliti-har central roll i förverkligandetKommunerna aven
ken. Under har det emellertid blivit alltmer uppenbart flerår attsenare

framför alltaktörer och nivåer behöver involveras i arbetet och denatt
regionala för genomförande och samordning politiken.nivån behövs av
Länsstyrelserna, med sitt samordningsansvar för statlig ‘och kommunal
verksamhet och sitt breda nätverk sina kontaktytor inom olikasamt
samhällssektorer, viktig i arbetet med förankra ochär atten resurs
främja de integrationspolitiska målen på länsnivå. Länsstyrelserna be-
sitter också kunskaper näringsliv och arbetsmarknad är vär-om som
defulla för förverkligandet de integrationspolitiska målen.av

utgiftsområdeenlighet med förslag i budgetpropositionen 1998/99I
överför regeringen medel från Integrationsverket till länsstyrelserna18

för bidra integrationspolitiken förs och förankras itillatt ut stor-att
istadslänen. Regeringen föreslår Länsstyrelserna Stockholms,att

Skåne och Götalands län kompletterande roll och uppgift.Västra ges en
Vidare budgetpropositionen utgiftsområde länsstyrel-påpekas i 8 att
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viktig roll för devid Integrationsverket, spelar nåsidan attenserna, av
integrationspolitiska målen.

fleratill sin tvärsektoriell ochIntegration spänner överär natur
företagande därför samordnaspolitikområden. Främjande böregetav
egenförsörjningsmålet. Länsstyrel-med övriga för främjaåtgärder att

tillväxtavtalen.till uppgift samordna arbetet med Dessahar attserna
del statsbudgetenför och styrinstrument för dentecknas år ärtre av

medeloch ekonomisk tillväxt. Statligaberör sysselsättning somsom
fråntillväxtkapital skall samordnas med medelbetecknas regionaltsom

strukturfondprogram ochlandsting, statliga myndigheter,kommuner,
tillväxtenSyftet optimeranäringslivets är attatt genomegna resurser.

förutsättningar.utnyttja varje regions egna
plattform för introduktionTillväxtavtalen idealiskutgör av ny-en

centrala, regionala och lokalaanlända de mobiliserar mångaattgenom
Utformningen tillväxt-kring tillväxtvision för länet.aktörer aven

behoven finnsanpassad till hela mångfalden iavtalen ocksåär som
socialaJämställdhet mellan och kvinnorbland nyanlända. män samt

i innehållet i tillväxtavtalen.aspekter viktiga ingredienserär
såledesutökat för integration kanlänsstyrelsernaAtt ettges ansvar

tillväxtpoli-sammanflätning regionalförstaett steg mot en avses som
fastslagit närings-Riksdagen har redantik och integrationspolitik. att

viktigaste instru-företagsamhet och tillväxt delivsutvecklingen, är
för främja integrationen 1997/98:16.prop.menten att

regionaliserats och länsstyrelsernaoch med näringspolitiken harI att
i försökslänen blivit de regionalasjälvstyrelseorganen motorernasamt

naturligt dessautredningen detför främja tillväxten, är attattatt anser
integrationsarbetetsamordningsansvaret för det regionala somges

berör dessa områden.
regional tillväxtpolitik och integrationspolitiksammanflätningEn av

för näringslivs-förutsättningar och bättre möjligheterskapar ettnya
förutsättningar.inriktat integrationsarbete baserat på varje regions egna

förregionala plattformarTillväxtavtalen kan således användas attsom
mångfalden befolkningens sammansättning, kompetenser,utnyttja i

utvecklingskraft såvälkulturella bakgrund påspråkliga och som en
nivå. Tillväxtavtalenkommunal, regional och nationell globalsom

innefattar viktiga socialabred definition tillväxtvilar på en av som
till del.de kan kommaaspekter så ävenatt personerresurssvaga

organisation kanintegrationsarbetet fast regionalGenom att ge en
till deintegrationspolitiska målen främjas effektivt ochde anpassasmer

ochfinns i länen. Samtidigt kan deskilda förutsättningar resursersom
länen tillvaratas inte några hinderdet intresse finns i de olika omsom

länsstyrelserna lös-finns för kommunerna i samråd med prövaatt nya
möjligheterna för fler invandrareningar bl.a. för öka eget.att startaatt
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utförligFör analys bakgrunden till ovanstående förslagen mer om
hänvisar utredningen till bilaga Från invandrarföretagsamhet3 till
generell tillväxtdynamik. bilagan finns också förslag hurI stats-om
bidrags- och utjämningssystemen kan tillväxtinriktas företagsam-så att
het och sysselsättning stimuleras.

Förslag 3: Ge DO regional plattform för arbetet etnisk diskri-moten
så främjandet mångfalden arbetslivet deminering i integreras iatt av

regionala på jämställdhetsarbetet.strategierna sättsamma som
Integrationsarbetet har likheter med arbetet för jämställdhetstora

mellan och kvinnor. främja lika rättigheterAtt etnisk till-män oavsett
hörighet besläktad med motsvarande arbete det gäller kvin-är nära när

och Enligt tillväxtpropositionen prop. 1997/98:62 skallmän.nor
jämställdhetsperspektivet utformningenbeaktas vid innehållet iav
tillväxtavtalen och det regionala politiska arbetet. Utredningen anser
därför det etniska mângfaldsperspektivet skall beaktas påatt samma

jämställdhet.sätt som
Svenska kvinnor, liksom invandrade och kvinnor, tenderar imän

dag till företag försörjningskälla. detta avseendeIatt starta eget som
de i varierande grad på likartade problem det gäller tillgångstöter när

till kapital eller stimulans till Utredningen det äratt starta eget. attanser
viktigt denna målgrupp inte blir föremål för direkt eller indirekt dis-att
kriminerande behandling.

denna bakgrund föreslårMot utredningen införande regionalav en
DO-organisation eller länsexperter i frågor etnisk diskriminering påom
länsstyrelserna led i skapa samlad regional strategi förett attsom en
arbetet med jämställdhet och integration. för arbetetAnsvaret mot
etnisk diskriminering skall lyftas fram jämställd-sättsamma som
hetsperspektivet inom de olika områdena ligger respektivepåsom
länsexpert/sakområdesansvarig. församlade främjaDet ansvaret att
jämställdhet och motverka etnisk diskriminering i länet åvilar länsled-
ningen. för sakområdet etnisk diskriminering liksomLänsexperten
länsexperter för jämställdhet skall stöd för länsstyrelsens arbeteettvara
inom olika sakomrâden. Huvuduppgiften för länsexperten skall attvara
i länet utifrån de nationella målen för integrationspolitiken främja
samtligas lika rättigheter och möjligheter etnisk bakgrund.oavsett

bör det ingå i länsexpertensDessutom arbetsuppgifter haatt en sam-
ordnande, initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljan-
de roll i länets arbete med motverka etnisk diskriminering.att
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Svårigheter för med7 personer
utländsk bakgrund ochatt starta

driva företag

detta kapitel behandlas kontakter med myndigheter,I utbildning,
rådgivning, ekonomi m.fl. frågor direkt hänför sig till företaga-som

personliga förhållanden och förutsättningar för driva företag.attrens
Finansieringsfrågor behandlas dock följandei kapitel. Frågor med
anknytning till diskrimineringetnisk och behovet forskning ochav
utredningsverksamhet har behandlats i kapitel Undervisning i
svenska i kapitelspråket har berörts

Utredningen föreslår bl.a. utbildning formi rådgivning hurav om
kontakter med olika myndigheter skall skötas, vilka lagar det vik-är
tigt känna till och hur hjälp med bankkontakter kan erhållas.att

Saknas underlag för utbildning tillräckligt eller homo-storaav
i kommun, bör flera kommuner samarbeta. Enligtgena grupper en

utredningen bör intresset företag hos dem har godaatt starta som
förutsättningar för detta till så uppehållstillstånd be-tas snartvara
viljats.

Utredningen föreslår samtliga fått bidrag inomatt starta-egetsom
år efter företagets bildande, skall kunna utnyttja konsulthjälpett

med till timmar till kostnad hälften10 det normalaupp en av av
konsultarvodet.

Genom invandrare företag ofta inte haftatt startar etten som
möjlighet bli medlem i A-kassan, får denne ofta den lägstaatt ersätt-
ningen bidrag, 103 kronor dag. lägsta bidragetDetstarta-egetav per
uppgick fram till juli till1995 338 kronor dag och kronor240per

framdag till den l juli föreslår1997. Utredningen det lägstaattper
bidraget höjs tillånyo 240 kronor dag. sådan höj-Enstarta-eget per

ning skulle i särskilt hög grad just invandrarföretagande ochgynna
samtidigt stärka statsfinansema.

utredningenSom redan i kapitel 6 uttryck för, regio-ärgett en
naliserad behandling tillväxtfrågor betydelse. Förstorav av en per-

med utländsk bakgrund har de arbetsmetoder tillämpatssoner som
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Internationella företagarföreningen visat sig myckett.ex.av vara
framgångsrika. Utredningen sammanlagt miljonerföreslår 20att
kronor årligen ställs till länsstyrelsemas förfogande för stödjaatt
projekt eller organisationer arbetar för underlätta möjlig-attsom

förheterna invandrarföretagande.

Bakgrund7.1

detta kapitel behandlas bl.a. särskilda svårigheter före-I de mötersom
med utländsk bakgrund. frågor denna karaktärVissa behand-tagare av

las i andra anknytningkapitel. Således finns frågor med till riskäven
för diskriminering frågorbehandlade i kapitel och svenskunder-5 om
visning behandlade främst i kapitel finansieringsfrågorFöretagensär
behandlas i kapitel

företag motiv och möjligheterStarta7.1.1 -

Motivet till företag Flertalet samtligavarierar. nystartadeatt starta av
företag i landet drivkrafter önskanpersonligastartas attav som en vara
sin eller sikt ökad levnadsstandard. Många företagpå nåattegen en

för undvika arbetslöshet. Under år startades, enligt1997startas att en
undersökning SCB och 36 företagen inomNUTEK, procent avav
byggsektorn, och inom30 inom industrisektom 21 procentprocent
tjänstesektom just denna med invandrar-på grund. För personer
bakgrund torde motivet komma ifrån arbetslöshet ännuatt vara van-
ligare de talän angetts.som nyss

arbetslöshet-motivet företag för, undvika ochUtöver att starta att
inte behöva lyfta sociala finns bl.a. följande drivkrafter.understödatt -

många de länder varifrån emigrationen skett detta gäller dockI av -
inte de nordiska länderna där samhällsuppbyggnaden lik den svenskaär

finns det inte några offentliga för ha hand skildaatt omorgan-
förhållanden för invånarna i sådan omfattning i Sverige. Dettasomen
tillsammans med stordrift och teknologi i många andra länder inteatt

medför invandrarehar betydelse i Sverige, många harattsamma som
nödvändigt ellerlevt och bekanta med miljö det i allaär gören som

fall affärsverksamhet.möjligheter få sin försörjningattger genom-
Sverige finns det möjligheter inom vissa områdenI att starta ett

mindre företag inom vissa branscher tillgång till kapitalutan ett stort
eller långvarig erfarenhet produktionen i fråga. kannågon Dettaav
gälla livsmedelsbutikerstädbranschen, viss detaljhandel såsom och
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restaurangbran-inomstandardiserad verksamhetkiosker visssamt
utsträckning,mindreoch kebabserveringar. viss,schen, pizzerior It.ex.

sin affärs-riktar inethnical business invandrarefinns också s.k. som-
mindre verk-etniskafrån Deverksamhet samma grupp.personer

visaslokala marknader. Somgenomgående påsamhetema drivs nästan
framgångsrika företagi kapitel finns det9 även startats av per-som

med hela Sverigebakgrund och arbetarmed utländsk somsomsoner
marknader.eller internationellamarknad på

företag till-invandraresofta underlättarfaktor ärEn start avsom en
släktförbindelserochinformella familje-tillgången resurser genom

för be-inte endastnätverk. har betydelseinformella Dettaoch andra
vilken branschfor beslutet inomföretag,slutet ävenutanatt starta om

branschinom visslandsmän lyckatsföretaget etableras. Har ensom
familjemed-medinte sällan i kompanjonskapsker etableringen -

bransch.eller släktingar inomlemmar samma-
verksamhet småföretagarenframgångsrik måste utöverFör renten -

produktion, mark-samband medforetagsekonomiska aspekter harsom
fall kännedomkontakter eller i allakonkurrensförmåga hanad, m.m. -

har dessafiguroffentliga och privata I 7.1mängd olika organ.om en
kan för före-vänkretsenvänner. Tillbetecknats Företagarenssom

Handels-i kommunen,näringslivssekreterareninräknasäventagaren
kan därutöverinvandrarföretagarenExportrådet.kammaren och För

OmbudsmannenSverige ochföretagarföreningen i IFSInternationella
till denna krets.diskriminering DO räknasetniskmot
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Figur 7.1. Företagarens vänner.

Kronofog
myndi ten

Källa: Småforetagen och deras Länsstyrelsen i län.Stockholmsvänner. Rap-
1997:02.port

enligtDet utredningen viktigt den blivandeär eller igångvarandeatt
invandrarföretagaren lär känna och kan utnyttja de tjänster åt-som
minstone vissa dessa organisationer m.fl. erbjuder. Dessa organisa-av
tioner m.fl. beskrivs i detta kapitel. Därutöver behandlas andraäven
specifika svårigheter invandrarfdretagaren har, språkligat.ex.som som
och kulturella barriärer, måste övervinnas. Vidare behandlas isom
detta kapitel bl.a. bristen på nätverk och de ekonomiska förutsättningar-

företag.att startana
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Invandrares7.1.2 särskilda svårigheter

Det svenska samhället från administrativ och organisatoriskär syn-
punkt högt utvecklat. Till detta kommer omfattande regelverk förett att
skydda mängd skilda intressen, bl.a. för i deras egenskapen personer

arbetstagare och konsumenter. den mån intressena regleradeI ärav
lagar eller andra offentliga bestämmelser, åligger alla före-detgenom

själva, eller medarbetare inom företaget,ellertagare att utom attgenom
känna till dessa bestämmelser.

Genom företag kan ha specialister på olika områden nårstörreatt
de tillämpningen det offentliga regelsystemet stordriftfördelariäven av
och storföretagen har därigenom betydande konkurrensfördelar för-i
hållande till småföretagen. Alla mindre och medelstora företag tyngs

denna konkurrensnackdel. med utländsk bakgrundPersonerav som
företag de här landet, tvingade läggainte istartar är, växt attom upp

ned mycket arbete på lära olika regelverk bådesigextra att -
oflentliga och privata.

finns oftaDärutöver kulturella avstånd i form språk, seder ochav-
familjesyn till majoritetsbefolkningen. Språket central bety-är av en——
delse och i övrigt det viktigt for den företag och därär startar ettsom
majoritetsbefolkningen betydande kundkrets, ha förståelseutgör atten
för kundernas tänkesätt och attityder.

Språk,7.1.3 kulturella barriärer och nätverk

Personer kommer till Sverige har i regel flertal svårigheterett attsom
övervinna innan de har något så likartade möjligheter majori-när som
tetsbefolkningen företag.att starta ett

Flyktingar vistas i regel, i den mån de inte själva har ordnat eget
boende, på upptagningsanläggningar i på prövningväntan om uppe-
hållstillstånd. När uppehållstillstånd har erhållits, flyttar frånpersonen
anläggningen och för grundtrygghet tillövergår den kom-ansvaret en

där denne bosätter sig. gällerDetta för s.k. anhörighets-ävenmun
invandring, detta sker inom två år från det flyktingen kommit tillattom
Sverige. fårKommunen bidrag introduktionsersätt-ett statenav som
ning för period år.treen av

Mottagande kommun under de första åren för flyk-tre attansvarar
tingen får bostad, uppehälle och undervisning i svenska. fårdettaFör
kommunen statliga bidrag. nyanländ flyktingFör i kom-upprättasen

introduktionsplan omfattar utbildning i svenska språketmunen en som
och kontakter med arbetsförmedlingen. bör ingå svensk-I programmet
undervisning, praktik i den utsträckning möjligt, orienteringärsom om
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informationarbetslivsvenska samhällsförhållanden och svenskt samt
vardagslivet i kommun.enom

introduk-grunden föri språketUndervisningen svenska SFI utgör
praktik.kombineras medtionsprogrammet och bör i möjligaste mån

fråninom kommunerna,Tillgången till undervisning varierar betydligt
Flyk-heldagsundervisning.till i några falltimmar dagett par per

avslutadarbetsförmedlingen eftermedting/invandrare får kontakt
utbildning i SFI.

arbets-skall komma in påhitta former för invandrareFör att att
formängd projekt, bl.a. inom EU-pro-marknaden pågår ramenen

främst bekämpaMål Syftet med Mål 3-programmet är attgrammet
ochför ungdomarlångtidsarbetslöshet underlättasamt att personer som

flyktingenarbetsmarknaden. Omriskerar utslagning komma påatt
eller deltar i någonefter introduktionsperioden inte har fått arbete

praktikArbetsmarknadsinstitutet,arbetsmarknadsåtgärd, AMIt.ex.
förekonomiskaeller utbildning, övergår det ansvaret personens

uppehälle socialnämnden.
sociala ochregel invandrare detVid ankomsten till Sverige saknar i

m.fl.med myndigheterdet formella nätverket i form kontakter somav
Ibland har dockföretagaren.viktig faktor för den blivandeutgör en
vistas i Sverigeredaninvandrare släktingar och landsmän somgenom
till invand-söka sigha visst personligt nätverk. Genom attett en

utvidgas.rarorganisation kan detta nätverk
förstå fålära sig ochdet viktigtden blivande företagarenFör är att
uttalar1997/98:16influenser majoritetsbefolkningen. I rege-prop.av

uppmärksamma allabörringen statliga och kommunala myndigheteratt
försörjning ochunderlätta derasinvandrares behov stöd i syfte attav

få svenska kontakter.behovdelaktighet i samhället. dessaEtt är attav
kanyrkesbakgrund, vilkenmöjlighetEn öppnaär enen gemensam

iarbetslivet. deltagandeinom Ettmöjlighet till frivilligt mentorskap
introduktionsprogrammetföreningslivet personliga kontakter.kan Ige

inriktadnyanländekan också ingå branschkontakter för den ärsom
företag.att starta

organisationermyndigheter,Kontakter med7.1.4

m.fl.

har behovinvandrarföretagarenblivande och igångvarandeDen attav
kommunalamängd statliga ochkontakt medkänna till och ha organ.en

dessa.beskrivs i korthet någraHär av
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Skattemyndigheten

Skatteuppbörden i Sverige bygger i utsträckning invånarnaspåstor
medverkan. innebär vissa kostnaderDetta för företagen. Dessaegna

kostnader har för övrigt beräknats uppgå till ungefär den dubbla kost-
naden i förhållande till skattemyndighetens kostnader.egna

Vissa skattemyndigheter, bl.a. Skattemyndigheten i Stockholms län,
anordnar infonnationsträffar för nystartande företagare. Därvid finns
det ofta möjlighet träffa specialister inom skatteområdenaatten moms,
F-skatt, arbetsgivaravgift och deklaration. Dessutom informationges

vilken nyföretagaren kan ha kronofogdemyndigheten.nyttaom av
ÄvenTräffama avgiftsfria. den planerar, inte harär ännusom men

företag, har möjlighet delta i inforrnationsträffama.startat ett att
Skattemyndighetema har också servicetelefon för beställaatt person-
bevis, blanketter Vidare har Riksskatteverket RSVm.m. en
servicehemsida på håller ocksåInternet. RSV på bygga kåratt upp en

skatteinforrnatörer hela landet. utåtriktade verksamhetDerasöver ärav
främst riktad företagen.mot

Skattemyndigheten i Stockholm har i samarbete med nedanIFS se
i Stockholm hållit seminarier inom olika skatteområden för föreningens
medlemmar. företagareHärigenom kan med utländsk bakgrund få in-
formation tillanpassad deras näringsverksamhet och deras kun-ärsom
skaper i svenska språket.

Arbetsförmedlingen

Till den arbetslös planerar företag kanär att starta ett egetsom men
arbetsförmedlingen Arbetsförrnedlingamaråd. behandlar ocksåge
ansökningar bidrag. Bidraget utgår under sexrnåna-starta-egetom en
dersperiod och baseras A-kassa, alternativtpå KAS-ersättning. För
invandrare från utomnordiska länder kan bidrag betalasstarta-eget ut
ytterligare månader. Bidraget kan lämnas till be-sex en person som
döms lämplig företagare och affärsidé hållbar. Verk-ärvara som vars
samheten skall kunna tillfredsställande lönsamhet och bidrags-ge en ge

varaktig sysselsättning.tagaren en
Arbetsförmedlingen anordnar också utbildning med hjälp externaav

Vidare har arbetsförmedlingen avtal med konsulter,antalettresurser.
bedömningar affärsidéer för arbetslösa villgör starta egetsom av som

företag.
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NUTEK Startlinjen-

Startlinjen vid NUTEK kostnadsfri information och vägledning tillger
företag. Nyföretagaren får samladatt starta egetpersoner som avser en

information regler och krav vid företagsstarten, skatter, företags-om
former, finansiering, tillstånd Startlinjen vägleder vidare tillävenetc.

organisation, myndighet och rådgivare för ytterligare informationrätt
eller hjälp.

Målsättningen för verksamheten snabb, korrekt och lättförståeligär
infonnation. Startlinjen broschyrer och infonnationsblad, vilkautger
ständigt uppdateras och utvecklas, så informationen på webbplat-även

viktStor läggs vid personalen motsvarande tjänster8 under-attsen.
håller och utvecklar sin kompetens för upprätthålla god service.att en

Antalet kontakter till Startlinjen uppgår till 18 000-20 000 år.per
Startlinjen kontaktas oftast telefon, fax och ocksåäre-postper men
vanliga kontaktvägar. Allt fler del informationen på webbplatsen:tar av
drygt besökare40 000 registrerades under år Startlinjen1998. deltar
årligen i nyföretagarmässor i landet.runt om

IFS

företagarföreningenInternationella i Sverige bildadesIFS år 1996.
Antalet medlemmar tilluppgår omkring företag frånl 000 olika70
nationer. detta ändamålFör driver rådgivningscentraIFS praktisktsom
skall arbeta med rådgivning, attitydpåverkan nätverk. Vid rådgiv-samt
ningscentren erbjuds besökaren få råd och hjälp, så önskas, påatt om
sitt hemspråk. för underlätta ökaDetta kunskapen de förut-att samt om
sättningar och krav erfordras för dennes företagande. Därigenomsom
ökar möjligheten utveckla och skapa konkurrenskraftig affärs-att en
plan. Vid rådgivningscentren arbetar företagsrådgivarna med sti-att
mulera till företagande, stödja de befintliga invandrarföretageneget

utveckla dem har expansionsmöjligheter. Vid varje rådgiv-samt som
ningscenter erbjuds företagarna kurser utbildningoch inbjuds tillsamt
olika nätverksträffar.

Rådgivningscentret i Stockholm har för närvarande hösten 1998
åtta anställda arbetar med rådgivning. Depersoner varav sex som
erbjuder rådgivning på elva olika språk. Under året skapades 300ca
arbetstillfällen töretagsstarter. medverkadeDessutom tillIFS attgenom

150 befintliga företag inte lades alternativt de kundeattca ner, expan-
dera. Vid rådgivningscentret i Stockholm har samarbete utvecklats med
bl.a. ALMI. IFS har sitt i Stockholm driver för närvarandesäte men
också rådgivningscenter i Södertälje och Göteborg. Under våren 1999
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Östergötlandsrådgivningscenter i län Linköpingäven ochstartas
GävleNorrköping, Gävleborgs län Västerbottens län Umeå.samt

Under hösten planeras i länSkåne Malmö Upplands länstart samt
Uppsala.

uppdragIFS förDG XXIII ansvarig utvecklaär att ettav euro-
peiskt nätverk för minoriteters företagande, EMBNet European Ethnic
Minority Business Network. Finansieringen sker offent-IFSav genom
ligt stöd, verksamhetens konsultintäkter och medlems-genom genom
avgifter.

ALMI

uppdragALMI:s aktivt partnerskap med befintliga ochär att genom
blivande företagare flerskapa och företag.växande Verksamhetennya
består dels medverkan till finansiering små och medelstora före-av av

dels affärsrådgivning i olika former för skapa tillväxt. Mål-tag, attav
nyföretagare och små och medelstora företag vill ochärgruppen som

kan växa.
ALMI medverkar dessutom i nätverk med rad olika aktöreren som

har småföretagare målgrupp inom områden teknikut-export,som som
veckling och riskkapital.

Verksamheten ibedrivs regionala22 dotterbolag, vilka ägs av
Övrigamoderbolaget ALMI tillFöretagspartner 51 delägareprocent. är

i huvudsak landstingen. Moderbolaget i koncernen ägs staten.av
I PM verksamhet,ALMI:s inom Näringsdeparte-upprättaten om

i maj 1996,mentet att:anges

bör sin informations-ALMI i och rådgivningsverksamhet särskilt upp-
märksamma de speciella problem och möjligheter finns bland invand-som

det gäller och driva företag. bör b1.a. infonneraALMI så-när att startarare
dana företagare möjligheten söka nyföretagarlån och företagarlånattom
till kvinnor.

ALMI:s medverkan till företagens finansiering behandlas i av-
snitt 8.1.3.3.

Handelskammare

Den svenska handelskammarorganisationen arbetar liksom handels-
kamrama i övriga nordiska länder, Storbritannien, Irland m.fl. länder

s.k. privaträttsliga handelskamrar. finns i dagDet 12 auktoriseradesom
handelskamrar med sina distrikt täcker hela landet.som
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Handelskamrama i Sverige har inte några offentliga bidrag. Med-
lemsnyttan blir därför styrande för handelskamramas verksamhet.

medlemsavgifterFörutom och intäkter från handelsdokumenten bedri-
handelskamrama seminarie- handels-och kursverksamheter. Fleraver

kamrar genomför också offentligt finansierade projekt. Finansiär kan
kommuner, länsstyrelser eller offentligaandravara organ.

Handelskamramas uppgift verka för näringslivets utveckling iär att
regionen. handelskamrama påverka regering ochDetta gör attgenom
riksdag, kommuner och landsting. Handelskamrama samverkar också
med kommuner, länsstyrelser m.fl. för förbättra utbildningsväsendet,att
kommunikationerna andra frågor företagen ioch viktiga förärsom
regionen.

Handelskamrama också kontaktpunkter för företag och organisa-är
tioner i andra länder. handelskamrama förmedlas kontakterGenom
mellan företag i olika länder. Handelskamrama utfärdar olika typer av
dokument krävs i den internationella handelskamramahandeln. Påsom
kan medlemsföretagen också få hjälp och råd. detta ingår intematio-I
nell handel viktig del. Alla handelskamrar har kurser i regisom en egen

tillsammans med handels-eller Exportrådet, banker, utländskat.ex.
organisationer kan handelsprocedurfrågor,Det antingen gällaetc. ex-
portkontroll, internationella betalningar fråneller export/import någon
bestämd marknad.

finns 20-tal svenska handelskamrar i utlandet.Det Dessa ärett
också liksom handelskamrama i Sverige föreningar intresseradesom
företag bli medlemmar utlands-kan Tillsammans med Exportrådets

ambassademakontor och arbetar handelskamrama för öka handelnatt
mellan Sverige och andra länder. Handelskamrama har ett gemensamt
förbund i Stockholm.

Exportrådet

Exportrådet och näringslivet. Verksamhetägs gemensamt statenav
drivs hela världen dels handelskontor på strategiskaöver genom egna
platser, dels personal placerad på ambassader i länder där han-genom
delskontor saknas. lönsammaExportrådets uppgift medverka tillär att
exportaffarer och till internationalisering. finnsBland kunderna såväl
små familjeföretag börsföretag.storasom

Exportrådet arbetar med två kämverksamheter Exportservice och-
Exportutveckling. fleraFrån Exportservice tillhandahålls i fall kost-
nadsfri information och rådgivning i alla slag exportfrågor. kanDetav

frågor möjligheter till samverkan med utländskat.ex. partners,avse om
affärsförfrågningar, affárstips projektbevakning. fåroch Företagen
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också hjälp med hitta bland regler och villkor för Inomrätt export.att
Exportutveckling tillhandahåller Exportrådet konsulterförramen som

analyserar företagets förutsättningar för Konsultema i Sverigeexport.
medverkar sedan i exportförberedelsema på hemmaplan, medan kon-
sultema utlandskontoren stöd under hela utlandsetable-på utgör ett
ringen.

Länsstyrelserna

mål skall fåMålet för länsstyrelsemas verksamhet statsmaktemasär att
genomslag samtidigt hänsyn till varierande regionala förhål-tassom

och förutsättningar och till den enskildes trygghet.landen
regionalekonomi och näringslivsutveckling måletområdetInom är

långsiktig samord-med utgångspunkt i strategi och regionaltatt en en
nad politik, skapa förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt,en
ökad sysselsättning och inomregional balans. skall bl.a. skeDetta

förbättrad samordning olika åtgärder för regional utveck-genom en av
ekonomisk tillväxt.ling och

medel för stödja näringslivets utveckling,Länsstyrelserna har att
medelstora företag, olika bidragfrämst små och och lån. Somgenom

exempel på insatser kan nämnas:

småföretagsstöd
landsbygdsstöd
produktutveckling

företagarelån till kvinnliga

Vissa stödformer kan ha begränsningar det branschtill-gällernär
hörighet, omsättning och geografisk belägenhet.

Kommunala näringslivssekreterare

flesta kommuner har näringslivssekreterare uppgiftDe med atten
främja företagandet inom kommunen. fårKommunerna enligt kommu-
nallagen inte direkt finansiellt stöd till enskilda företag. Olikaettge
åtgärder för allmänt stödja näringslivet i kommunen tillåtna.dockäratt
Utbildning och kompetensutveckling områden där kommunernaär
spelar allt informations- råd-roll. Vissa kommuner har ochstörreen
givningsverksamhet till företag.
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Nyföretagscentra

Nyföretagscentra finns 80-talpå i landet. StockholmsI länett orter
finns i dussin kommuner. Initiativtagare till dessacentra ett ärcentra
Stiftelsen Jobs and Society.

De drivande principerna för Nyföretagscentras verksamhet detär att
lokala näringslivet skall huvudkraften och samarbete måste skeattvara
mellan organisationer lokala och centrala myndigheter. Nätverketsamt
för rådgivning betraktas den viktigaste Rådgivningen ärsom resursen.
kostnadsfri och den enskilde företagaren kan under treårsperiod fåen l
tillfälle till rådgivning. Nyföretagscentra bistår med bl.a. följande
tjänster. Genomgång och affärsidé, diskussion marknaden,test av om
rådgivning vad marknadsplan bör innehålla jämte ekonomiskom en en
analys den planerade verksamheten. Genomgång lagar, försäk-av av
ringar och formella krav för företagandet kan också göras.

dem fåttAv rådgivning inför övervägande företagsstartettsom om
har 52 avstått från affärsidén kanske inte såprocent att starta var-
lyckad eller så har andra problem har dykt och 25 vänta-procentupp -
de eller förändrade sina planer. fjärdedel startade sitt företags-Nära en
projekt direkt.

Lokala Nyföretagscentra finansieras till omkring två tredjedelar av
lokala från den privata sektorn och till cirka tredjedelsponsorer en av
den offentliga sektorn.

Ekonomiska förutsättningar7.1.5 för invandrare att

företagstarta

Det centrala i företagandet individens personliga drivkraft ochär
affärsidé. Finansiell ställning, marknadsutveckling och konkurrens-
situation också några viktiga faktorer i företagandets villkor.är Här
redovisas den ekonomiska bas främst bidragstarta-eget statensom-
lämnar till de företag. Där-satsar att starta ett egetpersoner som

finns också bl.a. finansiellastatliga insatser. Dessa behandlasutöver
främst li kapitel

iFör den arbetslös finns det möjlighet söka och fåär att attsom lbidrag arbetsförmedlingen. Bidraget ersättningstarta-eget utgörgenom

Imotsvarande arbetslöshetsersättningen under månader. arbets-Försex
lösa kvinnor och för invandrare från utomeuropeiska länder finns möj-

llighet få bidrag under sammanlagt månader.12 denFöratt starta-eget l
lflykting/invandrare haft anställning så länge han/hon blivitattsom
lmedlem i A-kassan, får företagaren således ersättning mot-en som

ersättningen från A-kassa, dvs. 240-580 kronor dag.svarar per
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inte ersättningenFör medlem i A-kassan 103är utgören person som
kronor dag. Med nuvarande höga arbetslöshet, särskilt blandper
invandrare, torde bidraget till invandrare ofta detutgörastarta-eget
lägsta bidraget. till juli uppgick det lägstaFram 1995 starta-eget
bidraget till kronor bidraget338 dag. Därefter sänktes det lägstaper
den l juli från1997 240 kronor motsvarande KAS-ersättning till nuva-
rande 103 kronor.

År startades omkring företag med1997 2005 nya av personer
utländsk bakgrund bilaga de invandrarese 2. Drygt 40 procent av

detta år företag erhöll bidrag. prövningEnstartat starta-egetsom av
lämpligheten och driva företag arbetsför-görsatt starta eget av
medlingen, därvid konsulteranvänder sig olika konsulter, t.ex.som av
från ALMI.

lyfter socialbidrag får i princip inte driva rörelse.En person som
finns dock exempel kommuner företagDet accepterar att ettsom

och socialbidrag betalas övergångsperiod till dessunderstartas att ut en
verksamheten går med vinst. Socialbidragen kan ibland högreatt vara
det lägsta bidraget. Socialbidragen baseras nämligen påän starta-eget

familjesituationen, medan bidraget endast utgår till denstarta-eget per-
företag.startar ettson som

Flyktingar har möjlighet få s.k. introduktionsbidrag under år.att tre
Bidragets storlek och utfonnning behandlas i kapitel

Några exempel på lokala initiativ för7.1.6 att

stimulera företagande

7.1.6.1 Inledning

Strukturomvandling, ökande mellan arbetsmarknadens krav ochklyftor
invandrares arbetsmarknaden ochkompetens negativa attityder påsamt
sprâksvårigheter rörelsehar lett till allt fler invandrareatt ser egen som

slippa rundgång mellan arbetslöshet,bidragsberoende ochsättett att
åtgärd och förnyad möjligheter ocharbetslöshet. Invandramas att starta
driva företag framtida försörjning har börjat få uppmärksam-egna som
het hos myndigheter och år.organisationer på senare

Många kommuner fria aktörer har lagt märke till detoch som
växande intresset för företagande bland invandrare har börjat påattnu
allvar småföretagandet försörjnings-uppmärksamhet åtägna ettsom
alternativ för arbetsmarknaden.bl.a. med ställning på Påpersoner svag
flera förbättra före-håll i landet finns i dag olika lokala initiativ för att
tagsklimatet för småföretagare. vissa bostadsområden har initiativenI
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tilltagandekommit förnödtvång motverka segregation ochattsom
arbetslöshet hos de boende.

verksamhetEn har börjat få spridning s.k. företagarhus iärsom
bostadsområden. Verksamheten finansieras med bl.a. kommunala
medel och projektbidrag från ochEU drivs i samverkan mellan stads-
delsförvalmingar, bostadsföretag, Nyföretagarcentrum m.fl. Lokaler
upplåts kostnadsfritt eller med kraftigt reducerad hyra för underlättaatt
företagandet. Samlokalisering olika företag också synergi-av ger en
effekt företagarna får möjligheter utbyta idéer och erfa-att attgenom
renheter med varandra skapa nätverk. Vidare medför bland-samt att
ningen svenskar och invandrare naturligt forum för integration,ettav
språkinlärning och erfarenhetsutbyte.

Nedan redovisas några lokala initiativ. Exemplen har hämtats från
Rinkeby, Gårdsten och Rosengård. Tre stadsdelar i det s.k. miljonpro-

områden med hög arbetslöshet och stämplade problem-grammets som
områden Högsby, liten kommun har tagit mångasamt emoten som
flyktingar.

bilaga finnsI 4 utförliga beskrivningar Företagshuset imera av
Rinkeby och Gårdstens-projektetet.

7.1.6.2 Företagshuset i Rinkeby

EU-projektet Företagshuset genomfördes under åren 1996-1997 i Rin-
keby. Målgruppen invandrare ville företag. I Före-starta egetvar som
tagarhuset fick de nyblivna företagarna stöd utbildning,t.ex.genom
affårsplanering, marknadsföring, finansiering, lokaler service frånsamt
växel och reception. Två företagskonsulter stöd och utbildning tillgav
företagare i Företagshuset rådgivning till andra företagare frånsamt
Stockholm. Företagshuset.Företagarna tecknade tvåårigt avtal medett

innovativaDet med projektet har varit företagskonsultemaatt
konkret har hjälpt till och funnits till hands medan företagsidéema ut-
vecklats, tagit form och sedan förverkligats. Detta, med utbild-varvat
ning, har skapat grunden till företagarnas långsiktiga överlevnad.
Genom företagarna har delat lokal, har de kunnatatt varandra ochstötta
skapa nätverk. De har funnits har kunnatentreprenörer användasom
Företagshuset hävstång för etablera sitt företag och överlevaattsom en
efter projekttidens slut. Långsiktighet, kontinuitet och professionalism
styrde projektet. Målgruppen för Företagshuset arbetslösa invand-var

ville företag.starta egetrare som
Företagshusets arbetssätt har visat sig framgångsriktså detattvara

kommer leva vidare i Rinkeby. Det del den lokala,att är nu en av
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och finansieras kommunen.arbetsmarknadspolitiken Enkommunala av
kontinuerligt.Företagshuset skerföretagarna iutökning av

Örtagård i RosengårdFöretagshuset7.1.6.3

hadei Rosengård i Malmölade ned sitt kontorarbetsfönnedlingenNär
behövde fyllas. Fastig-husFastighets MKBABMKB ett tomt som

Malmö Nyföretagar-samråd med Stiftelsenstartade ihetsbolaget
har hyresgästernaseptembersmåföretagarhuset i 1998. Nucentrum,

högtidligenFöretagshuset harstycken till tolv ochökat från ett par
invigts.

Nyföretagarcentrumi höst blir MalmöhyresgästernadeEn nyaav
kan hyraigång.flesta andra komma Företagarnahjälpt de ettattsom
tillgång tillmånaden. Då ingår ocksåkronor iför knappt 000lrum

övemattningslägenhet.liksomoch konferensrum,lunch även
utlandet, det naturligtvisarbetarföretagaredeFör ärmot ensom

övemattningsmöjligheter.erbjuda sina kunder Förfördel kunnastor att
kunna ha så lågahandlar det givetvisnyblivne företagarenden attom
fördeli initialskedet. Ytterligare Före-kostnader möjligt somensom

slipper bli isolerad.enmansföretagaren Före-tagshuset attär attger
andraerfarenheter medutbyta idéer ochfår möjlighet atttagaren

och in-fördel det finns både svenskarocksåföretagare. Det är atten
skapari huset. Sammanblandningenolika ländervandrare från ett

erfarenhetsutbyte.integration, språkinlärning ochforum förnaturligt
tilltill marknad ellerkan få tillgångsvenske företagarenDen en

för honom. hyresgästerintresse Dagenskan rep-vara avpersoner som
arbetar bl.a. inombranschblandning.betydande Företagenresenterar en
motorredskap ochlivsmedelsimport,datakommunikation, redovisning,

industri.
Rosengårdekonomiskt och socialt starkarebetyderFör MKB ett
lägenheterhyresförluster och slitage uppstårförmindre risk närsom

medtid tillsammanshar sedanalltför ofta byter hyresgäster. MKB en
rejälåtgärder påfastighetsvärdar och med andra satsat uppsnygg-en

tidigare klassats problem-Rosengård,ning hela sin del somav somav
i Malmö.område ettnummer
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7.1.6.4 Lokal arbetsmarknad och företagande i Gårdsten

Stadsdelen Gårdsten i Göteborg del det s.k. miljonprogrammet.är en av
Två tredjedelar bostäderna det nybildade kommunalaägsav av
bostadsbolaget Gârdstenbostäder. Med helhetssyn grund med-som
verkar Gårdstenbostäder till gårdstenboma kan stärka sin väl-att egna
färd och få reellt inflytande sin bostad och närmiljö. Tillöverett
uppgifterna hör också utveckla egenföretagandet, skapa lokalatt en
arbetsmarknad och hitta former för meningsfull sysselsättning föratt
gårdstenboma.

Gårdstenbostäder har utarbetat modell för lokal arbetsmarknaden
och egenföretagande. delarna i modellenEn kallas för Gårdsten-av
byrån och syftar till stödja och utveckla kreativa klimat redanatt som
finns i Gårdsten. Vid Gårdstenbyrån skall gårdstenbor få hjälp med att

och utveckla företag, hitta lediga arbeten och forma individuelltstarta
anpassade utbildningar. tanke GårdstenbyrånEn skallär attannan
förmedla arbetsuppgifter Gårdstenbostäder de befintligaoch ochsom
framväxande lokala företagen behöver få utförda.

7.1.6.5 Högsby Textilfabrik

Högsby Textilfabrik för.ek. resultatet projekt benämnt Textilär ettav
2000. Projektet startade år 1995 och har uppgift skapa arbeteattsom
till i första hand arbetslösa flyktingkvinnor, till långtids-ävenmen
arbetslösa svenskar. Projektet löper under år och har erhållit EU-tre
medel från gemenskapsinitiativet Employment-Horizon, vilka medel
tillsammans med insatser från Högsby kommuns flyktingverksamhet
och arbetsförmedlingen i Högsby finansierar projektet.

Högsby Textilfabriks sju anställda och dess chef bedriver också in-
byggd utbildning för elever.10-15 Förhoppningen textilfabrikenär att
skall kunna anställa de elever klarar sina sju anställdaDe ärsom prov.
också tidigare elever. Projektet består alltså företaget Högsby Tex-av
tilfabrik ek. för. och det egentliga projektet Textil 2000. Företaget
drivs helt affärsmässigt och med marknadsmässiga priser.

Till Högsby Textilfabrik och Textil 2000 kommer också att
kopplas projekt Läder 2000 sysslar med arbeten i skinnett annat som
och läder. sysselsätts förHär närvarande projekt10 Detta harpersoner.

Ävenerhållit EU-medel från strukturfonden Mål här Högsbyär
kommun och arbetsförmedlingen i Högsby medñnansiärer. Syftet med
Läder 2000 för Textil 2000 och konceptet blir ocksåär samma som
likartat. Högsby Textilfabrik kommer alltså härigenom kunnaatt
erbjuda produkter i både textil skinn/och läder.
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Utredningens överväganden och förslag7.2

Inledning7.2.1

startades ide sammanlagt företag år 199729 000Av närmare som
bakgrund‘.startades med utländsklandet, 18 Denprocent av personer

dominerande levebröds-delen dessa företag torde ha varit s.k.helt av
företag arbetar lokal marknad och huvudmålföretag påsom en vars-

familj försörjning. grundföretagaren och dennes arbete och Påär att ge
invandrarehöga arbetslöshet råder blandden stora grupper avsomav

företags verksamhet till fördel för landet.dessaär
bland nystartade företagen finnsUtvecklingen visar de ävenatt

framkommit vidföretag med möjlighet och utvecklas. Somväxaatt
personligaintervjuer med företagare lyckats väl drivandeär egen-som

givetvis konkurrenssituation, marknadsut-skaper centrala. Därutöver är
viktiga förhållanden. dessa företag bidrar tillveckling Om attm.m.

klarar sig i konkurrens med importerade produkterinhemska produkter
företagens bidrar verksamheternaeller produkter kan exporteras,om

medför också ökad konkurrenstill landets utveckling. företagNya en
till för konsumenter.och verkar därigenom landets Dessutomnytta

mångfaldinvandrarföretagandet integration leder till iunderlättar samt
därför enligt utredningen viktigt medsamhället. Det är att personer

majoritetsbefolkningenbakgrund möjligheterutländsk ges samma som
företag. förstnämndaoch driva närvarande har dehar Föratt starta per-

majoritetsbefolk-i flera hänseenden utgångslägesämre änettsonerna
ningen.

före-samhällsordning och ekonomisk politik godaEn som geren
utvecklas betydelse för landetstagsidéer möjlighet äratt storav en

med risker, bl.a.utveckling. Samtidigt allt företagande förenatär av
ekonomisk karaktär. dessa risker det enligt utred-minskaFör äratt

olika kanfördel de blivande företagarna före påningen sättstarten om
arbetsförrned-sina idéer, såsom sker vid prövningen hostesta t.ex.

ansökan hos konsulter vidlingen vid bidrag eller ALMIstarta-egetom
och IFS.

medel för utbildning ochnärvarande påDe starta egetsatsassom
medel från arbetsmarknadspolitiken. Länsstyrelserna kanföretag utgör

för regionalpolitiska insatser för få till ståndockså använda medel att
företagande. strukturfonder Mål har ocksåökat Bidrag från 3EU:sett
sökas. tillsammans med insatser frånkunnat Sådana medel,

Ävenföretagshus. kom-kommunerna, används bl.a. för satsningar av
för åstadkommamunala näringslivssekreterare utgör att etten resurs

1Källa: 12 SM 9801.
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ökat företagande bland invandrare. Uppgifter saknas dehur storaom
sammanlagda insatserna från kommunerna och har varit.EUstaten,

Småföretagsdelegationen har lämnat mängd förslag för atten
underlätta företagandet. Utredningen har inte undersökt samtliga för-
slag Småföretagsdelegationen lämnat vill tillstyrka inrikt-som men
ningen delegationens förslag.av

Pripp bilaga deltog iOscar se 7 slutet 1980-talet och börjanav av
1990-talet i omfattande inventering bland företagare i Södertäljeen
med utländsk bakgrund. På frågan vilka svårigheter dessa vidmöterom

och utveckling företag Pripp bl.a. följande:sägerstart av

flesta företagare avböjde stöd. ändå mångaDe Det uttryckteyttre var som
behov lära sig bokföring, skattelagstiftning, marknads-ett attav ommer

föring, affärsspråk avtal och regler avseende import/export, bygg-samt om
nadstillstånd frågoroch vad gällde köp och hyra mark och lokaler.om av
Påfallande ofta byggde dessa behov på negativa erfarenheter kontakterav
med branschorganisationer, myndigheter, revisorer och hyresvärdar. Det
gick inte bedöma i vilken utsträckning svårigheterna berodde på institu-att
tionell diskriminering. Inventeringen visade, denna problematik,oavsett att
många önskade och hade fördelar höja sina kunskaper inom nämndaattav
områden.

Bland de andra svårigheterna invandrare företagare framfört ärsom
affärsidén inte varit bärande, startkapitalet varit för lågt ochatt att att

driften affärsrörelsen blivit betungande än väntat.av mer

Länsstyrelsernas uppgift7.2.2

före-systematisk intressetEn genomgång starta egetattmera av av
kommer inomendast fåtal delar landet. För till detett att taav vara
intresse för företagande kan finnas hos nyanlända flyktingar,ävensom
bör enligt utredningen rutiner skapas på systematiskt fångarett sättsom

detta intresse på tidigt stadium, dvs. så uppehållstillståndett snartupp
erhållits i de fall sådant tillstånd fordras. frågorDessa har behandlats i
kapitel

Integrationsfrågor till sin tvärsektoriella. finns knappastDetär natur
något samhällsområde inte har koppling till och betydelse försom
integrationsfrågor. Länsstyrelserna har erfarenhet och kunskap istor att

tvärsektoriella bedömningar, dvs. avvägningar mellan olika sek-göra
torsintressen. Länsstyrelsen har också sina uppgifter inom detgenom
sociala området, miljöområdet m.fl. områden kunskapgod hurom
tillsyn och uppföljning skall bedrivas, erfarenhet med gotten som
resultat kan överföras till integrationsfrågoma tyngd.störreatt ge en
Rollen regionala företrädare också länsstyrelserna godastatenssom ger
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påtidigt beaktasintegrationsfrågomabevakamöjligheter attatt sam-
hällsplaneringens olika arenor.

avseende läns-för budgetåret 1999regleringsbrevRegeringen har i
angivitverksamhetsmåletgenerellaförstastyrelserna det attsom
arbetet.sektorsövergripande Idetskall utvecklaLänsstyrelserna

i Stock-Länsstyrelsernaregeringenregleringsbrev säger attsamma
efter samråd medGötalands län Integra-Skåne ochholms, Västra

integrationsbefrämjande arbete påaktivtskall bedrivationsverket ett
Åtgärderna rättigheter ochtill främja likaskall syftaregional nivå. att

bakgrund före-kulturelletnisk ochmöjligheter för alla samtoavsett
diskriminering.ochfrämlingsfientlighet, rasismoch motverkabygga

skall tilluppdragdirektinte någotlänsstyrelsernaövrigaDe menges
de inominsatserbedöma deredovisa ochIntegrationsverket görsom
länsstyrelsertill allauppdragetutökningintegrationsområdet. En av

bredaföreträdare och denregionalintegrationsfrågomaskulle enge
samhället.genomslag ifåför kunnanödvändigär attansats som

samord-länsstyrelsernaförordatkapitel 6Utredningen har i att ges
integrationsarbetetregionalaningsansvaret för det

för ökagäller arbetaaktiva detlänsstyrelserSamtliga när attär att
bl.a.Arbetet skeri tillväxtpolitiken.delnyföretagandet genomensom

Regional-anslaget 19 Alprojektmedelanvänderlänsstyrelsernaatt
medarbetarorganisationerstödja olikaförpolitiska åtgärder att som

andra formerochNyföretagarcentraexempelvisnyföretagande, av
centralnyföretagande torde ocksåföretagarcentra. Frågor envaraom

tillväxtavtal.med regionalaflesta arbetedel i de läns
öka antaletpotentialfinnsdetUtredningen bedömer attstoratt en

förutsättningarnadebaraegenföretagareblir rättainvandrare omsom
så-till invandrareriktadespeciella insatservissabehövs dockDetges.

utbildningmålinriktadinformation, m.m.som
länsstyrel-prioriterasoch börfrågor angelägnaangivnaHär är av

lokalamed detsamverkasamråda ochfinns behovDet attett avserna.
Handelskammare,såsom SAF,organisationeroch dessnäringslivet

länsstyrelsenmednätverketableradefinns redanHärFöretagarna etc.
förutgångspunktenväl kanmycketcentral aktör sam-varasomsom en

i kommuner-näringslivssekreteraremedKontakterråd och samverkan.
kommuner-de olikamellansamordningbehovoch eventuella avna -

också observeras.aktiviteter börnas -
tilläm-arbetsmetoderdeuppmärksammaspeciell viktAv är att som

sigvisatföretagarföreningen ochInternationella varat.ex. sompas av
kreditinstitut ochkontaktskapande mellani bl.a.framgångsriktmycket

invandrarföretagande.
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Utredningen föreslår länsstyrelserna tilldelas sammanlagtatt
20 miljoner kronor år för främja invandrares nyföretagande.attper
Medlen bör dels användas för förstärkning länsstyrelsernasav resur-

dels för fördelas till eller redan existerande organisationerattser, nya
för öka företagandet bland med utländsk bakgrund.att personer

Fördelningen mellan länsstyrelserna bör i förhållande tillgöras
andelen utrikes födda. tordeDetta den enklaste och rättvisamestvara
fördelningsgrunden med tanke på medlen skall användas tillatt perso-

med utländsk bakgrund. denna fördelningI medel bör hänsynner av
kunna bakgrund detäven skiljer mycket mellan olikatas mot attav

invandrargruppers benägenhet företag.att starta
Statens kostnader för flyktingmottagningen och integrationsarbetet

finns i budgetpropositionen under utgiftsområde Invandrare och
flyktingar. år harFör 1999 anslagits 4,3 miljarder kronor. dettaAv
belopp har miljarder2,2 kronor till Kommunersättningar vidavsattsca
flyktingmottagande B 4. Utredningen föreslår samordningen av er-
sättningama till det kommunala introduktionsarbetet och det regional-
politiska stödet kapitel 6. Den inriktningen medför inte behovnya av
ytterligare medel.

Eftersom insatserna kommer kommunerna tillgodo föreslås deatt
sammanlagt miljoner20 kronor enligt utredningen bör ställas tillsom
länsstyrelsernas förfogande, skall från ovannämnda anslag föräven tas
flyktingmottagande. De sammanlagda insatserna för underlätta kapi-att
talanskaffningen för invandrarföretagandet blir dock i verkligheten
betydligt högre. från länsarbetsnämndemaInsatserna bör bestå och vid
behov öka, och utredningen uttalar den förhoppningen, näringslivetsatt
organisationer och enskilda företag i framtiden medverkar tilläven att
främja kapitalanskaffningen och nyföretagandet bland medpersoner
utländsk bakgrund. Medel kan erhållas från för dettaEU ändamålsom
skall givetvis i framtiden sökas.även

7.2.3 Utbildning och konsultstöd

Utredningen vill peka vikten utbildning vid företag. Destartav av
har intresse och förutsättning driva företag böratt ett egetpersoner som

parallellt med utbildningen i svenska språket, möjlighet skaffaattges
sig nödvändiga baskunskaper för kunna driva företag. Utbildningenatt
kan dels omfatta kännedom vissa lagar och andra grundläggandeom
regler, dels omfatta utbildning i företagsekonomiska frågor. Därutöver
finns osynliga regelverk", sociala koderäven i affárslivet ärsom
viktiga bli medvetenatt om.
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företagsekonomiskaDen utbildningen bör enligt utredningen riktas
in konkretpå affärsplan. affärsplanenI bör bl.a. följande faktorer haen
beaktats. Håller affärsidén, hur efterfrågan hur mycket fasta ochut,ser
rörliga kostnader, vilken juridisk form skall företaget ha och hur skall
verksamheten finansieras. Som del frågan finansiering bören av om
den blivande företagaren ha information hur goda bankkon-även om
takter skapas.

En målinriktad, konkret utbildning och handledning föredraär att
före generella utbildningsinsatser. exempelEtt på sådan målinriktaden
utbildning det projekt, under år 1998 bedrivits i Uppsalaär som av
Cultumet för utbilda akademiker med internationell bakgrund tillatt en
exportkonsulter. Cultumet samarbete mellan Länsstyrelsen ochär ett
Länsarbetsnämnden i Uppsala län, Uppsala kommun, näringslivsorga-
nisationer m.fl.

Utredningen vikten med ochpoängterar intresseattav personer
förutsättningar för driva företag på tidigt stadium, parallelltatt eget ett
med undervisningen svenska språket,i möjlighet till målinriktadges
utbildning för företagare. utbildningenI bör ingå nödvändiga baskun-
skaper de vilka företagandeinom får bedrivas. kanDettaom ramar
gälla Skatteregler, anställningsförhållanden och skilda säkerhets-
bestämmelser. Kännedom beteende och sociala koder afldrslivetiom

också nödvändiga känna till.är att
När någon söker bidrag anlitar arbetsförmedlingen i regelstarta-eget
konsult. Konsulten träffar den blivande företagaren och diskuteraren

affärsidé, lönsamhet Konsulten lämnar därefter förslag tillettm.m.
beslut till arbetsförmedlingen. de flestaI fall följer förmedlingen kon-
sultens förslag. Efter beslutet bidrag har konsultenstarta-egetom van-
ligtvis inga kontakter med den företagaren.nya nye

begränsatEtt mentorskap skulle kunna kopplas till, första hand,i
den konsult företagsidén konsult kanutrett ävensom men en annan
komma fråga. Utredningen föreslåri företagaren betal-att mot en-

5 0 detning normala konsultarvodet under det förstaprocentav av -
året efter företagets får disponera högst konsulttimmar.10start

Detta skulle få den positiva effekten och skjutssystem extrage en
för konsulten föreslå bifall till bidrag goda förutsätt-att starta-eget när
ningar föreligger och avslag icke bärkraftiga affärsidéer förs fram.när
Vid konsultarvode på 700 kronor timme, skulle kostnadett statensper
för subvention konsultarvodet uppgå till högst 3 500 kronorav per
företag.
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bidragStarta-eget7.2.4

motsvarande detmed beloppbidrag utgårStarta-eget ett som en person
varierarErsättningen från A-kassaA-kassa.berättigad till frånär
månadUnder oktoberdag. år 1998 t.0.m.mellan kronor240-580 per

genomsnitti A-kassan till iför medlemmarbidragetuppgick starta-eget
kronor dag.icke-medlemmar i A-kassan 456och till489 kronor per

nytill-huvudsakligen ungdomaroch andra,Invandrare ärsom——
berättigade till A-kassa. Denarbetsmarknaden inteträdande på är som

kronorminimibeloppet 103för A-kassa fårinte uppfyller villkoren per
motiveratsdenna nivå harbidraget tilldag. Sänkning stats-avav

därvid oftabidraget tordelägstafinansiella skäl. Det starta-eget vara
socialbidrag.förlägre minimiersättningenän

dettautredningen så lågtdag enligtkronorBeloppet 103 är attper
igångsättningsperiod på 6-12undermöjligtknappast detgör att ens en

förersättningsreglerNuvaranderimlig försörjning.månader enge
övrigainvandrare ochmissgynnar starktbidrag ännustarta-eget som

arbetsmarknaden.svenskainte kommit på den
utgiftsområdeArbetsmarknadspolitiska åtgärderanslagetGenom

arbetsplatsintroduktion,arbetsmarknadsutbildning,finansieras14, A2
ersättningbidragarbetslivsutveckling ALU,datortek, samtstarta-eget

vid arbetsmarknads-rehabiliteringyrkesinriktadtill dem deltar isom
för deltagare intesamordnatsnivå harinstitut. Ersättningamas att

utbildning.skall välja vissstorlekersättningamasenbart på grund enav
föreslagit1998-06-16 bl.a.till regeringendock i skrivelseharAMS

skulle höjasarbetsmarknadsutbildningvidden lägsta ersättningenatt
skulle ökatill åtgärddag.från kronor Denna103 240 statensper

skullehöjningenkronor år. Omomkring miljonerutgifter med 530 per
utgiftsökningenutbildningsåtgärder harnämndaomfatta samtliga ovan

miljarder kronor.beräknats till 1,2
församhälletutbildningsinsatsersamtliga de viktigaAv som svarar
fåmöjlighet förenbartbidraget inte attutgör starta-eget personenen

företagetmöjlighet för detförsörjning, växasin attävenutan nyaen
generell höjningtalar förtill andra.och anställning Detta avenge

dag.till kronorbidraget 240starta-eget per
nämligen invandrar-företräda,utredningen harde aspekterUr att

samordnaviktigaresådan höjningföretagandet, ersätt-änär atten
pågenerellaenligt utredningensfinnstotalt Däremotningarna sett. syn

föreslå höjningskäl enbartsärbehandlingundvika inget attatt av
invandrarföretagande.till "enbart"bidragetstarta-eget

bidragetmedför utgiftsökningförslagUtredningens starta-egetaven
miljoner kronor år.med 115-120 per
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tjänster

Utredningen tillfredsställelsemed bankerna redannoterar att genom-
fört vissa åtgärder för förbättrade kontakter med harpersoner som
utländsk bakgrund. Utredningen dock bankerna kan för-attanser
ändra sitt arbetssätt ytterligare för behoven från denmötaatt stora
målgrupp dessa Förändringar enligt utred-utgör. ärsom personer
ningen både möjliga och önskvärda.

Bankerna fyller nödvändig funktion inlåning,med kredit-en
givning och betalningsförmedling. verksamhetdenna har bankernaI
enligt utredningen kollektivt samhällsansvar samtidigt de harett som

krav på lönsamhet. konflikt ellerDenna avvägningett snarare-
mellan olika intressen måste enligt utredningen ständigt uppmärk--

staten.sammas av
finnsDet uppgifter bankerna återhållsamma medäratt attom

lämna mindre krediter till företag. Små lån till nystartade företag
inte särskilt lönsamma. Banklagskommittén har föresla-uppges vara

git tillstånd inte längre skall krävas företag bedriveratt av som
ñnansieringsverksamhet i liten skala. ökar möjligheterna tillDetta

kreditgivare kommer på marknaden för lån till småföretagatt nya
och därigenom invandrarföretagarje. Utredningenockså stö-gynnar
der kommitténs förslag. inte brist krediter till goda affärs-För påatt
idéer för verksamhet i liten skala skall saknas föreslås, i avvaktan på

ökat utbud mindre krediter till småföretag, utlå-ALMI:sett attav
ningskapacitet vid behov utökas.

Någon legal skyldighet för bankerna utföra betaltjänster elleratt
stå till tjänst med transaktionstillbehör till inlåningskonton föreligger
inte. Utredningen föreslår regeringen Finansinspektionen iatt ger
uppdrag undersöka hur bankernas praxis för kontonär öppnaatt att
och därtill hörande tjänster för utföra betalningar. Vid behov böratt
inspektionen föreslå ändrad lagstiftning.

problem för invandrareEtt det i Sverige saknas historiskaär att
data såväl hos banken i offentliga register. Därför det viktigtärsom

bankkontakter skapas. närvarande får invandrare underFör intro-att
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avierduktionsperioden regelmässigt sina ersättningar genom som
tidi-förutsättningar tillendast inlösningsbara på Förär posten. att ge

också kunnabankkontakter, bör ersättningar enligt utredningenga
också i sin intro-betalas inlåningskonto i bank. Invandrare börpå

betalningsanmärkningarduktionsutbildning uppmärksammas på att
klart försämrar framtida lånemöjligheter.

särskilt uppmärk-Några banker planerar i sin intemutbildningatt
utbildning börfrågor kreditgivning till invandrare. Sådansamma om

Ävenenligt införas i banker. de bankanställdasutredningen samtliga
har gjort uttalandefackliga organisation, Finansförbundet,största ett

lvärdet ökad utbildningom av en .
scoring,Krediter kan beredas med hjälp s.k. credit på sta-enav

rela-tistiska analyser byggd metod för kreditprövning, Tekniken är i
bedömning konsumentkrediter. Itivt vanligt förekommande vid av

kreditbedömning före-vilken utsträckning tekniken används vid av
troligt användningeninte känt för utredningen. dockDetär är atttag

innebärkommer öka. Med tanke på scoringtekniken poten-att att
särskild analystiella risker för diskriminering bör skyndsamt en

dettadetta område. Utredningen bedömergöras av som en ange-
framtida utredningsupp-lägen uppgift bör prioritet för ettsom ges

drag.
förbättra till med utländsk bak-bra servicenEtt sätt att personer

anställdagrund enligt utredningen också bankerna ökar antaletär att
också ban-med sådan bakgrund. Utredningen rekommenderar atten

kerna mångfaldsplaner.s.k.upprättar
medFinansinspektionen utfärdade under år efter samråd1998

för etiskautredningen allmänt råd riktlinjer hanteringett nytt avom
frågor, bl.a. likabehandling etniskinnehållande råd oavsett t.ex.om

för närvarande intebakgrund. enskilda bankernas etiska rådDe är
tillgängliga etiska reglerför allmänheten. Utredningen att avanser

samhällegenerell ställningstaganden iviktigaärnatur etten som
eftersträvar bankerna skall hållaöppenhet. Utredningen attanser
sina etiska råd tillgängliga för allmänheten.

Svenska koncemcheferna i lan-Bankföreningens arbetsutskott -
dets fyra banker ingår medlemmar i arbetsutskottet- harstörsta som
efter kontakter med utredningen offentligt uttalat strävaratt man

ökade kontakter med med utländsk bakgrund. Ettmot ut-personer
talande motsvarande innebörd har gjorts Finansförbundet.av av

viljeinriktningar hälsar utredningen med tillfredsställelse.Dessa stor
Vid oenighet mellan bank och andra institut under Finans-en

inspektionens tillsyn och deras företagskunder har kunden för
närvarande inte obligatorisk skilje-några andra alternativ om en-

allmän domstol.dom inte avtalats föra vid Denän att process-
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obalans i ekonomiska finns mellan banken och deresurser som
mindre medelstora företagen,och medför i realiteten prövningatt en

neutral instans ofta uteblir. Här företagare med utländskärav en
bakgrund i särskilt svår position.en

olika alternativa lösningar harFyra Utredningen före-övervägts.
slår Banketikråd inrättas. Rådet föreslås, efter förfrågan frånatt ett
klaganden, kunna lämna rekommendation till lösning för parter-en

bör dock bara möjligt efter det bankens klago-Detta attna. vara
målsansvarige tvisten.prövat

föreslås kunna bevilja nyföretagarlånALMI med tillupp
kapitalbehovet till subventionerad50 under tvåräntaprocent av en

Vidare föreslår utredningen skattefriår. avsättning vinstmedelatt av
periodiseringsfonder med till kronor under200 000 fem-upp en
årsperiod efter företagets skall tillåtas.start

Bakgrund8.1

Inledning8.1.1

driva rörelse medför många olika betaltransaktionerAtt måste före-att
komma. kan ske kontant, för samtliga företag gällerDetta ävenattmen

och banktransaktioner ofrånkomliga. Genom postlagenärpostgenom
har påtagit sig för1993:1684 säkerställa riks-staten attansvar en

täckande kassaservice. Postlagens bestämmelser innebär privat-att
företag, skall erbjudasm.fl. möjlighet inbetalningargöraattpersoner,

kontanter postkontor.och påutatt ta
Samtliga företag igångvarandenystartade eller har kapital-ett- -

behov. Medel behövs för betala löner, för inköp råvaror Ettatt av m.m.
kapitalbehov uppstår också investeringar i maskiner ochnär annan
utrustning skall Kapital anskaffas dels insatser-göras. ägaresgenom
dvs. bolagets kapital och dels långivare.eget genom-

Kapitalanskaffningen inför företagsgenerellt svårareär sett ett start
för det redan igångvarande eller deföretaget. Den pla-än personer som

verksamhet har inför endast planer ochatt starta startennerar en
visioner hur verksamheten och lönsamheten sikt kommerpå attom
gestalta sig. kan det troligt för kreditgivarenDet svårt göraatt attvara
planerna kommer uppfyllas.att

Kapitalanskaffningen försvår flertalet planerarär attpersoner som
företag. med utländsk bakgrund det särskilt svårt.För ärstarta personer

Genom avsaknaden tidigare stabila bankkontakter, svårig-av genom
heten kunna peka tidigare bra ekonomiska förhållanden och oftaatt
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dessa i betydande utsträck-bristen på realsäkerheter, har enpersoner
finansiera verksamhetenning varit tvingade vid företagets påstartatt

krediter.sätt änannat genom

Betaltjänster8.1.2 m.m.

med säkerställthar avtalSom tidigare nämnts postenstaten attgenom
rikstäckande kassaservice. banker gäller detdet finns För att omen -

misstänka penningtvätt kommer ske-inte finns anledning att attatt
till privatpersoner och företag.de skyldiga inlåningskontoär öppnaatt

föreslagit institut till-har SOU 1998:160Banklagskommittén att som
skallkontoformer omfattas insättningsgarantinhandahåller varasom av

sådana konton.skyldiga insättningar påatt ta emot
ingen skyldighet och inte heller för-finns för närvarandeDäremot -

betaltjänster, möjliggöra utbetal-slag därom erbjuda olika t.ex. attatt-
bankgirot.. Andra betaltjänstertill andra konton eller ansluta tillningar

checkar och olika bank-,nämnda tillhandahållandedeän utgör avnyss
kreditkort telefontjänster.betal- och samt

tillgång till transaktions-företagen det dock viktigt haFör är att
praktisk nöd-betaltjänster. detkonton och Förutom nära äratt nog en

viss kvalitetsstämpel.vändighet, detta företagetäven enger
svårig-fåtal fall uppmärksammatUtredningen har endast i några

med utländsk bakgrund i bankheter för företagare öppnaatt trans-
tillgång till bankernas betal-möjligheten haaktionskonton. Men att

frånvarje företag, frågan måste följastjänster dock så central förär att
sida.statens

kapitalanskaffning8.1.3 Företagets

.kapitalbehov efter behovuppdelning företagets kanEn görasav av
lånekapital.ägarkapital riskkapital och av

Ägarkapital8.1.3.1

kapital i första hand skall stå för denMed ägarkapital egetavses som
Ägarkapitalrisken för verksamheten. kan tillskjutasekonomiska av

och till sin kapitalfysiska eller juridiska är ärnatur ettpersoner som
ägarkapitaletlånekapitalet, eftersom oftastförenat med riskstörre än är

tillskjutitförsta i anspråk vid konkurs.det Dentas somsom en
i regel inte heller någon avkastning.ägarkapital garanteras
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medkompanjonskapofta rörelse ioch driverInvandrare startar
medñnansiärer.med Endessaeller släktingar eller ärvänner att som

kapital ochräknasfinansiering börformsådan närmast egetsomav
utgår.ochlåneavtal tecknasinte direktalånekapital räntainte omsom

oftast inte någraundertecknasoch släktingardirektlån från bekantaVid
dock säkerheter,Ibland lämnaseller skuldebrev. rätten attt.ex.reverser

i smycken.bil eller pantsäkerhetöverta en
kapitalet. han-det Iägarkapitalet främstaktiebolag bestårI egnaav

skulder inteverksamhetensförenskild firmadelsbolag och är ansvaret
sinmed helaellerkapital,tillbegränsat ägarenägarnautaneget svarar

Ägarkapitalets för företagets soli-betydelsestorlekförmögenhet. är av
dålig lön-i svackorverksamhetenklaraditet, dvs. förmåga ävenatt av

samhet.
begränsad utsträck-iinteskilda skäl har bankernaAv änannat en-
möjlighetmaximeratsbankens ägarandelning varvid att satsagetts-

utsträckningi mindrehittills endastBankerna harriskkapital i företag.
beroi företag.bli delägare Dettamöjlighetenanvänt att uppges

och lån-stolar, bådetvå dvs.med sitta pårisken ägareattatt vara
omkring styckenför närvarande 80det antalfinnsgivare. Däremot ett -

inriktadverksamhetvilkasventure-capitalbolag,riskkapitalbolag är-
i dessa bolaggrundläggande affärsidénriskkapital. Den ärpå lämnaatt

antal dessakan mindreriskfyllda placeringarantal ettettatt ge enavav
högadetvärdetillväxt kompenseraroch.mycket hög avkastning som

övriga placeringama.förlusterna i derisktagandet och

Lånekapital8.1.3.2 m.m.

förenadinteutlåningkrediter ochMed lånekapital ärsomannanavses
lånMöjligheten lämnaåtaganden.eller särskildamed äganderätt att

ivolymutvecklinglönsamhets- ochframtidabl.a. bedömdbaseras
företaget.

utlåningBankernas

Legala krav

kredit-banker ochsker främstKreditförsörjningen i samhället genom
verksamhet regleras bl.a.marknadsföretag. företagsDessa genom

ñnansieringsverksamhetoch lagenbankrörelselagen 1987:617 om
1992:1610.

endastKredit får beviljaskap. §bankrörelselagens 2 13I attanges
låneförbindel-fullgöragrunder kan förväntasgodalåntagaren påom
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sen. krävs betryggandeDessutom säkerhet i fast eller lös egendom
eller i form borgen. Banken får dock frånavstå sådan säkerhetav om
den kan obehövlig eller det föreligger särskildaanses vara om annars
skäl avstå från säkerhet. liknandeEn bestämmelse dock kravatt utan-
på säkerhet finns i lagen fmansieringsverksamhet 3 kap. 8 §.om

förutsättningarnaDe för kreditgivningennärmare regleras i bankens
respektive kreditmarknadsföretagets kreditinstruktioner. Dessa inteär
offentliga.

Bankerna för den helt dominerande delen kreditgivningensvarar av
till nyetablerade småföretag och bankernas långivning såledesär av en
avgörande betydelse för nyföretagandet i landet. Enligt nuvarande
bestämmelser har bankerna inte låna de inte pårätt att ut pengar om
goda grunder kan kredittagaren kommer kunna fullgöra sinaanta att att
låneåtaganden.

Banklagskommittén föreslår denna form detaljreglering skallatt av
upphöra. stället kommerI det, Banklagskommitténs förslag följs, attom

bankernastå fritt lämna krediter till helst så längeatt vem som -
bankernas förmåga fullgöra sina förpliktelser inte Ovanatt äventyras.
angivna bestämmelse krav på varje låntagare till banken. skallett attom
kunna fullgöra sina förpliktelser föreslås utgå.

Afldrsmdssiga krav

Bankernas verksamhet central i samhället. gäller främstDettaär som en
nödvändig del betalningssystemet och och långivaremottagareav som

medel från/till allmänheten. få driva bankverksamhetFör fordrasattav
tillstånd, s.k. oktroj. bankverksamhetenFör finns också omfattandeett
regelsystem.

Inom detta regelsystem arbetar bankerna i fri konkurrens. Deen en-
skilda bankerna väljer själva sina målgrupper, formerna för kund-
kontakter, centraliserade eller decentraliserade arbetsformer osv.
Bankerna bedriver således affärsverksamhet konkurrensi med andra
banker och andra kreditgivare och vad gäller aktiviteter utanför den-
primära banksektorn, fastighetsförmedling och juridisk rådgivningsom

konkurrensi med andra företag.-
Generellt kan bankernas policy vad gäller lönsamhetensett ut-

tryckas god lönsamhet på lång sikt. innebärDetta deattsom en
enskilda bankerna blir återhållsamma med gå i medatt engagemang

Ökadealltför hög risk. kostnader på grund förluster i kreditgiv-av
ningen medför tryck för ökade utlåningsräntor eller minskadeett t.ex.

till insättare.räntor
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kreditbedömningenHur görs

Kreditansökan skriftligt. ansökanI bl.a. ändamålet med kre-görs anges
diten och förslag till säkerheter beskrivning företagsledarensamt av
och andra i rörelsen ledande ansökanOm gäller kredit för attpersoner.

företag, affärsidén tillsammans med ekono-starta ett nytt presenteras
miska kalkyler. Till ansökan kredit för igångvarandeetten om en
företag årsredovisning, budgetpresenteras m.m.

Banken sedan bedömning affärsidén, investeringens lön-gör en av
samhet Bedömningen sker med utgångspunkt i marknadsförutsätt-etc.
ningar, konkurrensläget, bedömningar företagsledningen, förväntatav
ekonomiskt utfall Vid krediter till nyetablerade småföretag kom-m.m.

också frågan låntagarens familj beredd ställa deär attmer om upp
ekonomiska åtagandena och andra uppoffringar finns.som

krav för lån skall beviljasEtt tillräckligt ägarkapitaläratt äratt stort
insatt i verksamheten. Vad tillräckligt ägarkapital be-är ärstortsom
roende verksamhetens och bedöms i det enskilda fallet. litetFörartav

kapital i förhållande till det totala kapitalbehovet,eget ettuppges vara
vanligt skäl för avslå ansökan kredit.att en om

centrala i kreditbedömningenDet låntagaren på goda grunderär om
kan fullgöra låneförbindelsen. Vid utlåning till företag måsteväntas
banken ha klar uppfattning möjligheterna för företaget klaraatten om
räntebetalningar, amorteringar och kreditens slutliga återbetalning.
Resultat- och likviditetsbudget måste litet kapital, iFörupprättas. eget
förhållande till det totala lånebehovet, vanligt skäl tillettuppges vara
avslag på kreditansökan.en

förväntad återbetalningsfönnågaUtöver krävs i regel säkerheter -
realsäkerheter föreller borgen krediten. Endast det bedömsom vara—
obehövligt in betryggande säkerheter, eller det finns särskildaatt ta om
skäl frånavstå säkerhet, kan banken ändå kredit. svenskaDenatt ge
lagstiftningen med kravet på säkerheter i omfattande utsträckning, har
inte sin motsvarighet överallt i andra länder. vissa länder bygger kre-I
ditgivningen främst grundlig prövning företagets lönsamheten av

framtidsmöjligheter.och Vidare förekommer ibland förbindelser från
företagets sida inte säkerheter till långivare,pantsättaatt attannan upp-
fylla vissa krav på soliditet och likviditet etc.

Näringslivet präglas alltmer förändringar efterfrågansnabba i påav
företags produkter eller tjänster och därvid företagens kon-ävenett

kurrenssituation. Bedömningen företagets överlevnadsmöjligheterav
mycketoch förtroendet för företagets och ledning därförägare är ett

viktigare inslag i kreditbedömningen vilka säkerheter kan stäl-än som
las. riktning verkar alltfler tjänsteföretag.I uppkomsten Desamma av

värdena i företagsådana ligger oftast i .kunnig personal,största en
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företagets goodwill och andra immateriella värden och inte i värden
kan hos långivare.pantsättassom en

den utveckling ökat antal företag inomGenom tjänstesektommot ett
där humankapitalet helt avgörande för företags utveckling ochär ett- -

minskad andel företag inom tillverkningsindustrin där ofta bety-en
dande realsäkerheter finns, blir och företagsledningensägarnas person

central betydelse i bankernas kredit- och säkerhets-ännuav en mer
bedömning.

sin bedömning sökandens kreditvärdighet får bankernaI av genom
låneansökan del uppgifter. Vissa dessa uppgifter kan oftaen av
kontrolleras eller kompletteras bankerna begär utdrag frånattgenom
olika offentliga uppgifterregister, såsom i skilda bolagsregister, upp-
gifter från kronofogdemyndighet Ofia hämtar bankerna kre-m.m. en 1

3ditupplysning från något kreditupplysningsföretag, Upplysnings-som
centralen eller BradstreetUC AB Dun AB.

Vid prövning krediter till företag individuell värderinggörsav en
och bedömning slag den kreditupplysningsföretagenänannatav som
kan erbjuda. Kreditupplysningsföretagets utlåtande det kreditsökan-om
de företaget enligt bankerna endast del bankens besluts-utgör en av
underlag. fleraFrån andra håll hävdas dock kreditupplysningsföre-att

utlåtande avgörande betydelse.ärtagens av en
metod vid kreditbedömning kanEn använda formnågonattvara av

IT-baserat beslutstödssystem. sådantEtt i sin enklaste formärsystem
uppbyggt så information den kreditsökande, hämtad från kre-att om
ditansökan, kreditgivarens register eller från något upplysnings-egna
företag, automatiskt jämförs med långivaren på förhand definie-en av
rad mall. Resultatet jämförelsen förslag tillpresenteras ettav som
beslut.

utvecklad form s.k. creditEn scoring innebär infor-är attmer som
mationen viktas till förslag till beslut med hjälpett ettsamman av

Viktningen dettabygger i statistiskapå analyserpoängsystem. system
olika egenskaper eller förhållanden hos kredittagama, taxeradt.ex.av

inkomst eller antal lån, kan förgrund prognosticerautgöra attsom om
kredittagare kan förväntas fullgöra sina förpliktelser eller inte.en

förslag till beslutDe vanligtvis "börärsystemensom genererar av-
slås, bör manuellt eller tillstyrkes. framför allt vidDetprövas är
prövning krediter till konsumenter scoringtekniken vunnit ter-av som

Vad gäller näringsrelaterad utlåning har användningen inte kom-räng.
mit lika långt dock troligtDet användningen kommerännu. är att latt
öka.
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Lånesökandens möjligheter klagaatt

Inledning

grund funktion i samhället finns detPå bankernas centralaav en om-
tillsyn främst Finans-fattande lagstiftning löpandesamt genomen -

finns omfat-inspektionen bankernas verksamhet. Dessutom enav-
bestämmelser, konsu-tande speciallagstiftning eller andra t.ex.som

åtgärdermentkreditlagen, lagen insättningsgaranti och lagenom om
penningtvätt.mot

Finansinspektionen skallbankrörelselagen uttalas 7 kap. §I 3 att
utveckling verksam-vid sin tillsyn bankerna till sundöver att avse en

ursprungligenfrämjas. Tillämpningen sundhetsregeln,heten av som
eko-övervaka bankernasuppmaning till tillsynsmyndigheten attenvar

allmänt kvalitetskravnomiska stabilitet, har successivt förändrats till ett
på i samtliga aspekter på banks rörelse.stort sett en

sundhetsregel avskaffas.Banklagskommittén föreslår nuvarandeatt
kreditmarknadsföretagsstället ställs generella krav bankers ochpåI

behövligtsoliditet, riskhantering Kommittén det inte varam.m. anser
finan-med särskild sundhetsregel i bankrörelselagen eller i lagen omen

marknadsförings-sieringsrörelse. Kundintressena tilltas vara genom
m.fl. lagar.lagen, lagen avtalsvillkor mellan näringsidkare Kom-om

bankstandard och uttalar bl.a.mittén för dock in begreppet God att
bank skall ha ändamålsenliga ruti-god bankstandard förutsätter att en

för hantera klagomålsärenden.attner
Bankerna privata och någon möjlighet klaga överär att enorgan

avslag ansökan någonbanks beslut avslag på lån eller på omom
tilläggstjänst borgen, räntevillkor kan inte föras påeller krav m.m,
forvaltningsrättsliga grunder.

fråga vända sin tillbankkund kan inte heller i enskildEn en
god banksed följts. kanFinansinspektionen och få uttolkat Däremotom

bankkunden vända sig till Finansinspektionen påverkaattgenom
finnsinspektionen fråga från principiell synpunkt. Detatt ta upp en

fall banksdock flera andra möjligheter i enskilt klaga överatt ett en
beslut.
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Bankernas klagomålshanteringegen

Av Finansinspektionens Regeringsrapport avseende institutens kla-
gomålshantering december framgår1996 bl.a. följande.

flestDe förekommande klagomålen har samband med kredit-
Övrigaärenden, ärenden infriande borgen. ärenden har bl.a.t.ex. om av

gällt användningen olika betalkort och bankernas övertras-uttagav av
seringsavgifier. Som slutsats uttalar inspektionen instituten banker,att
försäkringsbolag m.fl. uppvisar skillnader i insikt och inställningom
till klagomålshantering.

Finansinspektionen har därefter utfärdat allmänna råd klago-om
målshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter FFFS

vilka1996:25, trädde i kraft den 1 januari 1997. Klagomål från
näringsidkare omfattas således inte de allmänna råden. baserasDettaav

det förhållandet lagstiftaren utgått från den principen bankernaatt att
och deras företagskunder jämlika och avtalsfrihet råder.är parter att

FinansinspektionenTrots inte föreskriver detta, dock bankernasatt tar
klagomålsansvarige klagomål från företag. Råder det därefteräven upp
oenighet mellan bank och dess företagskund återstår avtalen om om-
skiljedom inte slutits tvisten löses i domstol.att genom process-

Allmänna Reklamationsnämnden

Allmänna Reklamationsnämnden ARN statlig myndighetär en som
har till huvuduppgift tvister mellan konsumenter ochprövaatt
näringsidkare. Nämnden på begäran domstol också yttranden iavger av
konsumenttvister. nämndenInom arbetar avdelningar,12 varav en av-
delning för finansiella tjänster bankavdelningen. avdelningDenna
inrättades år 1990. Som ledamöter i bankavdelningen finns represen-

för Svenska Bankföreningen, Finansbolagens förening,tanter Konsu-
mentverket och Sveriges konsumentråd. Ordföranden jurist medär en
domarkompetens.

Under åren 1991-1997 kom det 3 800 ärenden till bankavdel-ca
ningen. genomsnittI har i omkring 30 ärendena konsumen-procent av

talan helt eller delvis bifallits. Antalet inkomna ärenden minskadetens
från 700 år 1995/96 till 350 år 1997. Andelen beslut gick tillca som

Årkonsumentens fördel har också minskat. 1996 bifölls 23 ochprocent
år 1997 12 tidigare högreDen andelen bifallsbeslut berodde påprocent.

antal ärenden s.k. falska annuiteter. biföllARN dessa kla-ett stort om
gomål. domstolenHögsta har bifallit bankernas talan. bifalls-Ettsenare
beslut ARN rekommendation till banken eller kreditutgörav en
marknadsföretaget ändra sitt tidigare beslut.att
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har gällt med kontokort,vanligaste tvistefrågoma hos ARNDe uttag
kreditgivning och borgen. Nämnden inteförlust kontokort, tar uppav

lån den lånesökande hävdarbeviljaklagan ävenöver vägran att ett om
återbetalningsfönnåga möjlighet ställa säker-han har såväl attatt som

lån beviljat. baserar nämnden på prin-het och därför borde få Dettaett
bank inte har någon generell skyldighetcipen företag attatt ett en- -

avtal kontraheringsplikt.ingå ett
konsumenttvister. Anmäl-Nämnden skall enligt instruktion pröva

från småföretagare eller andra näringsidkare kan således inteningar
inte heller tvister borgensåtaganden,Nämnden prövar rörprövas. som

borgensåtagandet ingåtts, inte varit avsedddär den kredit för vilken
huvudsakligen för enskilt bruk.

bankbyråKonsumenternas

sin verksamhetStiftelsen bankbyrå startade år 1994.Konsumenternas
Finansinspektionen, Konsumentverket ochStiftelsens huvudmän är

Stiftelsens styrelse.Bankföreningen. HuvudmännenSvenska utser
rådgivningsbyrå informerar ochBankbyrån självständigär somen

bank eller kreditinstitut.vägledning i frågorlämnar rör annatsom
till privatpersoner, i tidBankbyrån vänder sig i första hand månmen av
hjälp till andra bankkunder. Byrånsoch byrån råd ochävenresurser ger

framför allt komplement för konsumenterna till derådgivning är ett
kontaktvägama mellan banken och dess kunder.normala

medel tillskjuts från SvenskaVerksamheten finansieras genom som
kostnadsfri. TillBankföreningen. Rådgivningen Konsumenternasär

drygt förfrågningar in, flertaletbankbyrå kom under år 1997 4 000 per
telefon. hälften förfrågningarna gällde krediter och frågorDrygt omav

Övrigabl.a. förtidsinlösen lån, borgen och bankernas kravrutiner.av
betalningsförmedling, bankomatkort ochfrågor gällde bl.a. såsom

frågor värdepapper.skilda om
styrelseledamötema i bankbyrå ochGenom Konsumenternas genom

ochkontakter i arbetet med bl.a. Finansinspektionen, Konsumentverket
information.Svenska Bankföreningen sker löpande utbyte Iett av

faktablad informera konsu-byråns verksamhet ingår också att genom
juridiska begrepp, avtalsvillkormenterna om m.m.
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Övriga8.1.3.3 finansieringskällor

Kreditmarknadsföretagen

lagenI finansieringsverksamhet 1992:1610 definieras finansie-om
ringsverksamhet näringsverksamhet har till ändamål attsom som
lämna kredit, ställa garanti för kredit, fömiedla kredit till konsumenter
eller medverka till finansiering förvärva fordringar ellerattgenom
upplåta lös egendom till nyttjande. Finansieringsverksamhet får, med
vissa undantag, för närvarande endast bedrivas efter tillstånd av

4Finansinspektionen.
iBanklagskommittén föreslår bl.a. tillstånd inte skall krävas föratt

finansieringsrörelse tillgångarna hänförliga till finansieringsverk-om
samheten enligt fastställd balansräkning för det räkenskapsåretsenaste i
uppgår till mindre miljoner250 kronor. Tillstånd föreslås inteän
heller krävas för finansieringsrörelse drivs företag skuldersom av vars
inte uppgår till miljoner250 kronor vad enligt lagenän utövermer som
1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar för kredit-storaom
institut och värdepappersbolag definieras kapitalbas. Dessasom
bestämmelser innebär tillstånd inte fordras för företagatt ett stort som
huvudsakligen finansieras med kapital. Vidare har Banklags-eget
kommittén föreslagit vissa andra justeringar vilken verksamhetav som
kräver tillstånd.

Leverantörskrediter

Betalning för leveranser skall i regel ske viss tid efterav varor m.m. en
mottagandet. till dessFram betalning sker, har räntefrimottagaren en
kredittid motsvarande värdet leveranserna. vissa branscherInomav

leverantörskreditema betydelsefull delutgör verksamhetensen av
finansiering. gäller bl.a.Detta parti- och detaljhandel. dessa bran-Inom
scher leverantörskreditema till företagen år relativt1996 sett trevar
gånger så leverantörskreditema till samtliga företag.stora som

Skattekrediter

Reglerna och nedskrivningar tillgångar m.fl. bestämmelserom av- av
innebär företag får skattekredit. Skattekrediten medför lättna-att ett en
der i företags finansieringsbehov. Således har aktiebolag ochett ett -

rörelser drivs i form aktiebolagäven än rätt avsättaattsom annan -
20 årets vinst till periodiseringsfond. Senast det femteprocent av en
beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjordes, skall
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bestämmel-andraBlandbeskattning.tillåterförasbeloppetdet avsatta
avskriv-beskattning,uppskjutenför äri riktningenverkar enser som

påske med 30Avskrivning fårinventarier. procentförningsreglema
Avskriv-anskaffades.inventariemavärdeutgående bokfört näroavsett

kompletteringsregeln. Enligts.k.enligt denskealternativtning kan
anskaffningsvärdet år.ske med 20avskrivningdenna får procent perav

statligt stödmedFinansiering

företagsandra småochnystartadeutvärderasvårtkanDet attvara
olikapåmedförtvilketoch tillväxt,lönsamhet statenmöjligheter till att

nyföre-initieralånekapital förförmarknadenkompletterat attsätt
eller tillväxt.tagande

tillmöjligheterflertalfinnsdessa. Därutövernågra ettHär anges av
finansieringen.tillmedverkardäroch bidrag EUlån

finansie-verksamhetorganisationALMI Företagspartner är varsen
främstaALMI:s7.1.4. Enjfr. avsnittlandstingoch upp-stat avras av

företag. Imedelstoraochsmåfinansieringmedverka tillgifter är att av
Bland debankerna.tillkomplementALMIhänseendedetta utgör ett

amorterings-medarbetar utöverALMI ärfinansieringslösningar som -
till kvinnor.företagarlånnyföretagarlånlämnalån samtatt-

kro-000 000till lfrån 000belopp 50medlämnasNyföretagarlån
kapitalbehovet. Dentäcka högst 30fårLånet procent egnaavnor.

kapitalbehov.resterandeminst 10skallinsatsen procent avvara
kapital-ellerÅterstående i banklånskall täckaskapital annangenom

Nyföretagarlån kangodkänner. amorte-anskaffning ALMI varasom
kankvinnortillFöretagarlåntvå år.räntefria underochrings- vara

år.underräntefriaochunder två åramorteringsfria ett
börmaj 1996,iNäringsdepartementetupprättad inomEnligt PM,en

särskiltrådgivningsverksamhetochinfonnations-siniALMI upp-
blandfinnsmöjligheterochproblemspeciellademärksamma som

företag.drivagällerinvandrare detnär att
miljarder kronor,till 1,4uppgick år 1997utlåningALMI:s varavca

Motsvarandekvinnor.tillföretagarlån ut-miljoner kronor120 som
kronor. Anta-miljoner66respektivetill 740uppgick 1998låning år ca

till omkring1998och år200till 4uppgick år 1997lån närmarelet nya
till före-lämnades1997antalet lån årOmkring 6-7700.2 procent av

bakgrund.utländskmedtagare
nyföretagarlånÅr omkring 430Stockholmbeviljade ALMI1997

60beloppsammanlagttillkvinnortillföretagarlånoch ett caav
invandrare.lämnades tilllånenOmkring 15kronor.miljoner procent av

till1998halvåretförstaunderuppgickochökatandel harDenna senare
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25 Uppskattningsvis medförde utlåningen nyföretagarlånprocent.ca av
och företagarlån till kvinnor 1 000 arbetstillfällen skapades åratt ca
1997.

Norrlandsfonden har möjlighet lämna skilda slag lån med högatt av
risk lånegarantier till främst småföretag i de fem norrlandslänen.samt

Industrifonden arbetar med dels finansiera industriföretagsatt pro-
duktutvecklings- och marknadsföringsprojekt med bl.a. risklån och
garantier, dels förstärka småföretags ägarkapital.

Staten initierar nyföretagande och företagsutveckling ettgenom
flertal former regionala företagsstöd, bl.a. regionalt utveck-av genom
lingsstöd, landsbygdsstöd, lån till privata regionala investmentbolag,
sysselsättningsbidrag m.m.

lånemarknadenDen illegala

Bland de blivande företagarna har med utländsk bakgrund intepersoner
möjligheter få sin historik bekräftad och lämna referenseratt attsamma

från anställningar i utsträckning majoritetsbefolk-m.m. samma som
ningen har. förhållandenDessa bl.a. svårigheter fåutgör lån påatt
sedvanliga lånemarknader. Konsekvensen detta kan bli blivandeattav
företagare och igångvarande företagareäven aldrig kommit in påsom-
sedvanliga lånemarknader vänder sig till andra långivare bankerän-
och kreditmarknadsföretag, dvs. till den illegala lånemarkna-svarta- -
den. inansieringsverksamhetF olaglig den bedrivsär närings-om som
verksamhet tillstånd enligt lagen 1992:1610 finansierings-utan om
verksamhet. Långivare denpå illegala marknaden kan indelas i följande
två grupper. IVfinnsDet privatpersoner med kapital tillsammans med affärs-som,
mäklare, lsystematiskt söker kunder med fmansierings-ett sätt upp
behov. Kreditupplysning denpå lånesökande. Om lån beviljas,tas tas
affärsverksamheten säkerhet för lånet. skerDetta lånta- iattsom genom

lmåste underteckna överlåtelseavtal sin rörelse tillettgaren ettav
belopp i regel mindre 60 rörelsens beräknadeän försälj-procent av
ningsvärde. krävsDessutom borgen från någon med fastperson en
anställning eller säkerhet. Räntan för detta slag lån omkringärannan av
20-30 procent.

finnsDet privatpersoner med kapital lämnaren annan grupp av som
direktlån till 100 000 kronor. Någon kreditupplysningut iinteupp tas

dessa fall långivaren har tilltro till låntagaren ochutan till denneav
lämnade referenser. Liksom vid långivningen beskrivits i före-som
gående stycke måste låntagaren skriva på överlåtelsehandlingen av
rörelsen eller bil. Bilens registreringshandlingar och andra över-av en

ll
l

,
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låtelsehandlingar undertecknas låntagaren påutan mottagaren.av namn
Låntagaren brukar också tvingad underteckna skuldebrev påatt ettvara
lånebeloppet jämte års till på omkring 35-ränta räntesatsett en
48 för få lån. Någon amortering på lånet sker inte helaprocent att utan
lånebeloppet skall betalas vid angiven tidpunkt. form lånDennaen av
torde vanligare den låneverksamhet beskrivits i föregåendeänvara som
stycke.

förslag8.2 Utredningens överväganden och

8.2.1 Finansieringsfrågorna centralaär

Frågan hur rörelse skall finansieras svår lösa vid alltär attom en ny-
företagande. Särskilt svårt det för med utländsk bakgrund.är personer
Svårigheter finansiera verksamheten det oftast återkom-uppgivnaatt är
mande problemet för med utländsk bakgrund dessa skallnärpersoner

företag.starta ett
Visserligen kan startbidrag erhållas för sexmånadersperiodett en -

för icke nordiska medborgare kan startbidrag utgå med ytterligare sex
månader 12 månader kort period för få igångäven är attmen en en-
lönsam verksamhet. kapital och riskkapitalEget fordras.annat

Invandrare finansierar i utsträckning sin verksamhet medstörre
medel och med lånat eller insatt kapital från släktingar och anhö-egna

riga vad fallet med företag i allmänhet. har sin bakgrund iän Dettaär
det kulturmönster för företagande finns i många invandraressom
hemländer i det faktiska förhållandet invandrare i dagensäven attmen
situation har svårt få krediter.att

Alternativet släktingar eller anhöriga medverkar finansieringtillatt
verksamheten i stället för företagaren får lån i bank, har för före-attav

både för- och nackdelar. flexibilitetEn vad gäller krav påtagaren större
regelbunden betalning och amortering finnastorde i förhål-räntaav
lande tillom lån tagits i bank. torde gälla kravetDetsamma på lönsam-
het. Lån från släktingar och anhöriga dock låntagaren undersätter ett
betydande tryck fullgöra sina åtaganden.att

Lån på den illegala lånemarknaden betungande. Räntekostna-är
dema för lånet mycket höga och låntagaren inte kan fullgöra sinaär om
åtaganden och denne har lämnat rörelsen eller andra för lånet,panter
har låntagaren föga rättstrygghet. dåligtDetta utgångsläge förett attger
bygga verksamhet långpå sikt.upp en

Finansiering utanför banksystemet medför företagaren inteatt
bygger de bankkontakter krävs vid framtida expansionupp som en av
verksamheten. Etablerade bankkontakter banksoch medverkan tillen
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transaktionskonton,tillfinansiering och tillgångverksamhetens ger
affärs-skildalegitimitet vid företagarensföretagaren form aven

kontakter.
bristenfåtal år i Sverigeendast vistatsdenFör ärettperson som

medverkar tillfaktorhistoriakännedom somenom personens
med utländskmedvid kontakteråterhållsamhet i bankerna personer

företagets destoförflutit frånbakgrund. längre tidJu start, mersom
har inarbetadredanblir företagaren med företagarejämställd ensom

utveckling blir alltekonomiskatidigarerelation till bank. Företagetsen
viktigare.

samhälle villbilaga 7i sitt inläggThomas Gür säger att ett som
i första hand börkreditförsörjningssituationföretagaresförbättra sina

sparkapital ochackumuleraförmågaförbättra de privata hushållens att
Vidare Gürutdelning riskkapital.få på säger att:satsat

utländsk bakgrundmedvisserligen företagarefrågeställningenNu är om
kreditinsti-lån befintligainfödda fåförutsättningarhar än attsämre av

vi har också konstateratden saken.tutioner och vad kan Mengörassom
konkurrensfördel ietniska nätverk harsittatt engenomsamma grupp

kreditinstitut och mångaformellakreditsammanhang visavi både dessa
också i utsträckningSamtidigt drabbasinfödda företagare. störregruppen

kapitalackumulationgenerella hinder förnegativt befintliga änmer av
sådantinkomstskattenprogressivainfödda Den är ettentreprenörer spe.

invandrarföretagare.presumtivaslår hårdarehinder motsom

vikten den generellalikaledes betonati kapitelUtredningen har 4 av
invandrarföretagande. börstödja Dettautformning förpolitikens att

sina överväganden.följande redovisarutredningen i detbeaktas när
Banklagkommit-tillenligt direktiven ta hänsynUtredningen skall
minskad detalj-omfattar bl.a.förslagarbete. Kommitténsténs en

finansiella sektorn,institut på denkontroll banker och andraöver sam-
mindre skala inteverksamhet ikreditmarknadsföretag medtidigt som

innebär såledesverksamhet.tillstånd för sin Dettaskall behöva ha en
aktörer kansamtidigtmarknaderskildafriare konkurrens nyasom

ökad kon-talar förAllt dettakreditmarknadema.komma på en
effektiva företagmöjligheter föroch därvid ökadekurrens växa-att-

Banklagskommitténs förslagvälkomnarutredningen tillstyrker ochoch
avseenden.i dessa

bank skallbankstandard förutsättergodKommittén uttalar attatt en
klagomålsärenden. Enligtför hanteraändamålsenliga rutinerha att

vid peka påinte haborde kommitténutredningen attattstannat annan
bank ochtvister mellanför lösatillämpliglagstiftning kan att envara

dess företagskund.
företags relation,uppmärksammasutredningenbör enligtHär att ett

långvarigt bank-kund-ofta bygger pågäller krediter,vad ettt.ex.
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förhållande. bank och dess Företagskund givetvis bådaEn månaär om
goda förbindelser, uppstår oenighet företaget ofta iärmen en
underlägsen situation vad gäller kunskaper och Enligtresurser.
utredningen behövs någon form förenklad tvistlösning mellanav en
banks eller kreditmarknadsföretags företagskunder. Utredningenett
återkommer till denna fråga i avsnittet Tvistlösning mellanom en
bank och dess företagskund.

Utredningens förslag i detta betänkande omfattar andraäven
finansiella institut står under Finansinspektionens tillsyn ban-änsom
ker, ordalydelsen i förslagen endast ordet bank.även när anges

Medför bankernas konkurrenssituation och8.2.2

arbetssätt förnackdelar invandrarföretaget

behandlas olika faktorer det försvårare invandrareHär gör attsom
tillgodogöra sig olika finansiella tjänster. frågankunna dockFörst tas

bankernas konkurrenssituation marknadenssamtom upp om
funktionssätt motverkar bildandet långsiktigt kommersiella företagav
för med utländsk Sistnämnda fråga skall enligtbakgrund.personer
utredningens direktiv bilaga besvaras. fråga anknytninghar1 Denna
till utredningens uppdrag studera med utländsk bak-att om personer
grund särbehandlas på otillbörligt i samband med låneansökansättett
hos banker och finansinstitut, vilken behandlats i kapitel

Utredningen välkomnar de förändringar bankerna redansom
genomfört eller planerar genomföra medvad gäller samarbete IFSatt
och utbildning bankpersonal. Utredningen emellertid att ytter-av anser
ligare förändringar både möjliga och önskvärda för företagareär att
med utländsk bakgrund skall få förbättrade möjligheter ochstartaatt
driva företag.

Särskilt sedan mitten 1980-talet har strukturen hos den svenskaav
bankbranschen genomgått kraftiga förändringar. Till detta har avregle-

bidragit.ringen kreditmarknaden och Sveriges medlemskap i EUav
Strukturförändringama koncentration. fyrahar medfört ökad Deen

bankkoncemema Nordbanken, Skandi-Föreningssparbanken,största -
naviska Enskilda Banken och Handelsbanken har tillsam-Svenska -

dominerande ställning svenska bankmarknaden.på den Dessamans en
bankkoncemer hade omkring marknaden vadår 1997 75 procent av
gäller inlåning från allmänheten omkring utlåningen.och 85 procent av
Uppgifter bankers marknadsandelar utlåningen tilldessa in- ochom av

till-företag saknas. Helt klart det dock de fyra bankernaär störstaatt
har dominerande ställning detta område. På mark-ävensammans en
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naden för kapitalförvaltning har dessa bankkoncemer marknads-en
andel på 80 procent.ca

Den svenska bankmarknaden således oligopolmarknad vadär en
gäller marknadskoncentration. Sådana marknader brukar kännetecknas

tendens till likartat uppträdande och återhållsamhet kon-ett attav en en
kurrera på sådant i slutänden på grund finansielltsättett som av-
starka konkurrenter medför på sikt sänkt lönsamhet. Detta uppträ-en-
dande mellan konkurrenter torde också ha relevans på bankmarkna-en
den. långsiktigt ha god lönsamhet faktorAtt betydelseär storen en av
för på kapitalmarknaden, för få in kapital tillatt t.ex. att nytt egetagera
banken eller möjligheter sinöka kapitalbas för möjliggöraatt att en
ökad utlåning.

Däremot begreppet oligopolmarknad, i vilket begrepp i regelpassar
också ingår produkter och priser likartade, inte bankmark-äratt
naden. finns också flertal konkurrensmedel.Det Priset för bankernasett
in- och utlåning givetvis viktigt konkurrensmedel. Antaletär ett pro-
dukter former inlåningskonton o.d. mycket och till-är stortav— -
gängligheten bankernas service betjäning på bankkontor,ettav genom
telefonservice också viktiga konkurrensmedel.ärm.m.

Finansinspektionen skriver den november i1 1998 sin tillrapport
regeringen bl.a. följande:

Avkastningen på kapital återhämtade sig snabbt efter finanskrisen ocheget
nådde genomsnittligt efter20 % skatt år år1996. För 1997 drogsöver
resultatet i två bankerna ned strukturkostnader i samband med för-av av

och genomsnittet blev då vilket fortfarande15 %, högre detvärv änvar
europeiska genomsnittet, drygt %. första halvåret10 För 1998 redovisade
de svenska bankkoncemema åter räntabilitetstal 20 %.över

Räntabiliteten viktig målvariabel för de börsnoterade företagen.är en
Två de bankema har detta avkastningsmål till två15 %. Destora sattav
övriga har uttryckt motsvarande mål i generella högre bran-termer än-
schens genomsnitt. räntabilitetEn på nivånil5 % efter skatt framstår som
hög i period inflationen noll och den riskfria långanär är nära räntanen
under 5 %.

Bankernas krav på hög lönsamhet medför också krav påetten en
effektiv organisation. Lönsamhetskravet medför enligt utredningen
också minskad benägenhet branscherpå och företagatt satsaen som
förutses ha svårt erlägga de kostnader och krävs föratt räntor attsom
nå räntabilitetsmål. räntabilitetsmålHöga medför sannoliktett uppsatt
också bankerna blir mindre riskbenägna, dvs. kraven påatt att en
låntagare kan fullgöra sin återbetalningsskyldighet skärps.

Bankerna har enligt utredningen kollektivt för ochin-ett attansvar
utlåning och betalningssystem för och företag kan skeprivatpersoner
under rimliga villkor. Bankerna har således samhällsansvarett sam-
tidigt de företag med krav på lönsamhet. finns konfliktDetärsom en
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mellan brett och generellt agerande och kravet lönsamhet.påett
konflikt ellerDenna måste statsmakternaavvägningsnarare av- -

ständigt uppmärksammas.
lånSmå till nystartade företag inte särskilt lönsamma.uppges vara

utredningenTill har det förts fram påståenden banker harattom en
obenägenhet lämna mindre lån. Utredningen kan inte ställning tillatt ta
riktigheten till sådana påståenden. med tanke bankernasMen på lön-
samhetskrav och den relativt kostnaden för hanteringhöga små-av
kunder, blivande företagare med utländsksåsom bakgrund, dennaär
fråga enligt utredningen viktig uppmärksamma.att

Såsom tidigare stöder utredningen Banklagskommitténssagts
förslag förändrade krav tillstånd för bedrivapå finansierings-attom
verksamhet skala. förslagmindre Om kommitténs genomförs,i ger

möjligheterdetta för aktörer komma på kreditmarknaden,inattnya
företag särskilt på mindre krediter till företag. avvak-Isatsarex. som

på sådan utveckling utredningen brist krediterpå tilltan atten anser
utvecklingsbara mindre projekt skall saknas. Utredningen föreslårinte

vid behov sådan utlåningskapacitet efterfråganALMI hosatt attges en
på mindre krediter till småföretag skall kunna tillgodoses.ALA/II

Betaltj8.2.3 änster

Bankerna enligt lag skyldiga grundad anledning misstänkaär attom-
det fråga penningtvätt eller brottsligt syfte inte förelig-äratt annatom

till och företag inlåningskonto.privatpersoner Där-öppna ettattger -
finns inte någon skyldighet erbjuda olika betaltjänster,emot att t.ex. att

möjliggöra utbetalningar till andra konton eller ansluta tillbankgirot.
Från bankerna erbjudandet sådana tjänster för-ärattuppges av en
troendefråga mellan bank och företag.

Tillsynen övergripande betalningssystemen liggerpå nivå hosöver
Riksbanken. Vad gäller agerandet i de enskilda bankerna ligger denna
uppgift hos Finansinspektionen.

kommer sannolikt lagförslag baseras på betän-I Norge ett som-
Finansavtaler fmansoppdragkandet och NOU 1994:19 underatt-

fram bankerna skallvåren 1999 läggas forslag skyldigaattett om vara
utföra betalningsuppdrag vanliga villkor. Motivetpå till förslaget iatt

verkligen utförsvikten sådana uppdrag och hade inteNorge attvar av
bankernassin bakgrund i några klagomål arbetssätt. norskaDemot

Bankforening,bankernas branschorganisation, norske ansåg i sittDen
remissvar betänkandet det inte förelåg några skäl till lagstift-över att
ning, organisationen sig inte bestämmelse förs in. Imotsatte attmen en

utredning föreslås Ved faststellelseovannämnda norska också att av
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gebyrer andra kostnader skal det ikke skje urimligrentesats, og
forskellsbehandling mellom kunder. har diskus-gamla Senarenya og
sioner förekommit sådan bestämmelse inte enbart borde omfattaom en
förhållandet mellan gamla och kunder också förhållandetutannya
mellan de gamla kunderna.

Lönsamhetsskäl kan medföra bank, inte önskaratt satsaen som
vissa kundgrupper, prissättningspolitik håller dessagenom en grupper
utanför bankens verksamhet. Finansinspektionens Betal-I rapport
tjänster och kundrörlighet bankemasseptember 1998 uttalas att
prissättning kunderna bör fri inom olika produktområden.mot vara
Bankerna utnyttjar i praktiken sina avgiftssystem styrmedel motsom
kunderna. inget hinder förutsatt konkurrensen fungerar.Detta möter att
Bankkundema har då tillgång till altemativ.

Utredningen håller med detta det ocksåsynsätt ärattom men anser
viktigt uppmärksamma det kan finnas kundgrupperatt att som genom
prissättning i praktiken från tillgång till tjänsten i fråga.utestängs

Betalserviceutredningen, avlämnat betänkandet Kassaservicesom
SOU 1998:159, utredningen haft kontakter med olika intres-attanger

påpekat det finns olika skälsenter attsom en grupp av personer som av
inte beviljas konto i bank och därför hänvisade till kontantbetalning.är

Riksförsäkringsverkets utbetalningar sker betal-Av 7 procent genom
jningsanvisning e.d. till konto. Betalserviceutredningenmottagare utan
har funnitinte invandrare har särskilda behov vad gäller tillgång tillatt
kassaservice.

Utredningen kan instämma i invandrare inte särskildahar någraatt
behov inföddabetaltjänster. har dock behovDeav samma som
svenskar. diskuterade innebär iDen avsaknaden historiska dataovan av
realiteten invandrares möjligheter få tillgång till betaltjänsteratt att
försvåras. berorDet på de flesta dessa tjänster så konstrueradeäratt av

tillhandahållandet dem innebär kreditrisk för banken.att av en
Enligt utredningen bör bankerna inte kunna få orimligasätta

skillnader avgifter mellan gamla och presumtiva kunder för attav nya
utföra betaltjänster. Stora skillnader i avgifter utföra viss tjänstatt en
till kund kan de inte kostnadsmotiverade i verklighetenären ny om- -

diskriminering.utgöra en
enskilda bankerna har viktig uppgiftDe och samhälleligtetten

till det för landets och företag finnsinvånare välatt att ettansvar se
fungerande betalsystem möjliggöroch betalningar tillett system som

skälig kostnad. enligt otillfredsställandeDet utredningen inteären om
nyetablerade företag har denna möjlighet. Ansökanäven öppnaattom

transaktionskonto bör inte avslås synnerliga skäl.ett utan
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nödvändigtUtredningen det inte på nuvarande stadium varaanser
vadförslagetlikartat det norskaföra in bestämmelse i Sverigeatt en

skyldighet utföra betaltjänster på vanliga villkor.gäller att
betal-utföraMöjligheten för företag rationellt kunnapå sättatt ett

transaktionskonton i bankvilket förutsätter tillgång tillningar, äregna
viktig för varje företag.dock synnerligen

FinansinspektionenUtredningen föreslår iregeringenatt ger
villkoren föruppdrag undersöka förutsättningarna och öppnaattatt

Inspek-betalningar.och därtill hörande för utförakonton tjänster att
bankernabehov, föreslå ändrad lagstiftning såbör, vid itionen att

till kostnaderbetalningsuppdragskall skyldiga utföraprincip attvara
och villkor respektive bank allmänt tillämpar.som

bankkontakter etableras8.2.4 Bättre

blivande företagarenärvarande saknar många invandrareFör sta---
enligtförbättring bördigvarande bankkontakter. åstadkommaFör att en
såvälblandutredningen möjligheter till förändrat beteende sökasett

invandrare banker.som av
m.fl.få kreditförbättra sina möjligheter i framtidenFör att att

tidigt stadiumbanktjänster för företag bör invandrare påatt starta ett ett
under introduktions-bli kund i bank. närvarande får dessaFören
avier endastregelmässigt sina ersättningarperioden ärgenom som

invandrare tillförutsättningar förinlösningsbara på Förposten. att ge
ocksåolika ersättningartidiga bankkontakter, föreslår utredningen att

i bank.skall kunna betalas på inlåningskonto
tillvid ankomsten Sve-Utredningen föreslår invandrare redanatt

stadig-blipå viktenpå skilda uppmärksammasrige sätt att enav
uppmärk-ankomsten hitvarande bankkund. bör också vidInvandrare

och betal-betalningar tidhur viktigt det skötapå i attär attsammas
lånemojligheter.framtidaningsanmärkningar klart försämrar

Nytänkande hos banker8.2.5

utomlands.födda OmSverige finns cirka människormiljonI ärsomen
dembakgrund räknar inutländski med ävenman gruppen personer

miljonerdenna 1,6har förälder född utomlands, utgör grupp casom en
väletablerade och varaktigasäkerligenmänniskor. Många dessa harav

och etab-dem blivandebankkontakter bland ävenstoramen grupper -
förslagavsnitt harlerade företagare kontakter. 8.2.4saknar sådana I-

skall komma i förstalämnats hur invandrare naturligtpå sättett en
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kontakt med banker. Enligt utredningen det lämpligtär även att
bankerna aktivt insats långsiktigi marknadsföringmera som en en-
och insats i samhällets intresse i framtiden informerar sinaen om-
tjänster.

Bankernas inbördes konkurrens och önskan hålla kostna-att nere
derna medför rationalitet i behandlingen kreditansökningar. Påen av
grund bristande kunskaper i det svenska språket i tal och skrift ochav

kulturella skillnader, kan invandrare ha svårigheter läggaattgenom en
fram sina affärsidéer det banktjänstemannen vid.sätt ärsom van
Detta kan innebära ansökningar krediter särskiltatt om om personen—
inte har vistats längre tid i Sverige inte tillräckligt klar bilden ger en-

lånesökanden och dennes affärsidéer. Därtill kommer, såsomav
redovisats i avsnitt 5.3.1, kreditgivarens krav viss tids folkbokföringpå
i landet eller krav på avsaknad betalningsanmärkning i Sverige.av

Bankerna bör enligt utredningen öka sin information till personer
med utländsk bakgrund de tjänster bankerna erbjuder samtom som

utbildning personalen förbättrad service till dessagenom av ge en
kundgnipper. Några banker har redan påbörjat sådant arbeteett genom

i sitt utbildningsmaterial frågor Problemställningar vidatt ta som
kreditgivning till invandrare. utbildningenI planeras med frågoratt ta

vilka svårigheter det finns vid denna kreditgivning och hur dessaom
svårigheter skall lösas. Denna inriktning i utbildningen borde enligt
utredningen gälla samtliga banker. Vidare planeras erfarenhets-ett
utbyte med kontor i invandrartäta områden.

Även de bankanställdas fackliga organisation, Finansförbun-största
det, för ökad utbildning vilket utredningen med tillfreds-är noteraren
ställelse. Förbundet har, efter samråd med utredningen, gjort följande
uttalande.

med utländskPersoner bakgrund kan, bl.a. på grund bristande kun-av
skaper svenska språket och kulturella skillnader, hai särskilda svårigheter

afldrsidéer eller framtida planer för redan verksamtsinaatt presentera ett
företag. stöder utvecklingVi där personal på banker och finansféretagen

utbildning och andra åtgärder får ökad kunskap medgenom om personer
utländsk bakgrund för dessa möjligheter finans-utnyttjaatt attgruppers

skall förbättras.institutionernas tjänster

bra konkurrensmedelEtt för de bankkontor breddaattsom avser
sina kontakter med med utländsk bakgrund, kan ocksåpersoner vara en

ha vissa blanketter tillgängliga på andra språksträvan detatt även än
svenska språket
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creditbeslutsmodellerStandardiserade8.2.6 -
scoring

olika formerkreditbedömningen tillämpaseffektiviseraFör att av
beslutsmodeller.standardiserade

fastställda fak-antal förhandbl.a. pâScoringtekniken innebär att ett
datorise-kreditansökan.bifall Detvamingssignaler mottorer av enger

behandlingeffektivkreditgivarens sidamedför frånrade systemet enen
utredningenmedför enligtScoringteknikenkreditansökningar. attav

schematiskblir alltmerkreditansökanindividuella prövningenden av
alltidförmån intelânesökandensfaktorer talar till denoch upp-som

märksammas.
utsträckningeller mindrescoring iFlertalet banker använder större

kostnadseffektiv ochMetodenkreditgivning till konsumenter.vid är
för krediter.behandlingstidenkraftigt sänkthar

i fall funnitfinanssektornföretag inomUtredningen har hos ettett
särskilticke-svensk med olika vikt-variabel svensk och somen -

missgynnarbakgrund. Generelltutländskmedmissgynnar personer
historiska datafinns någravilka det intescoringtekniken demdock om
avslag i dessaSannolikheten förinvandrare.registren,i de olika t.ex.

uppfattningförsöka fåbör bankernaEnligt utredningenfall är stor. en
har vistatssökanden inteåterbetalningsförmågasökandens även omom

flertal i Sverige.årett
med ifaktorer finnsundersöka vilkaviktigtDet systemetär att som

faktorerdet finnsolika faktorerna Omoch vilken vikt de attsomges.
anställ-anställningsforrner ellerolikabostadsområden,boende i olika

kreditvärdering, börolikagenerellt medförlängd,ningstidens ensom
grund sådanaåterbetalningsförmåga påförrelevansen avpersonsen

effekt creditvilkenutvärdering börutvärderas.faktorer En göras av
hardettaochför kreditgivningenscoring-systemet har systemom

företag.ellereffekter för vissadiskriminerande personergrupper av
uppbygg-scoringteknikensgod bildsvårt fåharDet varit att aven

innebärscoringteknikentanke påtillämpning. Mednad och poten-att
på dettasärskild analysbörrisker för diskrimineringtiella görasen

uppgiftangelägendettaUtredningen bedömerområde. äratt som aven
börRegeringskansliet skyndsamt prioritet.ges
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Utbildning8.2.7

Med anknytning till frågor utbildning sittOscar Pripp i inläggsägerom
bilaga 7 bl.a. följande:

önskvärtDet kommuner och andra aktörer understödjerär att stat, en
spridning kunskapen social och ekonomisk marginalisering vissaav om av
kategorier företagare. kan skeDet i samband med fortbildningexternav
för berörda inom privat och offentlig sektor, inom kreditinstitutens egna
intemutbildningar uppmärksamhet inomämnetsamt störreattgenom ges
relevanta gymnasie- och högskoleutbildningar. Människor bäst kansom
förmedla kunskaper detta de sin formella kompetens harär utöverom som

erfarenheter sådan strukturell underordning i likhet med kvin-attegna av
representerade det gäller jämställdhetsfrågor. kanär Staten ocksånärnor

verka för banker och andra kreditgivare bygger in särskildatt en upp-
märksamhet på detta problem i sina ordinarie rutiner i samband med kre-
ditbedömningar. ofta svårtDet i efterhand påvisa människor inteär att att
behandlats likvärdigt.

ytterligareEtt för förbättrad service i bankerna tillsteg en personer
med utländsk bakgrund medför enligt utredningen ökad andel bank-en
anställda med sådan bakgrund. För närvarande andelenutgören upp-
skattningsvis vilket5 inte andelen landetsprocent, motsvararca av
totala befolkning.

Genom den lagen 1999:130 åtgärder etniskmotnya om
diskriminering i arbetslivet skärps förbudet etnisk diskriminering imot
enskilda fall. Dessutom åläggs alla arbetsgivare, efter förebild i
jämställdhetslagen, bedriva målinriktat arbete för främjaatt ett att
etnisk mångfald. Med etnisk mångfald lika möjligheter ochavses
rättigheter etnisk tillhörighet dvs. hudfárg, nationellt elleroavsett ras,
etniskt eller trosbekännelse frågai arbete, anställnings-ursprung om
villkor och andra arbetsvillkor utvecklingsmöjligheter i arbetet.samt

på aktivaKravet åtgärder för etnisk mångfald innebär bl.a. varjeatt
arbetsgivare måste bredda sitt rekryteringsunderlag verka förattgenom

med olika etnisk tillhörighet möjlighet söka ledigaatt attpersoner ges
anställningar.

Enligt utredningen det särskilt viktigt banker- ochär andraävenatt
branscher oligopolkaraktär omfonnar sitt arbetssätt till befolk-av -
ningsstrukturen i Sverige.

DO överlämnade den 1 1999 till regeringen med rådrapportmars en
för det målinriktade arbetet. maj kommerI 1999 råden spridasatt

somhandbok DO Råden bör också bankerna stöd iut.genom en ger ge
aktivt arbete.ett
Emellertid utredningen bankerna det gäller rekryte-närattanser

ringsarbete bör kunna ha högre ambitioner vad lagen kräver. Deän
bör tidsbestämda mätbara mål och planera konkretasätta åtgärder för
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bakgrund olika nivåerutländsk påmedanställdaökad andelnåatt en
kanmål börarbetstagare. Dekategorieroch bland olika sättassom

frånbakgrund ellerutomeuropeiskanställda medandelenattex. avse
skall öka påvärldsdel visst sätt.vissen

varierabehövamålen naturligenkani sinbeskriverDOSom rapport
områdei detbefolkningssammansättningenberoende hur utt.ex. ser

kanmåttkvantitativtmätbartbankkontoret ligger. Ettenskildadetdär
spegla be-tillhörighet skalletniskamedarbetarnasenligt DO attvara

område.geografiskt Eni visstfolkningssammansättningen avgräns-ett
rekryteringvarifrånområdegeografiskadetdärvidning kan avse

Målen kan enligtgäller.befattning dettill denbrukar ske rapporten
rådetvidaretillhörighet. DOetniskakundunderlagetsockså beakta ger

sikt.och långbåde kortmål skall sättasatt
ökad andelefterbankernabörutredningenEnligt sträva an-en

detDärvidfunktioner.skildabakgrundmed utländsk ärställda inom
personalBehovetpersonaleftersökprocessenviktigt hur görs. avny

landet.delar Detolikakanbakgrundmed utländsk givetvis variera i av
medborgareantalet i10notabeltlikväl genomsnitti procentattär av

personalen påblandtill specialisterUtbildningfödda.utrikeslandet är
bakgrundmed utländskåtförbankkontor servicestörre att personerge

konkurrensmedel.bradärvid blikan ett

Banketiska regler8.2.8

regler.etiskaformeraffårslivet finns olikaområden inomPå många av
lagstift-frågor däruppförandekoder idefinierasregler kanEtiska som

rekommen-Reglernatvingande regler saknas.eller andra utgörning en
ietisk nivåhögree.d. skall hållaorganisationenföretaget,dation att en

bestämmelserandralagregler ochhandlande den rentsitt än gräns som
goodwillskapandereglerna skalletiskaformellt tillåter. utgöraDe ett

utfärdatsbl.a.Etiska regler harbranschen e.d.för helaförfarande av
Stock-internationella affärer,förHandelskammarenInternationella -

Samarbets-ochmed aktier Pressensför handelFondbörsholms --
television.radio ochförnämnd press,-

råd lämnats.k. allmännalängehar sedanFinansinspektionen genom
andra företagbanker ochförhållanden tillför olikarekommendationer

frå-etiskahanteringVad gällertillsyn.under inspektionensstår avsom
inspektio-råden dåde allmännaår 1998uppdaterade inspektionengor

riktlinjer förrådallmännaFinansinspektionensutfärdade omnen
till-inspektionensunderinstitut ståretiska frågor hoshantering somav

utred-tillFinansinspektionenfrånbrev1998:22. Isyn FFFS ett
inspektionenutredningen harkontakt medefterningen sägs att upp-
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märksammat att med utländsk bakgrund planerar attpersoner som
eller driver företag, i kontakter med bankerstarta och andra kredit-som

givare kan uppleva problem hänger medsom samman personemas
utländska bakgrund. Finansinspektionens brev till utredningen bifogas

bilagasom
de allmännaI råden uttalas bl.a. sund utveckling verksam-att en av

heten förutsätter instituten bedriver verksamheten på etiskt till-att ett
fredsställande Vidare riktlinjernasätt. institutensägs utfärdaratt som

instituten utarbetat regler på grundval de allmänna rådenegna av- -
bör utformade med utgångspunkt i verksamheten skall präglasattvara

god affärssed och konsekvent agerande, rättvis behandling kund-av av
intressen vid intressekonflikt och lika behandling med avseende på t.ex.
etnisk bakgrund, öppenhet och ärlighet.

deI allmänna råden uppföljningen efterlevnadensägs rikt-att av av
linjerna bör ske inom for den interna granskningen institutetsramen av
interna kontroll. innebärDetta efterlevnaden riktlinjerna bevakasatt av

internrevisionen. Intemrevisionen arbetar vanligen på uppdragav av
styrelsen och till denna, jfr. Finansinspektionens allmännarapporterar
råd avseende styrning, intern information och intern kontroll inom
kredit- och värdepappersinstitut FFFS 1994:35. Utredningen utgår
från denna funktion hos intemrevisionen hög prioritetatt hos kre-ges
ditinstitutens styrelser.

Institutens etiska råd har hittills inte varit tillgängliga för allmän-
heten.

Utredningen etiska regler generell viktigaatt ärnaturanser av en
ställningstaganden samhälle böri tillgängliga förÖppetettsom vara
allmänheten. Utredningen också bankerna skall hålla sinaattanser
etiska råd tillgängliga för allmänheten.

8.2.9 åtgärderNya för ökade kontakter med
invandrarna

syfteI nå ökade kontakter med invandrare planerar elleratt redansom
har företag har utredningen haft överläggningarstartat medegna
Svenska Bankforeningen. Svenska Bankforeningens arbetsutskott i-
arbetsutskottet ingår koncemchefema för de fyra bankernastörsta -
har, efter samråd med utredningen, beslutat följande uttalande:göraatt

Personer med utländsk bakgrund kan, bl.a. på grund bristande kun-av
skaper i svenska språket och kulturella skillnader, ha särskilda svårigheter

sina affärsidéer eller framtida utveckling föratt redan verk-presentera ett
företag. dennaAv anledning har Bankföreningen inlettsamt samarbeteett

med Internationella Företagarföreningen IFS för medatt personer
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behövas i enskiltutländsk bakgrund skall få de råd och det stöd kan ettsom
har kontaktombud IFS. Detärende. våra banker särskildal utsetts gentemot

ökade kontakter medvåra banker har med har lett tillsamarbete IFS perso-
Stockholmsområdet. Vimed utländsk bakgrund framför allt i strävarner

landet.efter sådan utveckling också sker i övrigaatt en

efteruttalande. BankernasUtredningen välkomnar detta strävan
vilje-invandrare viktigökade och förbättrade kontakter med är en

företagande bland dessainriktning för möjliggöra ökatatt ett personer.
inställning från berördautredningens bedömning kommer dennaEnligt

genomslagskraft, speciellt eftersomkoncemchefer sikt fåpåatt storen
enligtaffársskäl talar sådan utveckling.kommersiella för Det ären

punkt följs.utredningen angeläget utvecklingen på dennaatt noga
Internationella företagar-i uttalandet refererade kontakterna medDe

intebankerna får in låneansökningarföreningen innebär ärnäratt som
ofullständiga i avseende, hänvisaskompletta eller något perso-annars

ansökan och komplet-till konsulter går sedan igenomIFS. IFS:snen
ofullständiga eller saknade uppgifternaansökan med de tidigareterar

hållbarhet.och affärsidéns eller projektetsprövar även
Verksamhetenverksamhet finns beskriven i avsnitt 7.1.4.IFS:s

flertal platser i landet.håller för närvarande på utvidgas till Ut-att ett
ökade insatser på regionalredningens förslag i detta betänkande om

anställda med utländsknivå för ökat företagande, ökad andelen
syftar också till öka och förbättra bankkon-bakgrund i banker, attm.m.

för invandrarföretagare i hela landet.taktema

Tvistlösning mellan bank och dess8.2.1O en

företagskund

i huvudsakFörhållandet mellan bank och dess kunder baserasen
dispositiv gäller dock bestämmel-avtalslagen. Eftersom avtalslagen är

denavtalats. tilli lagen endast inte har Förannat att ta vara sva-ser om
konsumentkredit-dock bl.a.intressen harpartens staten, genomgare

lagen, utfärdat vissa bestämmelser. det skydd konsument-Utöver som
ellerkreditlagen kan konsumenten vid tvist med bank annatenger, -

också vända sig tillinstitut under Finansinspektionens tillsynstårsom -
bank-Allmänna Reklamationsnämnden ARN eller Konsumenternas

privatpersonerbyrå. detta kan kunden detta gäller såvälFöre som-
företag klaga hos bankens klagomålsansvarige.-

inte klagomål kredit inte beviljats. DennaARN övertar attupp
överensstämmelse med beslut från dåvarande Bank-praxis står i ett

inspektionen från år 1986 Dnr 55/86:



158 Finansiering och andra finansiella tjänster SOU 1999:49

Beträffande bankens prövning kreditansökanEr vill Bankinspektionenav
framhålla bankerna har grund sin kreditbedömning och medatt av
utgångspunkt från god banksed och gällande lagstiftning självständigtatt

vilka krediter de kan och vill bevilja. Inspektionenavgöra kan inte ta annan
befattning med sådana enskilda fall i efterhand handlägg-än prövaatt om
ningen skett utifrån nämnda utgångspunkter.

Om enskild bank inte har dominerande ställning och inte hel-en en
ler avslår låneansökan på grunder står i strid förbudetmot moten som
olaga diskriminering i kap.16 9§ brottsbalken eller lagen etniskmot
diskriminering, således banken på hand med avtalavgör skallegen vem
slutas. Någon kontraheringsplikt, dvs. skyldighet sluta avtal medatten

kund finns således inte. Skulle banker och andra kreditinstitut påen
grund lönsamhetsskäl eller på grund kreditrisker avstå från attav av

lämna krediter till vissa eller till vissa bran-t.ex. grupper av personer
scher, detta övergripande konkurrensfråga ellerutgöraanses en en
samhällsfråga och inte fråga för de enskilda bankerna.en

Privatpersoner kan således inte klaga hos ARN nekad kredit.över
kan de klagaDäremot lånevillkor möjlighet saknasöver m.m. en som-

för företagen. oenighetOm råder mellan bank och dess företagskunden
återstår, och förlikning inte förnås, närvarande endast alternativetom

gå till domstol. Eftersom banken vid oenighet innehavatt genom
säkerheter och andra förhållanden ofta kan sina positionertryggaav -

behöva gå till domstol, måste företaget detta initiativ.utan att För-ta
tids- och kostnadskrävande, tvekar sannoliktärutom att ettprocesser

företag bank andra skäl. pub-öppna Denatt ävenmoten process en av
licitet viduppstår offentlig kan skada företagets relatio-som en process

till leverantörer och andra affärspartners.ner
Bankernas ställning samhället central.i enligtDet utred-är är

därför också viktigt bankernasningen goodwill försämrasinteatt
vid domstol. Enligt utredningen bör enklare ochgenom processer en

billigare form tvistlösning domstolsférfarande skapas förän ävenav
företagen. bankernaFör detta knappast ekonomisk frågaär en av en

betydelse. Bankerna dock det tolkningsfäreträde de oftamister harstor
vid upprinnelsen till oftast företagskundenDettvist. måsteär taen som

tillinitiativet process.
obalansDen i ekonomiska finns mellan banken ochresurser som

särskilt de mindre och medelstora företagen, medför i realiteten att en
prövning i neutral instans uteblir. Här med utländsk bak-ären personer
grund och de företag de driver i särskilt svår position. Enen annan
möjlighet till lösning tvister mellan bank andra finan-samtav en -
siella institut står under Finansinspektionens tillsyn och derassom
företagskunder vid allmän domstol bör enligt utred-än genom process
ningen inrättas. Ett förfarandesådant bidrar enligt utredningen till att
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bidrarochbankstandardgodbanketik ellergodbegreppetklargöra
banksektorn.helagoodwill förökadtilldärigenom en

tvistlösningförenkladalternativ tillolikaUtredningen har övervägt
Finansinspektio-understårkreditinstitutandrabanker ochmellan som

tvistlös-fråganförstaföretagskunder. Den äroch derastillsyn omnens
utländskmeddrivsföretagomfattaskallning endast personeravsom

företaget.driver Iföretag,allaeller omfattabakgrund oavsett vem som
diskrimine-med fråganblir fråganfalletförstnämndadet omsynonym

neutralutomstående,fråganfalletskett. detring har I är enomsenare
situation däritill lösningrekommendationskall lämnainstans enen

situa-underlägsenioftaföretagskund,bankens ärden parten, enena
tion.

samtligaalternativ.fyra FörföljandeharUtredningen övervägt
tvisten,utomstående prövarinnanalternativ gäller ettatt, organ

frågan.klagomålsansvarigebankens prövat

avslagskall, vidföretagderasbakgrund ochutländskmedPersoner
räntevill-ändringbefintliga lån,uppsägningkreditansökan,på avav

prövad ban-få åtgärdenmöjlighetenupplysaskor att avomm.m.
kontaktombud. Lösessärskiltellerklagomålsansvarigekens ettav

kon-bankkundenhänvisassamstämmighet, att taändå inte ifrågan
grundasställningstagandebankenskantakt med DO, pröva omsom

banken ånyofallet,detta prövarskäl. Om DO ärpå etniska attanser
frågan.

iagerande,banktjänstemänsenskildainnebärlösningDenna att
iintentionernastrideller iintentionerbankledningens motstrid mot

prövning. Däremotgrundligfårdiskriminering,etnisklagen enom
företagskund,dessbank ochmellantvisterinte dettalöser system en

avtalingångnatolkningenfinnsåsikterskildasituationer däri avav
börvadbakgrundåtgärderolikaskäligheteneller mot somavavav

banksed.godbegreppetomfattas av
vidBankavdelningenföreslåocksåUtredningen har attövervägt att
tillrekommendationlämnamandatutvidgatfår ävenARN attett

Väljsföretagskund.dessochbankmellanlösning tvister enav
företags-berörtvisterprövningvidbör,lösningdenna somav

medförändrasochutökasledamöternämndenskunder, personer
till företag.kreditgivningbl.a.kunskapermed särskilda av

nämnden,inomkunskaperfördelendenlösning har attDenna
utvidgadedeninyttiggöraskan ävenkansliorganisation nya,m.m.

dockmåsteföretagskundergällertvistlösningfunktionen. För som
nämndeniKonsumenttvister avgörsförfarande tillåtas.muntligt

mellanförfarandeskriftligt parterna.genom
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Till skillnad från alternativ l kan avslag på ansökningar kreditom
inte komma i detta alternativ, eftersom kontraheringsplikt inteupp
föreligger för kreditgivning. förhållandeSamma gäller vid altemati-

3 och 4.ven

tredjeEtt alternativ, för åstadkomma enklare och billigareatt en
form tvistlösning inför allmän domstol,än utred-av process som
ningen friståendeövervägt Banketikråd,är att ett nytt ettorgan,
inrättas. Det nybildade bör inte ärenden inne-avgöraorganet som
håller bevisprövning endast fall där de faktiska förhållandenautan

otvistiga, liksom fallet vidär ARN:s prövning. Såväl bankenär som
dess företagskund skall kunna vända sig det Beslutenorganet.nya
bör, liksom fallet beträffandeär ARN:s ställningstaganden,nu
endast rekommendation till lösning.utgöra Accepterar parternaen
inte förslaget, finns möjlighet till civilprocess vid allmän dom-en
stol.

Rådet föreslås ha sju ledamöter. Ordföranden skall lagfarenvara
och ha erfarenhet domare. deAv övriga ledamöterna föreslåssom
två efter förslag branschorganisationer för företagutses och tvåav
från banker och andra finansiella institut. ledamotEn föreslås repre-

och ledamot skall ha särskild kännedomsentera staten bankeren om
och andra kreditinstitut. Lokaler och kansliorganisation torde vid
detta alternativ kunna samordnas mellan ARN och Banketikråd.ett

I samtliga redovisade alternativ har betydande roll förstatenovan en
åstadkomma lösningar uppkomna tvister.att Ett ytterligareav

alternativ kan näringslivetsäven organisationer bildarattvara egna
för lösning tvister. bör dockHär uppmärksammasett organ attav

det i dessa fall finns reella motsättningar mellan bank eller etten
finansiellt institut och dess företagskund, varförannat det kan vara

svårt för privat ställning.ett att taorgan

Betydande skillnader finns mellan de olika fyra alternativen. Alter-
nativ l samarbete mellan banknärmare och DOett möj-en ger en- -
lighet effektivare och komma till medatt pröva eventuell olagarätta
diskriminering. Detta emellertid inget i sak emedanär bankkundnytt en
med utländsk bakgrund redan kan klaga hos DO har lagliganu som
möjligheter ingripa. Här måste dock uppmärksammas,att för DOatt
skall utreda anmälan, något tyder på etnisk diskrimineringatt att
förekommit. räcker såledesDet inte kunden fått negativt besked,att ett

orsakssambanddet måste finnas tecken påutan mellan den etiskaett
tillhörigheten och avslaget. Alternativet når inte heller andra frågor än
frågan diskriminering företagare, oenighet uppstår mellanom av en om

bank och dess företagskund.en
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Alternativ förändring2 verksamhet nämndenARN:s så atten av-
klagomål från företag fyller i och för sig också väläven tar upp -

utredningens intentioner. Eftersom tvister företag ofta torderörsom
komplicerade konsumenttvister, måste dock muntligtän ettvara mer

förfarande tillämpas vid företagstvister. torde annorlundaDessutom
kunskaper krävas vid bedömning konsumenttvister jämfört medav
företagstvister.

Alternativ bankerna4 och företagen bildar tillsammans ett organ-
för tvistlösning enligt utredningen också tänkbar möjlighet förär en-

förenklad tvistlösning. eftersomMen frågan i grunden gäller be-atten
reda underlägsen neutral prövning, prövningtorde sådanparten en en
behöva ske vid från helt oberoende instans.parternaen

Utredningen förordar alternativ dvs. offentligtatt ett nytt organ
bildas, förslagsvis benämnt Banketikråd. rådetsin verksamhet kan iI
huvudsak ha arbetssätt ARN. muntligt förfarande börEttsamma som
dock tillämpas inför rådet. Rådet skall lämna rekommendation tillen
lösning. Innan rådet fråga till behandling, skall institutetstar upp en
klagomålsansvarige ha frågan.prövat

Behovet förenklade tvistelösningar kan för samtligauppståav
företag deras storlek. Utredningen dock dedetoavsett ärattanser
mindre företagen, med ofta små i särskilt behovär stortresurser, som

prövning neutral instans. Utredningen föreslår rådet iattav en av en
första hand frågor berör företagskunder har mindretar änupp som som

Ävenanställda.50 andra avgränsningar begreppet små företag ärav
dock möjliga, för omsättningen. föreslagnaDetövre gränst.ex. en

kommer i antal omfatta omkring landets99systemet att procent av
företag. Den företag enmansföretagen, dvs.största ärgruppen av

Årföretag helt anställda. antalet sådana företag drygt1997utan var
440 000.

Såväl företagen banker andra finansiellaoch institut stårsom som
under Finansinspektionens tillsyn skall ha möjlighet vid medtvistatt

vända sig till rådet.motparten

Övriga8.2.11 förslag småföretagandetför stärkaatt

skall iALMI sin informations- rådgivningsverksamhetoch särskilt
uppmärksamma de och möjligheterspeciella problem finns blandsom
invandrare det gäller och driva företag. Verksamhetennär att starta
bedrivs täcker22 regionala bolag och således hela landet.genom

bedömerALMI arbetstillfällen kan skapas med begränsatatt ettnya
ökat risktagande. kan lämnaFör närvarande ALMI lån tillupp
30 kreditbehovet nyföretagarlån.vad gällerprocent av
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lämna nyföretagarlån till företag med tillföreslås kunnaALMI upp
räntefrihet under år före-kapitalbehovet. Nuvarande två50 procent av

till hdlflen aktuell marknads-slås ändrad till räntesubvention aven
nyföretagarlån under år ökarpå lämnade 199 ALMlssBaseratränta.

tvåårsperioden med omkring miljonerränteintäkter under den första 10
marginal för risken för ökade kredit-kronor år, vilket utgör enper

Utredningen bedömerförluster det ökade attengagemanget.genom
genomförasökade ränteintäkterna, kanförslaget, de utan extragenom

kostnader för staten.
för småföretagens kapitalför-Skattesystemet har betydelsestoren

periodiseringsfond i huvudsak densörjningssituation. Avsättning till är
fårbokslutsdisposition företagenda avdragsgilla Avgöra.numerasom

till sådan fond. Medlen skallvinst får högstårets 20 avsättasprocent en
efter det avsättning till be-återföras till beskattning femte året attsenast

erhålls dettaobeskattade påskattning gjordes. Den sättreserv som
skattekredit och vik-företag inte obetydligför många utgörutgör enen

tig likviditetskälla.
finansieras medinvesteringarminska skatteuttaget påFör att avsom

före-medel har Småföretagsdelegationenrörelsen internt genererade
periodiseringsfond. Dele-till avsättning tillslagit utökade möjligheter

skall fåvinsten för beskattningsåretgationen föreslår 50att procent av
miljoner kro-periodiseringsfonden uppgår tillintill dess 3avsättas att-

avsättningen får ske med nonnala 20varefter procent.nor -
framtida investeringar enligtSkattefria avsättningar för ärt.ex.

särskilt för företag vid harutredningen betydelse startenstor somav en
fallet bl.a. med medsvårigheter få banklån, äratt personersom

därmed för-obeskattade medel ochutländsk bakgrund. Kan avsättas
till expansion ochstärka balansräkningen, detta ökade möjligheterger

investeringar.i bank kunna finansieratill lånatt nyasenare genom
olagligt medeli ekonomiskt trängda situationerBenägenheten ta utatt

minskar samtidigt.
förslag. denSmåföretagsdelegationensUtredningen tillstyrker För

inriktatutredningens arbete särskilt på,målgrupp småföretag ärav som
utländsk bakgrund, skullenämligen med även en annanpersoner

ända-avsättning till periodiseringsfonderutformning vara meraav
målsenlig.

avsättning i fåmans-därför alternativetUtredningen har övervägt att
femårsperiodtill periodiseringsfonder underbolag/fåmansföretag en
begränsningkronor någonskall kunna ske med maximalt 200 000 utan
eller tidigareskulle ske efter fem årtill andelen vinsten. Beskattningav

endastskulle gällamedlen rörelsen. sådantEtttas ut system, somom ur
nystartade företagensförsta femårsperioden, förbättrar deunder den

skattesynpunktvidare och Nackdelen frånmöjligheter leva växa.att att
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leva vidare och Nackdelen från skattesynpunktmöjligheter växa.attatt
tillåter uppskjuten beskattning kanför samhället är att ett system som

kortsiktiga affársprojekt för läggas ned i sådanamedföra startas attatt
innebär undandragande skatt. Fördelen med det dis-former ettsom av

företagen i- det ofta svåra inledningsskedetkuterade ärsystemet att -
finansiell ställning.får förbättraden

påverka den normala möjligheten till avsättningFörslaget skall inte
till periodiseringsfond med 20 procent.

företag under femårsperiod,Utredningen föreslår nystartadeatt en
beloppefter företagets skall få vinstmedel tillavsätta ettstart, upp av

periodiseringsfond någon begränsning till200 kronor till000 utanen
andel vinsten.av
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framgångsrikaTillväxt och9

invandrarföretag

delar befolk-förhållande till övrigasvårigheterna, iDe största av
eller hon skallbakgrund hanmed utländskningen, har närpersoner

kunnatföretaget från början integrundarenföretag. Harstarta ett av
särskilda svårigheterverksamheten, uppstårlägga bra bas för atten

verksamheten.skall utökaövervinna företagetnäräven
drivsmed framgångfinns flertal företagDet ett av personersom

de framgångsrikabetydande delutländsk bakgrund.med En av
verksamhet, antingen såför sinhar internationell basföretagen atten

Sverige etablerade verk-den iimporterar produkter ellerde att
koncembolag bildas i andrasamheten intemationaliseras attgenom

internationellt kon-exempel företag harländer. finns påDet ettsom
hemland.företagsledarens tidigaretaktnät baserat på

verksamhetsinrikt-näringsgren ochi affärsidéer,skillnaderTrots
kännetecknar de fram-karakteristiska dragfinns vissaning det som

samtliga fall sin grund ihar igångsrika företagen. Framgången en
harförhållningssätt. Därutöverbra affärsidé och entreprenörsen

spelatoch marknadenmellan affärsidénsamstämmighet avgö-en
tillväxten.rande roll för

rörelseidkarensundantagDrivkraften för framgången är utan
risker och viljaberedskappersonliga egenskaper att tat.ex. ensom

affärsidén.förvalta den Detill förmågankopplatväxa, attatt egna
ekonomisk underlägesocialt ochframgång frånflesta har nått ett

finan-minst i formtillväxt intehaft hinder i sinoch har således av
invandrar-sin grund iproblem harsvårigheter och andrasiella som
framhar vuxitframgångenförefaller dockskapet. Det ur ensom om

själva.hos företagarnaöverlevnadsstrategimotivation ochstark en
Även före-viktiga harfmansieringsfrågomavid tillväxt är men

visaroch verksamhetenbankkontakter medetablerattaget enen
ifinansiera tillväxtsvårigheternautveckling, tordepositiv att en

företag.för allahuvudsak densammavara
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Allmänt9.1 tillväxtföretagom

flestaDe nybildade företag s.k. levebrödsföretag, vilka arbetar påär en
lokal marknad och där oftast inte har ambition successivtägaren atten
öka verksamheten till produkter eller vidgade marknader. Antaletnya

Ävensmåföretag i förhållande till det totala antalet företag är stort. om
många nystartade invandrarföretag förblir små finns det bland de ca

000 företag varje5 år med utländsk bakgrund,startassom av personer
många företag mål successivt bli tillväxtföretag.är växa,att attvars

Tillväxt kan ske expansion på den inhemska marknaden ellergenom
internationellapå marknader. problemDe eller hinder företagarensom

ställs inför vid tillväxt likartade för alla företag. Till börjanär rätt ären
det sannolikt de administrativa frågorna och ekonomihanteringen som

sig påminda. Företaget måste anställa särskildgör en person som spe-
cialiserar sig på dessa göromål. Frågor marknaden och marknads-om
föringen blir alltmer centrala. kanDet gälla skaffa sig kunskap ochatt

för kunna bearbeta andra marknader de lokala,att änresurser som
företaget tidigare varit inriktad på. kan också för underleveran-Det en

gälla öka kundkretsen den kund tidigare kanske varittör utöveratt som
den dominerande köparen.

Finansieringen blir vanligen problem vid tillväxt. Detett stort
behövs ökat kapital för finansiera investeringar i utrustning ochett att
marknader särskilt vid satsning internationellapå marknader,en-
kapital för lageruppbyggnad växande företagetDet kommer ock-m.m.

Ägaren/ledarenså i läge där ledningsproblemen aktualiseras. harett
kanske inte den kunskap krävs, kapacitet eller krafter fordrassom som

enbart själv kunna leda hela verksamheten, verksamhetenatt när växer
och blir komplicerad.mera

WiklundJohan har i sina undersökningar funnit ungefär likaatt stor
andel tillväxtföretagca 8 % respektive icke tillväxtföretag ledsav av
invandrare bilaga Wiklund7. sammanfattar resultatet sina studierav
med tillväxtföretag benägna andra företag upptäckaatt är än attmer
och till affärsmöjligheter. tillväxtföretagEtt mark-ta är ävenvara mera
nadsdrivet resursdrivet. Wiklund påpekar växande marknads-än att
nischer inte skall blandas med tillvéixtbranscher. Det är näm-samman
ligen så snabbväxande småföretag återfinns i i allaatt stort sett
branscher och det viktigt skilja på bransch och marknadsnisch.är att
Wiklund småhusindustrin exempel på bransch kraf-anger som en som
tigt minskat under l990-talet. Trots många företag har haft problem,att
finns det på detta område företag med mycket hög tillväxt, såsomäven
kundanpassade exklusiva villor i storstäder.

Wiklund ställer frågan vilken betydelse detta har för invandrar-om
företagare. Han det på många hoppfullt marknadensäger sätt äratt att
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för tillväxten. Detavgörandetilltillgången ärän resursersnarare
däriblandsamhället,individer inominnebär ävenatt resurssvagare

tillväxtföretag.drivamöjligheterhar godainvandrare, att

invandrarföretagFramgångsrika9.2

Bakgrund9.2. 1

bakgrund harmed utländskhar konstateratsbl.a. kapitel 5I att personer
förhållandenoch antalomständigheterpersonliga attflera ett yttre

företagaremöjligheter liksomhan/hon harinnanövervinna, attsamma
kännerföretag. Mångaoch drivamajoritetsbefolkningenbland starta

ochför sitt arbetssättfårde intediskrimineradesig acceptansattgenom
desåväl invandrareståndpunktagerande. Utredningens är att per-som

börföretagande,samband medihan/honföretagoch mötersomsoner
sysselsättning.ökadegenföretagande och därmedför ökatförändras en

exempel pådirektiven studeraenligtskallUtredningen personer
Utred-framgångsrika företag.etableratbakgrundmed utländsk som
arbetatföretagframgångsrikbegreppetningen har tolkat somsom

den/demtillarbete och försörjningdärvid ocksåårnågra gettsamt som
anställda.antaletsuccessivt har ökatochgrundat företaget ävensom

skillna-fram till vilkaförsöka kommautredningenskallDärutöver
uppleverstarktoch de företagföretagaremellan deder det finns som

hinder.olikaövervunnitdeoch mellanföretagandethinder i som
fram tillutredningar kommaomfattandemöjlighetNågon att genom

utredningensfunnits inominteuppgifter harsäkerställdastatistiskt re-
påställningstaganden byggerochkommentarerUtredningenssurser.

och dessutredningensmaterialpublicerat experterstidigare samt
erfarenheter.

före-ellerenmansföretagaremedkontakterbygger påAvsnitt 5.4
devilka svårigheteranställdamed fånågra öppet angetttagare som

företagande.sittupplevt i
medfrån intervjuer 10resultatenkapitel redovisasdettaI personer

ochdrivit företagflertal årunderutländsk bakgrundmed ett suc-som
tillkomstderasföretagen,Beskrivningutökat verksamheten.cessivt av

grundarnahar valts såutveckling finns i bilaga Företagenoch attut
och harVärldsdelarfrån olikakommerdriver företageneller de som

tanke påmedhar valtsvistelsetid här i landet. Företagenolika lång ut
nedanstående tablå 9.1utveckling.ekonomisk Igodhar haftdeatt en

hemland ochursprungligaföretagarensföretagensredovisas namn,
inom.huvudsakligen arbetarföretagetbranschuppgift vilkenom
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Tablå 9.1. Vissa uppgifier bilaga redovisade6 framgångsrikaiom
företag.

Företagets Företagsledarens Verksamhet/ Oms. Anställ-namn
och bransch 1977 da,namn ur- ca

sprungliga hem- Mkr 1997
land

MSC Konsult Muazzam Choud- datakonsult 75 80
hury, Bangladesh

Pars-Plåtgruppen Ali Karimi, Iran Verkstadsindustri 190 220
Ortivus Akbar Seddigh, medicinsk 45 50utrustn.

Iran
Swedish Rice and Kurda,Hazem import livsmedelIran 42 20av
Food
Monark/Stiga Salvatore Gri- Verkstadsindustri 3478 2694

maldi, Italien
Frukt Centralen Muzaffer Chi- fruktgrossist 70 13

Chi Ulusoy,
Turkiet

Idaberget Food Muhittin Tayli, livsmedel-detaljist 125 45
Turkiet

Computer Resarch Tamiz Reman, datautbildning 30 30
Pakistan

Cbg-Konsult 300Carlos Gisbert, info/översättning 50
Spanien

Brombergs Dorotea bokförlagBrom- 8 3
Bokförlag berg, Polen

Inkl. frilansare.

9.2.2 Uttalanden problem, möjligheterom m.m.
från framgångsrika ledare

En ökad internationalisering, såväl i företagandet i människornassom
och beteenden, enligt utredningen särskilda möjligheter förvanor ger

med utländsk bakgrund och driva företag. Dettaatt startapersoner
kommer också klart fram i de 10 undersökta företagen. Flertalet av
dessa företag har import, eller koncemför-exportgenom genom-
hållanden utländska marknader avgörande eller viktig bassom en en-
för sin verksamhet. internationellaDenna verksamhet bland dessa i
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regel mindre och medelstora företag det enbart Monark Stigaär som-
hänförasbör till storföretag enligt utredningen viktigtär ettgruppen -

förhållande uppmärksamma. Sverige behöver allmäntatt ett gott
företagarklimat i fall väljer med möjligheter andraannat personer
länder bas för sitt företagande.som

kanHär konstateras det föreligger betydande skillnad påatt en -
frågan företagaren känt diskriminerad ellersig inte mellan deom -
företagare, vilkas upplevelser redovisats i avsnitt och de framgångs-5.4
rika företagarna beskrivs i detta kapitel. framgångsrike före-Densom

sällan direkt känt diskrimineradhan/hon sigtagaren attuppger mera
och de problem uppstått tolkas i regel del företagandetssom avsom en
allmänna problem.

intervjuamasEnligt bedömning den inter-torde dock även om-
vjuade inte konkret och detaljerat berättat detta denävenattom -
framgångsrike företagaren ofta har uppfattat sig ha haft särskilda svå-
righeter invandrare och företagare. Flera har uttalat vit.ex. attsom
måste arbeta hårdare, bättre andra för lyckas.än attvara

behov förändringar, framgångsrika invandrarföretagareDe av som
framställer för förbättrat affarsklimat i förslagSverige, bl.a.ärett om

flexibel arbetsrätt, arbetsgivaravgifter sänktasänkta och skattermeraen
på kapitalvinster. Sistnämnda önskemål förs fram med anledning attav

finnsdet beskattningen betingad inlåsningseffekt fåmans-ien av
Ägarenbolag. drabbas, vid försäljning bolaget, såväl inkomst-av av

skatt utdelningsskatt kapital. finns anledningpå påDet attsom av
denna punkt erinra Thomas inlägg hinder förGürsom om
kapitalackumulation bilaga 7.

specifikt förbättra förståelsenFör och betydelsen invandrarnasatt av
företagande, har föreslagits framgångsrika företagare derasochäven att
verksamheter på olika massmedia. företagarei Dessasätt utrymmeges
och deras företag kan förebilder för andra invandrare.utgöra

Faktorer framgång och9.2.3 för synpunkter—
förslag från intervjuade invandrarföretagare

Till de intervjuade ställts frågan vilka hinder deharenvar av om som
har varit tvingade företagare förövervinna invandrare ochatt som -e

och utveckla verksamheten.att starta
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framgångaffärsidéEn bra nyckeln till-

samtliga intervjuade invandrarföretagare braSå attgott som anser en
affärsidé nyckeln till framgång. regel har framgången sinI grund iär

företaget har introducerat helt produkter och tjänster eller funnitatt nya
sälja gamla produkter och tjänster. På mångasätt sätt ärattnya samma

företagare inte hittar nischer harövertygade svårtatt attom som nya
växa.

mellanNågra understryker vikten samstämmighet affärsidén ochav
marknaden. påpekar också Sverige skiljer sig frånDe många Väst-att

den bemärkelseneuropeiska länder i landet saknar etniskaatt stora
marknader. Rörelseidkare med invandrarbakgrund vill växa vän-som
der sig i första hand till majoritetsbefolkningen och i liten utsträck-en
ning till den etniska marknaden. viktig premiss förväldigt till-Enegna

enligt företagaredessa har god kännedom markna-växt är att man om
folketden och vad svenska vill konsumera i form och tjänster.av varor

Flera framgångsrika företag har på internationella markna-även satsat
der.

Framgångsrika företagare Research ochReman på Computersom
Bromberg på Brombergs Bokförlag har gjort grundliga marknadsunder-
sökningar före företagsstarten för få klarhet affärsidén håller.att om
Andra Ulusoy på Frukt Centralen, Gisbert Cbg-konsult m.fl.på harsom

sina affärsidéer i liten skala med resurssnål strategi och fleratestat en
etappmål. Tillväxten har sedan skett stegvis. Samstämmiga uppgifter
från de intervjuade företagarna gällande affärsidébragör äratt en en
förutsättning för tillväxt. Samtliga intervjuade företagare har lyckats
tack affärsidéer har fått genomslag på marknaden.somvare

Entreprenörsanda

Så samtliga intervjuade företagare den åsikten detärgott ärattsom av
omöjligt framgångsrik företagare ientreprenöratt utan attvara en vara
ordets egentliga mening. Egenskaper radikal, flexibel, vil-attsom vara
lig risker, ha innovationsförmåga och vilja växa nämnsatt ta atten som
viktiga. affärsidébra förverkligas inte den inte förvaltasEn om av en
företagare sådana egenskaper.ägersom

intervjuade den personligheten avgörandeDe ärattanser egna om
lyckas eller misslyckas företagare. företagareSom ärman som man

beroende sig själv och sin personlighet vid både fram- ochav egen
motgångar. Några de intervjuade hafthar hinder i sin tillväxtav som
understryker vikten anpassningsfönnåga hos företagarenav en som en
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öppenhetframgång krävsegenskap för tillväxt.ofrånkomlig För storen
och utmaningar.till sig idéeratt ta nya

Information före fiiretagsstarten

skaffa sigdet väsentligtintervjuade företagarnaflestaDe äratt attanser
infor-igångsättningen. gäller bl.a.information före Detall betydande

marknaden för produkten ellerkundkretsen,mation branschen,om
vilka kundgruppersina kunder och påhittartjänsten sats-samt var man

och reglernödvändigt studera lagarocksåningen skall ske. Det är att
fördelaktig. Många de intervjuadeföretagsformoch vilken är avsom

misstag företagarenrisk för kostsammapåpekar det finnsatt stor om
affärsområde satsningeneller detkunskap branschensaknar somom

skall ske på.
informations-sig olikaföretagarna harintervjuadeDe använt av

informationskällomavanligastekanaler inför företagsstarten. De som
och med branschkänne-etniska nätverken bekantadeärnämns egna

dom.

konkurrenterKännedom om

känne-framhäver behovet godintervjuade företagarnaNågra de avav
bevekelse-och överlevnad. Somför tillväxtdom konkurrenternaom

inom respektiveökande konkurrensenhänvisar de till den alltgrund
respek-inom sinahårda konkurrensenbranscher. vidhåller denDe att

kännedom konkurrenterspå -godtive branscher ställer krav omen
goddet tackharoch starka sidor. Några ärattangett vare ensvaga

tävlan, kunnatde har klaratkonkurrenternakännedom växaavsomom
profilera sig.och

Överlevnaden företagarnaenligt de intervjuadeoch tillväxten kräver
uppmärksammastydlig profil kannisch eller aven somen egen

kunderdet flera konkurrerarkunderna. Eftersom ärär om sammasom
företaget inte hittar idéerintill omöjligt ha framgångdet näst att om

ha klar bildlocka till sig kunder. måstekan Företagaren avensom
och påverka marknaden.önskemål och aktivt bearbetakundernas

motgångarUthärda

från före-påpekar vikten tolerans bådeFlera intervjuade företagare av
omgivning i samband medsjälv och dennes närmaste mot-tagaren

ha klart för sigbeslutet måste företagarengångar. När starta eget tasatt
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arbetet kommer kräva uppoffringar. måste bereddManatt att stora vara
ha mindre fritid långa och arbetsdagar. Bristen påtröttsammaatt samt

fritid kan påfrestande för familjen. således viktigt före-Det är attvara
har stöd från familj och Flera intervjuade företagaretagaren vänner.

betygar det kan till och med klara den förstasvårt prövo-att attvara av
tiden fullt stöd från de närmaste.utan

Vid företagets finns oförutseddai regel hel del svårigheter.start en
får kanskeMan färre kunder hade räknat med, det kanän man vara

svårt kunder från konkurrenterna, priset eller tjänstenatt ta varan
kan fel eller det kan finnas svalt intresse för eller tjänstenettvara varan

ville sälja. Allt detta och andra liknande motgångar kansom man vara
påfrestande både för företagaren och den omgivningen. Detnärmaste
gäller stå kvar och kämpa till dess förändring. Enatt att man ser en av
företagarna beskriver födslovånda.processen som en

Så samtliga intervjuade företagare vikten famil-nämnergott som av
jens stöd företagaren konfronteras med olika problem. Detnär sorts
fordras också ha tålamod och lära sig hantera motgångar på rättatt att

Framgång kräver enligt de intervjuade företagaren bereddsätt. äratt att
finna alternativa eller konfronteras medreträtt- utvägar när man pro-
blem svåra övervinna.är attsom

Kontakt och nätverk

Samtliga intervjuade företagare tycker det mycket viktigt medäratt
kontakt och nätverk både vid och vid utveckling företaget. Somstart av
företagare beroende bekantskapskrets både inom ochär storman av en
utanför förutsätter ocksåbranschen. ha bra kontakter ha godAtt att
människokännedom, god samarbetsförmåga och god förståelse detav
svenska fler företagare,kontakter har med andraJusynsättet. man
leverantörer, och bekanta har kännedom och kunskapvänner som om
branschen, desto bättre förutsättningar finns det för Kontaktenväxa.att
kan stöd för affärsidéer och marknadsföra produkterett att testa attvara
och tjänster, hitta marknaderatt m.m.

frånUlusoy Frukt Centralen och Tayli från Idaberget Food, två
framgångsrika företagare verksamma inom detalj- respektiveärsom
partihandel, kontakter och nätverk livsavgörande frågatar upp som en
för företagens tillväxt. Genom bra kontakt med leverantörer har dessa
företag fått förmånliga krediter, vilket minskat behovet lån frånav
bank, släkt och Bromberg har klarat sina motgångar ochvänner. av
framgångar och bekanta. Gisbert m.fl. braReman,vännergenom ser
kontakter från marknadsföringssynpunkt. har kunnat vidgaDe sina
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kontakter ochmarknadsandelar godakundkretsar och ökat sina genom
rekommendationer från nöjda kunder.

språketKunnighet i svenska och kulturkompetens

företagareförståelse mellanflesta intervjuade företagarnaDe attanser
service. påpekar därjämtekunder förutsättning för bra Någraoch är en

förekomsten kommuni-bristfälliga kunskaper i svenska språket,att av
företagare och kun-kulturella barriärer mellankationsstömingar samt

affärer. företagare kan mistekan upphov till uteblivnader En omge
till följd missupp-kunder, marknadsandelar eller bli ifrågasatttappa av

därför det viktigtSamtliga intervjuade företagarefattningar. ärattanser
lyckas företagare. Dettabehärska det svenska språket föratt att som

kontakt medhar direktgäller framför allt inom servicesektom där man
kunder.

viktig kundkrets fram-Eftersom majoritetsbefolkningen utgör en
känna till den svenskaintervjuade företagarnahåller de vikten attav

i Sverige måsteföretagarekulturen och det svenska Somsynsättet. man
tillmötesgående och und-trevlig,korrekt, sanningsenlig, allmäntvara

konfliktervika inte höja rösten.samt att
det kanintervjuadede företagarna,En Reman, att.anser varaav

blind för de kulturellahävdasvårt sig på marknaden äratt om man
olikaoch kunden harsärdragen. kan ibland hända företagarenDet att

ochinvandrarföretagareuppfattningar hur affärer. Engör enom man
referensram.sin Detsvensk kund kan affärsvärlden utifrån närärvarse

uppträder annorlunda ochföretagaren kunder ochtänkermöter som
Speciellt starkuppenbaras.främmande företagarens kultursom egen

värderingar hosgrundläggandeblir upplevelsen då ochtypiska synsätt
företagaren har lärtmajoritetsbefolkningen konflikt med detkommer i

sig hemifrån.
devill lyckas företagare det viktigt lära sigOm är attman som

konflikter,oskrivna i skall undvikareglerna Sverige ManReman.anser
helstmotsättningar skall lösas med fredliga medel, konflikter böröppna

framför i ickeundvikas och skall hålla inne med sina känslor, alltman
rationell.privata sammanhang. skall också saklig, logisk ochMan vara
skall inteskall inte sticka hakan för mycket för del,Man ut egen man
skallheller överdriva, inte lysa eller sig för mycket. Man varaexponera

duktig inte framhålla eller visa det och skall inte stoltsera medmen man
strider svenska jämlikheten och den anspråkslös-Det denmotpengar.

intervjuade kännetecknar svenskar. börhet enligt flera många Mansom
känna till den svenska antelagen.J
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Kännedom instansernade rättaom

Några företagare påpekar vikten god kännedom samhälletsav om ser-
för företagare.vice kan både tid och företagareDetta Enspara resurser.

kan spendera på information och tjänster han/hon kant.ex. pengar som
förse sig med helt eller delvis kostnadsfritt. finns i olikaDet dag stöd
och service för företagare. gäller ha godaDet kunskaper dessaatt om
instanser. Information dessa instanser viktig framför allt införärom
företagsstarten. del intervjuadeEn de skulle ha mycketsäger att sparat
tid och vid företagsstarten de hade gått på startat.ex. egetpengar om
kurs.

Marknadsföring

intervjuade företagarna lyfter marknadsföringenDe deupp som en av
viktigaste delarna arbetet för företagare. företagareSom måsteav en

utgå ifrån det inte finns någon eller tjänst säljer sigattman vara som
själv. kunna överleva företagareFör måste ochatt som man synas
höras. Kunderna känna tillmåste existens. företagare kanEnens egna
använda olika metoder i sin marknadsföring beroende på vilken
produkt eller tjänst sälja, vilka kundkretsar vänder sigämnarman man
till, vad har för finansiella vilka kontakter och nätverkman resurser,

harman m.m.
intervjuade använder olikaDe marknadsföringsmetoder, direktt.ex.

reklam, annonsering och personlig försäljning. Ulusoy och Tayli påpe-
kar särskilt vikten undvika beroende ställning begränsadattav en av en
kundkrets. Båda hade i början sin verksamhet profilerat sig påav
invandrarkunder fick sina genombrott de lyckadesnärstora ut-men
vidga sina kundkretsar vända sig till svenska kunder.ävenattgenom

viktigaste drivkraften för företagsledarenDen tillväxt själv harär att
denna målsättning. det också viktigt miljön regelsystem,Men är att —~
skatter, förhållanden arbetsmarknaden i Sverige sådanär attm.m. -
möjligheter till expansion finns. Flera framgångsrika företagsledare
med utländsk bakgrund har påpekat det måste finnas goda förutsätt-att
ningar driva företagoch i Sverige kommeratt starta annars personer-
med möjligheter lämna landet länder föroch i stället välja andra sinatt
aktivitet. finnas framtidstro förDet måste investeringar och där-atten
med ökat antal arbetstillfällen skall komma till stånd. Utredningenett
håller med detta synsätt.om
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Några kommentarer9.3

befolkningen,delartill övrigaförhållandeisvårigheterna,De största av
eller hon skallbakgrund hanmed utländskhar starta ettnärpersoner

läggainte kunnatfrån börjanföretagetgrundarenföretag. Men avom
kvarstårexpansion,verksamhet ochfortsattabas för företagetsbraen

för-sin grund i detkan haProblemenproblem oftadessa även senare.
stället förrörelse itvingad hyravaritföretagaren atthållandet attatt en

tillhyresgästharhan/hon integrundden påköpa accepteratsatt somav
denverksamheten påfinansierainte har kunnataffarslokal, elleren

bankkon-otillräckliga tidigaregrundtraditionella lånemarknaden av
takter.

vidföretagaremed flerai kontaktkommitUtredningen har som
få lån ielleraffärslokalerhyraproblem medhaftföretagens attattstart

väl,lyckatsproblemeninledandedebank. företagenNär trotssenare
upphört. Fleraoch lånlokalermedsvårigheternatidigarehar de t.ex.

förbakgrund sitterutländskmedföretagsledareframgångsrika nu
lokalstyrelser.bankersledamöter iövrigt som

i detkunskaperviktenpåpekatföretagsledare harFlertalet av
Vidare harhemlandet.detförståelse förkulturellspråket,svenska nya

kompanjonskap medellermentorskapnätverk,framhållits nyttan av
till degrundligt känneralla falleller ii Sverigeföddaärsompersoner

förhållandena.svenska
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Finansiering och vissa10

konsekvenser utredningensav

förslag

förslag10.1 Finansiering utredningensav

Bakgrund10.1.1

Utredningen allmänmänsklig, etiskhar två huvudsyften. Det ärena av
diskrimine-med utländsk bakgrund skall varken direktPersonernatur.

lägede och driver företag eller behöva hamna inär sämrestartar ettras
förfaranden,majoritetsbefolkningen grund olika ellerpåän systemav

har harutformats för andra betingelser de råder i dag. Häränsom som
utredningen föreslagit innehålla be-bl.a. verksförordningen skallatt en
stämmelse medeffekterna för likabehandlingattom av personer
utländsk bakgrund befolkningen alltid skall uppmärk-och den övriga

vid beslut effekter uppstå. exempeldär olika kan Ett ärannatsammas
ändring straffbestämmelsema olaga diskriminering. Härutöverav om

dennaföreslås vissa uppdrag till Finansinspektionen. Förslagt.ex. av
kan förinte värderas i intäkter och kostnadernatur staten.

Utredningen Finansinspektionenhar med tillfredsställelse noterat att
koncemche-i samråd etiska råd ,ochmed utredningen utarbetat attnya

viljeinriktning ökafema i de fyra uttalat sin klarastorbankerna att
bakgrund. Sådana beslut ochkontakterna med utländskmedpersoner

och kostnadsberäkna.åtgärder inte heller meningsfulla intäkts-är att
dag finns det hög arbets-andra syftet ekonomiskDet Iär natur. en

invandrare.löshet och den särskilt bland olika Förhögär attgrupper av
minska arbetslösheten företagande måste det enligt utred-egetgenom
ningen utformas och skattepolitik, godnärings-generell ensom geren
grogrund och för få de redan igång-både för företag attatt starta nya

företagen generella ekonomiskavarande bestå Denoch växa.att att
invandrarföretagandets utveckling. därefterpolitiken basen för Förstär

invandrarföre-kan förslag implikationer påverkamed ekonomiska
tagaren.
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få till stånd ökning nyföretagandet eller för förbättraFör attatt en av
för dels föreslagitvillkoren redan befintliga företag har utredningen

vissa särskilda åtgärder för invandrarföretag, dels vissa förslag som
föreslås omfatta alla företag bakgrund dessa särskiltärattmot av-
viktiga för företag drivs invandrare. Utredningen förordar såle-som av

inte för invandrarföretagare sedan dedes särskilda åtgärder startat
möjligheter skall tillverksamheten, deras behov ochutan tas vara

arbetsmarknads-den allmänna näringspolitiken. den allmännaIgenom
politiken insatser för företag enligt utredningen habör nystart av en

företag till denhög prioritet. inte enbart arbeteNya startarger som
anställning tillföretag också, vid expansion, möjligheterutan att geger

andra.
förslag utredningen lämnar och kräver finansieringDe som som en

investeringar för framtiden ochmed statliga medel, bör betraktas som
skall medverkainte löpande kostnader. föreslagna åtgärdernaDesom

för lan-till outnyttjat humankapital och kapital börjar arbetaatt annat
tilldets tillväxt. sikt kommer således insatserna bli förPå att nytta

landets invånare.ochstaten
genomförande utredningens förslag kommer såledesEtt att varaav

tillsjälvfmansierade härtill lämna klart tillväxttillskott samhälls-och ett
betraktelsesättekonomin. kort sikt och utifrån mycket statisktPå ett

utgifter eller mins-medför de förslagna åtgärderna i vissa fall ökade
finansieringkade inkomster för Förslag till kortsiktigstaten. meraen

före-lämnas därför i enlighet med de generella anvisningarna som
ligger.

Finansieringen10.1.2

förändrade utredningen förordar i integrations-inriktningDen som
huvudsak skearbetet, i arbetet med få igång företag kan iatt nya m.m.,

tidigare anslagnaförändrad inriktning och användning avgenom en
utredningenmedel. säråtgärder för invandrarföretagandetDe som

följande:föreslår och medför kostnader för ärstatensom

och motiverats behovetkapitel har utförligt beskrivitsI 6 av en
refonne-förändring Förslag har där lämnatsi integrationspolitiken. om

tillväxt och inte socialt omhänder-ring flyktingmottagandet så attav
tagande blir utgångspunkten.

och integrationsarbetetkostnader för flyktingmottagningenStatens
Invandrare ochfinns i budgetpropositionen under utgiftsområde

kronor. dettaflyktingar. 1998/99 anslagits miljarder Avår har 4,3För
Kommunersättningar vidtillbelopp har miljarder kronor2,2 avsatts
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flyktingmottagande Utredningen föreslår samordningB 4. en av -
ersättningama till det kommunala introduktionsarbetet och det regio-
nalpolitiska stödet. inriktningen medför inteDen behov ytterli-nya av

medel.gare
föreslårUtredningen länsstyrelserna tilldelas sammanlagtatt

20 miljoner kronor användas och fördelas till bl.a. existeranderedanatt
eller till nybildade organisationer för stimulera företagandeökatatt ett
bland med utländsk bakgrund kapitel Eftersom7. insatsernapersoner
kommer kommunerna tillgodo föreslås dessa medel frånatt tas ovan-
nämnda anslag för flyktingmottagande. sammanlagda insatserna förDe

kapitalanskaffningen förunderlätta invandrarföretagandet blir dock iatt
verkligheten betydligt högre. från länsarbetsnämndemaInsatsema bör
bestå och vid behov öka och utredningen uttalar den förhoppningen att
näringslivets organisationer och enskilda företag i framtiden med-även
verkar till främja kapitalanskaffningen för nyföretagandet blandatt

med utländsk bakgrund. Medel kan erhållas från förEUpersoner som
framtidendetta ändamål skall givetvis i sökas.även

Utredningen föreslår Diskrimineringsombudsmarmenatt mot
fåretnisk diskriminering DO regional plattform för arbete moten

etnisk diskriminering, mångfaldenså i arbetslivet integreras i deatt
regionala jämställdhetsarbetet.strategiema på dettaFörsättsamma som
arbete bör personal knytas till länsstyrelserna, efter fördelning dären
behovet insatser förOm sammanlagt 25 inär störst. sättsav personer
detta arbete blir vid utgift kronor300 000 statensen av per person- -

försammanlagda utgifter detta miljoner kronor år. Inklusive7,5 per
lokalkostnader torde i utbyggt skick totalbeloppetc. ettexpenser, - -

miljoner kronor tillfyllest. medel föreslås disponera-10 Dessaom vara
de från ovannämnda anslag för flyktingrnottagande.

förMedel forskning, utredningsverksamhet för förbätt-ettm.m.
beslutsunderlag, har utredningen föreslagits med belopprat ettav om
miljoner kronor årligen. Utredningen föreslår regeringen denna10 att

förhållandevis finansierasblygsamma satsning omprioriteringgenom
inom för rådande forskningsanslag. kan exempelvis aktua-Denramen
liseras i samband med beredningen utredningen Forskning 2000.av

åtgärder utredningen föreslår omfatta allt företagandeDe attsom
och måste finansieras följande:ärsom

Utredningen föreslår de beviljats bidrag, efteratt starta-egetsom
företagets under timmar skall kunna anlita konsult10start, mot etten
till subventionerat arvode kapitel lämnade50 7. Antaletprocent

bidrag 25 000 år. Utredningen utgårutgörstarta-eget ca personer per
vid kostnadsberäkningen från konsultarvode på kronor700ett per
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timme, statlig hälften50 föreslås subvention. Omutgöraprocentvarav
de erhållit bidrag utnyttjar möjligheten tillstarta-egetav personer som

de subventionerade konsulttjänstema, blir kostnad sammanlagtstatens
omkring miljoner kronor.40

Dessa medel föreslås disponeras från anslaget Arbetsmarknads-att
politiska åtgärder utgiftsområde Anslaget för år14, A2. 1999är upp-

till miljarder kronor.22taget ca
bidraget föreslås höjt från nuvarandeLägsta 103 kro-starta-eget

dag till gällde240 kronor, dvs. till den nivå fram till julinor per som
kapitel1997 7. bidragen uppgick år till sammanlagtStarta-eget 1997

miljarder1,4 kronor. höjning ersättning till kronorEn 240 dagav per
medför ökade kostnader för med miljoner115-120 kronor.staten
Medel för detta ändamål föreslås disponeras från angivnaatt ovan
anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Utredningen har föreslagit företagen under femårsperiodatt en
efter skall kunna sammanlagt högst kronor200 000avsättastart av
vinsten till periodiseringsfond kapitel kostnader för detta8. Statensen

på uppskjuten skatt, dvs. åtgärden medför inte några ökadeutgör räntan
kostnader för och påverkar därför inte heller det riksdagenstaten av
beslutade utgiftstaket. påverkas budgetens inkomstsida vidDäremot ett

statiskt betraktelsesätt.rent
företag varje dvs.Om 30 000 år avknoppningar frånstartasnya -

koncemföretag och företagsköp omfattas och hälften dessaav-
utnyttjar denna möjlighet till periodiseringsfond, blir den uppskjutna
vinsten miljarder kronor1,5 år vid genomsnittligt uppskjutetettper
skattebelopp på kronor. Vid räntekrav statliga100 000 på medel påett

blir kostnaden5 för de uteblivna ränteintäktema miljoner75procent,
kronor år.per

realiteten kommer dockI enligt utredningen inte någon kostnad att
uppstå för i stället medför den föreslagna åtgärden ökadestaten, utan
skatteintäkter redan på kort sikt för Enligt utredningen kommerstaten.
enbart på de ökade skatteintäktema de uteblivnaräntan uppvägaatt
ränteintäktema på grund uppskjuten beskattning uppkommerav som

möjligheten till periodisering vinstmedel.genom av
Utredningen4. har föreslagit vid behovALMI skall ökadatt ges en

utlåningskapacitet kapitel Vidare har föreslagits8. skallALMIatt
kunna lämna nyföretagarlån med till kapitalbehovet50 iprocentupp av
stället för nuvarande 30 därvid, i ställetALMI förprocent samt att att
lämna räntebefrielse under två år, skall hälften marknadsmässigta ut av
ränta.

ränteintäktemaGenom kan täcka de förlusternaALMI ökade som
uppstår ökad utlåningsvolym förändringenoch medförgenom en
således inte några ökade utgifter för gäller denDetsammastaten. ut-
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föreslås erhålla, ivid behovutlåningskapacitet ALMIökade som
skallmindre företag ökautbudet krediter tillavvaktan småatt av

kapitel 8.
dess samtligautredningenSammanfattningsvis konstaterar att

omprioriteringar befintligaförslag kan finansierasangivna avgenom
utredningens förslag ökarintäkteranslag eller statensatt genomgenom

utgifter.i förhållande till statens
efterinrättas detBanketikrådUtredningen föreslår attettatt som,

förfrågan skallklagomålsansvarige frågan,kreditinstitutets prövat
tvister mellantill lösningrekommendationkunna lämna av enen

kostnad-Mycket talar för dennaföretagskund.bank/institut och atten
bankema/insti-bekostasavgift för klaganden börefter skälig aven -

rörelse, blir det iföretagensmedlenGenom atttuten. genereras ur
kostnaden.förföretagskunderverkligheten deras som svarar

utredningenskonsekvenserVissa10.2 av

förslag

kommittédirektiv belysagenerellaskall enligt gällandeVarje utredning
Utredningen har isina förslag.regionalpolitiska konsekvensernade av
perspektiv, före-regionalpolitisktEget företagande ikapitel ett

möj-integrationspolitiken iförändringar innebärslagit störstaattsom
tillväxtpolitik. sådanregionalmed Enutsträckning samordnasliga en

möjligheter tillpåtagligt ökadeenligt utredningenförändring medför att
hos invandrarekunnande finnsochtillvarata det intresse att startasom

Försla-ökad regional tillväxt.också tillföretag och bidraroch driva en
från regio-konsekvenserbetydande positivadärigenom ocksåharget

Även utredningens sida bordeförslag frånövriganalpolitisk synpunkt.
sysselsättningsgrad i regionerna.ökadverka i riktning mot en

jämställdhets-skall dekonsekvensernade regionalpolitiskaUtöver
för brottslig-konsekvenserredovisas liksompolitiska konsekvenserna

brottsförebyggande arbetet.och dethet
med invandrarbak-bland kvinnorsärskilt högArbetslösheten är

egenföretagande högst väsentligkapitelgrund. framgår 3Som är enav
ökade satsningarinvandrarkvinnor.för många Deförsörjningsfaktor

bland invandrare, därförföretagandeväxandeföreslås för ärettsom
vill här under-Utredningenkvinnor.särskilt viktiga för dessa gärna

jämställdhetsperspektivföreslagna åtgärderstryka vikten ettatt gesav
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tillämpningsföreskrifter skall utfärdasnär och kraven för medelsanvis-
ningar ställas upp.

Enligt utredningens uppfattning har utredningens förslag brotts-en
förebyggande effekt för blivande och nystartade företag.
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Summary

referenceofThe terms

foreignwithobstacles forCommission "SpecialThe persons aon
businesses" Intheirstarting and developingbackground when own

decision 22 Januaryappointed after Government1998:1 onwas a
"Entrepreneurship foradopted theThe Commission1998. name

for theof referencebackground". Thewith foreign termspersons a
the following.Commission, enclosed Annex stateas

priorityhighBudget Bill, the Governmentthe 1998In togave
aroundjobs. During 1996,facilitate the creation ofto newmeasures

with foreignstarted.completely businesses Persons00028 awerenew
establishments.fifth of thesebackground responsible for a newwere

be assumedlabour market,difficulties in entering theGiven the can
theirbackground wishthat people with foreign starttomaymany a

business.own
when startingproblemsImmigrants encounter newnumerous

obtaining loans. Theresuch problem bebusinesses. One are casesmay
refused smallbackground beingimmigrantof withentrepreneurs aan

Accordingconsiderable collateral.able provideloan despite being toto
oftheshall studyreference, the Commissionits of procurementterms

andfor obtaining loans,opportunitiesimmigrants and theircapital by
shed procedurescredit processinglenders’light this thecontext on

special bankand provision of No guaranteescompetence. or
introduced.establishment assistance should be

ofof knowledgewhether lackstudyThe Commission shall also
connection with obtaininginbarrierSwedish and cultural barriers aare

theFurthermore,business.developingcapital when starting and aup
identifypossiblewhetherCommission shall investigate to

experienced obstacleshavewhodifferences between the entrepreneurs
successful.and those businesses that have been
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Implementation of the agreement

T0 shed light problems and opportunities, the Commission has hadon
with number of with foreign backgroundcontacts andentrepreneursa a

with representatives for trade organisations. The Commission has
visited the Swedish Association of Ethnic Entrepreneurs IFS
premises in Stockholm. seminarA with researchers has beenetc.
arranged. number of interviewsA have been carried without
representatives of businesses clarify differences betweento attempt to

who have experienced obstacles and difficulties theirentrepreneurs
operations and those who have these barriers.overcome

Obtaining capital and loans of key importance when startingare up
and running businesses. The Commission has had number of contactsa
with representatives of banks. The Commission has also had meetings
with the executive committee of the Swedish Bankers’ Association, to
which the chief executive officers of the four largest banks belong, as
well representatives of the banks’ trade union organisations. Issuesas
relating financing and other financial services and concerningto

with authorities, have been examined bycontacts etc. two expert
working of the Commissions work.partgroups as

In accordance with its of reference, the Commission has takenterms
into consideration the work of the Banking Legislation Commission
and the observations and documentation made by the Ombudsman
against Ethnic Discrimination DO.

The in the Commission Ali NajibB. has producedexpert
"Invandrarföretagande några grundläggande fakta" Some basic facts-
about immigrant business activity, translated Annex 2. Thenot

Hedi Bel Habib has produced "Från invandrarforetagsamhetexpert till
generell tillvaxtdynamik From immigrant business activity generalto
dynamic growth, translated Annex 3. Furthermore,not some
prominent researchers, others, have been given the opportunityamong

make contributions that have enriched theto Commissions work.
These contributions have been enclosed Annex of the7 report.as

The committee has had minuted10 meetings, of which took theone
form of two-day residential meeting.a
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The considerations and proposals of the
Commission

Basic assumptions

Developments moving towards increasingly intemationalisedare an
and restructured world. This leads changes populationto structures
and economic conditions. These changes entail both problems and
opportunities. The countries that lead changes towards harmony forcan
the population and makecountrys of the visions and economicuse new
climate will be winners. This applies both tangible and intangibleto
values.

There need for increased employment. Theregreata are
substantial benefits for society when from unemploymenta person goes
into work running their business and earning theirtoor own own
livelihood. One task for the Commission has beenmain maketo

implementedrecommendations that be work by peopleto createcan
running their businesses, i.e. putting human and financialown

work for growth. The focus then the economicatresources on
perspective.

The Commissions other task of general human and ethicalmain a
Persons with foreign background do presenthave thenature. not ata

opportunities the majority population andto startsame as run
businesses. This sometimes has purely factual background.a
Immigrants do haverule sufficient knowledge about Sweden,not as a
the existing of rules, able business thesystems etc. to to run a on

conditions population.the majority The Commission takes thesame as
view that immigrant should be given the opportunity toan overcome
this disadvantage of insufficient knowledge. However, well thisas as
disadvantage, immigrants attitudes and outrightencounter even
discrimination other circumstances that impede their integration intoor
Swedish society and commercial life. These barriers beto entry may
considerable.

These barriers obstacles consist of rules, methods ofor norms or
work that have been designed according the ofconditions theto
majority population and which entail disadvantages for people who
have been in Sweden for such long time.not a
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Steps already taken

achieved the initiative of theresults have already beenSome at
of its work order accelerateCommission the tocourse

direction of the Commissions work.development the intended
Authority has worked so-calledThe Financial Supervisory out new

with the Commission, "General advicegeneral advice, collaboration
Supervisory Authority when dealingand guidelines of the Financial

theethical issues institutions subject scrutiny by Authority.with toat
the guidelines worked by theThis general advice that outstates

general advice shall be characterised,institution the basis of thison
consistent action,other things, by good business practice andamong

ofof the of conflict interest andfair the customer eventtreatment a
for ethnic background.equal with instance,treatment respect, to

Swedish Bankers’ Association ofThe executive committee of the -
of the four largest bankswhich the chief executive officers are

after consultation withmembers has expressed the aim, the—
withCommission, for increased and improved immigrantscontacts to

make possible increased entrepreneurship these Theamong persons.
Commission takes the view that such standpoints have considerablea

commercial favourlong-terrn impact, particular suchreasonsas a
development.

with foreign background,order improve serviceIn to to persons a
already work by includingbanks have started improve trainingtosome

issues such "Problems providing loans immigrants" theirtoas
training. The bank employees largest trade union organisation, the

of has also expressed itsUnion Financial Employees,Sector support
for increased training and other increase knowledge ofsteps to persons

order improve the services ofwith foreign background in thetoa
financial institution.

The Commission with satisfaction these andnotes statements steps
taken by the banks and the bank employees.

Immigrant entrepreneurship background and statisticssome-

Chapter contains historical perspective business activities3 bya on
immigrants in chapter also contains statisticalSweden. The some
information conditions.presenton
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Background

Sweden andhave throughout history, inImmigrant entrepreneurs
ofinternationalisationintimately connected with theelsewhere, been

entrepreneurship, itsAttitudes immigranttrade and the toeconomy.
time time.and have varied fromconditions, character toconsequences,

of developinghave appeared the pioneersSometimes, they as
crisis andregarded saviours times of economiccapitalism been atasor

immigrant entrepreneurship and immigrantother times,stagnation. At
againstobstructed and viewed threatbeenbusinesses have as a

and betteremploymentdomestic culture, Forentrepreneurs. or worse,
ideas,bring with them and clear the forhave servedthey to newway

of production and distribution, andproducts, forms powernew
that divisions into periods alwaysWith the reservationstructures.

of periods in thespeak in threesomewhat arbitrary, termswe can
first extends fromimmigrant entrepreneurship. Thehistory of Swedish

nineteenthuntil the first decade of thehigh Middlethe Ages century.
untilfrom the beginning of the nineteenthThe second extends century

period.The third, finally includes thesecond worldthe post-warwar.
beginning of theof the second world until thethe endFrom war

considered need labour andthe1970s, not competenttocountry aswas
looking forwith capital. Immigrantsimmigrant entrepreneurs

Yugoslaviafrom the Nordicemployment Western Europe,area,came
countries inprimarily from communistRefugees theand Greece. came
mid-1970s,by Soviet Union. After thecontrolled theEastern Europe

decreased. theslackened and the need for labour Atgrowtheconomic
increasingly important.immigration becamerefugeetime,same

and Africa.Asia, Latin Americainstead fromRefugees Westcamenow
immigrantmight be expected thatlight of this,theIn

extremely marginalenterprisesand immigrantentrepreneurs anwere
entirelyThis picturethe mid-l980s.phenomenon before not

general, thesmall-sized businesses inUnlikehowever.accurate,
increased.immigrantsnumber of entrepreneurs among

Swedes seriouslybefore the mid-1980s that post-warnotwas
thisimmigrant and their businesses. Hownoticed entrepreneurs was

be that immigration had differentexplanation mightpossible One a
economicconditions prior the goodand financial 1980s. Acharacter to

for labour first half of the 1970ssituation and large demand thetoup
smallenterprise. The fact thatcontributed concealing immigrantto

the ongoinggenerally declined in importance duebusiness to
contributed.of business haveconcentration the sector may

andincreased the and 1990sunemployment 1980sAs
countries increased, immigrants,immigration from non-European
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foreigners, and their businesses emerged from the shadows. They
became visible. became "them". What seemedThey tonew many
Swedes in fact had long Swedish history. Whatroots was new was
the large number of immigrant There have beenentrepreneurs. never so

immigrant Sweden the late 1980s andentrepreneursmany as
1990s.

Some statistical information

entrepreneurshipIncrease immigrantin

The number of immigrant businesses, i.e. businesses byrun person
with foreign background, has increased notably during inrecenta years

around immigrantSweden. Today, there 65 000 enterprises,are or
of stock of businesses‘.around 12 the small This thatcent meansper

immigrants still under-represented in relation their proportion oftoare
the population. immigrants well represented in theHowever, are new
business of foreign origin today make fifth of allPersonscategory. up a

and thereby important potential forentrepreneursnew are sources
entrepreneurship the immigrants from countriesManycountry. come
where running business than in Sweden. Themore commona

ofproportion of under 34 all immigrantentrepreneurs years age among
The correspondingenterprises 20 proportioncent.over per among

other around 12 cent.entrepreneurs per
and immigrants starting their businesses and inMore ownmore are

theirsucceeding in establishing activities thanks tomany cases
considerable assistance from family, relatives and friends, wellas as
long working hours and low income requirements. theyMoreover,

for other immigrants and their children.examplesserve as
businesses paid equivalent theGrants to start at amount toare an

from the fund.entitled unemploymentpayment topersona
benefit varies fromUnemployment SEK 240 580 day. Duringto per

and including October, businesses for1998 up toto grants start
members of funds averaged day andunemployment SEK 489 SEKper

day for non-members.456 per
Immigrants and others, mainly people, whoyoung are new-

the labour market, entitled unemployment benefit.entrants not toon are
Those who do the conditions for unemployment benefitnot meet
receive the minimum day. The lowestSEK 103amount tograntper

business probably often lower social welfarethanstart your own

‘ Companies with less employees.than 200
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businessThe benefit rules for grantsgrant. present start your own are
disadvantageous immigrants and others who have enterednottovery

the Swedish labour market.
found primarily the serviceImmigrant enterprises betoare

of the number ofwhere they employ the 84 %greatersectors part
and dominant serviceemployees immigrant companies. The greatest
employment fortrade, hotels and that provide two-sector restaurants

offifth of all in immigrant businesses. The proportionemployees
employed much higherthoseentrepreneurs among non-among

the majority populationimmigrants 16 % thanEuropean among
8 %.

regional variations immigrant enterpriseThe to greatseem a
and Almost two-thirds of alldiffer between country.extent to town

in the big city regions. Stockholmimmigrant businesses locatedare
two-fifth of all immigrantclass of its with almostCounty a own

Bohus and Scaniabusinesses, followed by Gothenburg and County
with each.County 13 centper

of proprietorshipThe of companies in the form soleproportion run a
ofhalf of immigrant companies. The proportionmakes all womenup

immigrant 29amounts to cent.entrepreneurs peramong
remain small andimmigrant businesses that startedMost are

financial effect addgeographically restricted. Despite this, their can up
of and employment.important benefit society into terms turnovertoan

local competition and theirFurthermore, they vitalisingcreate a
r dynamic be important.contribution making theto verycaneconomy

their importanceemployment alone,If examine their effect onwe
immigrant businessesToday,the great.economy as veryappears

employees small businesses. Iffor around of all14account centper
indirect contributions economicadd their other direct and towe on

considerablywill bedevelopment, their importance greater.

International comparison

Making international comparisons public assistance provided toon
difficultimmigrant business hazardous. suchto outcany a

different forms of differentcomparison since there support atare many
levels and these also change continually. clear thatHowever, seems

immigrantscountries stimulate and ethnicEuropeanmost try to
minorities their businesses and thereby reduce the oftento start own

high unemployment the immigrants and ethnic minorities.very among
broad of make easier for theseAssistance tocovers a range areas

increasingby, for instance, by entrepreneurs’ competence,groups
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reducing bureaucracy and rules and improving the financial conditions.
Targeted assistance only available for immigrant togroups occurs a
smaller in European countries than Canada and theextent western

however.USA,

Some issues of principle

the light of theIn made in the introduction, the Commissionstatements
develops further the basis for the adopted in chapterpositions

There high barriers Swedish society. Within the privateentry toare
there and working methods that applied thesector, are norms are on

basis of the conditions of business life for the majority population and
its business cultures. This that with foreignmeans persons a
background and their businesses often end less favourableup a
position. The task of the Commission basis for theto create a
prerequisites changes provide equal opportunities for allto to
inhabitants of the country.

According the Commission, society should design the ofto system
rules for entrepreneurship that with initiative and businessso persons
ideas able their livelihood by running businesses.toare earn
Unemployment be lower. goodA business climate provides goodmust
opportunities for profitable investments. this opportunitiesIn way, are
created provide employment for others well. The frameworksto as
within which with foreign background work shallentrepreneurs toa are
be the for general.entrepreneurssame as

theHowever, Commission considers that certain special initiatives
through training and advice, required equip people withetc. toare a
foreign background with the opportunities the majoritysame as
population and businesses. Special requiredto start run measures are
and, above all, general growth policy. Furthermore, the Commissiona
does general exemptions benefits for withnot propose any or persons a
foreign background the business has been At points,setonce up. some
which of particular importance for with foreignentrepreneursare a
background, general proposed improve the conditionstomeasures are
for entrepreneurship.

differencesDue traditions ofand thought in differentto ways
countries, immigrant often has considerable barriers beforetoan cross
he she finds good foundation for life Sweden. This also appliesor a

starting and operatingto a company.
importantAn tasks for the Commission investigate the effectto

that procedures for, other things, the provision of loans andamong
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with foreignopportunities forthehaverenting of premises persons aon
businesses.background to run

Commissionposition, thedominanttogether havethe banksAs a
anddepositresponsibility for thecollectivehaveconsiders that they a

inbeing ableand businessesfor privateloan to operatesystem persons
socialthe banks haveAccordingly,reasonable conditions. a

operatingbusinessestheytimeresponsibility theat aonareassame
action andgeneralbetween broad,conflictcommercial basis. There a

bebalanceThis conflict ratherprofitability.forthe requirement toor—
centralthereview bycontinually underkeptstruck bemust—

authorities.government
saidhas beenaddition whatestablishesCommissionThe to—

aboutbringingmind forbe bornefollowing thesestheabove to—
background.with foreignentrepreneurshipincreased persons aamong

foreignwithentrepreneurship forachievingbasis forThe apersons
partly financial.ethical andbackground partly

immigrantalso fordecisivefinancial policygeneralThe
entrepreneurshipimmigrantstimulateentrepreneurship. Measures to

independently of this.be designedcannot

utilisedbusiness berunningstarting andinInterest must soonasa
should beinitiativesThe publicSweden.after arrivalpossibleas

businesses.running theirworkfocused ownoron
regardspositioninferiorhere inbornwhoPersons not asanareare

shall be givenTheybusinesses.and operatingstartingknowledge
timethedisadvantagethisopportunitythe atto assameovercome

forand conditionsrulestheadapt andthese acceptmustpersons
thisentrepreneurship in country.

andsometimesrequiredbesocietyfrom toInputs upup,may
withof operations. Entrepreneursstartingincluding the companys a

specialgivenbebackground shall treatmentforeign not
otherand obligationsrightsthehavesubsequently, but assame

entrepreneurs.
consistimmigrantconfrontdifficulties thatThe entrepreneurs more

establishedhave beenthatmethods andof working norms
populationmajorityconditions of theaccording thelifebusiness to

rules.discriminatingin directlythan

neutral bodyreviewed byhaveThe opportunity matterto aa
disadvantageouswhichcontractualforimportant party aa

withforthesometimesposition, which entrepreneurs acase
background.foreign
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especially important that public bodies and businesses in
markets dominated by large companies adapt their methods of work

that the various population in the treatedcountryso groups are
equally.

Financing issues decisive factor setting businessesare a up new
and immigrant enterprises with special problems.are a group

10. Integration and labour market shall in addition thetoprogrammes -
goal of providing emp1oyment- also be focused making ofon use
interest and business.ones However,competence to run own
running business become of labour marketmust nota a means
policy conceal unemployment.to

Does ethnic discrimination exist

importantAn task for the Commission has been whetherto answer
discrimination and special and investigate thetreatment tooccur
circumstances around such conditions chapter 5.

The starting point of the Commission that entrepreneur mustan
be treated less favourably than others with another ethnic affiliationnot

who similar situation. This also right be treatedtoare a means a
individually, according individual conditions and accordingto not to

less preconceived opinions prejudices about whatmore or or even
characteristic for the ethnic individual belongs togroup an or
assumed belongto to.

Discrimination often innate, structural, since arises from
procedures that fully normal and well conceived.per se appear
Prospective and already established with foreignentrepreneurs a
background this form of discrimination considerableencounter to a

This definition of the discrimination also beextent. concept can
expressed in different finding themselvesas persons or groups ways

less favourable position than the majority population.a
also the form of problems that withmost entrepreneurscommon

foreign background and which the Commission has mainlyencountera
focused According the Commission, thus faultssystemic andtoon.

direct discrimination that still remains change beforenot toopen
immigrants have the opportunities and businesses.to startsame run

large portion ofA the countrys population has immigrantan
background. This has led changes in business life incorporateto to
these business These changescustomer strategy.groups mean
increased income and increased certainIn the changedcosts. areas,
approach and different attitude withto contacts customera new—

which of special importance. also especially importantgroups —
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that public bodies and businesses in markets where large companies
predominate adapt their methods of work that the variouscountrysso
population receive equal treatment.groups

Achieving harmony between with foreign background andpersons
the majority population should be continually The statesa process.
various important of this Thecomponentmeasures are an process.
Commission considers that these issues of such key importance thatare
they should always be taken into consideration actions of centralthe

bodies.government
According the Commission, important that society in long-to a

work of change notices the effects that different have fortern measures
equality between of different affiliation. Theethnicpersons
Commission recommends that that should be noted the agency
ordinance and of reference for committees of inquiry thatterms
agencies should attention this in their ongoing activities andtopay
committees their work.

To lack of clarity whether Chapterthe penal provisionremove on
section of16, 9 the Penal Code unlawful discrimination also referson

discrimination directed against legal which beentity butto a can
referred ethnic affiliation, the Commission that therecommendsto
provision be reviewed.

The Commission the proposal made in the Reviewsupports report
of the concerningAct Ethnic Discrimination theSOU l997:l74 to
effect, other things, that central agencies be madegovernmentamong
responsible the possible for including so-called anti-to greatest extent
discrimination clauses in their with suppliers. Moreover,agreements

proposed that the Commission reviewing the activities of the
Committee for Public be specially instructed observeProcurement to

immigrantthe companys dependence the procedure.procurementon
A acquiring business operated from rented premises cannotperson a

appeal the tribunal the acquirer rejectedat present to rent as a
of the premises. Only the holder of the has this right.tenant tenancy

The Commission ofthat the acquirer business shall also beproposes a
able appeal ofthe tribunal have the of transfer theto to rent to matter
rental right reviewed.

The Commission considers that better statistical basis neededa
for decision for immigrant entrepreneurship and increasedon measures
research in these issues. The Commission that millionSEK 10proposes

be made foravailable primarily research and investigationper year
activity.
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of social policyGrowth instead

stimulatingaimsproposal thatmakesthe CommissionChapterIn ata
earlybusinessestheirarrived refugeesnewly stageatto start anown

period.introductionduring the
where running onescountriesfromof todays refugeesMany come

considersCommissioncultural tradition. Theofbusiness part aown
earningform ofof thismakemunicipalities shouldtherefore that use

introductionwiththey workwhenlivelihood earlyones stageat an
life.workingrapid establishmentfacilitatetoprogrammes a

fundamental changeswithoutbe achieved, however,This cannot
farcharacterisedstillwhichthe reception too greattosystem,present

that workconsidersthereforeCommissionby social Theextent care.an
arrivalsforintegration policyandregional growthwith agreements new

differentconflict betweenavoidco-ordinatedought be toto so as
arrivalsof theroleand that theand agencies,bodies of regulations new

regional level.andmade clear localbe atas a resource can
compensationthat theCommissionthe light of this, theIn proposes
work of thethat thereviewedbefor refugee receptionsystem so

clearly linkedarrivalsintroduction of themunicipalities with tonew
of each regionsframeworkthewithinthe regional growth agreements

Commissionof this, theconditions for growth. As consequenceaown
compensation forforresponsibilityadministrativethat theproposes

billion2.2SEKequivalentappropriation B4municipalities to
the NationalfromtransferredBudget Bill bethe 1998/99according to

fundstheboards thatadministrativeIntegration Office the countyto so
introductionmunicipalitiestheallocatedbe strategically tocan

co-ordination ofofframeworkwithin thefor arrivalsprogrammes new
the regional growth agreements.

arrivalsstimulatemunicipalitieswork of theenable the toTo to new
adapted thebebusinessestheirtheir living and totorun ownearn own
and the labourbusinessgrowth of thediffering conditions for the sector

other things,the Commissionmarket each county, amongproposes,
andco-ordinatingbe givenadministrative boardsthat the county a

level.regionalresponsibility thesupervisory at
againstOmbudsmanthethatfurtherThe Commission proposes

withfor workregional platformDiscrimination be givenEthnic a
lifeworkingof diversitypromotionthatethnic discrimination, so

work.equalitytheregional strategiesintegrated the assame way
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Difficulties for with foreign background andto startpersons run
businesses

problemsChapter takes immigrants’ and7 in starting runningup
financingbusinesses. relating and other financial servicesMatters to

dealt with in Chapterare
with foreignnumber of background haveIn respects, persons aa a

less favourable starting position than the majority population when they
and businesses. Training initiatives should provide them withset up run

the opportunity this disadvantage of lack of knowledge.to overcome
business started, companies foreignOnce the by withrun persons a

background, shall have the rights and obligations othersame as
businesses.

The Commission training, including advice how taketoproposes on
of with different agencies and the legislation thatcontactscare

important be familiar with, well assistance with bankto contacts.as as
important of the training and advice also knowledge of theAn part

"invisible bodies of rules" and social codes.
According the Commission, interest in runningto a company among

those with good for doing should be ofmadeprospects so use as soon
residence permit has been granted. If there sufficient basenotas a a

for training with sufficiently large homogenous inetc., or groups one
municipality, number of municipalities work together.cana

Commission also thatThe 10 hours of consultancytoproposes up
assistance half of the normal price shall be made availableat to

within of establishing the business. If the numberentrepreneurs a year
of theirpeople who receive businessesgrants to start amounts toown

estimated and half of these the subsidised consultancy25 000an use
the will be around million. Thethe SEK 40to stategrant, cost

Commission considers that of the for the residualpayment cost
fee be administered by theconsultancy employment office thatcan

the business.provided grant to start a
immigrants who businesses often have the opportunityAs start not

fund,belong unemployment they often receive the lowestto to an
fromcompensation the business 103SEKstart grant,your own per

Until July theday. 1995, lowest SEK 338 kronor daygrant was per
and until l July kronor day. Commission1997 SEK 240 Theper
recommends that the lowest business increasedbestart grantyour own
again kronor day. According the of theSEK 240to to assessmentsper

l National Labour Market Board, the willstates increase by SEKcost
million for this115-120 per year measure.

å
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recommended that the increased businessstart grant,your own
well the proposal consultancy assistance,subsidised apply toas as on

all those who have received their business.grant to starta own
theAs Commission has already stated in Chapter treatmenta on a

regional basis of these growth issues and thus also the question of
facilitating the acquisition of capital for immigrant companies very
important. Organisations such the Swedish Association of Ethnicas
Entrepreneurs IFS indicate interesting development opportunities
here. The Commission recommends that the administrativecounty
boards be given overall responsibility make of the interesttoan use
starting and running with foreignbusinesses peopleamong a
background. The ofCommission that total SEK million20proposes a
be placed the disposal of the administrative boards forat county
allocation and existing organisations.to new

Financing and other financial issues

businesses, the issues of financing of activity andFor toaccess
financial services of key importance.are

The Commission with satisfaction that the banks have alreadynotes
taken improve with with foreignsteps to contactssome persons a
background. The Commission considers, however that the banks can
make further changes methods oftheir work the needs of theto meet
large consisting of people with foreign background.target group a
According the Commission, these changes both possible andto are
desirable and in this will take place for purely commercialmost cases

should be considered.Inreasons. some cases, measures
Information available that the banks restrictive whenare

providing small loans businesses. Small loans newly startedto to
businesses said be especially profitable. The Bankingto notare
Legislation Committee has recommended that licences shall longerno
be required of credit market companies that activitiesoutcarry on a
small scale. According the Commission, this increases theto
possibilities of lenders entering the market for loans smalltonew
businesses. The Commission this proposal by the Bankingsupports
Legislation Committee. avoidTo loans good business ideas forto
activities small scale being available, the Commissionnoton a

pending the increase in ofsupply small loans businessestoproposes -
that lending capacity be increased required.ALMIs—

There legal obligation banks servicesto out paymentno on carry
provide transaction facilities for deposit The Commissionaccounts.or

recommends that the Government instruct the Financial Supervisory
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the practice of the credit institutions whenAuthority investigateto
foropening deposit and the services making paymentsaccounts

should proposed legislative changespertaining these. The authorityto
required.

planning special attention issuesSome banks to toare pay
provision of credit immigrants their internalconcerning the to

of Commission, all banks should do this. Thetraining. the view theIn
Union of Financialbank employees trade union organisation, the Sector

of increased training.Employees, has made the valuestatement ona
of creditbe made available with the aid so-calledCredits can

for credit based statistical analyses.scoring, method assessmenta on
of credits.This technique relatively assessmentcommon consumer

credit ofThe which the technique used in assessmentsextent to
mind that thebusinesses known the Commission. Bearing intonot

specialscoring technique contains potential risk for discrimination, aa
be made of this field without delay. The Commissionanalysis should

task that should be given priority in theregards this importantanas
of future committee of inquiry.of referenceterms a

foreignof improving services withgoodA to apersonsway
the view of the Commission, for the banksbackground also, in to

background. Theof employees with thisincrease the number
so-called diversityCommission recommends that banks drawalso up

plans.
Authority issued, afterDuring the Financial Supervisory1998, a

Commission, general advicerecommendation from the onnew
advice equalhandling ethical issues containingguidelines for on

ethnic background. The ethicalregardless of, for instance,treatment
banks and institutionsadvice of the individual not at present

that thepublic. The Commissionavailable the generalto proposes
future and be available for theadvice shall be made public inethical

general public.
Swedishexecutive committee of thepreviously mentioned, theAs

ofñcers of the fourwhich the chief executiveBankers Association in—
inmembers madelargest banks in the statementcountry aare -

of increased withwith the Commission in favourConsultation contacts
Union of Financialwith foreign background. The Sectorpersons a

employees, has madethe largest trade union for bankEmployees, a
similar statement.

bank and itsof of betweenthe lackIn corporateagreementevent a
altematives unlessotherthe has at presentcustomers, customer no -

agreed -than conductmandatory arbitration has been to a processupon
financial betweenpublic of law. The imbalancecourtat resourcesa

oftenmedium-sized enterprises,bank especially small andthe and
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practice that by neutral body takes place.assessmentmeans no a
with foreign backgroundPersons often particularly difficulta are a

position here.
The Commission has considered four different altematives for

Simplified settlement of disputes. The Commission recommends that a
bank ethical council be established. the ofIn dispute betweenevent a

bank and its business client, this council shall be able maketoa a
forrecommendation settlement. This takes place provided that thea

the institution responsible for complaints has first consideredatperson
the issue and the complaining wishes that such considerationperson
take place. The Commission considers that this procedure contributes

clarifying the good banking ethics good bankingto concept or
standard and thus contributes increased goodwill for the bankingto

whole.sector as a
proposed that shall be ableALMI business loansto grant new

for 30 of the capital requirement with interest-freeto centup per an
period of further recommended that ALMI be ableto tenup years.

loans of50 the capitalto grant entrepreneur at to centnew up per
requirement subsidised interest for The Commissionat rate twoa years.
further that tax-free allocation of SEKto toproposes reserves up

period,be200 000 shall permitted for five-year withouta any
restriction proportion of profit accrual reserve.to a

Growth

the number ofEven newly started companies remains small, there are
also businesses started by with immigrant background thatpersons an
have invested in expansion. The researcher Johan Wiklund has
especially investigated growth companies. his studies, theIn proportion
of growth companies led by immigrants has been around for8 centper
growth well non-growth companies.as as

A with foreign background has the difficulties ingreatestperson a
relation the other sections of the population, when he sheto or
establishing business. the founderHowever, of the business has nota
been able establish good foundation for operations from theto a
beginning, special difficulties also have be when theto overcome
business intends expand.to

There number of businesses that successively operated byare a are
with foreign background. A considerable of thepartpersons a

successful companies have international basis for their activity,an
either that they import products that the activity established inso or
Sweden intemationalised by companies being created othergroup
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ofnetworkinternationalhavebusinessescountries. contactsSome an
previous homethebased owners country.on

andof industry,businessinDespite differences concepts, sector
certainthat thereactivities,direction of true to aresay

successful businesses.the Intypifythatcharacteristic features every
commercialandbusiness ideabasically goodhas aacase, success

andbusinessbetweencoincidencetheapproach. addition,In concept
growth.role fordecisiveplayedthe market has a

personalsuccessis theformotiveexception, theWithout power
flexibility thesuchbusiness,running thequalities of the asperson

expand, linkedand willingnessriskstakewillingness tototo ana
have beenof thembusiness Mosttheirability concept.to ownmanage

disadvantages.and economicsocialnotwithstandingsuccessful
ofhashowever,would strongout asuccess grownasseem,

of thethesurvivalmotivation and entrepreneurspartstrategy ona
arising andproblemsbeen ableall havePracticallythemselves. to meet

possibilitieswell-plannedandflexibilitysetbacks by to retreat.
thealthoughfor expansion,also importantFinancial issues are

showsoperationwith bank and theestablishedbusiness has contacts a
mainly beshouldfinancing growthdifficulties ingrowth, thepositive

enterprises.for allthe same

proposalCommissionsFinancing of the

thefinancing of CommissionproposalscontainsChapter 10 on
recommendations fall intoCommissionsTheproposals. two

generalethical andproposals ofofcategories. One nature.angroup
issuespolicy andintegrationrelatedproposalsThese totoare

proposalsThesespecialdiscrimination andconcerning treatment.
for theexpenditureandofevaluated the formbecannot revenue

conditions andbusinessrelatesproposalsofThe other tocategorystate.
withpeopleonlyproposals thatsub-divided intofurtherbe concerncan

allapplysuggestedthatproposalsbackground andforeign totoarea
companies.

requirewhichCommission andthemade byproposalsThe
regardedshould befundscentralfinancing with government as

expenditure. Thefuture andfor theinvestments currentnot measuresas
capitalcapital and otherhumanunusedcontributeproposed shall to an

thesethe longgrowth. Infor the countrysworkbeginning to run,
inhabitants.Swedensandthebeneficialwill beinputs stateto

untilhavefor immigrantsthatCommission considersThe measures
theof social policy. Inregardedbeen partextentgreattoo asannow
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view of the Commission, societys inputs should be swiftly focused on
creating gainful occupation by employment by the setting ofor up—
businesses. This change of approach gives rise carryingto costs out
the proposals of the Commission, which considerable doto extent nota
require entirely funds but changed direction and of existingnew a use
funds.

The Commission that the administrative boards becountyproposes
allocated total of SEK 20 million be used and distributed alreadyto toa
existing newly created bodies stimulate increasedtoor an
entrepreneurship. These funds should be taken from the appropriation
Local compensation for refugee reception. A regionalgovernment new
platform for the work of the Ombudsman against Ethnic.
Discriminations work proposed by total of 25 people being linkeda

the administrative boards. The totalto whencounty fullycost -
developed estimated total SEK million.10 recommendedto—
that these funds be made available from the above-mentioned
appropriation for refugee reception.

orderIn improve the underlying material for decisionsto on
for immigrant entrepreneurship, the Commissionetc,measures

that SEK 10 million be made available for thisproposes purpose per
and that this relatively modest investment be financed byannum

changed priorities within the framework of the researchcurrent grants.
The Commission has proposed that the lowest grant to start a

business be increased from SEK 103 SEK 240 day. The ofto costper
this SEK 115-120 million. The Commission alsoamounts to proposes
that those receiving business shall havestart grants toyour own access

consultancy hours for half of the normal fee.ten This expected to
the around SEK 40 million.cost proposed that funds forstate these
improvements the conditionstwo businesses be madeto set up new

available from the appropriation for Labour Market Programme
activity.

The Commission that be made possible for newlyproposes
established businesses allocate SEK 200,000to forat most to reserves a
five-year period without restriction the proportion of the profit.toas—
The Commission that the will considerablystateassumes earn more

result of thesetax than they the form ofrevenue costas a measures
75lost interest income of around SEK million due deferredto tax.

The Commission makes the that the proposalsassessment on
enabling ALMI increase its lending from 30 50to of theto centper
total credit requirement for enterprise loans and that ALMI shallnew
be given increased frame for lending required, do entailnot any
increased expenditure for the state.
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conclude, the Commission proposalsT0 that all of the abovestates
financedbe by changes priorities of existing appropriations bycan or

central centralincreasing in relationgovernment torevenue
expenditure Commissionsresult of thegovernment as a

recommendations.

Certain of Commissionthe proposals made by theconsequences

Chapter takes Commissions10 also certain of theup consequences
Theproposals. Commission has suggested that integration policy be

incorporated taken by central for growth.governmentmeasures
proposed that this take place administrative boardby the county co-
ordinating for increasedinputs entrepreneurship immigrantsamong
with other regional policy The proposal of the Commissionmeasures.
aims making different kinds of inputs possible in the thatat way—
best in the respective region.

Implementation of the Commissions will facilitateproposals an
increased creation of for all with foreignbusinessesnew persons
background. earningAs date have had problemstowomen a
livelihood by employment, of Commission willthe proposals the
contribute increased quality between andto men women.

The Commission takes the view that its proposals have crimea
preventive effect for future and newly started companies.
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Särskilt yttrande

KällströmerAv Curt

invandrarnas situation ihurutredningens uppfattningdelar inteJag om
uppmärksammathari dag. Bankernaförhållande till bankerna utser

önskemålkundkategorisdennaförändringar förbehovet mötaattav
ytterli-anledning vidtafinnasmedveten det kanoch attär attomman
utred-tillfredsställelsedock medåtgärder. Jag attstornoterargare

uppmärksam-koncemchefema i bankernamedningen i sina kontakter
med invandrarebättre kontakterefter ökade ochbankernas strävanmat

inställ-bedömningen dennaoch utredningen i avsnitt 8.2.9 gör attatt
kommer-genomslagskraft, inte minstkommer fåning rentatt stor av

affärsskäl.siella
endast utredning-jag emellertidbehandlardetta särskilda yttrandeI

banketiskt råd.förslag inrätta ettattens
fyra alternativ be-redovisarUtredningen har såsom övervägtman

ochutländsk härkomstmellanträffande tvistelösning personer av
utredningen,föreslagitmed vad jagförsta ligger i linjebankerna. Det

klagomålsansva-placeradecentraltbankerna sinanämligen att genom
enskilda fallikontaktombud åtar sigsärskilda prövariga eller att om

ikreditbeslut ellerdiskriminering videtniskhar förekommitdet annars
intelden klagandeutländsk härkomst. Omföretagarerelationen med av

klagomålsansvarige eller detbeslut från den sär-skulle bli nöjd med ett
kontakta DO,honhan ellerkontaktombudet skallskilda attuppmanas
etniska skäl.grundas påbeslutfår prövaom bankensskyndsamtsom

Ärendet för besluttill bankenåterförvisasskulle i sådana fall ett nytt
sådana för-tillbakavisarUtredningenomständigheter.frånbortsersom

redanlöser tvisterdet inte8.2.10 på grundslaget i avsnitt att omav
bakgrund vadåtgärderolikaeller skäligheteningångna avtal mot avav

utredningenserinradetta vill jagomfattas god banksed. Mot omavsom
medbehandla frågorhar varituppdrag rör ut-att personersomsom

skaffa kapi-bakgrund för dessaoch möjligheternaländsk attpersoner
tolkningFrågoravtal föreligger.förhållandet innantal, dvs. ett avom

uppdraget.inte inom Dessutomskäligheten villkoravtal och ärrymsav
min modell förut-frågor idessadet inget hindrar prövasävenattsom

åtgärder.diskriminerandedet sigrörsatt att om
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Trots utredningens huvuduppgift i detta avseende har varitatt att
granska invandrares möjligheter skaffa kapital förordas inrättandetatt

"Banketikråd, uppenbarligen avsedd för alla företagareett ärav som
och förhållanden där avtal harredan ingåtts. speciellaDeettsom avser
problem kan finnas för företagare med utländsk härkomst bortsessom
därför från i utredningens förslag därmed faller utanför uppdraget.som
Förslaget går därför enligt min uppfattning vida målsättningenöver
med utredningen.
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Bilaga 1

IHJ

KommlttedirektivI Må
i

l Dir.för medSärskilda hinder personer
199831utländsk bakgrund ochstarta ut-att

företagveckla egnaE
l

regeringssammanträde den januari 1998.Beslut vid 22

Sammanfattning uppdragetav

vilka särskilda svårighetersärskild utredare skall klarläggaEn personer
ochbakgrund i samband med deutländsk kanmed möta startaratt

skall särskilt omfattaUtredarens kartläggningutvecklar företag.egna
skallkapitalanskaffning. Utredarenmedfrågor hänger sammansom
otill-särbehandlas påmed utländsk bakgrundstudera ettpersonerom

och ñnansinstitutlåneansökan hos bankerbörligt i samband medsätt
bildandet långsiktigtfunktionssätt motverkarmarknadenssamtI avoml utländsk bakgrund.företag bland medkommersiella personer|
föreslå sådana åtgärderbasis sin kartläggningUtredaren skall på av
vill och utvecklabehandlingmedför lika startasomav personersom

l företag.egnal

Bakgrund
E

detbudgetpropositionen för bedömtRegeringen har i 1998 äratt enl
arbetstillfällen.uppgift underlätta skapandethögt prioriterad att av nya

fortsätta de hittillsvarande insat-Regeringen under år 1998attavser
skall kunna bidra tillför utveckla småföretag i syfte dessaatt attserna

högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning.en
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Under det decenniet har företagande spelat alltsenaste eget en
väsentligare roll för sysselsättning med utländsk bakgrund.av personer

för näringsverksamhetIntresset etablera beror dels på mångaatt att
kommer från länder där företagande vanlig försörj-äregetpersoner en

ningsfonn, dels arbetslöshet och risk för arbetslöshet. Våren 1996
fanns drygt företag med anställda.300 000 0-19 dessa ägdesAv ca

med utländsk bakgrund.37 000 Under 1996 startadesav personer ca
helt företag28 000 med årsomsättning på kr.30 000 Per-övernya en

med utländsk bakgrund svarade för femtedel dessa före-soner en av
tagsetableringar.

Antalet sysselsatta i företag har företagare medstartatsnya som av
utländsk bakgrund har fördubblats under de åren,nästan senaste tre

Årfrån till6 600 år 1994 12 000 år 1996. 1994 svarade företagare med
för tionde arbetstillfälleutländsk bakgrund skapadesvart som genom

Årföretag. svarade företagare med utländsk bakgrund för1996nya
femte arbetstillfälle skapades företag.vart som genom nya

bakgrund svårigheter komma in arbetsmarknadenMot på kanattav
många med utländsk bakgrund förmodas vilja starta eget,personer
åtminstone under några år framöver.

Flera problem vid nyetableringar

antalet invandrare företagTrots ökar, finns detatt startarsom egna
tecken på särskilda hinder och problem för med utländsk bak-personer
grund vill och utveckla företag. sådant hinder,Ettstartasom egna som

påpekar,inte med utländsk bakgrund själva kan svårighetpersoner vara
få förkredit långsiktigt kommersiella företag.att

Företagarföreningenfrån InternationellaI Invandrarerapporten -
den generationens nybyggare september finns flera fall1995, därnya
banker har nekat företagare med invandrarbakgrund mindre lånett trots

de lämnat betydande säkerhet, vida täckte de säkerhetsmargi-att som
naler banker normalt kräver. Enligt källa dethar ocksåsom samma
förekommit företagare med invandrarbakgrund har nekats öppnaatt att
bankkonto.

Andra svårigheter för med utländsk bakgrund står ipersoner som
begrepp företag kan bristfällig arbetslivskompetens, otill-att starta vara
räckliga kunskaper svenska lagar ioch svenska språket avsak-samtom
nad bankkontakter. Regeringen har i direktiv till ALMI Företagar-av

angivit koncernen särskiltAB skall uppmärksamma departner att
behov rådgivning och infonnation finns bland företagare medav som
utländsk bakgrund.
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lån ochsökerinvandrarbakgrundmedföretagarehinder förEtt som
förstårintemänniskordeocksårådgivning kan mötsatt somavvara

Internationella Före-Enligtproblem.speciellaaffärsidéer ellerderas
invandrarföretagaresamtligauppleverundersökningtagarföreningens

organisationermyndigheter,kunder,intervjuatharföreningen attsom
hosoch kompetensentrovärdighetenifrågasätterföretagoch andra

dem.
arbetstillfällentill stortmöjlighet ettdenbakgrundMot somnyaav

före-presumtivaallaförochinnebärföretagsetableringar attantal ge
detmöjligheter ärbakgrund ochoavsett sammatagare ursprung --

förfinnsproblemde att startakartläggaviktigtdärför närmareatt som
bakgrund.utländskmedförföretagutvecklaoch eget personer

till årarbetslöshetenhalveraföråtgärderVissapropositionen attI
Invandrar-tillställningtagitregeringenhar1995/96:2222000 prop.

förbankgarantisärskildinrättaförslagkommitténspolitiska att enom
expansionochtilllånainvandrareför startlättaredet attgöra pengaratt

bank-särskildanågrainteRegeringenföretag. att nyaanserav egna
regeringeninföras. Däremot attböretableringsstödgarantier eller anser

kapitalanskaffninginvandraresstuderaanledningfinnsdet närmareatt
kreditmöjligheter.och

Uppdraget

medsvårighetersärskildavilkakartläggaskallUtredaren personer
utvecklarochdemedsambandi startarbakgrund kan attutländsk möta

kapi-frågoruppmärksammasärskiltskallUtredarenföretag. omegna
bl.a.därvidochkreditgivningbedömningochtalanskaffning av

otill-särbehandlasbakgrund ettutländskmedgranska personerom
sådanvariochlåneansökanochkredit-medsambandibörligt ensätt

skall hänsyngranskningutredarensbestår. Isärbehandlingareventuell
finan-1992:1610och lagen1987:617bankrörelselagentill omtas

arbete.1995:09FiBanklagskommitténssieringsverksamhet samt
dokumentationdenochiakttagelserdedelskallUtredaren somta av

området.gjort inomharDiskrimineringsombudsmannen
kreditbedöm-förformernuvarandeundersökaskallUtredaren om

företagkommersiellalångsiktigtbildandetmotverkar perso-ning avav
bakgrund.utländskmedner

kun-bristfälligaomfattningi vilkenkartläggautredarenskallVidare
hinder iskillnaderkulturella utgörochspråketsvenskai sam-skaper

ochgällerdetövrigti startellerkapitalanskaffning närband med
betydelsenbelysautredarenHärvid börföretag. avutveckling egetav

kompetensförsörjning iochhandläggningsrutiner samman-långivamas
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hanget. Utredaren skall också belysa övriga hinder mötersom personer
med invandrarbakgrund vid och utveckling företag ochstart av egna
peka behovpå insatser inom olika områden.av

Utredaren skall också studera exempel med med utländskpersoner
bakgrund etablerat framgångsrika företag. Syftet skallsom attvara
identifiera vilka skillnader i strategier, affärsidéer, kontaktnät och
språkkunskaper finns mellan dem varit framgångsrika ochsom som
dem upplever hinder.som

På basis sin kartläggning skall utredaren föreslå sådana åtgärderav
medför lika behandling vill och utvecklastartasom av personer som
företag.egna

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare redovisning regionalpolitiska kon-om av
sekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenpröva dir.attom
1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt dir.om
1994:124, redovisa konsekvenser för brottslighetsamt att och det
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till regeringen före utgången
januari 1999.av

Inrikesdepartementet
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Bilaga 2

Invandrarföretagande några-

grundläggande fakta

Ali Najib, lektorB. i Kulturgeograñ vid Uppsala
Universitet

Inledning

Invandrarföretagande har under år allt intresse irönt störreettsenare
Sverige. medialaDet intresset för invandrarföretag såväl det poli-som
tiska intresset har vuxit kolossalt under det decenniet. kanDettasenaste
bl.a. förklaras med ökat företagande bland invandrareatt ett ettses som
viktigt instrument för höja invandrarnas förväwsintensitet.att

Förutsatt med invandrarbakgrund och svenskar haratt personer
möjligheter och driva företag finns detatt starta storsamma egna

potential bland invandrare eftersom deras företagande fortfarande inte
proportionellt deras andel på arbetsmarknaden. harDetmotsvarar
också visat sigjatt vissa invandrargrupper har benägenhetstörre att

mångaandra. Förhoppningar knyts på håll, och alltföränstarta eget
startarofta, till ökning antalet invandrare och driveratt en av som egna

företag kommer reducera arbetslöshetenden höga i dag finnsatt som
bland vissa invandrargrupper. förhoppningarSådana hämtar näring dels
i tendens till högre invandrarföretagandeuppskattning i såvälen om
ekonomiska politiska dels i iakttagelsenkretsar, medattsom personer
invandrarbakgrund under blivit alltmerår benägna att startasenare

företag. finnsDet således anledning in-att anta att merpartenegna av
vandrarföretagen i Sverige framtvingatshar arbetslösheten och iav
bästa fall kan sigförsörja egenföretagande ellersättett attses som som

’ ’ levebrtidsfdretagare’som
denna bilagaI bild invandrarföretaghur många finnsges en av som

i Sverige, inom vilka branscher och hur dessa företag Menstora är.
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frågor och kvinnor,hur många företagäven mänstartasom nya som av
i landet det flest respektive minst antal företag kommer attstartasvar

besvaras.
forskningsprojektMaterialet här kommer frånanvänts ett somsom

författaren institutionen och finansie-driver vid Kulturgeografiska som
bygger delsRådet för arbetslivsforskning. i sin på Sta-Dettarats turav

småföretagenstistiska Centralbyråns enkätundersökningSCB om
villkor och genomfördes juni dels på nyföre-verklighet 1996,som

Statistiska meddelanden.tagarstatistiken sammanställts från Densom
urvalundersökning nyföretagandet baseras påSCB:s ett avsenare av

de företag nyregistrerats verksamhetsdrivande i SCB:ssom som
registrering icentrala företags- och arbetsställeregister CFAR. En

verksamhetCFAR uppstår då verksamhet även närstartar, men enny
enkätundersökningbyter juridisk form eller dylikt. Denägare, som

gjorts verkliga nyföretagandet skilt från företag tillkom-visar det som
mit företag, företag drivna i handels-ombildning Personligaetc.genom

i undersökningen.eller kommanditbolagsforrn aktiebolag ingår Ursamt
jordbruk, skogsbruk, jaktundersökningen har uteslutits företag inom

och fiske.
resultaten fråndet följande översikt de viktigasteI ovanges en av

i delar.nämnda enkätundersökningar. Redovisningen presenteras tre
hur företaget startadesförsta delen berör företagarnas bakgrund,Den

och hur verksamheten fungerade år 1996.

bakgrundFöretagarnas

Vad de företagvi startarvet egnaom personer som

nyföretagande människan. dettaviktigaste för bra IDen ärettresursen
bakgrund, dennesavsnitt företagarens ålder, könbeskrivs etnisk samt

intresse motiv och inci-erfarenhet utbildning. Andra frågoroch ärav
eller tillsammans medför Startadetament att starta eget. ensamman

fungerar verk-kompanjon, familjemedlem eller på sätt Hurannat
vilka framtidsplaner finnssamheten, hur har företaget utvecklats och

i detta avsnitt.de frågeställningarDetta någraär tas uppav som
nyföretagama upplevde vidbeskrivs vilka problemDessutom som
förslag har lyfts framföretaget och synpunkter ochstarten somav

bild kvinnor och andraframförts dem själva. ocksåDet avav ges en
generationsinvandrare nyföretagare och deras på att starta egetsynsom
i framtiden.
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Andel företagare bland sysselsatta

Tabell visar andelen företagare bland sysselsatta. framgår den-1 Det att
andel högre bland olika invandrargrupper bland den13 %är änna

svenska befolkningenövriga 8 finns dock variationer.%. Det stora
Invandrare från nordiska länderna har relativt andel företagarede låg

Speciellt gäller detta bland finländare. finns det8 %. Däremot många
företagare bland invandrare födda i övrigaVästeuropa 15 % och i

andelen företagareEuropa 13 %. Största finns bland sysselsatta utom-
europeiska invandrargrupper 16 %.

Tabell Andel företagare samtliga sysselsatta åldersgruppen 16-iav
år, 1996.44

Andelar i procent
Grupp Kvinnor TotaltMän

Totalbefolkning 13 95
Svenskar 12 85
Utrikes födda invandrare 18 137
Därav:

Födda i Norden 12 4 8
Födda i Västeuropa 14 17 15
Födda i övriga Europa 17 8 13
Födda Europa 23 9 16utom

generations invandrareAndra 12 7 10
Därav

Härkomsten i Norden 11 5 8
härkomst FinlandDärav 10 6 8-

Härkomst Västeuropa 13 l l 12
Härkomst 14 12 13utomeuropa

få jobb.Källa och SCB, Ekberg, Svårt för svenskarAKU 1997. 1997, attnya
MångfaldSIV, och ursprung. .

finns dock inte något helt entydigt samband mellan hög arbets-Det
löshet och företagare. blandhög andel höga andelen företagareDen
utomeuropeiska invandrare samband.kan visserligen tyda på sådantett

afrikanskaMen vissa och sydamerikanska invandrargrupper harsom en
kombination hög arbetslöshet och låg andel företagande antyderav om

det inte finns något säkert samband mellan arbetslöshet och andelatt
Åföretagande. andra sidan finns också företagare bland denmånga
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västeuropeiska invandrargruppen samtidigt denna harsom grupp en
god ställning på arbetsmarknaden.

Som har troligen traditioner från hemlandet ocksånämnts bety-stor
delse. Exempelvis andelen företagare bland västeuropeiskaär invand-

relativt hög medan andelen bland nordiska invandrare ärrargrupper
relativt låg. kanDetta del förklaringen till de olik-storavara en av
heterna i andelen företagare mellan invandrare från dessa båda
regioner. bådaFör sysselsättningsläget i Sverige relativtärgrupperna

Även tidigare undersökningar har visat låg andel företagare blandgott.
invandrare från Finland och hög andel företagare bland invandrare från
Västeuropa.

Bland andra generationens invandrare i genomsnitt andelen före-är
ungefär densamma i den ursprungliga svenskbefolkningen.tagare som

Däremot finns det skillnader inom andra generations-även gruppen
invandrare. Män med nordisk och speciellt finsk härkomst har relativt

8låg andel företagare % medan människor med härkomst från Väst-
och utomeuropeiska länder har hög andel företagare 12-13 %.europa

Bilden liknar det finns den första generationensmönster som om
invandrare på arbetsmarknaden. tyderDetta på det finnaskanatt en
påverkan, strukturella faktorer, också mellanän generationernaannat

det gäller benägenheten företag i Sverige.när att starta

Företagarnas åldersfördelning

tabellI redovisas2 småföretagamas åldersfördelning. Data över ny-
företagamas ålder finns endast tillgängliga för år 1996 och år 1997.
Skillnaderna mellan åren inte statistiskt signifikant.är

Av tabellen kan snabbt konstatera hälften 57 %överattman av
invandrarföretagama mellan och25 44 år ochär motsvarande ålders-

bland övriga företagare enbart 39 Dessutomär procent.grupp ser man
de invandrarföretagarna förhållandevisatt utgör störreunga en grupp

20 % motsvarande gruppbland övriga företagareän 12 %.
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åldersfördelning, fördelat på invand-Tabell Småföretagarnas
rarföretag och företag, år 1996.övriga procent,

ÖvrigaInvandrar-ålder:Företagarens
Totaltföretagare företagare

1,1 1,225 år 2,5Yngre än
11,4 12,3år 18,225-34

29,5år 28,235-44 39,1
år 36,4 35,545-54 29,1
äldre 22,9 21,5och 11,155

00, 100, 0100, 0 I 0Summa

småföretagens villkor och verklighet, årKälla: enkätundersökningSCB:s om
1996.

år visar idénfemte invandrarföretagare 35Att är än att omyngrevar
arbetslösheten blandnyföretagande lösning påstarkt attett ung-som en

Åldersfördelningeninte alldeles orealistisk.domar ärär annars en
krävs kapitalnaturlig följd företagandet kräver Det attatt resurser.av

nätverk kontakter med leveran-det krävs upparbetatinvestera, ett av
yrkeserfarenheter.normaltoch kunder och det krävs Atttörer sett

driva företagbenägna tycksmänniskor i medelåldern är mest attsom
livscykeln ocksåfråga ialltså inte enbart mönster utan envara en om

erfarenheter tillgång tillfinansiella kunskaper,fråga samtom resurser,
nätverk.

tidigare erfarenhetFöretagarnas

skiftande erfarenheterföretagen hadebakom de undersöktaPersonerna
enkätundersökning årsina företag. SCB:si bagaget de startade Inär

bakgrund, det gäller tidi-uppgifter företagarnasfinns1996 närt.ex.om
hälften 49 %sysselsättning. visar det sigInte nästanoväntat attgare

fortfarandevilken de ellerföretagarna startade i bransch varav samma
denna siffra något lägresysselsatta invandrarföretagareFörär var

bland fore-företagarna, så välVidare startade46 %. 23 procent av
branschföretagarna, ibland de övriga äntagargruppema annanensom

invandrarföreta-de tidigare arbetat Enbart 14den procent avsom
redan företagarede övriga företagarnaoch 12 närprocent varavgama

invandrarföretagama och 10företaget bildades. Tolv procent av
de startade sinaarbetslösade övriga företagarna närprocent nyavarav

vid företagsstarten.studerandeföretag; 4 procent var
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uppgifterDessa gäller totalt vissa branschvisa avvikelsersett men
bör uppmärksammas. När det gäller invandrare företag istartatsom

bransch där de tidigare varit sysselsatta utmärker sig handel,samma
hotell och med relativt hög andel, Byggnads-35restaurang procent.en
verksamhet, handel, hotell och har också den högsta andelenrestaurang
tidigare arbetslösa, 28 Det bör också påpekas samtligaprocent. att
branscher hade mycket låga andelar under % tidi-2 av personer som

sig åt hemarbete.ägnatgare

Invandrarföretagande i siffror

slutet fannsI år 1996 det ungefär 60 000 invandrarföretag i Sverigeav
jord- och skogsbruk fiske oräknat, vilket ungefärsamt motsvarar
12 alla småföretag i landet. Verksamhetsinriktning,Derasprocent av
storlek och sysselsättningseffekter framgår tabellav

Under år 1997 startades ytterligare invandrarföretag.5 200 Detnya
ökning med 20 sedan dåår 1992 antalet beräknades tillär procenten

omkring invandrarföretag.54 000 främstDet antalet företag iär
klassen med till 20 anställda fortsätter öka sin andel. Vidattupp som
slutet år fanns det1997 sammanlagt invandrarföretag.65 000av ca

tabell redovisasI 3 det totala antalet och andel företag fördelat på
Överjuridisk fonn. hälften 51 % invandrarföretagama hadeav

enskild firma och endast 28 dem hade aktiebolag,18procent procentav
handelsbolag och kooperativ eller ekonomisk förening. Mot-resten
svarande andelar för övriga företagare respektive38, 13 48är procent.

innebärDetta invandrarföretagama i allt högre utsträckning väljeratt
enskild finna medan hälften företagareövriga väljernästan av
aktiebolagsformen. följdfrågaEn naturligtvis: Varför invand-är är
rarföretagare underrepresenterade bland företag med aktiebolagsform
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invandrarföretagfördelat påformjuridiskaTabell Småföretagens3
företag, år 1996.och övriga

Övriga TotaltföretagInvandrarföretag
Antal ProcentAntal ProcentAntalFöretagsforrn Procent

39,796038,1 198168 09651,3Enskild firma 30 864

14,157113,5 7059 56118,3Handelsbolag/KB 11 010

45,794248,1 228212 21727,8Aktiebolag 16 725

0,58880,3 2l 324564 2,6Ekonomisk 1
förening

100,0361501498 100,0100,0 44160 163Totalt

verklighet,villkor ochSmåföretagensenkätundersökningKälla: SCB:s om
år 1996.

blandaktiebolagandelenmycket lågatill denförklaringtroligEn
aktiebolags-förändringar isannolikhetmed allinvandrarföretagare är

mångatyderaktiekapital. Resultatethöjtkräver attlagen som
skifta tillför kunnatillräckligt kapitalsaknarinvandrarföretagare att

aktiebolagsfonn.
aktiebolagsforrnenförskjutningdendock inteTabellen visar mot

med 1-4klassenanställa. Redan ibörjarföretagensker närsom
till drygtför sedan ökaföretagsformaktiebolagetanställda ökar attsom

troligt mångadethärklasserna. Meni de även är att60 störreprocent
grundpåhandelsbolagfirma ellerväljer enskildinvandrarföretagare av

kapital.brist på
övrigaantalrespektiveinvandrarföretagredovisas antaltabell 4I

antalavseende påmedstorleksklassfördelningenvad gällerföretag per
invandrarföretagensåvälblandfemtedel småföretagenanställda. En av

intedå deenmansföretagbetecknasföretag kanbland övriga somsom
ochmellantredjedel harNästananställdhar någon ägaren.utöver enen

invandrar-fjärdeEndastägaren.inklusiveheltidsanställdanio vart
heltid.två eller flersysselsätterföretag

flerellersysselsätterinvandrarföretagEndast femte trevart personer
roll förviktiginvandrarföretagenspelar såledesheltid. dettapå Trots en

eftersominvandrargruppemaspeciellt blandsysselsättningen
för detföretagsmådessainomdem sysselsattahuvuddelen är somav

oftastinvandrare,andraocksåfamiljemedlemmarbestårmesta menav



Bilaga2216 SOU 1999:49

från ursprungsland eller till och med från by eller etnisksamma samma
Najib, 1992.ägarensgrupp som

Tabell Antal4 sysselsatta småföretag,i fördelade efter invandrar-
företag och företag exkl.övriga jord-och skogsbruk fiske, årsamt
1996.

Storleksklass Invandrarföretag Svenska företag Totalt
Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Anställda:
Utan anställda 38 144 19,8 238 423 20,3 276 567 20,2
l-9 59 665 31,0 352 350 30,0 412 015 30,1
10-19 30 416 15,8 144 464 12,3 174 880 12,8
20-199 64 297 33,4 439 263 37,4 503 560 36,9

Samtliga företag 192 522 100,0 1 174 500 100,0 1 367 000 100,0

Källa: SCB:s enkätundersökning småföretagensvillkor och verklighet, år 1966.om
Antal företag i storleksklassen 20-199 och deras anställda bygger på uppskattning.en

Invandrarföretagen stabila vad gäller antal syssel-anses vara mera
eftersom de ofta inte konjunkturanpassarsatta antalet anställda i lika

utsträckning andra företag kanstor flesta invandrarföre-Degöra.som
levebrödsföretagär med lågttagen risktagande, vilket detett gör

möjligt för dem överleva under lång lågkonjunktur.att även Merparten
deras anställda består och hans/hennes familjemed-ägarenav av

lemmar och därför det svårt eller tillär och med onödigt friställaatt
folk vid tider.svåra I stället arbetar hårdare och lägre löner.tar utman
Ett överleva sombesvärligasätt tiderannat ochatt flerprövas av
invandrarföretagare låta verksamheten vilaär tid.att en

Övergår till analys sysselsatta inom olika branscher finnerman av
de sysselsatta inomatt invandrarföretagenmerparten återfinnsman av

inom tjänstenäringama. I tabell redogörs5 för antal sysselsatta med av-
seende på bransch och härkomst. framgårDär antalet sysselsatta iatt
invandrarföretag fördelar sig mellan industri- och tjänsteverksamheter
med 16 respektive 84 Motsvarande siffror för övriga företagprocent. är
34 respektive 66 Alltså klar koncentration invandrarföre-procent. en av

inom tjänstenäringama.tagen
Den enskilt sektornstörsta sysselsätter två femtedelarsom av per-

sonalen inom invandrarforetagande detaljhandel, hotell ochär restau-
39% följt företagstjänster 20%, övriga privata tjänsterrang av

15 %, samfárdsel, tillverkningsindustri 11% byggnadsverk-samt
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övrigtsysselsatta inomsamhet jämförelse med övrigt antal5 %. I
invandrar-sysselsättningen iföretagande dra den slutsatsenkan attman

industrinäringama.dubbelt underrepresenterade inomföretagen är
anställd i in-näringsgrenEndast trettonde anställd inom denna ärvar

vandrarföretag.

anställdabransch småföretag, 0-199Tabell Sysselsatta5 iper
och företag, år 1996.fördelat på invandrarfdretag övriga

Övriga företag TotaltInvandrarfdrctagFöretagargrupp
AntalAntal Antal Procent ProcentSektor Procent
syssel-syssel-syssel-
satta,satta,satta,
tusentaltusental tusental

438 32,015,6 407 34,7Industrisektorn 30
287 21,0257 21,9Tillverkningsindustri 20 10,5

1,021 1,8 14Krafiindusti 0 0,0
10,0129 11,0 137Byggnadsindustri 10 5,1

929 68,084,4 767 65,3Tjänstesektorn 162
424 31,038,7 356 30,3Handel, hotell 75restaurang
109 8,0Samfardsel 20 10,6 90 7,7

16,6 232 17,0Företagstjänster 39 20,5 195
Övriga 164 12,0126 10,7privata tjänster 28 14,5

367 100,0100,0 l192 100,0 1 174Totalt

småtöretagensenkätundersökningKälla: Beräkningar baserade SCB:s om
villkor och verklighet, år 1996.

sysselsätt-uppskattningemellertid inte helt korrektDetta är aven
antaletgrund detvilken högre på tjänstesektom påningen, storaär av

jämförelse medanställda %.egenföretagare i klassen utan 20 I en
de branscher ökatuppgifter från kanår 1993 mestatt som pro-seman

från offent-för privatiseringarcentuellt branscher ärär utsattasett som
heltfråga organisk tillväxtsektor. dessa fall det intelig I är utanom

förändringarnavisat de kraftigasteenkelt ägarbyten. branscherDe som
och kom-bland invandrarföretagen företagstjänsterär samt transport

avsnitt.munikation se nästa
fanns det i mittenanställda, inklusiveräknar allaOm ägaren, avman

småföretagssektom, däravanställda inomomkring miljonerår 1996 1,4
invandrarföretagen. tillLägger192 000 anställda inom ytter-manca
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anställda kom till nyföretagandeligare de 12 000 genomca som av
totala siffran anställdainvandrarföretag under år blir den 205 0001997

effekten nedläggningar företag årförsöka uppskattautan att av av-
anställdadrygt alla inom1997. 15Detta procentmotsvarar av

småföretagssektom eller sjunde anställd.var

1990-taletNyföretagandet under

Vad nyföretagandeär

årlig enkätundersökning avseendeSCB genomför sedan år 1987 en ny-
genuint företagföretagandet i Sverige, antalet skilt frånmätt nyasom

ombildningar övertagandet redan existerande rörelse.och SCBav
benämningen "genuint företag" för sinanvänder sedan år 1993 nya

definition för från andra redovisningarsärskilja dem exempelvisatt av
arbetsställenantal nyregistrerade företag eller

nyföretagandet blandRegelbundna mätningar invandrare startadeav
först i och med års enkätundersökning. Målet med statistiken1993 över

framnyföretagandet bland invandrare har då varit sålla de heltatt nya
helhetsgrupp.verksamheterna bland invandrare sådanEnsom en

registrering från vilket land den invandrar-det omöjligtgör att se nya
företagaren härstammar.

statistik nyföretagandet det just verksamhetenI SCB:s äröver som
ställts i inte företagaren individ. Eftersom det sigrörcentrum, som om

dock möjligheterenkätundersökning metoden samla in-atten ger
formation de individer driver de företagen. detDetta görom som nya
möjligt statistik belysa nyföretagandets sociala aspekter,att t.ex.genom

nationella härkomst, kön utbildning inte förränDetägarens etc. var
års enkätundersökningen inkluderade frågan natio-1997 SCBsom om

nell enkät.härkomst eller födelseland i sinsnarare

Andel invandrarföretagnya

med invandrarbakgrund stod för femtedel dePersoner ca en av nya
invandrarföretagen under år dessa fem procentenheter s.k.1997. Av var

Definitionen kvalificerar nyföretagandet företaget skall bedrivaattgenom en
helt nystartad denna definition ingårverksamhet. företag iI även startatssom

företagarenverksamhet sysslat med anställd. Också verksamheteren som som
legat vilande i minst två år före räknas in. ingår inteDäremotomstartensom

nystartade dotterbolag eller verksamhet tagits dennaöver, ävensom om
registrerats om.
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leddesinvandrare. dessa företag 23andra generationens Av procent av
gällerhade ledning. detoch Närkvinna 8 procent gemensamen

underrepresenterade i till-invandrare aningbranschfördelning är en
invandrarbakgrund drev årverkningsindustrin. med 1996Företagare

landet. innebärexisterande småföretagen i Dettade12 attprocent av
klart högre andelinvandrarbakgrund stod förmed av ny-enpersoner

andel existerade företag.företagandet derasän av
fem-utvecklingen nyföretagande undertabell redovisas6I enav

Utvecklingen nyföretagandet bland invand-årsperiod 1993-1997. av
kan delas i distinktaunder de tio årenrarbefolkningen tresenaste

faser 1980-talet föllinledande under delenEfter uppgång avsenareen
1991.3 ganska lågtunder Efter ha legatnyföretagandet kraftigt år att

antalet nyetableringar tillexploderadeunder åren 1991-1993 en ny
invandrarföretag under årgenuint 1994,rekordnivå med 2805 nya

jämfört medökning med hela år 1993.vilket betyder 52 procenten
genuintrekordnivå med 760Under år nåddes 51995 ännu nyaen ny

harUtvecklingen nyföretagande bland invandrareinvandrarföretag. av
hög nivå, på omkring 000sedan dess på 5änstagnerat, nyaenom

företag år.per
företag, vilketomkring genuintUnder år startades 5 2001997 nya

minskadenyföretagandet planade och till och med något.innebar utatt
rekordåret dock endastföretag liggerSkillnaden 1996 5 900 straxmot

skett inomNyföretagandet har till 93utanför felmarginalen. procent
med nio procentenheter jämfört medvilket ökningtjänstesektom, är en

andel 84 %.1996 års
stadiga ökningförklaringar till dennadå förVad finns av nya

1990-talet Minskningen ökningstakteninvandrarföretagandet under av
Sverigeöverraskning med tanke på dåinte någonunder år 1992 är att

ekonomiska nedgång. Uppgången årefterkrigstidensupplevde största
Visserligen följer nyföre-lika lättförklarlig.emellertid inte1994 är

nyföretagandet i övrigt, konjunk-invandrare, liksomtagandet bland
utvecklingen i den svenska ekonomin inga-svängningarturens varmen

förändring medkan förklara ökningstark det rimligenlunda så att en
kan kon-perioden Vad däremotunder 1993-1996.63 procent som

började öka kraftigt is.k. bidragetdetatt starta-egetstateras var
bidraget företrädesviskorthet innebäromfattning. I attstarta-eget

2 någon säkerställd skillnad mellandet föreligger inte statistisktObservera att
gäller åren 1991-1993.åren och 1997.1995 Detta även

3 Najibbeskrivning perioden 1997: In-utförligare 1985-1991För av seen
Småföre-kiosker pizzerior, i red.,vandrarföretag inte bara och Bo Persson-

forskningsfält i förändring.Entreprenörskap och Jobbentagande, ett-
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arbetslösa nyföretagare får motsvarande A-kasseersättning under sex
månader för företag.att starta eget

Tabell Antal företag och deras anställda, fördelat pågenuina nya
1993—97.4invandrarföretag och företag, årenövriga

Nyetable-
ringar,

genom-
Kategori 1993 1994 1995 1996 1997 snitt åren

1993-97

Antal företagnya :
invandrarföretag 3 480 280 760 6605 5 5 5 170 0705-
övriga företag 830 25 800 660 2115 21 270 23 550 18 500-
båda 19 310 08031 27 420 26 930 28 720 26 700grupperna-

Antal anställda
i företag:nya

invandrarforetag 3 830 6 580 10 770 91011 11 780 9 000-
övriga företag 61 170 59 190 49 220 47 300 53 510 54 100- 4båda 65 000 65 770 59 990 52 210 65 290 61 600grupperna-

Antal anställda
företag:per nya

invandrarforetag 1,10 1,25 1,87 2,10 2,28 1,78-
övriga företag 3,86 2,29 2,27 2,22 2,27 2,92-
båda 3,37 2,12 2,19 1,94 2,27 2,31grupperna-

Källa: SCB/NUTEK: Nyföretagandet i Sverige, flera årgångar.
1999.5Uppgifter för kommer finnas tillgängliga1998 fore juliatt

tabell redovisas ocksåI 6 utvecklingen antal anställda år samtav per
antal anställda företag. deAv 200 företagen för år5 1997per nya
beräknas uppskattningsvis 11 800 sysselsatta,personer vara varav ca

räknasFöretaget verksamheten helt nystartad, verk-när ärnystartat närsom
samheten har återupptagits efter ha varit vilande i minst två år, elleratt när man

med verksamhet tidigare hafi anställd.startat eget en man som
5 30Helårsuppgiñer CFAR bygger normalt på de företag fanns i registret denur som
november det aktuella året.
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Även minskning från år då6 200 på heltid. detta 1996personer var en
de företagen beräknades sysselsätta 11 900 personer.nya

perioden genomsnittliga antalet anställdaUnder 1993-1997 har det
företag från till inom invandrarföretagen.ökat tvånyttper en personer

har utvecklingen för de övriga företagen varit negativ underDäremot
period från fyra anställda företag till anställdatvåsamma per per-

ökning för invand-företag. trolig orsak till denna låga viktigaEn men
tjänstesektoremararföretagen dessa oftare verksamma inomär äratt

och inte i jordbrukssektom, tillverknings- och byggnadsindustrin, där
den kraftigaste sysselsättningsminskningen har skett under lågkon-
junkturen.

redovisar för-tendens blir tydligare i tabellDenna 7ännu när man
ändringar i fonn index med basår. delenår 1993 I övreav som av
tabellen ungefär utveckling för såväl invandrarföretagandeses samma

för övrigt ökning underföretagande, dvs. 50nästan procentsom
nedre halvanperioden det gäller antal sysselsatta1993-1997. När av

itabellen skiljer sig däremot utvecklingen. Antal sysselsatta de nya
ochinvandrarföretagen har tredubblats mellan åren 1993 1997änmer

medan antal sysselsatta i övrigt nyföretagande har gått tillbaka till 87
års nivå.1993procent av

anställda, fördeladeTabell Förändring nyföretagande och deras på7 i
företag,invandrar- och index: åren 1993 -199övriga

Basår
Kategori 1993 1994 1995 1996 1997

företagAntal nya :
invandrarföretag 152 166 163 149100-
övriga företag 163 137 135 149100-
båda 100 161 142 139 149grupperna-

Antal anställda :
invandrarföretag 100 172 281 31 1 308-

företagövriga 87100 97 80 77-
båda 100100 101 92 80grupperna-

Källa: SCB/NUTEK: Nyföretagandet i Sverige, flera årgångar.
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Tabell Andel manlig och8 kvinnlig ledning de företagen åreni nya
I 993 -I 99

ÖvrigaInvandrarfifiretag företag
Manlig Kvinnlig ManligGemensam Kvinnlig Gemensam

9931 68 20 12 70 20 l 0
9941 66 25 9 69 23 8

l 995 69 23 8 70 23 7
l 996 69 26 5 69 26 5
1997 65 29 67 28 5

Källar NyföretagandetSCB, i Sverige flera årgångar.

Könsfördelning företagsledarnaav

tabellI 8 visas andel manliga kvinnliga ledare avseenderesp.
invandrarföretag respektive övriga företag. de genuintAv nya
invandrarföretag startades under år leddes1997 65 procentsom av

29 kvinnor och 6 ochmän, procent procent gemensamtav av en man en
kvinna. Sammanlagt innebär detta kvinna med och startadeatt en var

tredje företag under år 1996.vart nytt
Kvinnornas andel såväl bland invandrarfdretagen bland övrigasom

företag har ökat de åren bekostnad företag medsvagt senaste tre av
ledning. Antalet företag i Sverige drivsgemensam som av en

invandrarkvinna enligt nyligen genomförd enkätundersökningär en
procent24 Med hänsyn till felmarginalema finns det alltså intetaget

något entydigt pekar kvinnor för högrestår delattsom en av
nyföretagandet deras nuvarande andel existerande företag.än av

Nyföretagandets regionala variationer

regionala variationemaDe i nyföretagandet tycks i ochmångt mycket
fråga stad och land. Stockholms län ligger i klass för sigvara en om en

med 40 alla invandrarföretag i landet, följtnärmare procent av nya av
Göteborgs och Bohus län Skåne län med vardera 13samt procentca av
invandrarnas nyföretagande. Gotlands och Jämtlands län hade lägsta
andelar med mindre 1 alla invandrarföretag i landet. Närän procent av
det gäller invandrarföretagens andel i länets företag så uppvisarnya

6 SCB: Småförctagens villkor och verklighet år Gäller företag1996. aktiva med färre än
20 anställda.

.
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Stockholmsföljtmed 24andelenVärmlands län den högsta procent, av
och sistSödermanlands länlän %och Bohus 23och Göteborgs samt

respektivemed 6 7Jämtlands länGotlands ochligger procent.
invandrarfolkmängdensbaradet inteStockholms längällerVad är

relativtandelenden höga utmär-koncentration även settutangersom
i allmänhet.företaglokalisering smågällerlän detker sig detta när av

närhet tillgeografiskpåverkanharfaktorerregionala ärDe störstsom
finns till-detväxandemarknadermarknad, företagens är samt attatt

ellerglesbygdandelföretagande. medLänförebilder igång på stor
högtförutsättningar förgenerellt hatycksbruksorter ettsämresett ny-

undantag.enstakadet finnsföretagande även om
i åldern 16-64invånare000etableringsfrekvensen 1tillSer perman

övrigt företa-och förinvandrarföretag 5,2genomsnitt föriår den 5,4är
etablerings-illustrerartabelloch 9Nedanstående kartagande.

invandrarföretaggenuintantaletfrekvensen år 1997, mätt pernyasom
Även storstäderna högsthär liggeri åldern 16-64 år.innevånarel 000

posi-den högstaintaroch Bohus länGöteborgsskogslänen lägst.och
ochUppsala%,Stockholms län 7,1kommerdäreftertionen 8,2 %,

etablerings-hade lägstaGotlandvardera.%Hallands län 5,7
riksgenomsnittet.förhållande tillifrekvensen 2,7 %
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Regionala nyetablerade företagvariationer år länsvis1997, för-av
delning.

Invandrare Övriga

Etableringsfrekvens70

Källa: Nyföretagarstatistik, SCB, bearbetningar Ali B. Najib.av
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Tabell Nystartade företag åldern1 000 invånare 16-64 år,iper
länsvis fördelning, invandrar- och företag, år 1997.Övriga

invandrarforetag Alla företagNya nya per
invånare invånare år1 000 000 16-641per

år16-64
Län Etablerings- Etablerings-Rang- Rang-

frekvens ordning frekvens ordning

Göteborgs och Bohus län 8,2 l 6,1 2
Stockholms län 7,1 2 8,3 l
Uppsala län 5,7 3 5,4 3
Hallands län 5,7 4 4,6 5
Blekinge län 5,5 3,9 135
Västernorrlands län 65,5 4,2
Västerbottens län 195,4 7 3,6
Skåne län 5,0 8 4,9 4
Södermanlands län 4,4 9 4,2 6
Kronobergs län 4,3 10 3,8 14
Värmlands län 4,3 1l 3,4 21
Gävleborgs län 4,3 12 4,1 10
Östergötlands län 4,2 13 4,1 9
Älvsborgs län 4,1 14 4,2 7
Norrbottens län 4,1 15 3 18
Västmanlands län 4,0 16 3,8 16
Örebro län 3,8 17 3,8 15
Jönköpings län 3,7 18 3,7 17
Dalarnas län 3,5 19 4,0 11
Skaraborgs län 3 20 3 22
Jämtlands län 3,3 21 4,0 12
Kalmar län 3,2 22 3,1 23
Gotlands län 2,7 23 3,5 20

Hela riket 5,25,4

Etableringsfrekvens antal genuint företag/ innevånare.l 000nya
Källa: NUTEK/ årSCB: Nyforetagandet i Sverige 1997.

På år kan förändringar i den inbördesiaktta ganska storasenare man
ordningen mellan länen rangordnar dem efter etable-när man
ringsfrekvens. skillnaden iEtt skälen till detta mellan länenär attav
mellersta delen i tabell liten. Nio län visar etablerings-9 ganskaär en
frekvens på mellan och gäller både invandrarföretagare4 och detta5



226 Bilaga 1999:492 SOU

och svenska företagare. Små förändringar i etableringsfrekvensen kan
alltså utslag i rangordningen och de flesta förändringarna rörstorage
sig faktisk inom felmarginalen. kan dock finnas skäl misstänkaDet att

eftersombidrag spelar roll här detta stöd i mångaävenatt starta-eget en
femtedelarlän erhålls drygt två de genuint invandrarföre-av nyaav

Länsarbetsnämndemas prioritering vissa invandrargruppertagen. av
kan alltså innebära märkbar påverkan på antalet invandrarföre-en nya

mekanism inte har med de grundläggande förutsätt-tag genom en som
Regionalt finns flertalningarna för företagande det län,göra.att sett ett

invandrarföretagendär minst hälften de nystartade år hade1997av
hjälp bidrag. andelen företagaremed Den störstastarta-egetstartats av

bidrag återfinns i Norrland, Norrbottensfått länstarta-eget t.ex.som
och Västerbottens län.

Sammanfattningsvis kan alltså konstatera det genuinaattman
nyföretagandet bland invandrare fortfarande mycket högt,är trots att
den inhemska efterfrågan Vad ligger då bakom det relativtär svag.

företag förklaring säkert det finns visshöga antalet En är attnya en
faktorer människors ochframtidstro, vilket deär styren somav

faktor den högaföretags benägenhet investera. troligenEn äratt annan
bidraget.arbetslösheten i kombination med det s.k. Starta-starta-eget

arbetsmarknadspolitisk åtgärd innebär denbidraget är atteget somen
sin tidigare a-kassenivå underarbetslöse behåller ersättning på sex

hon vill Betalningsansvaret flyttas dåmånader han eller starta eget.om
från till länsarbetsnämnden. Under år 1997 erhöllA-kassanöver

företag dettade invandrare startade bidrag.41 procent nyaav som
eftersomInvandrarkvinnors andel betydligt drygtstörrevar varannan

viktigt komma ihåg uppgiften förkvinna fick detta bidrag. Det är attatt
riksgenomsnittet inte fullständig bild eftersom storstadsregioner-ger en

traditionellt har jämförelsevis lågi synnerhet Stockholms län,na,
arbetslöshet andel nyföretagandet. flera fall visar lands-Istormen av
ortslän drabbats hårt arbetslöshet på 50över procent startaextrasom av
eget-bidrag.

företag inte hade till-sannolikt så många dessaDet är att av nya
erhåller ersättning frånkommit detta stöd. Omutan en person som

mister eller hon hela sin ersättningarbetslöshetskassan hanstartar eget
Arbetslösa alltså för mycketoch "åker systemet". är utsattaut enur

kraftig marginaleffekt grund gällande a-kasseregler des.k. på av om
affärsidé. Baksidan denna åtgärd heter undan-skulle vilja sinpröva av

företag Subvention riske-trängning existerande att statensgenomav
överetablering och snedvriden konkurrens.rar
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för invandrareseuropeiska länderVad andragör
företagande

relativt invandrad befolk-flesta europeiska länder harDe storensom
Nederländerna har speciellaStorbritannien, Frankrike ochning pro-

för främja företagande bland invandrare.attgram
västeuropeiska län-och 1980-talen blev mångaRedan under 1970-

länderföretags betydelse för ekonomin.der medvetna dessa Deom
företagande bland invandrare kunde ocksåhade hög gradsom en av

i företag, relativtsysselsättningsökning dessakonstatera sett varsomen
majoritetsbefolkningen.småföretag ägdes Dettai de ärstörre än som av

drabbats hög arbets-i utsträckningviktigt eftersom invandrare stor av
löshet under år.senare

betydelsenden ekonomiskatakt med blev medvetenI att omman
satsningar det etniska företagandet.länder också ökat sina påhar dessa

för stimulera nyföre-skapades speciellaPå många håll attprogram
invandrare. stödprogrambland minoriteter och Dessatagande etniska

finansiell hjälp ökadinfonnationskampanjer, riktadinnehöll bl.a. samt
har utökats ochoch utbildning. Hjälpensatsning på rådgivning även

i Storbritannien.stödaktörer finns exempelvisprivata nu
Kanada, Storbritannien,Sedan 1980-talet har framför allt USA,

utformaansträngningar förFrankrike och Nederländerna gjort stora att
etniskt företagande Najib, 1991. Grovtspeciella avsedda förprogram

företagspolitiska åtgärdsprogram. Detkan urskilja två typersett man av
till invandrarföretag, medan denöka stödetinriktat påär attena mer

hinder och i stället skapa klimatförsöker minimera direktaandra ett
förutsättningar för företagstillväxt,bättre attt.ex. genomsom ger

rådgivningsverksamheter. Naturligtvis,speciella kredit- ochunderlätta
sammansättning i dessa länder, vil-invandrarbefolkningensskiljer sig

länder-anpassningar till de enskildaket också betyder olika behov och
trender i dendock konstatera antalförutsättningar. kanMan ettnas

och invandrare.riktar sig till etniskaföretagspolitik gruppersom

invandrar-subventioner till samtligasällan generellaMan0 ger mera
utvaldaselektiva stödåtgärder tillföretagare, i stället påutan satsar

etniska och/eller invandrargrupper.grupper
stödåtgärdermånga deSelektivitet något präglarär av som0 som

läggerländer. innebäråterfinns i dag i västeuropeiska Detta att man
deaffärsidéer och produkter, såmycket vikt vid bedöma attstor att

klara sig ocksåprojekt har bäst förutsättningar extraatt gessom
stöd.
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Från ha bland olika etniskaatt uppmuntrat att starta eget0 grupper,
visar benägenhet stödja tillväxt och kvalitets-större attman nu en
förbättringar kan leda till långsiktiga effekter.som
Fortfarande nyföretagandet i de flesta västeuropeiska ländernaär ett0
viktigt insatsområde. Storbritannien, Frankrike,I Belgien, Neder-
länderna och Tyskland där arbetslösheten fortfarande mycketär-
hög bland invandrare invandrare och etniskauppmuntrar man-
minoriteter till lösa sin arbetssituationatt att starta eget.genom
Arbetslöshetsunderstöd till invandrare för finns fortfa-att starta eget0
rande i dessa länder, ansökningskraven tenderar skärpas.attmen

knytsNumera stöden ofta med utbildningsprogram ochsamman
fadderverksamhet.
Målsättningen i Storbritannien i dag inte i lika utsträckningär stor0

tidigare inriktad öka andelen nystartade etniska företagattsom
och invandrarföretag varje år, desto ökapå förutsätt-utan attmer
ningarna för tillväxt och överlevnad. harHär också etableratman
och utvecklat speciellt stödprogram till olika invandrar-ett anpassat
företagargrupper i landet. Under har decentraliseringårsenare av
dessa stödprogram, ända på lokal nivå, blivit allt viktigare.ner
Lånegarantier och räntesubventioner används i hög utsträckning för0

invandrares företag i Frankrike och Nederländerna.stötta Frank-att
rike har dessutom speciellt stödprogram till företagare i den s.k.ett
andra generationen.

Sammanfattning

Antalet invandrarföretag har ökat markant under de åren isenaste
Sverige. Detta troligen effekt både strukturella förändringarär en av
och kulturella faktorer. Officiell statistik visar antalet nystartadeatt
invandrarföretag har ökat under perioden från1993-1997 omkring
3 500 till 5 500 årligen. vissEn nedgång, till följd låg-starter av
konjunkturen, kunde skönjas under år Allt1997. tyder dock på dettaatt

tillfällighet ochär andelen invandrarföretag kommer ökaatt atten
under de åren.närmaste

finnsDet i dag omkring 65 000 invandrarföretag, vilket motsvarar
drygt 12 småföretagsbeståndet i landet. innebärDettaprocent attav
invandrare fortfarande underrepresenterade i förhållande tillär det
totala antalet företag. Invandrare dock välrepresenterade blandär
nyföretagargruppen. Personer med utländsk härkomst uppgår i dag till

femtedel alla nyföretagare och därmed viktig potentiellutgören av en
källa för entreprenörskap i landet. Många invandrare kommer från
länder där småföretagande fortfarande omfattande i Sve-eget är änmer
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defall lyckasföretag och i mångafler invandrarerige. Allt startar eget
familjen, släkthjälp frånsina tackverksamheteretablera storvareegna

inkomstkrav.arbetstider och lågalångaoch vänner samt
där detjänstesektoremainomåterfinns främstInvandrarföretagen

iantalet sysselsattatotaladet84 %sysselsätter merparten av
tjänstesektom han-domineradeochinvandrarföretagen. ärDen största

femtedelar 39 %tvâsysselsätterdel, hotell och nästanrestaurang som
invandrarföretagen.inomalla anställdaav

i mångtinvandrarföretagandet tycksvariationema iregionalaDe
tredjedelartvåoch land.fråga stad Nästanmycketoch avomvara en

Stock-storstadsregionema.tilllokaliseradeinvandrarföretagenalla är
allafemtedelartvåför medi klass sigholms län ligger närmare aven

län medlän Skåneoch Bohusföljt Göteborgsinvandrarföretag, samtav
vardera 13 procent.ca

lokaltdock små ochförblirinvandrarföretagflestaDe startassom
effektekonomiskakan derasdettabegränsade under sin existens. Trots

ochomsättningisamhällsnyttatill betydande term avsummeras en
ochlokal konkurrensvitaliserandeVidare skapar desysselsättning. en

betydel-mycketkanekonomiska dynamikentill denbidragderas vara
generations-andraförebilder förkan de tjänasefull. Dessutom som

företagare.vilket i sin kaninvandrare, tur generera nya
sysselsättningseffekttillenbartintressetbegränsarRedan om man

Invandrarföre-mycketekonominideras betydelseframstår stor.som
småföre-ide sysselsattadag drygtsysselsätter i 15 procenttagen av

tillindirekta bidragdirekta ochandradärtill derasLäggertagen. man
betydligtdenekonomisk utveckling kan större.vara

medjämförelseinternationellvanskligtmycketDet göraär att en
det förekommerEftersominvandrarföretagandet.stöd tillavseende på

dessaförändrasoch dessutomolika nivåerolika stödfonner påmånga
framgår dockjämförelse. Detsådanständigt, blir det svårt göraatt en

ochinvandrarestimuleraförsökereuropeiska länderfleraklart att
dendärmed minskaochföretagtilletniska minoriteter startaatt egna

Stöd-invandrarbefolkningen.blandmycket höga arbetslöshetenofta
för dessaunderlättaförområdentäcker spektrumpolitiken attett av

reducera byrå-kompetens,företagarnashöjaattt.ex.grupper, genom
betingelsema.finansielladeförbättraoch regleringarkrati samt att

dock iförekommerinvandrargruppematill enbartRiktade stödinsatser
ochi Kanada USA.ländervästeuropeiskautsträckning imindre än
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Sammanfattning

Syftet med denna skrift identifiera och analysera hinder förär att eget
företagande bland med utländsk bakgrund generellt till-ettpersoner ur
växtperspektiv.

Kapitel analyserarl och utvecklar innehållet i regeringens proposi-
tion integration 1997/98:l6 med tillväxt i fokus. Samhälletsom
mångfald definieras här nationellt utvecklingskapital och deettsom
regionala tillväxtavtalen instrument för främjapresenteras attsom nya
mångfald och integration. bakgrundMot detta konstateras denattav
nuvarande integrationspolitiken blivit överflödig i och med dess målatt
sammanfaller med den regionalpolitiken för tillväxt.nya

Kapitel 2 föreslår frånövergång integrationspolitiken tillen en re-
gionalpolitik för tillväxt med fokus på introduktionen nyanländaav
flyktingar. arbeteKommunernas med tidigt introducera flyktingaratt
till självförsörjning och företagande föreslås knytas till det regio-eget
nala arbetet med tillväxtavtalen. konsekvens med detta föreslås bl.a.I

det administrativa för ersättningama förstill kommunernaatt ansvaret
från Integrationsverket till länsstyrelserna för medlen skallöver att

kunna strategiskt fördelas till kommunala introduktionsprogram med
utgångspunkt i de skilda förutsättningar för tillväxt, arbetsmarknad och
näringsliv finns i varje län.som

Kapitel 3 lägger fram förslag syftar till främja tillväxt medattsom
utgångspunkt i småföretagsdynamik baserad regionalapå nätverken
och lyfter fram det sociala kapitalets roll tillväxtmotor vid sidansom

det finansiella kapitalet. Vidare förelås särskilt mål föratt ett ent-av
reprenörskap införs i läroplanen för grundskolan så eleverna tidigtatt
kan stimuleras till företagande yrkesaltemativ.eget ettsom

Kapitel diskuterar4 de negativa konsekvenserna för tillväxten som
hänger med den fatalistiska kostnads- inkomst-på ochsamman synen
utjämningen mellan kommunerna. bakgrund före-Mot denna analysav
slås statsbidrags- och utjämningssystemet omvandlas till samlatatt ett
utvecklingskapital strategiskt fördelas till kommunerna och regio-som

inom för tillväxtinriktad budgetprocess. rollStatensnerna ramen en
föreslås därmed frånövergå fördelare bidrag till till-att vara en av en
växtfrämjande investerare.
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Integrationspolitik med1

tillväxtstrategier i fokus

kartlägga särskilda hinder förUtredningens uppdrag attavser personer
företagmed utländsk bakgrund och utveckla Diratt starta egna

kan dock konstatera sådant uppdrag borde i1998:1. DetIn att ett ses
sammanhang med utgångspunkt i den integrations-generelltett nya

vikten integration frågapolitiken, betonar attav se som en omsom
politiken kantillväxt. bakgrund den det hävdas detMot attav nya som

tillväxt hindrar samtidigt integration, varvid företagandehindrar eget
viktig del.utgör en

Tillväxtpolitik istället för socialt1.1

omhändertagande

integrationspolitiken kan definieras paradigmskifteDen ettnya som
från invandrarpolitik baserad på socialt omhändertagande tillen en

resursutnyttjandepolitik, där tillväxt och står i fokus.
Socialbidrag för närvarande den vanligaste försörjningskällan förär

Regeringennyanlända invandrare. detta olyckligt fleraärattanser av
Erfarenheter visar bl.a. långvarig försörjningskäl. social-att genom

bidrag leder till passivitet och försvårar för den enskilde komma iatt ut
arbetslivet.

Integrationspolitiken skall i huvudsak inriktas stärkapå denatt en-
för egenförsörjning.skildes förutsättningar stå mål kan dockDettaatt

grundläggande förändringar iinte åstadkommas dagensutan systern,
vilket fortfarande till alltför del kännetecknas socialpolitiskastor av
åtgärder, för det resulterar i långvarigt bidragsberoende imesta ettsom

första socialbidrag.form i handav
för detta passiva omhändertagande har betalatInom staten utramen

miljarder kronor till landetscirka kommuner mellan åren 1991 och30
mellan och flyktingar1998. Resultatet 6 16 dessa stårär att procent av

för egenförsörjning efter introduktionsperiod tabellenpå 3,5 år seen
nedan.
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KällaEgenforsörjningAntal mottagna
årEfter 3,5flyktingar

Inrikesdepartementet 19976 %18 5001992:

Invandrarverket 199816 %1993: 25 220

Invandran/erket%161994: 62 335
Kommunförbundet 1998

bland flyktingaregenförsörjningmedAndel iBild procentpersoner
och 1994.1992,1993mottagna

kommuner.respektive i1988 41gjorda åren 1997Undersökningar

försörj-medönskvärtdärför detRegeringen är ett annatattanser
i introduktionsprogramdeltarför demsocialbidragningsstöd än som

96.1997/98:16,prop. s.
introduktions-betalamöjlighethar kommunernaSedan år 1993 att

kom-omfattas detandraskyddsbehövande ochtillersättning som av
i introduktionsprogram.deltarflyktingmottagandet ochmunala ettsom

introduktionsersättning.valt införaharsextiotal kommunerEtt att
dessa erfaren-vidare bygga påviktigtdetRegeringen är attattanser

heter.
egenförsörjningsmåletinriktning påbakgrund dennaMot anserav

utsträckningsocialbidrag i sålämpligtdet interegeringen storär attatt
invandrare. in-nyanlända Ennormalförsörjningen föri dag utgörsom

deltagande iaktivtkopplad tilltroduktionsersättning ettär ettsom
därförförsörjningsstöd. Detlämpligare ärintroduktionsprogram är ett

ochintroduktionsersättninginför ersätt-fler kommuner attönskvärt att
96.1997/98:16,socialtjänsten Prop.utanförhandläggsningen s.

nationelltMångfald1.2 som

utvecklingskapital

flera vik-tillväxtinriktning framgårintegrationspolitikensDen avnya
kapitel fast-propositionens 71997/98:16.propositionen Idelartiga av

följande:slås

ekonomiska perspektiv. Genomsociala ochcentralt utifrån bådeArbetet är
blirsocialt sammanhang,samhälleligt ochideltar individenarbete ett en

45ekonomiska tillväxten.bidrar till denproduktionen ochdel av
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Genom ovanstående knyter den integrationspolitiken individensnya
delaktighet i samhället till möjligheten bidra till den ekonomiskaatt
tillväxten. På så blir individens växtkraft utgångspunkt för del-sätt en
aktighet i samhällslivet och tillväxten plattform för integrations-en
arbetet. Utebliven integration blir således bortfall tillväxt:ett av

dagI många arbetslösa står utanför arbetsmarknaden undergrävs väl-när
färden samtidigt de sociala och ekonomiska klyftoma i samhäl-växersom
let. Detta slöseri med mänskliga .... dem invand-Hosär ett resurser som

till finnsSverige många kompetens och kunnande interat personer vars
utnyttjas. människor skulle bidra tillDessa kunna den ekonomiska tillväx-

de förväwsarbetade. Prop. 1997/98: 16, 45ten om s.

Genom tillväxtmålet för integration den propositionen be-ser nya
folkningen med utländsk bakgrund utvecklingskapitalettsom som
måste tillvara på samhällets alla nivåer:tas

alltmer intemationaliseradeDet samhället skulle kunna betydandegöra
vinster tillvara det humankapital finns i befolkningen iatt tagenom som
form språkkunskaper och nätverk i andra länder. Prop.av ex.
l997:98:l6, 45s.

Integrationspolitiska propositionens paradigm för mångfald som
nationellt tillväxtinstrument inriktas förhållanden och mekanismerpå i
hela samhället och inte den gamla invandrarpolitiken primärtsom som

riktad på invandrare och samhällets relationer till dem. Mångfaldenvar
bör forutgångspunkt den generella politikens utformning beto-tas som

den integrationspolitiska propositionen.nar nya
bakgrundMot tillväxtmålet för integration betonar den integra-av

tionspolitiska propositionen avsnitt samhällets mångfald bör7.1 att
arbetslivet och återspeglas i arbetslivets alla s. 45.genomsyra grenar

Intemationaliseringen ekonomi och näringsliv ställer allt kravstörreav
förnyelsepå och kreativitet. flera minst iländer, inte USA ochI Stor-

britannien, betraktas mångfald i kultur och arbetsliv vitalise-som en
rande kvalitets- och kompetenshöjande egenskap. Många företagsamt
och myndigheter medvetet på öka mångfalden bland sinasatsar att
anställda har särskildaoch för detta.program

integrationspolitiska definierarDen propositionen samhällets mång-
fald tillväxtfaktor med utgångspunkt i allt globaliseradsom en en mer
ekonomi:

Globaliseringen och den allt konkurrensen mellan länder ställer kravstörre
på alla i landet tillvara, inte minst de finns hosatt tasresurser resurser som

med erfarenhets- och kunskapsbakgrund inte förvärvad iärpersoner som
Sverige. ökad mångfaldEn i verksamheten kan innebära fler marknads-
andelar, lönsamhet, högre produktivitet Regeringen välkomnarstörre etc.
denna utveckling och fram insikten mångfaldens betydelseemot attser om
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övrigt.får spridning i näringslivet liksom i samhället i Prop.ännu större
1997/98:16, 46.s.

generellt samhällspolitiskt paradigm för mångfald tillväxt-Ett som
faktor kan uttryckas i systemteoretiska och operationaliseras påtermer
följande sätt:

utvecklingskapitalBild Mångfald nationellt med utgångspunkt isom
1997/98:16.prop.
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Mångfald global konkurrensfaktor1.3 som

Bland de länder lyckats med utnyttja mångfalden tillväxt-attsom som
faktor citerar propositionen särskilt Storbritannien och dessaUSA. I
länder frågan inte längre hur samhället skall lösa invandrarnasär pro-
blem, vilka samhällsproblem invandrarna kan bidra tillutan attsnarare

erfarenheterlösa. Internationella från bl.a. Kanada, och AustralienUSA
visar på integration har övergått från invandrar-snävtatt ettsynen
perspektiv till global integrationsstrategi. dessaI länder haren en ny
tillväxtstrategi vuxit fram använder olikheter i kulturbakgrundsom som

konkurrensfaktor.en
Australien, Kanada och börjar tala diversityI USA man om som

tillväxt- och innovationsbefrämjare. Australien finns särskiltI etten
regeringsorgan Office of Multicultural Affairs till attsom ser- -
näringslivet mångfald för klara denpå globala konkurrensen.satsar att

Kanada baseras hela ekonomiska politikenI den på mångfald som
för tillväxtekonomisk och global konkurrensfaktor. harI USAmotor

många arbetsgivare sedan länge arbetat med skapa kreativa lag medatt
hjälp diversity-faktom.av

företagensDe amerikanska åtgärder omfattar rekrytering för att
medvetet öka mångfalden i företagslivet, belöningssystem ärsom
kopplade till mångfald, krav på ledaregenskaper och karriär-nya

förutveckling Detta kallas i dag managing diversity. Inomm.m.
managing diversity skiljer mellan mångfald.intern och externman

mångfald syftar på arbetsstyrkans inneboende kreativitetIntern
workforce diversity. har redan mångfald och vill utnyttjaFöretaget
potentiella fördelar heterogena arbetsstyrkor, eller så önskar före-av

öka mångfalden, eftersom har insett fördelarna. Externtaget man
mångfald syftar på företagets strategier produkterna ochatt anpassa
marknadsföringen till mångfaldig kundbas. kan skeDettaen genom

drar mångfalden bland de anställda. företagDeatt nyttaman av som
på mångfald alla tänkbara tillverkande företag,ärsatsar sorter:av

kunskapsintensiva företag, försäkringsbolag, restaurangkedjor och
myndigheter. managing diversity har blivit så central inomAtt det
amerikanska näringslivet beror på har insett alla de fördelaratt man

mångfaldig arbetsstyrka kan Med tanke på den ökandesom en ge.
internationaliseringen och globaliseringen företagen blir det lättareav
för mångkulturella arbetslag analysera marknadsbehov, livsstilaratt
och konsumtionsbeteenden hos kunder världen över.

diversityManaging perfekt redskap för hantera den globalaär ett att
marknaden. Genom utnyttja mångfalden global konkurrens-att som en
faktor kommer första plats iUSA den globala konkurrenslistan.
USA uppvisar mångfald Europa det gäller den indust-större än nären
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inommycket del sin industririella utvecklingen. USA har stor aven
flyg, telekommunika-högteknologiska branschersnabbt växande som

fort-industri präglastioner, elektronik, precisionsinstrument. Europas
verk-till exempel metallindustri,farande traditionella branscherav -

på mång-Tack satsningentygsmaskiner, livsmedel och papper. vare
Östasien industri-i övrigafald har marknadsandelarUSA änstörre

Östasien växande marknader. Närfinns världens snabbastländer. I
de konsulter ochexpanderar där använderamerikanska företag

marknadernasvärlden för hanteraarbetskraft från denna del attav
olika kulturella förutsättningar.

mångfaldArbetsmarknadspolitik för1.4

forand Workers the 21 CenturyWorkforce WorkRapporten 2000 st-
visar hur USA:sAmerikanska arbetsmarknadsdepartementet 1987

framtida satsning mångfald kommerpå ut:att se

democh beräknas 85Mellan åren1986 2000 procent som nyan-av-
invandrare eller kvinnor.minoritetsgrupper,ställs vara personer ur
beräknas rekryteras inommiljoner invandrareMellan och 6,84-

olika företag till och med år 2000.

genomförde årand DevelopmentAmerican Society for Training
mångfald.satsning påundersökning angående företagens1991 en

uppmärksammattillfrågade hadeResultatet visade de73 procentatt av
År 1994managing diversity ökat.Sedan dess har intresset förämnet.

organisationer medföretag ochdet 56 USA:s änprocent mervar av
utbild-i sinform diversity100 anställda hade någon programavsom

organisation.ning och
invand-mobiliseraekonomin har förmågaamerikanskaDen attstor

baserad påtillväxtstrategiintegrerad del global ettrare som en av en
produktions-skattetryck och lågaföretagsklimat med lågtettgynnsamt

i dag denkostnader. Tack denna strategi USA störstaär mottaga-vare
slagit sigföretag harUtlandsägdautländska direktinvesteringar.ren av

före-anslog utlandsägda1980-taletned i i snabbt ökande takt. PåUSA
amerikanskavadforskning och utvecklingi tillUSA äntag mer pengar

utlandssatsningar1990-taletföretag gjorde. hade underUSA som var
annorlunda i Sverige. Lan-Situationenknappt åtta BNP. ärprocent av

i OECD.genomsnittet Dedets exportmarknader har vuxit änsvagare
i den svenska Mernordiska marknaderna relativt exporten.väger tungt

ochmedhandelsutbytet EU-tredjedelar det svenskatvå ägerän rumav
utanförhandelspartnemden viktigasteEFTA-ländema. USA är
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Europa. asiatiska ländernaDe har ökat i betydelse sedan 1980-talet
fortfarande för förhållandevis liten del handelsutbytet.men svarar en av

Hemmamarknadens begränsade storlek och företags-ett ogynnsamt
klimat i kombination med Sveriges geografiska läge har spelat en
central roll för de svenska företagens utflyttning. Eftersom Sverige är
något avsides beläget i förhållande till de europeiska och ameri-stora
kanska marknaderna har utlandsetablering varit föredra framföratt

har lettDetta till obalanserad ekonomi med kapital-export. storaen
utflöden, ökad utlandssysselsättning och arbetslöshet på hem-storen
maplan. Sverige kommer på femtonde plats den globala konkur-
renslistan. svenskaDe multinationella företagen hade år 1990 direkt-
investeringar utomlands femtedelmotsvarade landets BNP-som en av
jämför detta med miljarder14 utländska direktinvesteringar i Sverige.

helaNästan ökningen utlandsägandet i Sverige under 1980-talet togav
formen företagsförvärv, medan andelen nyetableringar försum-av var
bar. De kapitalutflödena har påverkat sysselsättningen i negativstora en
riktning. Antalet sysselsatta i den svenska industrin minskade med ca
200 000 mellan 1990-1995, medan antalet utlandsanställda ipersoner
svenska företag ökade med 300 000 Sett utrikeshan-över personer. ur
delns perspektiv kan den befolkning i dag kallas för invandraresom
spela avgörande roll för återupprätta balansen i svensk ekonomi.atten
Genom invandrare dels har kunskaper sitt hemland, dels har bottatt om
och utbildats i Sverige, har de tillägnat sig internationell kompetensen

dem speciellt lämpade för fungeragör exportkanaler förattsom som
det svenska näringslivet. detta krävsFör medveten tillväxtstrategien

tillvara det språkliga och kulturella kapitalet för tillgodosetar attsom
den globala arbetsmarknadens behov arbetskraft med flerkulturellav
kompetens. dag definierasI invandrargruppemas språkliga behov

det exotiska begreppet hemspråk eller modersmål. Under-genom
visningen i olika språk vänder sig till s.k. invandrarelever, någonutan
genomtänkt politisk koppling till det globaliserade näringslivets behov

internationella kompetensforrner. Synen invandrarspråk blirav an-
norlunda vi talade integrerat Sverige där alla språk finnsettom om som
inom landets till för alla. Arbetsmark-gränser görs ett gemensamt arv
nadens måste tillsammans med politiker skapa nationelltparter ett
kontrakt Sveriges kulturella och språkliga mångfald motorom som en
för ekonomisk tillväxt och global konkurrens. Staten måste sanera
bland bidragen och socialförsäkringssystemen och påsatsa resurserna

utnyttja landets kulturella språkliga kapital för befrämja närings-att att
livets globala konkurrensförmåga. Sverige har i dag språkkapital påett

hundra språk. Och det detta globala kapitalöver i dag måsteär som
mobiliseras för klara den internationella konkurrensen och hanteraatt
den globala ekonomin. Därför måste vi övergå från politik talaren som
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hand till tillväxtpolitik, där Sverigesinvandrarna globalatt taom om en
mångfaldskapital står i förgrunden.

Regionalpolitiken för tillväxt:1.5 en ny
plattform för integration

Mångfald regionalt utvecklingskapital1.5.1 som

Regeringen har i förtillväxtpropositionen Regional tillväxt arbete-
välfärdoch l997/98:62 givit landets regioner möjlighet prövaatt en

samarbetsform för tillväxt. målet för denskapa övergripandeDetattny
regionala näringspolitiken finns iutifrån de förutsättningarär att som
varje region flerstimulera hållbar ekonomisk tillväxt bidrar tillen som
och växande företag och ökad sysselsättning för både ochkvinnor män.

och landsting har mycket skapa lik-Kommuner betydelse förstor att
värdiga levnadsvillkor för alla medborgare i Sverige.

regionala utvecklingsarbetetDet ska baseras på långsiktig, över-en
gripande utvecklingsstrategi för regionalavarje län. Ansvaretför det
utvecklingsarbetet ska huvudsakligen ligga respek-hos länsstyrelserna
tive självstyrelseorganen. Varje regions och för-specifika möjligheter
utsättningar ska utnyttjas och olika aktörersamverkan mellannäraen
och politikområden genomföras. Sveriges regioner har förutsätt-olika
ningar för sitt näringsliv. Varje region har, med utgångspunkt i natur
och klimat, befolkningstäthet, infrastruktur, historiskutbildningsnivå,
näringsstruktur och kulturell bakgrund, tagit fram utvecklingsstra-en
tegi för länet. paradigm för regionalanalys tillväx-Detta är ett nytt om

drivkrafter mångfalden i regionemas förutsättningartens som ser som
regionalt utvecklingskapital. följandeParadigmet kan illustrerasett

sätt:
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utvecklingsstrategi medframVarje region tar en

utgångspunkt förutsättningari sina egna

utvecklingskapital.regionaltMångaldBild som

regionala utvecklingsstrategiema ska utgå fråndeArbetet med ana-
kunskaptillväxt. bredförutsättningarna för Enregionalalyser de omav

hinder ochleder till tillväxtensanalysarbeteregionen och bra attett
kvalitativastatistiska ochkombinationidentifieras.drivkrafter En av

varför utvecklingenutvecklas ochhur regionenpåanalyser ger svar
för kunna prioriteraviktig kunskapsker på visst Detta är attsätt.ett

skaanalysernanäringslivsfrågor. Förregionensolika insatser inom att
kopplingenocksåmed tillväxtavtalen måstei arbetetanvändbaravara

klartdet i analysenåtgärder tydliga såochmellan attvaraprogram
genomföras.behöveråtgärderframgår vilka som

sti-bättre förutsättningarvarje regionTillväxtpropositionen attger
bygger pånäringslivskulturutifrån sin unikautvecklingmulera som

förhållandenamiljömässigakulturella ochsociala,de ekonomiska,
168.1997/98:62,prop. s.

skillnaderkulturellaförhållandendessa avgö-Av mestvaraanses
vilkanäringsliv beror pådynamisktutveckling: Ettrande för regional

fall spelarsådanaföretagande.attityder finns till Iochvärderingar som
skillnader och före-kulturellaroll, iställetstorlek mindreregionens är
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finnsbetydelse. det i vissa regionertagartradition Attstörre gott omav
utvecklings-ofta självgenererandeföretagare förebilder ger ensom

1997/98:62,nyföretagande 168.effekt prop.ett stort s.genom
kulturella mångfaldens bety-den regionala ochinlemmaGenom att

regional tillväxtskapar propositionendelse i tillväxtpolitiken om
sammanflätning integrations-förutsättningar för1997/98:62 avnya

har blivit särskiltgenerella tillväxtstrategiema.politiken och de Detta
i samband medintegrationsfrågomatydligt i de län har funderat påsom

tillväxtavtalen.framtagning de regionalaav

instrument förtillväxtavtal:Regionala1.5.2 ett nytt
grationsarbeteinte

regio-för utarbetandetpropositionen förslås särskiltI ett avprogram
länsstyrel-erbjudittillväxtavtal. Regeringen har under våren 1998nala

initiera,möjligheterförsökslänen självstyrelseorganen,och i attserna,
förstaregionala tillväxtavtalen.arbetet med de Endriva och samordna

näringsliv,partnerskapetuppgift bjuda in det regionalahar varit att -
fackföreningar,handelskammare,landsting, stiftelser,kommuner,

myndighetermedverka. Statligautvecklingsgrupperlokala attm.m. -
ska delta isysselsättningsfrämjande åtgärderbedriver tillväxt- ochsom

arbetet med tillväxtavtalen.
förslag till tillväxtavtalarbetat framSamtliga län har ett somnu

god-hösten. Tillväxtavtalen skabehandla underregeringen kommer att
Tillväxtavtalengälla fr.o.m. årregeringen och börja 2000.kännas ärav

av styrka och svagheter.analysen regionensbörjar meden process som
till-partnerskapet och det regionalaDärefter identifieras det regionala

till till-för utfonnning förslagetväxtkapitalet ligger till grund avsom
växtavtal:
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Varje region förbereder tillväxtavtal medett

utgångspunkt framtagnai den

utvecklingsstrategin

Bild Så tillvdxtavtal fram.växer ett

Tillväxtavtalen och den regionala tillväxtpolitikens ökade betydelse
skapar således förutsättningar för få sammanflätning till-attnya en av
växtfrämjande och integrationsfrämjande åtgärder. finnsHär det stora
möjligheter koppla långsiktiga integrationsåtgärder till det regionalaatt
utvecklingskapitalet.

Bland de län har börjat arbeta med integration i samband medsom
tillväxtavtalen Uppsala och Halland. Uppsala län har inomär förramen
förslaget till regionalt tillväxtavtal med rubriken Integrationett tema
och mångkulturella växtkraft. Utgångspunkten detär attresurser som
svenska samhället präglas i dag mångfald etniciteter, kulturer,av en av
religioner, språk och livserfarenheter. mångfald iDenna länets befolk-
ning och dess kulturer tillfdr dynamisk skaparkraft och bär löftenen

mångsidig utveckling samhälle och kultur. Samtidigt harom en av nya
komplexa samhällsfrågor vuxit fram. betydandeEn del konkretaav
integrationsåtgärder sker inom för den kommunala verksam-ramen
heten. Kommunernas möjligheter och för framgångsrik in-ansvar en

if;
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tegrationsprocess särskilt viktigt uppmärksamma. Andra viktigaär att
landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskas-aktörer exempelvisär

folkrörelsema, föreningslivet, massmedia ochuniversiteten,san,
näringslivet.

samband med arbetet med tillväxtavtalet diskuteras hur integrationI
mångkulturella resurser/aspekter kan berika samhällslivet och bidraoch

ökad växtkraft i Uppsala län.till

exempel diskussionsfidgor kan följande:påSom nämnas

Uppsala län bor de människor har sin bakgrund i andraiVar0 som
länder och kulturer

och utbildningsbakgrund har mångkulturellaVilken kompetens0
länmänniskor i Uppsala

kan på denna kompetensHur taman vara
med bakgrundnätverken för människor dennaHur utser

tvåspråkighet och dubbelVilka företag/branscher kan nytta av
kulturkompetens Intercultural management

får starkare känsla för sin hem-det bidra till tillväxtKan man en0 om
bygd

kulturella identitetens betydelse för bl.a. demokrati ochlokalaDen0
samhälletdelaktighet i

integration tydligare iLänsstrategin för tillväxt och är ännu exemp-
inom för tillväxtavtaletlet Halland. harLänet presenterat ettramen

har tagit frammed integration. arbetsgruppinsatsområde En ettnamnet
för Tillväxt-Integration.till insatsområdetförslag programtext

för Hallands län skapaövergripande tillväxtrnåletDet är att ett
före-alla delar länet leder till fler och växandeföretagsklimat i av som

län utpräglat små-därmed ökad sysselsättning. Hallandsoch är etttag
för flexibilitet och mångfald.företagarlän, vilket förutsättningarger

Ökad flera möjligheteroch handel viinternationalisering ser som en av
förutsättningar,sysselsättning. faktorer viktigatill ökad Dessa närär

bättre föranvända sina invandrares kompetens pålänet vill sätt änett
närvarande.

Under hade viinvånare i Halland ökar kontinuerligt. år 1998Antalet
invånare.med ochphar 272 000 Ca 8ökning l 200 pro-personer nuen

Under åreninvånarna födda utomlands, dvs. drygt 22 000.ärcent av
har Hallands län flyttningsöverskott på 8 2001993-98 ett ca personer.

och omflytt-överskott från utlandethälften dessaNästan är ett avav
från övriga Sverige.ning utländska medborgareav
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Den arbetslösheten bland utomnordiska medborgareöppna är tre
gånger så för övriga. Till detta bidrar i många fall bristandestor som
grundutbildning. Statistiken visar dock andelen med gymnasie-att
utbildning och högskoleutbildning lika bland utrikesär nästan stor
födda bland födda i Sverige. invandrarnaMånga kommer frånsom av
länder, där småföretagande den vanligaste försörjningen. Trots dettaär
har förhållandevis få invandrare kommit under år startatsom senare

efter introduktionstiden på 3,5 år.eget
Det regionala partnerskapet i Halland integrationsarbetetser som en

strategi för öka tillväxten och mångfalden i länet. Många invand-att av
har färdig utbildning och/eller yrkeskompetens med sig irarna en

bagaget till sin hemort. tillsammansDetta med kunskap andranya om
kulturer och eller flera språk viktiga faktorer för utvecklingärett av
företagandet i länet.

Invandrarna viktig arbetskrafttillgång den offentliga sek-är nären
inom kort införstår behov nyrekrytering inom vård,torn ett stort av

och skola. kunna försörjaAtt sig arbete inom dessaegetomsorg genom
områden tillväxtbefrämjande. Halland har emellertid avstått frånär
åtgärder för tillväxt i offentlig sysselsättning, eftersom det övergripande
tillväxtmälet inriktat på ökat företagande.är

och länsarbetsnämnden/AFKommunerna i Hallands län kom-samt
munförbundet Halland har tagit fram de mål och åtgärds-gemensamt
områden behövs. Inledande kontakter har tagits med ALMI Före-som

Halland Exportrådet, NyföretagarCentrumAB, Halland,tagspartner
Kooperativ Utveckling Halland och Svenska EU Programkontoret
Halland. och fler därtill kan bliDessa aktuella vid genomföran-parter
det åtgärderna.av

Integration för lokal och regional tillväxt påbörjat nätverks-är ett
byggande med centrala, lokala och regionala aktörer syftar till attsom
främja och utveckla strategier för framgångsrik introduktion ochen
integration.

regionalaDet partnerskapet vill utveckla antal åtgärder kanett som
underlätta arbetsmarknadsintegration. Målen för insatsområdet är att
verka för:

stärka invandrarnas möjligheter arbetsmarknaden,att
näringslivet i Halland uppmärksammar och tillvaratar invandrar-att
kompetens tillväxtfaktor,nas som en

skapa förutsättningar för fler invandrareatt att starta eget.0

Dessa mål genomförs och utvärderas bland följandeannatgenom
åtgärder. regionalaDet partnerskapet berett utveckla Hallands länär att
till pilotlän i arbetet med integrationsfrågor tillväxtperspektiv.ett ettur
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nätverk.nationellaregionalasåväl lokala,detta arbete behövsI som
invandrarna ochfrånnäringslivetdelaktighet behövs frånStor samt

delvis förverkligastillväxtperspektiv kanHallandsderas organisationer.
endastsitt syftedock uppnååtgärder. kannedanstående Dessagenom

beståendeplattformfrånde utgår synsätt,aven gemensamom
plattform följandei dennametoder. Fundamentförhållningssätt och är

begrepp:

samordning.brist påHuvudproblemet inte brist påär utanresurser
tillskapas.samarbetsformer skaprocessinriktade och flexiblaNya

tidpunkt.åtgärd vidbidra tillSamordningen ska rätträtt sättsatt
Åtgärderna arbetsmark-individens ochmedska utgå från synsättett

behov förgrunden.nadens i
Åtgärderna såväl kvinnligautformas deska så att som man-passar0
liga invandrare.
Åtgärdemas individensförutsättningar förskapahuvudsyfte är att0
egenförsörjning.
Åtgärderna lyckadtidsaxel där slutmåletbör utformas kring är enen0
integration.

meddet fortsatta arbetet skedenna plattform skapats kanSedan tro-
därefter bli aktu-medel kaneffektivitet." Exempel påvärdighet och som

redovisas nedan.ella

Åtgärd 1: Utbildning

Yrkessvenskaa
första iförstå svenska detInnehåll: kunna tala ochAtt är steget en

användaförutsättning för kunnalyckad integrering. Språket är atten
yrkeskompetens lära yrke. Enalternativt kunnasin tidigare ett nyttatt

utbild-i den traditionellabetydande andel uppnår inte godkänd SFI
medspråkundervisning där arbetarningen. alternativ formEn är man

praktik påteori kombinerat medspråket i praktisk verksamhet, såsom
företag och arbetsplatsförlagd utbildning.

Genomförandet kräverGenomförande/huvudansvarig: näraett sam-
länsarbets-utbildningsanordnare,kommunerna, övrigaarbete mellan

böri de olika utbildningarnanäringslivet. Deltagarnanämnden/AF och
genomförandetHuvudansvarig förha likartad yrkesinriktning. är

respektive kommun.
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b Utbildning export/import/internationaliseringi
Innehåll: Invandramas särskilda kompetens sitt språk och kun-genom
skap sitt hemland kan användas för främja företagensatt export-om
och importmöjligheter. Teori kombineras med praktik företag.på Bris-
tande kunskaper i engelska har visat sig hinder för invandrareettvara
från vissa länder få arbete och bör därför ingå i utbildningen.att

Genomförande/huvudansvarig: Upptagningsområdet för sådanen
här utbildning hela eller delar länet. Utbildningens målgruppär börav
ha formnågon eftergymnasial utbildning. Samarbete krävs mellanav
länsarbetsnämnden/AF, kommunerna, övriga utbildningsanordnare,
Exportcentrum och näringslivet. Huvudansvariga för genomförandet är
länsarbetsnämnden/AF och kommunernas näringslivsfunktioner.

Åtgärd Attizydpdverkan/marknadsfiiring2: invandrarnasav
kompetens

Innehåll: Rädslan för det okända många gånger bidragande orsakär en
till invandrare har svårt få arbete. viktigEn uppgift skapaatt att är att
förutsättningar för näringslivet uppmärksammar invandrarnas kom-att

kan skeDet goda exempel inom det lokalapetens. att presenteragenom
näringslivet och dess nätverk, och marknadsföra kom-upprättaatt en
petensbank med utbildade invandrare m.m.

Genomförande/huvudansvarig: Attitydpåverkan långsiktigtär ett
arbete kräver bred samverkan mellan kommunerna, länsarbets-som en
nämnden/AF, näringslivet och invandrarföreningama. Huvudansvarig
för genomförandet respektive kommun.är

Åtgärd 3: Riktat nyjöretagarstöd

Innehåll: Många invandrare kommer från länder med stark små-en
företagartradition. landI saknar ofta både kunskap ochett nytt man
kontakter det möjligt företag. Riktad rådgivning,gör att starta egetsom
utbildning i och lokalt kompetensstöd mentorskapatt starta eget är
medel kan stärka våra invandrade entreprenörer.som

Genomförande/huvudansvarig: Genomförandet kräver näraett sam-
arbete mellan länsarbetsnämnden/AF, kommunernas näringslivsfunk-
tioner, ALMI, NyföretagarCentrum och länsstyrelsen. Huvudansvariga
för genomförandet länsarbetsnämnden/AF och länsstyrelsen.är
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Åtgärd driftformerKooperativa4:

Ökad behovinternationalisering ökar företagenshandel ochInnehåll:
invandra-översättningar Vårakontakter,med utländskahjälp m.m.av

form pool.tillvara i någonbör kunnakompetensspeciella tas avres
ekonomisk och verk-förutsättningar förskapardriftfonnkooperativEn

kandelas flera ochKostnader påsamverkan.samhetsmässig man
varandras kompetenser.komplettera

Åtgärden speciell formGenomförande/huvudansvarig: är aven
länsarbetsnämnden/AF,mellansamarbete krävsnyföretagarstöd där

i HallandKooperativ Utvecklingnäringslivsfunktioner,kommunernas
länsarbets-genomförandetförHuvudansvarigalänsstyrelsen.och är

länsstyrelsen.ochnämnden/AF

överväganden förslagoch1.6

tillväxtstrategiemagenerellaintegrationspolitiken i deInlemma
mångfalden frånFramtiden ochSverige,propositionRegeringens -

samhäl-iintegrationspolitik mångfaldeninvandrarpolitik till attanser
utformning pågenerella politikensutgångspunkt för denbörlet tas som

blivitmångfalden harmedoch nivåer. ochsamhällsområden Ialla att
blivitintegrationspolitikenhargenerella tillväxtpolitikendel denaven

generella tillväxtstrate-i demål bör inlemmasoch dessöverflödig
viktenstorstadspolitiken betonarRegionalpolitiken liksomgiema. av

utvecklingsfaktor. Dessatillväxt- ochmångfaldenfrånutgåatt som
kombi-samordna ochförförutsättningarpolitikområden skapar attnya
för till-regionalt arbeteintegrationsfrämjande arbete ochgenerelltnera

möjlighetregeringentillväxtregionalpolitiken förSärskilt attväxt. ger
och utvärde-uppföljnings-tilltillväxtavtalenregionalade ettgöra

kapi-nyanländamed seintroduktionsarbetetför såvälringsinstrument
regeringenDänned kanlångsiktiga integrationsprogram.förtel 2 som

integrationspoli-anläggaregionala partnerskapetdetkräva från ettatt
tillväxtavtalen.utformningenframtagningen ochperspektiv påtiskt av
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Från2 integrationspolitik till regional
tillväxtpolitik

Sammanfattning

Integrationspolitiken för nyanlända skall i huvudsak inriktas att
stärka den enskildes förutsättningar kunna stå för egenförsörjning,att
varvid företagande viktig del. Många dagensutgöreget en av nyan-
lända till Sverige kommer från länder, där företagande delutgöreget en

kulturtradition. Därför det viktigt på detta intresseär att taav en vara
och stimulera fler nyanlända till redan under den kom-att starta eget
munala introduktionsperioden Detta kan dock inte åstadkommas utan.
grundläggande förändringar i dagens vilket fortfarande till allt-system,
för del kännetecknas socialpolitiska åtgärder, för detstor mestaav som
resulterar i långvarigt bidragsberoende i form i första handett av so-
cialbidrag.

.för dettaInom passiva omhändertagande har betalatstaten utramen
cirka 30 miljarder kronor till landets kommuner mellan åren 1991 och
1998. Resultatet mellan 6 och 16är dessa flyktingar ståratt procent av
för egenförsörjning efter introduktionsperiod på 3,5 år.en

finns självfalletDet flera orsaker till beskrivna verklighet, ochovan
det krävs rad förändringar för vända utvecklingen. En delatten av
problemen och lösningen kan ispåras dagens mottagnings- och ersätt-
ningssystem. Kommunernas arbete med tidigt stimulera före-att eget
tagande bland flyktingar under introduktionsperioden obe-är nästan
fmtligt. Bland den arbetsföra flyktinggruppen mottagits kom-som av

mellan åren 1992 och 1994 hade år 1998 0,5 procent egetmunerna
företag eller stimulerats till långsiktigtUr perspektivatt starta eget. ett

detta bortfall tillväxt ochär sysselsättning med tanke påett attav en
andel nyanlända har förutsättningar från sin hemlandstraditionstor att

driva företag. Dessutom företag drivs invandradeeget är som av perso-
ofla familjeföretag och sysselsättningspotential förutgör storner en

övriga familjemedlemmar. Till detta bör också tilläggas företag-att en
samhetsform baserad på familjetradition har självgenererande effekten
på småföretagsetablering i och med entreprenörsandan i mångaatt

förs vidare familjen.grupper genom
Dagens mottagningssystem för flyktingar bygger på samverkanen

mellan och kommun. skallStaten Integrationsverketstat träffagenom
överenskommelser mottagande. Systemet för överenskommelserom
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sin roll och bör Dagensmed kommuner har dock spelat över.ut ses
bidrar dessutom till invand-förhandlingar mellan och kommun attstat

som fördelas. Måletbörda skalloch invandringen ses som enrarna
människors kun-vi får synliggörmåste istället systematt ett somvara

Integrationspolitiken försysselsättning och tillväxt.skaper, främjarsom
samordnas kolli-regionalpolitiken för tillväxt bör sånyanlända och att
invandrarnas rollregelverk undvikas ochsioner mellan olika kan som

nivå.tydliggörs på lokal och regionalför samhället tidigt Intro-resurs
till kommunerna måste enligtduktion nyanlända och ersättningav

generella tillväxtstrategiema, varvidled i deutredningen ingå ettsom
tillväxtavtalen väsentlig del.de regionala utgör en

Även apriltillväxtavtalsförslag skall lämnas den 15årets senastom
möjlighet dessa förslag inomhar ändå regeringen1999 övervägaatt

tillväxtavtalsförhandlingar regionerna.medhöstens
väl med betänkan-här läggs framförslagDe stämmer överenssom

yrkeskompetensutländsk gymnasial SOUdet validering avom
redan underföreslår kompetensutvärderingen måste165,1998: attsom
naturlig delfinnas på regional nivå ochintroduktionsperioden vara en

med tillväxtavtalen.regionemas arbeteav
tillväxtstrategier för introduktion ochutgångspunkt i regionalaMed

följande:integration föreslås

för flyktingmottagande så kommu-ersättningssystemetSe över att
introduktion nyanlända tidigt knyts till demedarbete avnernas

regions förut-tillväxtavtalen inom för varjeregionala ramen egna
arbete medför tillväxt. På så kan kommunernassättningar sätt att

egenförsörjning och företagande bättrenyanlända tillstimulera eget
arbetsmarknadskilda förutsättningar för näringsliv,till deanpassas

det administ-finns i förutsättertillväxt varje län. Dettaoch attsom
till kommunerna förs frånför ersättningamarativa överansvaret

till länsstyrelserna så medlen strategiskt kanIntegrationsverket att
nyanländaintroduktionsprogram förfördelas till kommunernas

tillväxtavtalen.för samordning de regionalainom ramen av

samordnings- och tillsynsansvar för integra-länsstyrelsernaGe ett
integrationsarbetet blir deltionsarbetet på regional nivå, så att aven

deutvecklingsstrategiema och bättre tillde regionala anpassas
arbe-finns i varje län påskilda förutsättningar sätt somsom samma

tillväxt.med främja regionaltet att

förregional plattform arbeteDiskrimineringsombudsmannenGe en
främjandet mångfalden i arbets-etnisk diskriminering, såmot att av

integreras i de regionala strategiema pålivet sättsamma som
jämställdhetsarbetet.
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2.1 Behovet makroperspektiv påett egetav

företagande

Det viktigt anlägga mikro- och makroperspektivär både vadatt ett
gäller analysen och förslagen. Makroperspektivet gäller dels regional-
politikens betydelse för främja företagande bland nyanländaatt eget
flyktingar och andra med utländsk bakgrund, dels systempersoner som
hämmar företagande. del fall omfattarI dessa ersättningar tillsystemen
kommuner i samband med flyktingmottagande. andra fallI handlar det

generella bidragssystem hämmar tillväxt generellt och egetom som
företagande i synnerhet.

direktivenI till utredningen kommittén skall utreda hindersägs att
för företag bland med utländsk bakgrund. Detatt starta eget personer
kunde ha föranlett utredningen intresset till de företagavgränsaatt som

invandrade medMen utgångspunkt istartas entreprenörer. ettav
makroperspektiv valde författaren peka på hinder och nyckel-ävenatt
faktorer för främja företagande bland hela Sveriges befolkning.att eget

dennaI utredningen har författaren försökt identifiera hinder för
företagande hänger med bristande samordning mellansom samman
olika politikområden, systemkrockar och målkollisioner för olika poli-
tikområden: målkollision mellan den socialpolitiska inriktningent.ex.

de statliga ersättningssystemen för det kommunala flyktingmot-av
tagandet och egenförsörjningsmålet inom integrationspolitiken, skatte-
utjämningssystemets hämmande effekter på tillväxt, sysselsättning och
företagsamhet, målkollision mellan statsbidragssystemets fördelnings-
politiska effekter och den regionaliserade näringslivspolitikens till-
växtmål regionala obalanser i entreprenörskulturen.samt

Huvuddelen denna skrift makroperspektiv på före-utgör ett egetav
tagande, där de nationella målen för den allt regionaliserade till-mer
växtpolitiken tydligare kan framhävas samlad strategi för såattsom en
tidigt möjligt i integrationsprocessen främja företagande blandegetsom

med utländsk bakgrund.personer

2.2 Flyktingmottagande och tidiga hinder
för företagandeeget

denI integrationspolitiska propositionen 1997/98:16 betonas vikten
ökad sysselsättning företagande och nyanländaeget attav genom som
inriktade företag stimuleras redan under introduk-är att starta eget

tionsperioden få tillgång till branschkontakter och träffa potentiellaatt
företagarpartner i tidigt skede. bakgrundDetta mångaett mot att av
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ingår iföretagandei länder, därnyanlända har sittdagens egetursprung
huvudförsörjningsstrategi.ochkulturtradition utgör enen

företagande saknasstimulans tillTidig2.2.1 eget

mellansamverkanbyggerför flyktingarMottagningssystemet staten
ochekonomiskaövergripandehar detoch kommun. Staten ansvaret

underlätta förintroduktionsprogramskyldigakommunerna är att genom
samhällsliv.ochförankring i arbets-snabbare fâflyktingar att en

branyanländaansträngningarkommunernasTrots attstora enge
under intro-företagandemed stimuleraarbetetintroduktion egetär att

sammanställning fleraobeñntligt.duktionsperioden Ennästan rap-av
Inrikesdeparte-ersättningen till kommunernastatligadenporter om

visarInvandrarverket 1998ochKommunförbundet att1997,mentet
sigförsörjeroch halvt årefternyanländaandelen etttre genomsom
nedan.tabellenbidrag mycket låg seellerföretag ärstarta egeteget

KällaEgenförsörjningAntal mottagna genom
ellerföretagflyktingar starta-eget

efter år ibidrag 3,5eget
procent

lnrikesdepartementet 1997%15001992: 18
Invandrarverket0 %2201993: 25
Kommunförbundet 1998
Invandrarverket%11994: 62 335
Kommunförbundet 1998

1992,1993bland flyktingaregenföretagare %AndelBild i mottagna
och 1994.

kommunerUndersökning i 41
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Ovanstående siffror visar klart det väldigt få stimulerasäratt som
Årtill under introduktionstiden. 1997 har Invandrarverketatt starta eget

gjort bland hur på före-rapport annat satsas egeten om resurser som
tagande kan utnyttjas på bästa och vad i kommunerna försätt görssom

underlätta företagande under introduktionsperioden. sinIatt eget rap-
hinder och möjligheter för invandrare få arbete Oktoberport attom

pekar1997 Invandrarverket flera hinderpå för samverkan mellan
kommun, arbetsförmedling och andra berörda parter.

Bristande2.2.2 samverkan och generellt glapp
mellan SFI och arbetsmarknadsåtgärder

underlätta för flyktingarFör komma in i det svenska samhälletatt att
och samtidigt minska deras bidragsberoende införde i propositio-man,

1989/901105, reformprogram i huvuddrag bestod föl-ettnen som av
jande komponenter:

reformeradEn svenskundervisning.
Målinriktad prioritering inom Arbetsmarknadsverket tidiga insat-av

till förmån för flyktingar.ser
Åtgärder för utveckla samverkan mellan de olikaatt är0 organ som
engagerade i flyktingmottagandet.
Ett ersättningssystem till kommunerna för flyktingmottagande.nytt0

Syftet med denna reform samordning, samverkan och helhets-var
i praktiken harMen inte detta fått tillräckliga effekter. I Integra-syn.

tionspolitiska propositionen 1997/98:16 påpekas därför rad bristeren
i den nuvarande introduktionen inte minst i form dålig samordningav
mellan huvudmännen för olika delar introduktionen. strukturelltEttav
hinder ersättningssystemens utformning i dag sådan karaktärär att är av

den skapar generellt glapp mellan svenska för invandrare SFIatt ett
och arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsförmedlingama deltar sällan från
början i introduktionsarbetet och passivt till nyanländaväntar att
uppnått godkänd SFI-nivå. Sammanfattningsvis kan följande hinder
nämnas:

råder bristDet på språkundervisning anpassad till de flyktingar0 som
har realistiska möjligheter att starta eget.
Det sällsynt med samverkan mellan myndigheter och organisatio-är0

det gäller stimulera flyktingar och invandrare tillnär att egetner,
lföretagande.

EU-projekt, syftar till främja företagande bland flyk-att eget0 som
tingar förekommer sällan.



Bilaga3 255SOU 1999:49

gällerdetkommunermellansamverkan närråder brist på attDet0
stödfonnerolikasamordnaochspråkundervisningeneffektivisera

och flyktingar.invandrareblandtill företagandeeget
ioch flyktingarinvandrarehänsyn tillinte någonDet närvarotas av0

näringslivsplaneringen.kommunen vid
arbetsmark-ochanordnamasamarbete mellan SFIOtillräckligt0 -

nadsutbildningama.
utbild-respektivemed yrkes-svenskaiskarvutbildningarBrist0

ningsinriktning.
och utbild-olika kommunermellankunskapsöverföringBrist0

ningsarrangörer.

skullesamhälletklartbrister blir detdessabakgrundMot att gag-av
svenskunder-introduktionstiden fickredan underflyktingar,attnas av

yrkesbakgrund. Särskilttill derasanpassadvisning är personersom
läratidigt stadiumskulleföretagarerfarenhetmed ettattgynnas av
ochhöjd motivationskulle, förutomspråk.branschanpassat Dettasig

och kunskaperinformationflyktingen relevantsnabb språkinlärning, ge
inspirationstimulans ocharbetsmarknaden attden svenska samtom

våga starta eget.
effektivi-kostnads- ochframför alltförutsätter,sådan modellEn av

ochinom länenmellan kommunersamverkantetsskäl, bredareen
mellansamarbetestrukturerattidigt ochlän.kanske mellan Ettäven

myndigheterlokalaregionala, och utgörcentrala,näringslivet och en
introduktion tillför god egetförutsättning startagrundläggande atten

dennatillåterkommerFörfattarenintroduktionsperioden.underföretag
för in-regionaltbehovetangåendei förslagsdelen systemfråga ettav

nyanlända.troduktion av

socialpolitiskaErsättningssystemens2.3

tillstimulanshämmarinriktning eget
företagande

Otidsenligt2.3.1 system

träffarIntegrationsverket överens-juni detSedan den 1998l är som
flyktingar.nyanländamottagandetkommelser med kommunerna avom

flyktingmottagandefördetdärmedverketDet över system somtognya
Närsedan år 1985.förhuvudmanstatligInvandrarverket varit rege-

Integrationsverkettillhuvudmannaskapetstatligaöverförde detringen
utgångspunkten systemetkommunersättningama attbetala utatt var
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fortfarande ändamålsenligt, vilket dockär inte längre fallet enligtär
utredningens bedömning.

Systemet fungerade styrinstrument för uppföljning ochett ut-som
värdering den kommunala introduktionsperioden så längeav som
Invandrarverket kunde påverka människor flytta i kommuneratt ut över
hela landet. Den överväldigande majoriteten asylsökande väljer iav
dag boende istället för Invandrarverkets förläggningssystem.eget Detta
blev effekten riksdagen år 1994 beslöt förändra lagenatt attav om
mottagande asylsökande.av

År 1997 påverkade Invandrarverket bosättningen för 5 000ca per-
vilket 30 de asylsökande beviljadesmotsvarar procentsoner, ca av som

uppehållstillstånd. ordnarResten själva sitt boende, oftast i den kom-
de vistas i asylsökande. Detta det svårt för Integra-görmun som

tionsverket via mottagningssystemet följa och säkra kvaliténatt iupp
det kommunala introduktionsarbetet. Verket betalar därför i dag pengar
till kommuner inte alls haft möjlighet planera eller förberedaattsom
mottagandet, flyktingarna får introduktion eller inte.oavsett om

2.3.2 Splittrade hindrar helhetssynresurser

En svaghet i de statliga ersättningssystemen till det kommunala flyk-
tingmottagandet utbetalningsreglema direktär motverkar integra-att
tionsprocessen. Kommunerna får statlig ersättning för flyktingmotta-
gandet enligt flera regelsystem: grundersättning, schablonersättning,
ersättning för vissa särskilda kostnader, ersättning för extraordinära
kostnader En nackdel med med olika anslagsposter ochett systemosv.
utbetalningsregler och utbetalningstider brist samordning och in-är
effektiv användning kommunens tillgängliga Sammantagetav resurser.
har betalat 22,5 miljarder kronor tillstaten landets kommunerut under

åren 1991-1996. Men alla befintligat.ex. utvärderingar visar dessaatt
medel inte har kunnat användas effektivt i brist på samordning och brist
på kontinuitet i det finansiella stödet.

Ett problem med det nuvarande ersättningssystemetannat sekun-är
därflyttningama. I genomsnitt flyttar 20 flyktingarna frånprocentca av
mottagningskommunen inom 18 månader. Efter fem år har 40ca pro-

flyttat.cent
innebärDetta kommun och ibland2 kommun 3 f°aratt ersättning

enligt vissa regler beroende på hur länge flyktingen har vistats i
respektive kommun. För motverka de extrakostnader sekundär-att som
flyttningama orsakar kommuner med inflyttning har ändringar istor
ersättningssystemet genomförts. Enligt det betalassystemetnya
20 schablonbidraget till kommunen vidprocent mottagandetutav av
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flyktingar och sedan 10 tremånadersperiod, underprocentnya per en
tidsrymd 24 månader. Systemet har bidragit till minska inflytt-attav
ningskommunens extrakostnader, medför splittring ekono-men en av
miska och hindrar möjligheten till samordning och helhetslös-resurser
ningar.

2.3.3 Socialpolitik hindrar resursutnyttjande

Systemet med kommunerna i det fick alla kostnader föratt närmaste
flyktingmottagande på löpande räkning inte bara kostsamt,ersatt vara

Årbörjade också inse det kunde passiviserande. 1991 gickattman vara
därför till med schablonbidragöver engångsersätt-ett systemman som

ning för varje flykting.mottagen
viktigaDen i schablonbidragssystemet kommu-motorn attvar om

tidigt kunde få nyanländ i försörjning, skulle detså stånerna en egen
kommunen fritt nyttja eventuellt överskott på schablonbidraget tillatt
verksamhet med övriga flyktingar. Detta skulle då stimulera kommu-

till påskynda integrationsarbetet för gå med vinst.att attnerna
viktigEn faktor för det schablonbidraget inte skulle leda tillatt nya

försämrat flyktingmottagande de individuellaett introduktionspro-var
varjeFör flykting ålades kommunernamottagen upprättagrammen. att

sådan plan för erhålla schablonbidrag.att etten
Introduktionsplanema har alltsedan de infördes viktisetts ettsom

instrument för varje flykting nödvändiga förutsättningar föratt attge
stå för försörjning. propositionenI 1989/902105 vik-betonadesegen

utforma introduktionsplanematen kontrakt mellanatt ettav som
flyktingen och samhället.

Introduktionsplanema i dag välkänt och väletablerat instru-är ett
används alla flyktingmottagande kommuner.ment Men utvär-som av

deringar gjorda Invandrarverket 1997 visar denna planeratt typav av
resulterar i själva dokumentet blir viktigare fullfölja det iatt än att
dokumentet överenskomna. koncentreraAtt kraften formaliapå har
blivit viktigare skapa verklig grund för självförsörjning.än att en

Ett hinder för introduktionsprogrammen skallstort kunna bliatt en
verklighet ersättningama tillär kommunerna hanteras till delatt stor
inom socialtjänsten. Den integrationspolitiska propositionen
1997/98: föreslår16 därför kommunernas ersättning till nyanländaatt
handläggs utanför socialtjänsten. mål kan inteDetta nås i dag på grund

ersättningssystemen till flyktingmottagande kännetecknasattav av
socialpolitiskt omhändertagande. finnsDet exempel på kommuner som
valt lyfta flyktingmottagandet från socialtjänsten och iställetatt ut
organisera detta inom den kommunala arbetsmarknadsenheten. Men
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det fortfarande tvåInvandrarverket 1997enligt uppgifter från är
huvudman försocialtjänstenhartredjedelar kommunerna somsomav

motivationdämpar kommunernasflyktingmottagandet. Detta att
integrationsarbete och hindrararbetsmarknadsinriktatbedriva ett sam-

pedagogiskt förbättraför individanpassa,verkan mellan kommuner att
språkundervisningen.och kostnadseffektivisera

kommunalaförfattaren detbakgrund detta ersätt-Mot attanserav
individenbör så påflyktingmottagandeningssystemet för över attses

företagande i synnerhet ochtilltidigt stadium stimuleras egetett egen-
väl medsådant förslagförsörjning i allmänhet. Ett stämmer överens

regeringen harskrivelse tillanalyser. IIntegrationsverket enegna
kommunavtalförföreslagitIntegrationsverket översystemetatt ses

med överenskommel-nuvarandeVerket1998-11-12. systemattanser
nyanlända och därtill hörandemottagandemed kommuner avser om

omhändertagandeotidsenligt. vilar påSystemetersättningssystem är
Verket villmellan och kommuner.motpartsförhållandeoch skapar stat
till social-undvika kopplingeninförs fördärför attatt ett nytt system

politiken.

tillväxtinriktatBehovet2.3.4 ettav

ersättningssystem

flyktingmot-kortsiktigtutformatersättningssystemetdagI är ettur
ochintegrationsperspektiv saknaslångsiktigttagandeperspektiv. Ett

blir frågan oftaersättningssystemetkortsiktigainom för det omramen
kostnader för främst flyk-för sinakompenseradekommunerna blir

tingmottagande.
kommunala introduk-så denbör reformerasErsättningssystemet att

och lokala sysselsättnings-till regionalationsperioden från början knyts
Ersättningamatillväxtstrategier.näringslivs- ochfrämjande program,

arbetsmarknadspolitiken ochför flyktingmottagande,till kommunerna
håll.drasamordnas och åttillväxtpolitiken måste samma

infördes detflyktingmottagandet år 1985lokalaEnligt det ärsom
flyktingar ochför mottagandepraktisktkommunerna avsvararsom
propositionenekonomiska Idet övergripandehar ansvaret.staten som

tillför ersättningochflyktingmottagandeSamordnat ett nytt system
förredovisadesm.m.l989/90:l05kommunerna attett program

i svenskt arbets-få förankringflyktingar snabbareunderlätta för att en
statlig ersättningförSamtidigt infördesoch samhällsliv. nytt systemett

öka kommu-justSyftet medför flyktingmottagande. attsystemet var
arbetsförmedlingen påmedi samverkanincitament ortenattnernas
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vidta aktiva föråtgärder flyktingar ska bli självförsörjande. Nuva-att
rande ersättningssystem infördes innehållerår 1991som :

Schablonersättning ska täcka genomsnittlig kostnad för försörj-0 som
ning och förSFI år 1999 schablonersättningen kronor151 900är
för fyllt för16 år och 100 kronor barn under år.93 16personer som
Ersättningen skall också täcka kommunernas kostnader förextra
flyktingar vad gäller barnomsorg, skolundervisning, tolkverk-t.ex.
samhet och administration.

Varje kommun träffar överenskommelse med Integrations-0 som
verket mottagande flyktingar får grundersättning för när-om av en
varande 450 000 kronor skall täcka vissa baskostnaderca som som
alla kommuner har för flyktingmottagning.

Ersättning för vissa särskilda kostnader, dvs. ersättning för faktiska0
kostnader för socialbidrag för flyktingar 60 år denärär översom
kommer till Sverige eller till följd funktionshinder inte bedömsav
kunna till arbetsmarknadens förfogande.stå

Ersättning för extraordinära kostnader. Särskild ersättning läm-0 som
efter prövning i varje enskilt fall.nas

för flyktingmottagningMedlen huvudsakligen riktadeär mot egen-
försörjningsmålet. januari finnsSedan den det möjlighet1 1993 för
kommunerna enligt introduktionsersättningLagen 1992:1068att om

tillbetala introduktionsersättning flyktingar och vissa andraut nyan-
lända Introduktionsersättningen syftar till motverkaattpersoner.
klientiseringen skapas försörjningsstöd enligt socialtjänst-som av

endastlagen. problemet 25 landetsMen kommuner harär att procent av
möjligheten introduktionsersättning i stället för social-använt att utge

bidrag.
blir det tydligt det behövsHär ersättningssystem däratt ett nytt ,framställsflyktingar inte börda, administrativt skall förde-som en som

las mellan kommunerna.
Medlen för flyktingmottagande i framtidenbör hanteras regional

nivå så integrationsarbetet kanbättre till de skilda förut-att anpassas
sättningar för näringsliv, tillväxt och arbetsmarknad finns i varjesom
län. -

de miljarder kronor kommunerna fårI 2,3 för flyktingmotta-som
gande ingår kostnader för barnomsorg, försörjning äldre och funk-av
tionshindrade. här det viktigt påminnaMen dessa påär att ärattom
intet undantagna behovet introduktionsprogram. medelDesätt av av
för flyktingmottagande berör dessa helt förenliga medärsom grupper
finansieringsprincipen för tillväxtavtalen. Medel barn- ochsom avser
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användasäldreomsorg stöd till funktionshindrade kan ävensamt t.ex.
kooperativatill nyanlända till bedrivastimulera arbetsföra attatt

samtidigt deomsorgsverksamheter riktade till den gruppen somegna
lär sig svenska språket.

till kommunerna bör ikan understrykas här ersättningamaDet att
kommunen ökar sinahuvudsak inriktas på öka skattekraften såatt att

barn, funktionshindradeskatteintäkter för kunna tackla kostnader föratt
förfogande.och andra inte till arbetsmarknadensstårsom

1997/98:62regionalt tillväxtkapital definieras iBegreppet prop.
resurser syftar till förbättra förutsättningarnadirekt attsom som mer

Användningentillväxt sådana statligaför och sysselsättning. resur-av
utsträckning vadbör enligt regeringens bedömning i änstörre somser

lokala näringslivetsför närvarande sker till det regionala ochanpassas
regionala till-behov och förutsättningar. betydande del detFör en av
regionala ochväxtkapitalet fattas beslut användningen på denom

arbetsmarknadspolitiskalokala nivån, delar de regional- ocht.ex. av
anslagen.

miljarder kro-Regeringen har för budgetåret identifierat2000 19ca
tillväxtkapital-i form vilka kan klassificerasstatliga medelnor av som

förutsättningarnadvs. syftar till förbättradirekt attresurser som mer
baserade beräk-för sysselsättning och tillväxt. Anslagens storlek är

ningar i budgetpropositionen för år 1999.
öka flexibiliteten mellan olikaIntentionen med tillväxtkapitalet är att

främjaanslag. för anslagen de avseddaGemensam är ärnämnare att att
flexibilitet, flyttasysselsättning och tillväxt och för t.ex.utrymmege

hantering anslag från myndighet till för effektiviseraattav en en annan
och samordna resurshantering.

bakgrund författaren anslaget mil-Mot detta B 4 2,2attav anser
jarder 1998/1999 kan påkronor enligt budgetpropositionen ett mera
ändamålsenligt användas den administrativt kunde tillförassätt om

introduk-länsstyrelserna för strategiskt fördelas till kommunalaatt
tionsprogram för de regio-för nyanlända inom samordningramen av
nala tillväxtavtalen.

regionalt för överenskommelserna2.3.5 Ett system
mellan och kommunernastaten

överenskommelserMycket tyder i dag med kommunalaatt systemet
År i allaflyktingmottagande har spelat sin roll. 1990ut tog stort settom

kommuner flyktingar. Invandrarverket hade avtal med 278emot av
Sverige-strateginlandets dåvarande kommuner. Då Hela286 ettvar

faktum. Under har kommuner med flyktingöverens-år antaletsenare
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halverats, vilket främst beror minskningenkommelser i påsettstort av
År flyktingar,antal asylsökande. 235 kommuner1997 tog emot varav

avtal med Invandrarverket.endast 130 hade
juli infördes möjlighet ordna sitt boende på1994Den 1 att egenen

hand bo i samhället under den tid ansökan uppehållstill-och ute om
propositionen låg till grund för riksdagens beslutstånd Iprövas. som

regeringen med omkring de asylsökande skulleräknade 5att procent av
till boende. Redan efter halvt stod detutnyttja möjligheten åretteget

betydligt fler asylsökande ordnade sittemellertid klart detatt somvar
År asylsökande iboende på hand. bodde 62 de1997 procent avegen

Årboende under väntetiden. uppgick siffran till 64,61998 procent.eget
År endast kommuner hade överenskom-1998 det 100var ca som

Allt fler nyanlända söker sig tillmelser flyktingmottagande.om
dag möjlighetavtalslösa kommuner och myndigheterna har i att

påverka högst tredjedel flyktingamas val bostad. Integra-aven av
förbe-betalar i dag till kommuner inte alls hartionsverket sompengar

introduktionsprogram. Verket har i dag avtal med kom-något 115rett
finns minst ytterligare kommunerMen det 100 tar emotmuner. som

flyktingar avtal boende. mednyanlända Systemetutan egetgenom
kommunala överenskommelser fungerar inte längre och det behövs ett

instrument för följa och utvärdera den kommunala intro-nytt att upp
duktionsperioden.

Kommunförbundet har iSvenska Flyktingmottagandet iPMett om
efterlystkommunema daterat 1998-11-25 regionalt perspektiv påett

överenskommelsema mellan kommunerna. Kommunförbun-staten om
det skriver:

regionaltEn tanke, kan lägga perspektiv på överenskommel-att ettvara
tillväxtavtalmellan och kommunerna. De regeringen talarstatensema som

skall behandlas riksdagen under hösteni den proposition kansom avom
skulleockså i detta perspektiv. kunna möjlighetin Detvägas att styrage

har god tillväxt, vilket förhoppnings-flyktingströmmarna till regioner som
bli storstadsregionema Kommunförbundet,vis inte bara kommer PMatt

6.1998-11-25 s. v

i perspektiv särskilt bakgrundFörfattaren instämmer detta mot att
med baserade pådagens överenskommelser kommunerna är ersätt-ett

utformatför kommunala flyktingmottagandet,ningssystem det ärsom
kolli-kommunala introduktionsperioden oftaså åtgärder under denatt
regel-flertal ansvariga aktörer arbete olikaderar med styrsett vars av

stelhetöverlappning, ineffektivt resursutnyttjande,verk. Riskerna för
kolli-uppenbara. Utredningen deoch bristande samordning är attanser

olika regelverk under den kommunalasioner i dag finns mellansom
kostna-introduktionsperioden kan motverkas samordninggenom en av
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dema för flyktingmottagande och den politiken för regional tillväxtnya
prop. 1997/98:62. propositionenI lämnas följande exempel på poli-
tikområden skall samordnas inom för tillväxtinriktadsom ramen en
regionalpolitik: Småföretagspolitik, vuxenutbildning, arbetsmarknads-
utbildning, exportfrämjande, investeringsfrämjande, kooperativ utveck-
ling, turistpolitik, teknikpolitik, miljöpolitik, de särskilda regional-
politiska medlen, jordbruks- och landsbygdsområdet struktur-samt
fonderna.

Minst åtta dessa politikområden berör nyanlända på ellerettav
Kooperativa Företagsformer skulle sannoliktsätt. attraheraannat t.ex.

del nyanlända eftersom den inte kräver varje individ i kollektivetatten
har kunskap företagsadministration. kan denDessutom kooperativaom
företagsformen drivas svenskar och med utländsk bak-av personer
grund, kan berika företaget utifrån kulturella förutsättningar.som egna

regionalaDe tillväxtavtalen kan här ingångar till integra-öppna nya
tionsarbetet regionala tillväxtavtalen.De har blivit naturlig plattformen
för många kommuners deltagande i nationellt tillväxtprogram.ett
Kommunen den geografiska utgångspunkten, tillväxtenär utgårmen
från hela regionens tillväxtvision. De drivande, drygt 50 kommu--mest

ingår i dag i nationellt nätverk för arbete med stimulera till-ett attner,
De har bildat kommunfamiljeråtta med likartadeväxt. styrkor och

svagheter.
intressantEtt inslag i tillväxtavtalen många regioner ochär att

kommuner har kunnat identifiera integrationsstrategier baserade på
lokala och regionala tillväxtvisioner. Bra exempel Halland, Uppsala,är
Västmanlands och Skåne län där tvåspråkighet och mångfalden i
befolkningssammansättningen allt viktiga instrument förmer ses som

främja småföretagens exportmöjligheter och näringslivetsatt interna-
tionella expansion.

bakgrundMot denna utveckling författaren integra-attav anser
tionspolitiken för nyanlända bör knytas till de regionala tillväxtavtalen.
Under utformningen tillväxtavtalen arbetar olika aktörer med kom-av
munal och regional profilanalys tillväxthinder och möjligheter.av

kan bildaDessa utgångspunkt för utforma regionala strategieratten ny
för mångfald och integration. Här kan optimera förutsättningarnaman
för introduktion och integration analys individensgenom en av egna

med utgångspunkt i kommunens och regionens tillväxtprofilresurser,
vid utformning integrationsfrämjandeav program.

Tillväxtavtalen också möjlighet introduktionspro-iattger engagera
för nyanlända brett nätverk lokala, regionala ochett cent-grammen av

rala aktörer, flertalet besitter omfattande kunskaper tillväxtensvarav av
"i och mångfaldens dynamik och drivkrafter.
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valideringsorganRegionala2.3.6

för introduk-instrumentkantillväxtavtalenregionala utgöra nyttDe ett
delomfattning kangeografiskanyanlända. ettDerastion vara en avav

samarbete.länsövergripande Ettolika formerellerlän,län, ett av
samordnings-demotverkanivå kanregionalpåbaseratavtalssystem

introduktionstiden. Deunderaktörerolikamellanuppstårproblem som
samverkaninterkommunaladenför ökaförutsättningarockså attger

yrkesanpassningeffektivisering ochsamordning,det gällernär av
språkundervisning.

kompetensrådregionalahartillväxtavtalensamband med ävenI
samspeletförbättramedled i arbetetvarje läninrättats i attettsom

ochUtbildningsanordnamaarbetsmarknad.utbildning ochmellan
kompetensrådenregionalamed desamverkankan iansvariga för SFI

ochnäringslivetsregionaladetutbildningsutbud tillsittbättre anpassa
detminskakunnaskullebehov.arbetsmarknadens Dettaregionaladen

arbetsmark-ochmellan SFI-systemeti dag finnsgenerella glappet som
nadspolitiken.

de regio-tillintroduktionenkommunaladentill knytaFörslaget att
validerings-de regionalamedvältillväxtavtalennala överensstämmer

i betän-föreslåsyrkeskompetens,utländskvalideringför somavorgan
utländskmedBetänkandet1998:165.kandet SOU attanser personer

del deviktigblibör kunnabesitter kompetenserbakgrund avensom
regionalagenomförandet detmedsambandtillväxtåtgärder i part-av

framkom-arbetslivet harförmed företrädarekontakternanerskapet. I
Motyrkeskompetens.värderingfördär saknarmit systernettatt av

kompetensutvärde-förvalideringsorganbakgrund föreslåsdenna att ett
sådankompetensrådet.regionala Endetinomi varje länring inrättas

ochsysselsättnings-del denaturligorganisation bör kunna avenvara
deinitiativi regionernavidtasåtgärdertillväxtfrämjande avsom

regionala tillväxt-debakgrundkompetensrådenregionala mot av
avtalen.

enligti länenskall byggasvalideringsorganenregionalaDe upp
utbild-samspel mellanutvecklatvälintentionerregeringens ettom

Yrkeskom-samverkansforrner.arbetsmarknad iningsväsende och nya
ochyrkeskunskapendärbedömasskall därför ettpetensen prov,genom

och dokumente-kan visastydligtarbetslivetbehövs ifärdigheter som
ras.

kommunernai detfår ingåyrkeskompetensenValidering avav
nyanlända invandrare. Betän-förintroduktionsprogrammetanordnade

nivåer:ivalideringsprocessendelarSOU:1998:165 trekandet
delta-Bedömningenbranschövning.validering-,bedömning-, geavses

innebäraskall kunnavadför beslutledning nästa stegomgaren -
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kompletterande utbildning eller direkt genomgång kompetensprovav
för validering yrkeskompetens. Den fått sin yrkeskompetensav som
validerad skall kunna gå på arbetsmarknaden antingen direkt, ellerut
via den tredje nivån, där vederbörande genomgår branschövning fören
verksamhet inom branscher, yrken där sådan fordras.en

Organisationen för validering yrkeskompetens föreslås beståav av
dels centralt valideringsorgan, dels regionalt.ett Det centralaett orga-

skall bestå styrelse och branschnämnder.net styrelsenI föreslåsav en
ingå Landsorganisationen i Sverige LO, Svenska Arbetsgivarföre-
ningen SAF, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet
med de till varje organisation hörande yrkesnämndema, Arbets-samt
marknadsstyrelsen AMS, Högskoleverket, Integrationsverket, Skol-
verket och Svenska EU-programkontoret. Den myndighet det cent-som
rala skall knytas till AMS bakgrundorganet är myndighetenmot attav
ingår i central/regional organisation och den rollen AMSen nya som
förväntas få regeringens tillväxt- och sysselsättningspolitik.genom nya

Förslaget till regionala valideringsorgan för utländsk gymnasial
yrkeskompetens ytterligare byggsten förslagetutgör i till knytaatten
den kommunala introduktionen till det regionala arbetet med tillväxt-
avtalen. Kompetensproven för validering yrkeskompetensen skall,av
enligt förslaget, kunna genomgås alla nationalitet. Enoavsettav vuxna
meritportfölj på regional nivå dokumenterar och beskriver indivi-som
dens kunskaper och kompetenser bakgrund ligger helt i linjeoavsett
med den integrationspolitiken, enligt vilken arbetet med introduk-nya
tion nyanlända skall utformas så den kan infogas iden generellaattav
samhällspolitiken.

överväganden2.4 och förslag
harDet tidigare konstaterats under flyktings introduktionsperiodatt en

inte någragörs målmedvetnanästan satsningar för stimulera tillatt
egenföretagande alternativ försörjningsstrategi. Detta beror dels påsom
ersättningssystemens dominerande socialpolitiska profil, dels bris-på
tande samverkan mellan olika myndigheter och aktörer förfogarsom

för främjandeöver företagande i synnerhet och syssel-egetresurser av
sättning i allmänhet.

Författaren väljer framlägga förslag,3 på olika syftaratt tillsättsom
främja egenförsörjning i allmänhet och företagandeatt i synnerheteget

i tidigt stadium under introduktionsperioden:ett
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flyktingmottagande såersättningssystemet förFörslag Se attöver
knyts till deintroduktion nyanlända tidigtarbete medkommunernas av

förutsätt-för varje regionsregionala tillväxtavtalen inom egnaramen
stimuleraarbete medkan kommunernasför tillväxt. På såningar sätt att

tillföretagande bättreegenförsörjning ochnyanlända till eget anpassas
arbetsmarknad och tillväxtför näringsliv,skilda förutsättningarde som

föradministrativadetförutsätterfinns i varje län. Detta ansvaretatt
Integrationsverket tillförs fråntill kommunernaersättningama över

fördelas till kommunernasmedlen strategiskt kanlänsstyrelserna så att
deför samordningför nyanlända inomintroduktionsprogram avramen

tillväxtavtalen.regionala
administrativaförelås detlänsstyrelsernaoch medI övertaatt

introduktionsprogramför derasmed kommunernaersättaattansvaret
förtillväxtstrategierredovisa sinabör kommunernaför nyanlända

följande principer:nyanlända enligtintroduktion av

tillgång ochinvånareinflyttningKommunen ennya somav0 ser
framnäringslivet och arbetarför det lokalabetydande enresurs

växtkraft ochi individensmed utgångspunkttillväxtprofilegen
förunderlagdelges länsstyrelsenföretagens behov, strate-somsom

introduktion.inom förgisk resursfördelning ramen

mångfalden iuppmärksammarlokala näringslivetVerka för detatt0
skilda förutsätt-utgångspunkt i demednyanländas kompetenser

ochfinns i kommunenarbetsmarknad och tillväxtningar för som
regionen.

dagord-nyanlända den politiskabland påentreprenörskapFöra0 upp
företagandeför underlättastrategierningen och göra att egetupp

perspektiv.och regionaltkommunaltbland nyanlända ettur

utveckla yrkesanpas-samverkan förStimulera interkommunal att0
språkundervis-näringslivsrelateradeindividualiserade ochsade,

ningsprogram.

hararbetslivet. Kommunernamångfald börSamhällets genomsyra0
sek-offentligaoch bör säkra deni dennasärskilt strävanett ansvar

främjaväxtkraftför regionalutveckling och roll atttorns genom
kvalitetssäkringsfaktor.mångfald som

administrativadetlänsstyrelsernaFörslag ansvaretöveratt tarom
introduktions-förbasenintroduktionsersättningarna innebärför att

Integrationsverketsrubbas.aktörer intearbetet med kommunerna som
förmed nationellttill myndighetstärks och renodlasroll ansvaren

övergripandeutvärdering detsamordning, uppföljning och samt ansva-
f°ar genomslag iochintegrationspolitiska målför synsättret att sam-
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Integrationsverket förlängdahället. länsstyrelserna fårGenom armar
regionala baser för sitt arbete. Författaren återkommer tilloch denna

fråga i förslag 2.nummer

samordnings- och tillsynsansvarFörslag Ge länsstyrelserna för2: ett
nivå, integrationsarbetet blirintegrationsarbetet på regional så delatt en

och tillde regionala utvecklingsstrategiema bättre de skildaanpassasav
förutsättningar finns i varje län arbetet medsätt attsomsom samma
främja regional tillväxt.

integrationspolitiska målen skall kunna ide konkretFör omsättasatt
regional och lokal förankring.handling i hela landet krävs tydligen

har central roll i förverkligandet integrationspoliti-Kommunerna en av
ken. har det emellertid blivit allt uppenbart flerUnder år attsenare mer

involveras i arbetet och framför alltaktörer och nivåer behöver denatt
regionala för genomförande samordningnivån behövs och politiken.av

samordningsansvar förLänsstyrelserna med sitt statlig och kommunal
verksamhet och sitt breda nätverk och sina kontaktytor inom olika
samhällssektorer viktig i arbetet med förankra ochär atten resurs
främja de integrationspolitiska målen länsnivå. Länsstyrelserna
besitter också kunskaper näringsliv och arbetsmarknad är vär-om som
defulla för förverkligandet de integrationspolitiska målen.av

förslagenlighet med i budgetpropositionen 1999 utgiftsom-I
överför regeringen medel frånråde 18 Integrationsverket till läns-

styrelserna för bidra till integrationspolitiken förs och förank-att att ut
i storstadslänen. Regeringen föreslår länsstyrelserna i Stock-attras

holm, Skåne och Götalands län kompletterande rollVästra ochges en
uppgift. Vidare påpekas i budgetpropositionen utgiftsområde 8 att
länsstyrelserna, vid sidan Integrationsverket, spelar viktig roll förav en

de integrationspolitiska målen.nåatt
Integration till sin tvärsektoriell och fleraär spänner övernatur

företagandepolitikområden. Främjande bör därför samordnasegetav
med åtgärder för främja egenförsörjningsmålet.övriga Länsstyrel-att

har till uppgift samordna med tillväxtavtalen.arbetet Dessaattserna
tecknas för och styrinstrument för den delår statsbudgetenärtre av

berör sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statliga medelsom som
betecknas regionalt tillväxtkapital ska samordnas med frånmedelsom
kommuner, landsting, statliga myndigheter, strukturfondprogram och
näringslivets Syftet optimera tillväxtenär att attegna resurser. genom
utnyttja varje regions förutsättningar.egna

Tillväxtavtalen idealisk plattform för introduktionutgör en av
nyanlända de mobiliserar många centrala, regionala ochattgenom
lokala aktörer kring tillväxtvision för länet. Utformningen till-en av
växtavtalen också anpassad till hela mångfalden i behoven finnsär som
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socialamellan och kvinnornyanlända. Jämställdhetbland män samt
innehållet i tillväxtavtalen.ingredienser iaspekter viktigaär

integration kan såledesutökat förlänsstyrelsernaAtt ett ansvarges
tillväxtpoli-regionalsammanflätningförstaett steg mot avenses som

närings-fastslagitintegrationspolitik. Riksdagen har redanochtik att
de viktigaste instru-företagsamhet och tillväxtlivsutvecklingen, är

1997/98: 16.för främja integrationen prop.attmenten
länsstyrelsernaregionaliserats ochnäringspolitiken haroch medI att

blivit de regionalai försökslänensjälvstyrelseorganen motorernasamt
dessadet naturligtutredningenför främja tillväxten är attattatt anser

integrationsarbetetför det regionalasamordningsansvaret somges
områden.berör dessa

integrationspolitiktillväxtpolitik ochregionalsammanflätningEn av
näringslivs-möjligheter föroch bättreförutsättningarskapar ettnya

förutsättningar.varje regionsinriktat integrationsarbete baserat på egna
förplattformaranvändas regionalaTillväxtavtalen kan således attsom

sammansättning, kompetenser,utnyttja mångfalden i befolkningens
utvecklingskraft på såvälkulturella bakgrundspråkliga och som en

Tillväxtavtalen vilar påglobal nivå.regional, nationellkommunal, som
sociala aspekter såinnefattar viktigadefinition tillväxtbred somaven

del.tillkommade kan ävenatt resurssvaga personer
kanregional organisationintegrationsarbetet fastGenom att enge
tilleffektivt ochmålen främjasintegrationspolitiskade anpassasmer

deSamtidigt kanfinns i länen.skilda förutsättningarde resursersom
och inga hinderolika länen tillvaratasfinns i deoch det intresse som

lös-länsstyrelsernasamråd medför kommunerna ifinns prövaatt nya
fler invandraremöjligheterna förningar bl.a. för öka starta eget.attatt

etnisk diskri-plattform för arbetetregionalFörslag 3: Ge DO moten
i dearbetslivet integrerasmångfalden ifrämjandetminering så att av

jämställdhetsarbetet.regionala strategiema på sätt somsamma
för jämställdhetlikheter med arbetetIntegrationsarbetet har stora

till-etniskfrämja lika rättigheterkvinnor.mellan och Att oavsettmän
kvin-arbete det gällermed motsvarandebesläktadhörighet närär nära

jämställd-1997/98:62 skalltillväxtpropositionenEnligtoch män.nor
i tillväxt-innehålletvid utformningenbeaktashetsperspektivet av
därförUtredningenpolitiska arbetet.regionalaavtalen och det attanser

beaktas påmångfaldsperspektivet skalldet etniska sättsamma som
jämställdhet.

ikvinnor tenderar daginvandrade ochkvinnor, liksomSvenska män
avseendeförsörjningskälla. dettaföretag Itill stöteratt starta eget som

tillgång påproblem det gällerlikartadei varierande grad påde när
detFörfattareneller stimulans tillkapital ärattatt starta eget. anser
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viktigt denna målgrupp inte blir föremål för direkt eller indirekt dis-att
kriminerande behandling.

Mot denna bakgrund föreslås här införande regional DO-av en
organisation eller länsexperter i frågor etnisk diskriminering påom
länsstyrelserna led i skapa samlad regional strategi förett attsom en
arbetet med jämställdhet och integration. för arbetetAnsvaret mot
etnisk diskriminering skall lyftas fram på jämställd-sättsamma som
hetsperspektivet inom de olika områdena ligger på respektivesom
länsexpert/sakområdesansvarig. Det samlade för främjaansvaret att
jämställdhet och motverka etnisk diskriminering i länet åvilar länsled-
ningen. förLänsexperten sakområdet etnisk diskriminering liksom
länsexperter för jämställdhet skall stöd för länsstyrelsens arbeteettvara
inom olika sakområden. Huvuduppgiften för länsexperten skall attvara
i länet utifrån de nationella målen för integrationspolitiken främja allas
lika rättigheter och möjligheter etnisk bakgrund. börDessutomoavsett
ingå i länsexpertens arbetsuppgifter ha samordnande, initierande,att en
kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande roll i länets arbete
med motverka etnisk diskriminering.att

Från3 invandrarföretagsamhet till
generell tillväxtdynamik

3.1 Sveriges företagarenya

Historiskt kan företagsamheten bland med utländsk bak-sett personer
grund förnyelse svenskt näringsliv invandradses som en av genom
företagsamhet. Berns, Bonnier, Bukowski, Carnegie, Cloetta, Felix,
Gleerup och Mazetti företag har något specielltär gemensamt:som
nämligen efternamn på invandrat till Sverige och startatpersoner som
företag sedan fick bära derassom namn.

Knappast något genomgripande i den svenska ekonomiska his-steg
torien har tagits medverkan invandrare. Engelskautan myntmästareav
präglade de första svenska i Sigtuna för år sedan. Detmynten tusen var
tyskar under medeltiden utvecklade bergsbruket och bidrog tillsom

Örebro,framväxten städer Stockholm, Arboga, Västerås,av som
Kalmar, Skanör och Malmö. Holländare byggde och styrde Göteborg
på 1600-talet. vallonerDet under sekel lade grundenvar som samma
till det smide i sekler gjorde Sverige till världens främsta produ-som

högkvalitativt järn.cent av
Under 1700- och 1800-talet introducerade engelsmän och skottar

den industriella tekniken och organisationsformema. Fransmän,nya



Bilaga 2693SOU 1999:49

till Sverige och startadedanskar kornschweizare ochtyskar, italienare,
och serviceföretag.chokladfabrikerbokförlag,restauranger,

invandringspolitiken mycket restrik-och 1945Mellan åren 1914 var
genomgripandenäringslivgenomgick svensktsamtidigttiv. Men en

invand-impulser frånvarit möjligtmodernisering. hade inteDet utan
svenskarmiljoneråtervandringen från USA. 1,2och särskilt Avringen,

Därigenomåtervände åtminstone 200 000.tillemigrerade USAsom
utveckladedirekt från världensviktiga erfarenheterfick Sverige mest

ekonomi.
kraftigaunderlättade denArbetskraftsinvandringen 1945-70 expan-

tillvarastod bereddavid krigsslutetde företagsionen inom att tasom
Invand-fanns för svenska industrin.möjligheter då dende unika som

till väsentligt förstärkabidrogtillförde inte någotringen attnytt, men
industristrukturen.den svenskaoch konservera

komhaft karaktär.1970-talet har NuInvandringen under en annan
finnsbakgrund från hela världen.skiftande Härmed mycketindivider

erfarenheterkunskaper ochmänniskor medtusentals företagsammadet
service-inte minst iutveckla näringsgrenar,bidragit till att nyasom

invandramautgjorde år 1994 43Stockholms länsektorn. I procent
Malmöoch i 28i Göteborg 25företagarna, procent.procentav

invandrare1970-talet de fålångtUnder och1960- somvar
restaurangbran-huvudsakligen iverksammaeller drev företagägde

utrikesföddatill företag ochanalysenschen. vi begränsarOm per-egna
företag. Underomkring sådanafanns det 20 300så 1985 senaresoner

Därefter harföretag tillökade antalet 25 000.1980-taletdelen egnaav
företagantaletnedgång och i slutet år 1991det skett egnaav varen

utländsk bakgrundmed 21 000.bland personer
invandrarfcSretag i slutet 1992.fanns det 48 000Enligt SCB av

respektiveytterligare 5 300och startades 3 3001993 1994Under åren
utrikesföddalandets företag i dagOmkring 60 000 ägs per-avavnya.

ochi dag viktig rollInvandrarföretag spelar1998.SCB, ensoner
felha sysselsatt 190 000 Det1994beräknas år äröver att tropersoner.

baraetnisk marknadsenklav.skulle Detsektordenna ärutgöraatt en
betjänar enbart den Detoch företagfå affärernågra egna gruppen.som

för och muslimer.tillåtet judar Menhandla köttkan ärt.ex. somom
direkt sambandinvandrarföretagama har inte någotdelenstörsta av
villkor allaföretagare påetniska Demed deras är samma somursprung.

vänder sig tillAffärsmässiga skäl delandet.andra i störregör att en
svenska arbetsspråkoch använderdenkundkrets än somegna gruppen

egenföretagare.Invandrare1996Ylva Brunes rapport som
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3.2 Från invandrad företagsamhet till en

generell småföretagsdynamik

Ökningen antalet egenföretagare sker inte enbart bland invand-av
rare. Arbetslöshet eller risk för arbetslöshet ligga bakomanses
30 alla företagsetableringar i Sverige. Detta motiv likaprocent ärav
vanligt bland svenska företagare bland invandrade företagare.som

faktumDetta kan tyda på befolkningen har allt mindre tillit tillatt staten
allsmäktig jobbfixare.som en

En mätning gjord Entreprenörsbarometem 1997 visar attav
61 Sveriges ungdomar i ålder kan19-29 år tänka sigprocent startaav

företag. Hela 31 sig ha för avsikt företageget sägerprocent att starta ett
inom fem år. mätningen framgårAv social bakgrund spelar liten rollatt
för viljan bli företagare.att

Mätningen visar intresset för entreprenörskap ochatt är stort att
har mycket positiv bild Däremot råder detentreprenören.unga en av

okunskap hur kan få råd och stöd villstor starta ettom man om man
företag. Som exempel kan bara hälften de tillfrågadenämnas att av
känner till vad F-skattesedel 53 % medan hela 83är procent veten
vad KAS, kontant arbetsmarknadsstöd, flesta ungdomarDe kännerär.

de inte fick lära sig något företagande i grund- ochatt egetom gymna-
sieskolan. Endast knapp tredjedel känner till någon organisa-typen av
tion kan hjälpa dem med information rörande företagande.egetsom
Det gäller framför allt själva körkortet för företagande och vilkeneget

har till pension driver företag.rätt när egetman man
Ungdomar vill brottas således medstarta eget typsom samma av

hinder invandrare bortsett från det specifika språkproblemet. Ensom
med likartade problem den allt växande kvinnorärgrupp mer grupp

På fem år har andelen kvinnor vuxitstartar eget. startar egetsom som
från 31 till 50 framgår statistikDetta från Stiftelsenprocent. av
Svenska Jobs Society i Stockholm 1998.

Kvinnornas inbrytning den enskilda förändringenär största ägtsom
inom nyföretagandet på tid. Kvinnor 28startar procentrum senare av

alla företag. Andelen kvinnor företag har ökat från 17startarnya som
till 28 under 1990-talet. Kvinnliga mellanprocent entreprenörer startar
7 000 och 8 företag000 och skapar jobb12 000 år. Om-nya nya per
kring 80 000 kvinnor och finns i alla branscher.entreprenörer är

Hinder fcSr kvinnligt företagande skiljer sig inte väsentligt från hin-
der för företagande med utländsk bakgrund. Bland de invandradeeget
företagarna andelen kvinnor drygt 30 Kvinnor liksomär procent.
invandrare ofta företag med mindre lån och bidrag. Ofta detstartar rör
sig tjänsteföretag med affärsidé för lokal marknad.om en en
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mycketsåföremål förvaritSverigeiföretagsklimatetSällan har
enighetÅsiktema politiskadagensskiftande,alltiddebatt. är ommen

unikvälfärdochtillväxt ärfortsattaför landetsbetydelseföretagandets
Sverige.för

betraktassåledeskaninvandrareochungdomarKvinnor, som
entreprenörsanda.medarbetsgivareframtidapotentiella gemensamen

stimule-ochbeaktarpolitikekonomiskdärför dagibehövsDet somen
sådanbakgrund. Enbefolkningenhos helaentreprenörskap oavsettrar

försörjningsstrategiemaiförändringsprocessdenfrånpolitik bör utgå
ijobbenflestadeinnebärochårenskett de atthar nyasomsenaresom

småföretagssektom.inomdag skapas
förkrävsåtgärderdeståndpunktprincipiellaFörfattarens är att som
defrångrundensig iskiljerinteinvandrarföretagandes.k.underlättaatt

småföreta-ochtillväxtunderlättagenerelltförkrävsåtgärder attsom
hinder förbeskrivaochidentifieradärför valtFörfattaren hargande. att

generelltbakgrundutländskmedbland ettföretagande ureget personer
till-företagsamhetInvandrad ärperspektiv. ettekonomiskt politiskt

integrations-inomutnyttjasbaraintebörfrisk vävnad. Dettaskott av
Sverigeåtergemedarbetetgenerelladetockså i attpolitiken, enutan

småföretagsamhetvävnaddenförnyanäringslivsstruktursund att av-
till sig.har svårttydligen växaattsom

hindrarlönearbetetillfostranEnsidig3.3

tillväxt

förutsättertillväxt attenighetpolitiskdetråder attdag nyaI omen
inomförutsättningar växaattoch fåretablerar sigföretag gynnsamma

beslutfattat1998decemberden 22harRegeringenSveriges gränser.
berörBeslutentillväxt.företagensunderlättaförförenklingar attom

företagensmindredefrånhuvudsakligenutgårnäringslivet,hela men
närings-förbetydelseharreglertillförslagAllaarbetsvillkor. somnya

tillväxtmöj-mindre företagensdegranskasskallverksamhetlivets ur
utredningaroffentligapåkravställsdetinnebärligheter. Detta att nu

reglerföreslagnaallakonsekvensanalysermyndigheteroch göraatt av
småföretagsperspektiv.ettur

tillväxt. Menförviktiga ännuföretagför mindreFörenklingar är
hängerstrukturermentaladetillväxtdrivkrafter förviktigare är som

ochegenföretagandetillinställning entrepre-samhälletsmedsamman
inteinbyggdafinnsattityderochstrukturermentalanörskap. Dessa

ensidigaskolsystemetsdag påtyderMycket ii skolsystemet. attminst
tillväxt.och hämmarentreprenörskaphindrarlönearbetetpåinriktning
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svenskaDet skolväsendet har i mycket hög grad varit ensidigt
inriktat på lönearbete. Målet har varit via skolan och yrkesutbildningatt
kvalificera individen för anställning, helst fast jobb. Studie- ochetten
yrkesvägledningen har varit viktigt instrument för nå detta målett att
och utveckla ensidig lönearbetskultur.en

Till följd ungdomar i det svenska skolsystemet socialiserasattav
lönearbete har företagande utvecklatsmot mycket långsamt.att eget

förhållandeSverige har i dag den lägsta andelen företagande i tilleget
den yrkesaktiva befolkningen bland industriländema.

En mätning gjord Entreprenörsbarometem 1997 visar dock påav
attitydförändring hos ungdomarna. Mätningen har tidigare refereratsen

återges här igen bakgrund till kommande förslagettmen ettsom om
särskilt läroplansmål för entreprenörskap. Mätningen visar nämligen att
hela 61 Sveriges ungdomar i åldern 19-29 år kan tänkaprocent sigav

företag. Dessutom sig hela 31starta ha föreget säger avsiktprocent att
företag inom fem år. Av mätningen framgårstarta ett också socialatt

bakgrund spelar liten roll för viljan bli företagare.att
Mätningen visar intresset för entreprenörskap ochatt är stort att

har mycket positiv bild Däremot råder detentreprenören.unga en av
okunskap hur kan få råd och stödstor vill starta ettom man om man

företag. Som exempel kan bara hälftennämnas de tillfrågadeatt av
känner till vad F-skattesedel 53 % medan hela 83är procent veten
vad kontantKAS, arbetsmarknadsstöd, flestaDe ungdomar kännerär.

de inte fick lära sig något företagande iatt grund- ochegetom gymna-
sieskolan. Endast knapp tredjedel känner till någon organisa-typen av
tion kan hjälpa dem med information rörande företagande.egetsom

Ungdomarnas bristande kunskaper regler för företagande,egetom
den positiva attityden till krävertrots vi föratt starta eget, öppnaratt en

bred diskussion vägledningens roll i samhälle, därett entrepre-om nya
nörskap och egenföretagande måste central plats, både iges en mer
skolan och i arbetslivet. förstaEtt öka medvetenhetenär ochsteg att
kunskapen egenföretagandets villkor och betydelse för samhälls-om
ekonomin så lärare och vägledare systematiskt kan arbetaatt med att
stimulera eleverna.entreprenörskap hos

finnsDet många framgångsrika internationella erfarenheter på detta
område. I Danmark skolanhar fått ökad betydelse fört.ex. att systema-
tiskt synliggöra företagarkulturen och få lärare och vägledare till-att

arbeta för stimulera entreprenörskap och företagande.att egetsammans
mångaI de projekt pågår i Danmark har gränssnitt mellanav som nya

skolan, företagen näringslivetoch uppstått. välkäntEtt exempel deär
s.k. produktionsskoloma, undervisningendär enbart bestårnästan attav
producera och förtjänster marknad.varor en
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överväganden läroplan3.3.1 och förslag: En ny
för stimulera företagsamheten ibehövs att

skolorna

finns i Sverige enstaka exempel skolor har infört obligato-Det på som
riska småföretagande, där utbildningen sker i näramoment av sam-
arbete med dessa isolerade försök räcker inte förlokala företag. Men

bryta fostrandet svenska skolsystemets ensidiga inriktning tillatt
lönearbete.

öka entreprenörsandan har delat miljonerFör NUTEK 3,5att ut
kronor till Satsning-drygt olika projekt i Sveriges skolor.20 runt om

skall lärare och elever ökad kunskap företagsamhet. Lärare,arna ge om
skolledare och skolpolitiker också möjligheter hittaattges nya nya
arbetsformer för hur företagsamhet tidigt kan och stimulerasutvecklas
hos barnen.

En nödvändig förutsättning för åstadkomma långsiktig attityd-att en
förändring emellertid nationell entreprenörsanda främjasär att aven
läroplanen. läroplan bör därför utarbetas med särskilt mål förEn ettny
entreprenörskap för tidigt lära egenföretagande yrkes-att ut ettsom
alternativ.

3.4 Företagsklimat: fråga skattetrycken om

eller kultur

Ensidig entreprenörskultur hindrar3.4.1

småföretagsutveckling

Historiskt ensidiga betoningen handgår den på lönearbete hand isett
med politisk kultur ensidigt storföretag. Beroendetpåsatsaren som av

fåtal storföretag i Sverige. Bruksorter faller oftastår ochärett stort
med enda storföretag. visar granskning Närings- ochDetett en som
teknikutvecklingsverket Nutek har gjort för Näringsliv 1997.

elva kommunerI i landet står enda storföretag mer änrunt ettom
anställda för hälften500 sysselsättningen i det privataänmer av

näringslivet. ytterligare nio kommuner enskilda storföretag förI svarar
mellan och40 arbetstillfällena den privata arbets-50 påprocent av
marknaden. ensidigt beroende Oxelösund, därMest är orter som

de Olofström,76 anställda jobbar vid SSAB, med änprocent av mer
73 på Volvo och där jobbar vid Bille-Grums 68 Storaprocent procent
rud.
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Orter, har varit nedläggningsaktuella, Arboga, Bengtsfors ellersom
Norrköping, kommer däremot ganska långt på listan sårbaraöverner

Bland de allra kriskänsliga finns inte heller traditio-orter. mest orterna
nellt industritunga städer Söderhamn, Borlänge, ellerAvestasom

ÖverhuvudtagetLuleå. finns inga de ensidigamest orternaav norr om
linje sträcker sig från Gävle till mellersta Värmland. Arboga ären som
exempel på kommun domineras arbetsgivare, Volvoett en som av en

Aero. I kommunen finns invånare.14 500 Antalet anställda utanförca
den offentliga sektorn 3 399.är

privataDen sysselsättningen visar sig ganska lika fördelad ivara
företag olika storlek. småföretagI med mellan och10 19 anställdaav
jobbar 408 jobbar i företag544 med mellan 20 och 49personer,
anställda, i företag578 med, mellan och anställda100 199 och i1 360
de två storföretagen, Volvo ochAero FFV. De två lokala jättebolagen
står dänned för 17 respektive 23 sysselsättningen i detprocent av
privata näringslivet inom kommunen.

Den andra krisaktuella i vår, Norrköping, hamnar ännuorten nu
längre ned listan. finnsDär fem storföretag, bland dem Ericsson,

tillsammans står för, i sammanhanget måttliga, 18 denprocentsom av
privata sysselsättningen.

Som jämförelse kan vi lilla Hofors med invånare.ll 400nämna
Skulle något liknande inträffa blirdär konsekvenserna naturligtvis näst
intill oöverblickbara. Bruket, Ovako Steel, står med l 500över an-
ställda för 60 den privata sysselsättningen inomnärmare procent av
kommunen. Ett exempel kan Laxå, där Esab med 900annat vara
anställda förstår 45 den privata sysselsättningen.procent av

tabellenI nedan exempel på tio kommuner med ensidigt be-anges
roende storföretag:av

Kommun Andelen anställda i storföretag

Oxelösund 83 två% alla privatanställda finns i storföretagav
Olofström 73 % alla privatanställda finns i storföretagettav
Hammarö 70 % alla privatanställda finns i storföretagettav
Grums 68 % alla privat anställda finns i storföretagettav
Munkfors 67 % alla privatanställda finns i storföretagettav
Finspång 64 % alla privatanställda finns i storföretagav sex
Perstorp 64 % alla privat anställda finns i storföretagettav
Trollhättan 62 % alla privatanställda finns i fem storföretagav
Bengtsfors 60 % privatanställdaalla finns i storföretagtreav
Tidaholm 60 % alla privat anställda finns i storföretagtreav

Bild Sammanställd enligt uppgifter från Nutek, 1997.
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förbereder jättenedläggning påkommun sig på detAtt värsta enen -
reaktionerna vidhemmaplan hör till ovanlighetema. Ofta brukar-

komma efteråt med krav påplötsliga nedläggningar i stället att myn-
aktuella företaget ska sittdigheter, eller det tastaten ansvar

likheten mellan dagens utflyttningkan inte undgåMan att avse
utarmningen textilindustrin. början 1900-svenska företag och Iav av
betydande textilindustri med tyngdpunkter iNorr-talet hade Sverige en

Sjuhäradsbygden och i Skåne-köpings- och Göteborgsområdena,
Textilindustrin dåHalland. till 1950-talet fortsatte tillväxten.Fram gav

självförsörjningsgrad och hade 70 000Sverige 85 procent caen
anställda.

först orsakad konkurrensen1960-talet började nedgång,På aven
från låglöneländernybyggd västeuropeisk textilindustri, sedanfrån

kraftigt, medoch Sysselsättningen minskadeinom Europa.utom ca
från till årår 1950 1968.60 procent,

Sydostasien.årtiondena har tillväxten skett i bl.a.Under de senaste
innebärlönenivån till exempel Hongkong och Sydkorealåga iDen
Utflytt-kostnadsfördelar för textil- och konfektionsindustrin.stora

utannningtill låglöneländema ledde till totalningen produktionen enav
anställdainom textilindustrin i Sverige. Antaletsysselsättningenav

från 1950-talet till 1990-talet.sjönk 70 000 på 10 000
öde tillverkar det svenska näringslivet gådagI mötessamma som

kraftig successiv förskjutninggamla textilindustrin. ochden En av
längretill utlandet har pågått undertyngdpunkten i investeringar en

År hade svenska multinationella företag 66period. 1965 procent av
dag bilden denanställda i Sverige och utomlands.sina 34 I ärprocent

utomlands.i Sverige och 6139motsatta: procent procent
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Andelen i anställda i Sverigeprocent av

respektive utomlands i svenska storföretag

80-

70- 66,1

1965 1986 1994

SverigeI I Utomlands

Bild Källa, Industrins utredningsinstitutet.
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vidavgörandeKommunalskatt3.4.2

företagsetablering

för företag och företagandeklimatetenighetråder i dagDet attom
uppfattningar vilkafinns motstridigadetmåste förbättras. Men om

nyföretagande och företagsut-hindrarrespektivefaktorer främjarsom
veckling.

nyföretagandeförmedelskattesänkningar är ettattett gynnasom
detUtgångspunktendebattörer.återkommande bland många är atttema

skatte-sysselsättning ochföretagsetablering,samband mellanfinns ett
entydig bild. Sverige haringenvetenskapliga studiertryck. Men ger

haft låg arbetslöshet.och ändåhaft högt skattetryckexempelvis länge
ungefär samtidigt1990-talet,i börjanArbetslösheten började stiga av

skattetrycket sjönk något.som
mellan skattetryck ochgäller sambandetfråga detviktigEn när

regionala skillna-kan det såföljande:företagsamhet Hurär storavara
formella regelverk ochunderleverder i företagsamhet när sammaman

företag i Små-mängder mindredetskattetryck Varför uppstår t.ex.av
Västerbottenland liksom i delar av

förviktig faktorlyftas framkommunalskatt brukarLägre som en
förkroppsligarGnosjö,företagsetablering. Mennyföretagande och som

Kommunalskattenlågskattekommunema.tillhör intesmåföretagsandan,
arbetslöshetmed mycket lågGnosjösmåföretagsintensivai det

storföretagsdomineradei detinte lägrekommunalskatt 30,98 änär
kommunalskattSödertälje 30,85.och högarbetslöshetskommunen

bland kvinnliga företagarenyföretagsetableringtittar påNär serman
kommunalskatthögskattekommuner Fagerstarekordökningar ivi som

33,13 och FinspångLaxå 33,38, Hammaröbland de högsta 33,98,
dessa andelen nyföretagande bland kvin-alla kommuner32,28. I är

siffra förmotsvarande Resultatethögre50 män.änöver procentnor
på kvinnorna hamed tankeanmärkningsvärtblir inte mindre att anses

svårtsärskilt att starta eget.
anställdaföretaget Selectron med 000multinationella 23detNär

kommunal-Norrköping etableringsort speladevaldevärlden över som
och främst tittadeLeif Johansson. Förstroll enligtskatten ingen VD

medarbetare. Företagsledningentillgång på kompetentaföretaget på
personal tidigare arbe-kundebedömningengjorde övertaatt somman
till Norrköpingsikt närheten CampusEricsson. Pâ längretade på envar.

Utbildningssatsningen på Campus Norrköpingavgörande faktor. anses
rekryteringsmöjligheteretableringskriteriet.viktigaste Dendet gervara

där ligger långt framme, vilkettill miljöockså närhet ärmanenmen
teknikföretag.viktigt för ett
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3.4.3 Nätverksekonomi bakom småföretagsdynamik

Regionala variationer i företagsamhet och den regionala näringslivs-
dynamiken under och regelverk forskaremånga harett gör attsamma
börjat tala eventuella samband mellan entreprenörskap och kulturom
Audretsch Fritsch, 1994, Lindmark Olofsson, 1994. särskiltEtt
forskningsområde har på år vuxit fram under beteckningsenare
Cultural Values and Regional Variations in FirmNew Fonnation.

Civilekonomen Lise-Lotte Gustavsson har i samarbete med profes-
Johannisson,Bengt Scandinavien Institute for Research insor

Entrepreneurship SIRE, studerat tillgänglig litteratur vadom som
hindrar småföretag Utredningen har genomförts på uppdragväxa.att av
Ingenjörsvetenskapsakademin. Författarna till Småföretagens tillväxt-
barriärer- sanningar och konsekvenser1998 talar hämmandeettom
kultunnönster, nämligen storföretagens kolonisering utvecklings-av
logiken. Utredamas grundsyn på problematiken det svenskaär att
samhället med dess kulturella och institutionella betingelsersäregna har
ensidigt inriktats på storföretagskultur. ensidighet ientreprenör-Denna
skapskulturen hinder för småföretagandets etableringär ochett stort
utveckling.

Internationell forskning framgångsrikaEuropas småföre-mestom
tagsregioner visar löner, skatter och regelverk har mindre betydelseatt
för den kommunala och regionala näringslivsdynamiken vad viän
kanske hittills föreställts I Italien hittar vi höga inkomst-oss. norra
skatter, företagsskatter och höga energipriser högre i Sverigeän samt

Ändåkrånglig byråkratisk reglering och outvecklad kapitalmarknad.
finns där Europas jämförelse dynamiska småföretags-utan mest
utveckling.

faktumDetta har uppmärksammats iäven SAF sin Struktur-av
1999, lyfter fram komponenter i företagsklimatetrapport som nya

såsom kulturtraditioner och värderingar regional nätverks-ortens samt
dynamik.

Drivkraften bakom den norditalienska småföretagsdynamiken denär
regionala nätverksekonomin. Regional nätverksdynamik uppstår när
småföretag likartad lokaliserade i region ellerär tätttypav en en

närhetsfördelarkommun använder inom för lokal och regionalramen
samverkan. kombinationEn konkurrens och kooperation gör attav
småföretag utvecklas till det Robert kallar förPutnam spindel-
vävsliknande . Samarbetet sig uttryck inätver ordnartar att man

exportsatsningar,mässor, och samladetargemensamma gemensamma
initiativ för få tillgång till avancerad teknik, och ordna utbildningatt av
specialiserad arbetskraft. Den avancerade formen samarbetemest ärav
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fungerardet utåtorder, och pådelarantal företag sättetstornär ett en
konkurrenskraft.enaståendemedföretagett stort ensom

industri nåttitaliensknätverksekonomin harregionaladenGenom
skidpjäxor ochbranscher, frånantalpositioner ivärldsledande ett stort

italienamasförpackningsmaskiner. Utifrånstålindustri ochmöbler till
världsledande till-utvecklatsstålverk har deteffektivahögstsmå men

för stålindustrin.produktionsutrustningverkare av
utländskaattraherar i dag månganätverksindustriemaitalienskaDe

RossignolSalomon ochskidjättamalokaliserarstorföretag. Så t.ex.
skidpjäxor.förMontebelluna,tillverkning till är ett centrumsom

ochPharmacia-UpjohnElectrolux,Pak,-storföretag TetraSvenska som
löner,Norditalienverksamheter tillflyttar sinaAtlas Copco atttrots

Sverige.ienergiprisema högreinkomstskatter ochbolagsskatter, är än
företagnätverksekonomin iNorditalienregionala görDen att som

gårmed varandraavseenden konkurrerari andra gemen-omsamman
order ochmarknadssatsningar, delar påochinköp gemensamtsamma

småföretagenför de norditalienskaUtmärkandekund. ärmöter enen
delade kun-ochömsesidigt förtroendeutvecklingsstrategi baserad på

spindelvävslik-innovationsprogram. Dettaförskaper gemensamma
förbetydelsegjort storföretagensför småföretag harnande nätverk att

Även1970-talet.sjunkit sedansuccessivt haritaliensk ekonomi om
får nedskär-betydelsefulla i söderOlivetti fortfarandeochFIAT är

konsekvenser.mindre dramatiskaverksamheter alltningar i deras
närings-det svenskakontrastförhållande tillutveckling står iDenna
Sverigesmåföretagsnät.regionalt förankrade Ipåtagliga brist pålivets

samverka kringantal småföretagomöjligt fåoftadet svårt, attär att ett
ochkooperationvarandra och förenafå dem lita påorder, att attstoren

regionalahämmarstorföretagsberoendet ochbefästerkonkurrens. Detta
fåinneburit ellerRegionalt har dettasmåföretag.nätverk storaenav

arbetsgivare stad.per

Överväganden fram deoch förslag: Lyft3.4.4

kapitaletssocialaregionala nätverkens och det
roll tillväxtmotorsom

nätverkenregionalavisar hur tunnslitna deNUTEK-studier ärMånga
nätverksbild-ochregional förankringhur alannerande bristen påoch

verkstadsindustrin. Sam-inomindustri inte minstning inom svensk är,
regionalochaspekt i lokalavgörandearbetet mellan småföretag är en

i vissalikartade verksamheteransamlingtillväxtdynamik. Trots stor av
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regioner lever de flesta småföretagen sida vid sida konkurrenterav som
vinna några påtagliga närhetsfördelar.utan att

Utvecklingen i Norrköping tyder dock trendbrott.t.ex. Sam-ett
verkan har blivit för Norrköpings IT-företagsätt denett erövraatt
lokala marknaden. beställarföretagenDe i Norrköping mycketstora är

och ofta delar koncerner.stora Detta det svårt förstora smågörav
lokala IT-företag hävda sig leverantörer. Styrkan blir därföratt som
samarbete mellan kunskapsföretagen. dettaI syfte bildades år 1996
branschföreningen KIN Kunskapsföretag i Norrköping, i dagsom
består 50 medlemsföretag. Föreningens huvudroll skapaär attav ett
samarbetsklimat mellan kunskapsföretagen. Den har sin motsvarighet i
Linköping och Motala, SMIL respektive MOVAK, två nätverk för
samarbete mellan tekniskt orienterade småföretag.

Nätverken mellan IT-företag viktiga regionalt närings-är ettur
livsperspektiv. börDe därför fångas in i utvecklingsstrategi meden
norditaliensk nätverksekonomi förebild. Dels måste företagensom
stärkas i sin efter samarbete, dels måstesträvan samarbetsforrnema
vidgas till andra branscher. Här kan särskilt den träbearbetandenämnas
industrin i dag spelar viktig roll framför allt i de södra läns-som en
delama och livsmedelsindustrin. Inom båda dessa branscher kan nät-
verksbaserat samarbete öka konkurrenskraften, marknadsföringen och
exportmöjlighetema.

En regional nätverksekonomi kan användas integra-även som en
tionsstrategi för främja företagsamhet bland olika invandrargrupper.att

Detta med tanke på invandrarföretagare ofta mobiliserar bredaatt
nätverk såsom storfamilj, kulturella, etniska och religiösa samhörig-
hetsforrner.

Ur sysselsättningsperspektiv tillväxtstrateginett med småföretagär i
nätverk det bästa skyddet den regionala sårbarheten ensidigtmot som
storföretagsberoende orsakar i dag.

hållbarEn regional näringslivsstrategi baserad på nätverksekonomi
kräver därför vi kartlägger behovet lokala och regionalaatt av sam-
arbetsformer mellan alla branscher och sektorer speciellt intres-ärsom

för strategiskt regionalt och lokalt nätverksbyggesanta i hela landet. Vi
måste fokusera alla branscher efter för analysera deras behovatten en

regionala och lokala nätverk behov stimulans ochsamtav av samver-
kan med offentliga aktörer.

Här krävs det form tillväxtfrämjande politik för regionalten ny av
och lokalt nätverksbygge mellan småföretag. På så lägger vi grund-sätt

för nätverksekonomi för tillväxt istenama Sverige.en
Ett nätverksekonomi för hela Sverige kräver vi på detatt ser so-

ciala kapitalets roll tillväxtmotor det finansiella.utöver Före-som
med stark känsla för sin region ochtagare dess överlevnad,en som
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varandra samtidigtstöttar de konkurrerar viktigare tillväxt-ärsom en
faktor lättnader i skatter ochän regleringar. En inställning till ent-
reprenörskap kollektiv angelägenhet vad förenar tvåärsom en som av
Europas framgångsrika regioner Gnosjö-regionen och Emilio-mest -
Romagna i Italien.norra

dagensI debatt låter det tillväxten kommer, bara företagensom om
får lättnader i regleringar och skatter och lönekostnadema sänks. Men

förutsättningar inom land företagandet väldigt olika.trots ärettsamma
Europas jämförelse dynamiska småföretag finns iEmilio-utan mest

iRomagna Italien, där löner, skatter och byråkrati i nivå medärnorra
svenska förhållanden samtidigt har mycket höga energiprisersom man
och inhemska råvaror. regionen har detMenont sättom samma

dess svenska motsvarighet Gnosjö- Gislaved- Vämamo-trakten,som en
samarbetsanda kan sig uttryck i rikt föreningsliv, starkta ettsom en
kulturell identitet skapar jordmån för företagande.som

handlarDet företag hjälper fram nyföretagare i sin näraom som
omgivning, litar på och beroende varandra samtidigt deärsom av som

rivaler. I sådan miljö företagarevågar orderär ärta emoten en en som
lite för eftersom han han fåkan hjälp andra med klarastor vet att attav

den.av
ItalienI de borgensringar där flera företagare går förär samman

få fram riskkapital konkret exempel, i Gnosjö kan företagarnaatt ett
gå experthjälp inför exportsatsningar. Organisa-t.ex. samman om

tionsvärlden i dessa regioner spindelväv. I Sverige detär ärsom en
de majstângsliknande nätverken vanligast, tittarärannars som man

nerifrån och för kunna lobba fram Man samlasattupp nya resurser.
för ställa krav på andra, och kommun, sällan föratt t.ex. stat men

utvecklingsinitiativ.egna
Hur kan då och myndigheterna främja spindelvävamasstaten

framväxt
Det grundläggande till det finns fungerande regionalaär att attse

nätverk. De regionala tillväxtavtalen kan de små och medelstorage
företagen med nätverksbyggande utvecklingoch regionaltett part-av
nerskap. Samverkan med de regionala ocksåhögskolorna viktig.är



Bilaga282 3 1999:49SOU

Tillväxtkapital istället för4

statsbidrags- och utjämningssystem

Regeringen har i slutet år fattat förenklingar1998 beslut för attav om
underlätta företagens tillväxt. Besluten berör hela näringslivet, men

huvudsakligen frånutgår de mindre företagens arbetsvillkor. Alla för-
slag till regler har betydelse för näringslivets verksamhet skallnya som
granskas de mindre företagens tillväxtmöjligheter. innebärDetta attur
det ställs krav offentligapå utredningar och myndigheter göraattnu
konsekvensanalyser alla föreslagna regler småföretagspers-ettav ur

förpektiv. detta förslag kommerInom regeringen inrättaatt ettramen
näringslivsråd med syfte tillvarata invandrares kompetens i närings-att
livet och öka invandrarföretagens betydelsen för svensk ekonomi.

Förenklingar för mindre företag viktiga för tillväxt och integra-är
tion. dessa räcker inte förMen undanröja de strukturella tillväxthin-att
der finns inbyggda i statsbidrags- ochstora system t.ex.som som
utjämningssystemet. Mycket tyder i dag de hämmaratt system som
tillväxt samtidigt hindrar integration, särskilt företagandeeget som
integrationsstrategi.

4.1 Fatalistisk bakom inkomst- ochsyn
kostnadsutj ämningssystemet

Enligt lag kommunerna skyldiga tillhandahålla bl. barnomsorg,är att a
grundskoleutbildning och äldreomsorg. dessa lagregleradeFör verk-
samheter gäller krav på servicen skall likvärdig i olika kommu-att vara

eller landsting. harDessa emellertid olika förutsättningar attner
erbjuda service likvärdig omfattning och kvalitet till skatte-av samma
sats.

kravet likvärdigFör på service inte skall leda till skillnaderatt stora
i kommunal skattesats måste kommunerna eller landstingen likvär-ges
diga förutsättningar. syfteI skapa sådana kan kommuner och lands-att
ting med låg skattekraft, utgiftsbehov eller hög kostnadsnivå fåstort ett
s.k. utjämningsbidrag. sådant bidragEtt utjämna skillnaderär avsett att
i kostnader och skatteinkomster, beror på faktorer står utanförsom som
kommunernas eller landstingens kontroll.

Påverkbara skillnader beror servicenivån, servicestandardensom
eller effektivitet, avviker från genomsnittet, skall därför intesom
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högre ellerskall istället återspeglas iskillnaderutjämnas. Sådana en
lägre skattesats.

kostnadsutjämningssystemetochför inkomst-Grundprincipen är
Debat-opåverkbara faktorer.baseras påmåstesåledes utjämningenatt

och rättvisan iöka träffsäkerhetenhandlathar hittills syste-attten om
såle-Huvudtemat blevmellan kommunerna.fördelningseffektermets

och viceförloraredes vinnare ställs motatt versa.
diskussionen utjämningssystemetförutmärkande drag ärEtt attom

för givet de flesta debattörema.faktoropåverkbarbegreppet tas av
påverka deinte kanfrån kommunernautgårUtjämningssystemet att

kostnadsutjämningen.för Menunderlagetfaktorer när-utgör ensom
faktor vilar påopåverkbarbegreppetgranskning visar att enmare

skattekraften.kostnader och Kommunernafatalistisk på anses varasyn
påverk-i verklighetenantal faktorerpåverkaoförrnögna ärettatt som

bara.
opå-skatteunderlaget närapåfrånutgårInkomstutjämningen äratt

tillväxtregio-ifallet för kommuneremellertid knappastverkbart. Så är
bostadsbygge, infrastruktur,avseendeåtgärdersinaGenom t.ex.ner.

förutsätt-kommunerhar dessalokalt näringslivsklimat gynnsammare
utvecklas.och inkomstersysselsättningpåverka hurandraningar än att

ifrågatill dennaUtredningen kommer texten.senare
ochbetraktas barnomsorgkostnadsutjämningengällerdetNär t.ex.

denna kost-kostnader.opåverkbara Mengrundskoleutbildning som
och grundskole-barnomsorgfrån det faktumnadsfixering bortser att

förforskare i dag kallaringår i detinvesteringarutbildning är somsom
kapital Rådeteller socialtForsberg, 1999infrastruktur G.social

Arbetslivsforskning, 1998.för
och eko-ofta den fysiskainfrastrukturtalarNär manmenaromman

alla deinfrastrukturinfrastrukturen. utgörnomiska Men är system som
själva verket denskall fungera.produktionen Iförutsättningen för äratt

äldrevårdochskolor, barnomsorginfrastrukturen i formsociala av
opåverkbar kostnad,och skall inteväl så viktig utan ensomses som en

tidigt sti-och dagis kanSkolorForsberg, 1999.investering G. t.ex.
längre siktföretagaranda påentreprenörskap såbarnen tillmulera att en

tillväxtfaktor via fostran.och förs vidareskapas som en
förstärker ytterligarelagt framregeringen harmodellDen nusom

infördekostnadsutjämningen. Regeringenfatalistiska påden ensynen
underför-denfödda utomlands, medför individerutjämningsfaktorny

kostnader förmedför ökadesådana alltidinnebördenstâdda att en
paradigmethela detuppfattning stridersådankommun. En mot omnya

lönsam-bl.a.invandrarbakgrunddiversity, därmanaging ses som en
kapitelhetsfaktor 1.se
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medPersoner invandrarbakgrund ingen kostnad förär utan en resurs
många kommuner. Gnosjö kommun har kunnat vitalisera sinat.ex. tra-
ditionella småindustrier och fart på den inhemska småföretags-sätta
dynamiken inflyttning många företagsdriftiga och yrkeskun-genom av
niga kineser på 1980-talet och bosnier i dag med många andragrupper
grupper.

4.2 Utvecklingskapital istället för

kostnadsutj ämning

Begreppet opåverkbar kostnad vilar fatalistiskpå och förutsätteren syn
det finns krafter utanför kommunernas och landstingens kontroll. Enatt

sådan uppfattning skapar hjälplöshet och missvisande bildger en om
förmåga påverka den kommunala ekonomin. Professor Ernst Jons-att

har klart visat 1999 kommuner och landsting haratt större ut-son
för påverka sina kostnader vad kostnadsutjämningsprin-att änrymme

cipen medger. Förmåga påverka kostnaderna i kommuner ochatt
landsting kan ha formen kostnadsbesparingar och nedskärningarav
eller effektiviseringar. Omfattningen besparingar kan indirektav ge en
antydan hur de påverkbara kostnadsskillnadema kanstoraom vara.

Under 1990-talet har kommunerna i de stortstadsområdenatre ge-
nomfört de förhållandevis besparingarna. Glesbygdskommu-största

har skurit ned sin verksamhet minst. Vad gäller omfattningnema av
besparingar det skillnader mellan landstingen.är Somäven stora exem-
pel har antalet vårdplatser för somatisk korttidsvård invånare1 000per
reducerats med 42 i Stockholms läns landsting mellan årenprocent

och1991 1996 jämfört med 9 i Kristianstads läns landsting.procent
Landsbygdskommunema har hög personaltäthet inom äldreomsorg

grund- och gymnasieskola. Sammanlagt har de det högstasamt även
antalet årsarbetare invånarel 000 medan förortskommunema harper
lägst antal. Mellan landstingen det likaså förhållandevis varia-är stora
tioner i antal årsarbetare invånare.1 000per

Till den del variationema i personaltäthet inte beror opåverkbara
faktorer t.ex. reseavstånd i glesbygdskommuner kan de uttryckvara
för skillnader i produktivitet och effektivisering. i deKommuner tre
storstadsområdena har, i likhet med städer, föregångarevarit istörre att
söka effektivisera verksamheten. Gjorda utvärderingar t.ex.av an-
budskonkurrens har kunnat påvisa effektersådana Jonsson,även
1999. Dessa utvärderingar visar på betydande effektiviserings-ett

hos de kommuner, inte kommit långt i förnya sinutrymme attsom
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förhållandevisverksamhet. Jämförande studier tyder likaså på stora
skillnader mellan landstingen.

opåverkbara kostna-denna bakgrund framgår det begreppetMot att
grunden förder tvivelaktigt instrument och självaär systemetsett att

har sinutformning revideras. behövsmåste Det ut-ett system som
utvecklingskapital för dengångspunkt i utjämningen behovav av

opåverkbara kostna-sociala infrastrukturen och inte utjämning s.k.av
der.

integration hämmasTillväxt och4.3 treav

Pomperipossaeffekttyper av

Pomperipossaeffektenden offentliga debatten har diskussionenI om
till följd in-till de tillväxtstarka kommunerbegränsats 18 som av

skattekraft. Därmed kom bris-komstutjämning förlorar öka sinpå att
regeringenkallas för skönhetsfläck. hari Menterna systemet att nuen

Pomperipossaeffekten för-sigbestämt för såöver attatt systemetse
svinner.

effekter visargranskning utjämningssystemetsEn närmare av
tydligt identifieradeemellertid det i utjämningssystemet finns treatt

drabbar kommuner.Pomperipossaeffekter sammanlagt 94typer av som

Pomperipossaeffekt Kommuner4.3.1 TYP

förlorar på öka skattekraften.att

och denPomperipossaeffekt inkomstutjämningsbaseradI görär atttyp
skattekraften. Sedanvissa kommuner förlorar ökapå systemetatt

Pomperipossaeffektinfördes har antalet kommuner drabbas typsom av
betyderfrån till kommuner och landsting.ökat 18 DettaI attetten

Pomperipossaeffekttillväxt leder till fler kommuner medhögre typ
kommuner med lägrePomperipossaeffekt drabbarDenna typ enav

sig i den ska-utdebitering skatt den länsvisa skatten ochän yttrar attav
klimat där löner ökarlägre intäkter för kommunen de skapar ettpar om

och arbetslösheten sjunker.
vid olika tillfällen.Pomperipossaeffekt kan uppkomma tvåItyp

god tillväxt och därmed fårdå kommunen har till exempelFörst, en
får höjda skatteintäkterhöjda relativlöner. Istället för kommunenatt

minskar skatteintäktema, eftersom skatteutjämningssystemet äntar mer
antaletSedan, då kommunen minskar100 intäktsökningen.procent av

skattekraften ökar, minskar kommunensarbetslösa och den reella
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intäkter då bidraget till kommunen minskar och de skattemedel som
den nyanställde till kommunen försvinner till inkomstutjäm-genererar
ning. Observera de pomperipossakommunema18 gäller frånatt steget
socialbidrag till arbete, från A-kassa.

Effekten Pomperipossaeffekten kan beräknas flera1typav genom
exempel. Kävlinge kommun hade år 1998 utdebitering påen egen
18.38 i skatt och den länsvisa skatten 18.96 Omprocent procent.var en
arbetslös börjar arbeta och får inkomst på 180 000 kronorperson en
blir skatteintäkten 33 084 kronor, de 20 559 kronor 108 434mot x
0.1896 kommunen innan fick i inkomstutjämningsbidrag. Påsom
grund den lägre utdebiteringen skatt i kommunen får Kävlingeav av
istället minus 19 516 kronor och förlorar kronor1 043 på grund attav
de har ytterligare arbetstagare. Svenska kommunförbundet, 1998

Lomma kommun ligger lägre i sin utdebitering skatt den läns-änav
visa skatten. leder tillDetta Lomma-bo får löneökningatt om en en
med 100 kronor betalar kronor30 i skatt, utjämningssys-tarpersonen

kronor, dvs. för31 varje hundring lönerna går i Lomma gårtemet upp
kommunen krona minus. ytterligareEtt exempel Täby kommunären

tjänar kronor10 000 varje de får produktion.som person ur
kommunernaDe beräknade med statistik från år 1997arton ärsom

enligt statistik från Kommunförbundet intressanta integrationspo-är ur
litiskt perspektiv. Med tanke på både integrationspolitiken ochatt stor-
stadspolitiken betonar vikten mångfalden tillväxtfaktor kanav som
Pomperipossaeffekten i tillväxtkommunema hinder förutgöra ettanses
integration. Detta särskilt bakgrund dessa kommuner saknarmot attav
ekonomiska incitament flytta folk från socialbidragsberoende tillatt
arbete. följandeI tabell kan vi de pomperipossakommunema18ange

med gradenI socialbidragsberoende bland nyanlända flyk-typav av
tingar tagits mellan åren 1992 och 1994.emotsom
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SocialbidragsberoendePomperipossakommunLän
bland flyktingar mottagna

årefter 3,51992-93
DanderydStockholm

199762Ekerö procent
Lidingö
Nacka
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg

199770Täby procent
Vallentuna
Österåker

VellingeSkåne
Ängelholm
Örkelljunga
Hörby
Kävlinge
ÄlmhultKronoberg
HaboSkaraborg

socialbidragsberoendemed grad iPomperipossakommunerBild av
kommunaladetkostnadsuppföljningende kommuner ingårtvå i avsom

flyktingmottagandet.

endasttabell ingickovanståendepomperipossakommunema iBland
flyktingarkostnadsuppföljningen förstudiernaTäby och Ekerö i om
begränsathandlardetochåren 1992 1993. Trots ettattmottagna om

pomperipossakommunerkan konstaterastatistiskt underlag attman
flyk-nyanländastimuleralågt incitamentmed hög tillväxt har attett

försörjning.tingar till egen
social-andelenuppgickår 1993flyktingar i TäbyBland mottagna

högatill Detfebruari 1997 70hushåll ibidragsberoende procent.
de flyktingarockså blandsocialbidragsberoendet återfanns mot-som

År totala kostna-den1992och 1991.i Täby under åren 1992togs var
kommu-flesta andraför dehögreför socialbidrag 10den änprocentca

högtillväxtkommun.paradox förDetta är en enner.
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Ekerö uppvisar Bland flyktingarmönster. år 1992mottagnasamma
år 1997 62 socialbidragsberoende. Bland de årprocent mottogsvar som

1993 siffran i februari 1997 44 procent.var
tvåAtt pomperipossakommuner uppvisar så höga siffror på social-

bidragsberoende bland invandrade tyder på pomperi-attgrupper
possaeffekten kan ha negativ inverkan på integration. kunnaFör atten
säkerställa denna effekt borde pomperipossakommuner ingå i urvals-
kommunerna till det statistiska underlaget för kommande studier om
kostnadsuppföljning den statliga ersättningen till kommunerna.av

Särskilt anmärkningsvärt arbetslösheten bland utomnordiskaär att
medborgare tenderar till under år 1999 öka i pomperipossakommu-att

Österåker,såsom Habo, Täby, Lidingö, Vellinge, Kävlinge ochner
Hörby. står iDetta kontrastförhållande till det faktum arbetslöshetenatt
bland utomnordiska medborgare tenderar till generellt minska helaiatt
landet.

4.3.2 Pomperipossaeffekt Typ II: Kommuner med
ekonomiskt stöd for hög långtidsarbetslöshet
förlorar på minska arbetslösheten.att

Denna pomperipossaeffekt kostnadsutjämningsbaseradtyp kundeärav
drabba under bidragsåret 1998 de 76 kommuner i Sverige fårsom
bidrag för de har haft arbetslöshet överstigande riksgenomsnittetatt en

l under den femårsperioden.+ procent senaste
I ESO-rapport Kommuner KanskeKan kommunal väl-en om-

färd i framtiden 1998 har Stefan Fölster granskat möjligheter och
risker i den kommunala välfärdspolitiken inför 2000-talet. särskiltEn
viktig aspekt i Fölster pekar på rad orsaker tillär detrapporten att atten
nuvarande skatteutjämningssystemet problem det gällerutgör närett att
minska arbetslösheten. analys iEn kap. visar5 mångarapporten att
kommuner med hög arbetslöshet kraftigt överkompenseras. Utjäm-
ningssystemet därför kommun motiv för stimu-ytterst attger en svaga
lera sysselsättningen. I kommuner också invånarnasamma gynnas av
skattesystemet.

I studien jämförs den ekonomiska standarden för typfamilj ien
Dorotea, Botkyrka, Kiruna och Malmö. typfamiljEn med barn2 och
normalt boende har kronor2 000 månad leva på i Doroteaattmer per

i Botkyrka och 2 kronorän 600 i Dorotea i Malmö. Om bådaänmer
i typfamilj skulle kommunalt anställda blir skillnadenvuxna en vara

Efter skatt och boendekostnadännu större. har familjen i Kiruna
35 leva på den i Malmö. I redovisasprocent att än ocksårapportenmer
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genomgång problemen Författarens. 48. drar slutsat-en noggrann av
kommuner i glesbygd med högre arbetslöshet många gånger kanattsen

erbjuda sina invånare både möjligheter till högre privat konsumtion och
sig ha råd erbjuda bättre kommunalt tjänsteutbud finansie-att ettanser

höjd kommunalskatt. Detta bl.a. till följd kostnadernarat attgenom av
för den högre arbetslösheten kompenseras via utjämningssystemet.

Genom konstruktionen utjämningssystemet i kombination medav
socialförsäkringsreglema blir det också lönsamt för kommun atten
slussa arbetslösa från socialbidrag till A-kassa. varjeFör person som
försörjs via A-kassan i stället för socialbidrag kom-genom sparar en

84 kronor.000 Däremot kostar det kommun 30 000närmaremun ca en
kronor någon arbetslös frångår A-kassa till riktigt arbete.om

Kommunförbundet har riktat stark kritik Stefanekonomenmoten
Fölsters analys utjämningssystemet i ESO-rapporten Kommunerav
Kan Kanske. Där visar han bland hur minskad arbetslöshetannat
leder till förlust för de kommuner får bidrag för högextrasom
arbetslöshet. Fölster anklagades för räkna fel och överskattaatt grovt
problemet.

Men Kommunförbundet bekräftar Fölsters ites rapportnu en ny
Förlust för kommuner arbetslös får jobb, författad finanssek-när av
tionen. Rapporten visar minskad arbetslöshet kan stå kommunenatt
dyrt. fjärde kommunVar går back ekonomiskt invå-arbetslösnär en

med A-kassa får jobb. Förklaringen till detta skatteutjämnings-ärnare
Kommunförbundets flnanssektion. Alla kommuner vin-systemet anser

på till arbetslösa med socialbidrag får arbete eller kvalifl-att attner se
sig för A-kassa. Däremot övergången från A-kassa till arbeteärcerar

tveksam för den kommunala ekonomin. 76 kommuner medmer en
arbetslöshet l riksgenomsnittet får i år bidrag frånöverprocent extra
utjämningssystemet. Sjunker arbetslösheten så minskar också bidraget.
Resultatet kan bli negativt för den kommunala ekonomin.

Storuman de kommunerna76är får bidrag. Förextraen av som
varje år arbetslös får kommunen 34 000 kronor fördeladeären person

fempå år. Om den arbetslöse har socialbidrag och lyckas få arbete,
kompenseras det minskade bidraget väl också utgifternaän attmer av
för socialbidrag sjunker och skatteintäkterna ökar. Resultatet blir en
vinst första året på 69 000 kronor.

varjeFör år arbetslös i dessa kommuner erhållerärsom en person
kommunen 34 000 kronor Storuman fördelat på S-årsperiod,ca en
alltså kronor6 800 år, för varje ytterligare år arbetslösärper en person
erhålls ytterligare 34 kronor000 också de fördelas på vilket5 år,som
leder till år två får kommunen kronor13 600 och år 20 400 kro-att tre
nor.
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arbetslöshet såarbetslös efter årsupphörOm ettatt varapersonen
femårsperiod,fall underbidraget i allabetalas ut om en personen men

fårarbetslöshet, då kommunenarbetslös efter årsupphör 5att somvara
000-kommunen 000 kronor 68arbetslöse förlorar, 34för denmest

denförlorar intäkter påtill kommunenvilket leder34 000, sättaattatt
arbete.långtidsarbetslöse i

siff-bidragskommunerför övrigalikartat 75Resultatet ävenär om
Övertorneå förstaförlustenoch nedåt.både uppåt Ivarierar ärrorna

med A-kassa får arbete.kronoråret 6 700 när personen
regionalpolitisk bety-speciellarbetslöshet harBidrag for hög en

minskaambitionerkommunernasproblemetdelse. Men är attatt
får i utjämningssystemet.hur mycket dekanarbetslösheten styras av

med hög arbetslös-invandrartäta kommunerframför alltgällerDetta
het.

frisk 85-åringskatteutjämningssystemetdet nuvarandeMed enger
arbetande skatte-ekonominkommunalautdelning för denbättre än en

skatteutjämningssystemetgranskningKommunförbundetsbetalare. av
skattebetalareförvärvsarbetandeinte antalet ärvisar det äratt som

kostnadsutjämningenekonomin. Inkomst- och görföravgörande att
19-64-âringarkronor medanvärd 125 00085-åring kan vara caen

i intäkter.10 000 kronorknappt ger
långvariggrund högfår bidrag på76 kommunernaDe avsom

grad invandrar-respektivehär nedan medarbetslöshet presenteras av
täthet.
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Uppsala län Värmlands län Västernorrlands län
Älvkarleby LM Eda H Kramfors L

Filipstad LM Solleñeå L
Södermanlands län Hagfors L Timrå LM

ÖrnsköldsvikEskilstuna H Munkfors L L
Storfors MH

Jönköpings län Sunne L Jämtlands län
Tranås LM Torsby LM Härjedalen L

Årjäng M Strömsund L
Kalmar län

ÖrebroVimmerby L län Västerbottens län
Västervik L Degerfors M Dorotea L

Hällefors MH Malå L
Blekinge län Karlskoga M Skellefteå L
Ronneby LM Lindesberg LM Soruman L

Ljusnarsberg M Vilhelmina L
ÅseleSkåne län L

Helsingborg MH Västmanlands län
Malmö H Hallstahammar H Norrbottens län
Åstorp MH Norberg M Arjeplog L

Arvidsjaur L
Göteborgs och Bohus län Dalarnas län Gällivare LM
Lysekil LM Borlänge M Haparanda HH
Munkedal LM Gagnef LM Jokkmokk L
Strömstad MH Ludvika M Kalix M
Uddevalla M Malung LM Kiruna M

Orsa L Luleå LM
Älvsborgs Rättviklän L Pajala MH
Dals-Ed M Smedjebacken M Piteå L

ÄlvsbynTrollhättan MH Vansbro L L
Åmål Älvdalen ÖverkalixLM L L

Övertorneå HH
Skaraborgs Gävleborgslän län
EssungaLM Bollnäs L
Mariestad LM Gävle LM
Tidaholm LM Hudiksvall L
Tibro LM Ljusdal L

Nordanstig L
Ovanåker L
Söderhamn L

Bild Ovanstående kommuner klassade efter deras invandrartäthet.är
mycket högHH: andel minst 350 promille. hög andelH: 250-349 promille.
medelhögMH: andel 200-249 promille. medelhögM: andell50-l99 pro-

mille. låg-medelhög andel promille.LM: 100-149 låg andelL: högst 99
promille.
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4.3.3 Pomperipossaeffekt III: Kommunertyp
förlorar på inflyttning

Kommuner med utflyttning högre två under denär än procenten som
gångna tio-årsperioden förlorar inflyttning till kommunen.på Om nuva-
rande kompensation för befolkningsminskning bibehålls oförändrad

i dag kommuner haft utflyttning högreersätts är änsom en som
2 under den gångna tio-årsperioden. Ersättning utbetalas medprocent

kronor100 invånare i kommunen för den del minskningenper av som
överstiger två Detta leder till kommuner får dettaprocent. att om som

Årbidrag har inflyttning förlorar de intäkter detta. drabbadespå 1998
kommuner60 denna effekt de hade inflyttning.av om
Bland industrikommunema i Sverige har 40 denna kompen-procent

sation, vilket betyder kommunen förlorar intäkter på industriemaatt att
vid expansion lockar folk till frånsig andra kommuner.nytt

Svenska kommunförbundet visar kommun underStorumans åratt
förlorade1998 kronor för8 500 varje flyttar till kommu-person som

medan alla under år 1998 flyttade från kommunen tillfördenen, som en
vinst på 8 kronor.500

För Sveriges tillväxt skall kunna öka måste folk kunna flyttaatt vart
de vill och kommunerna skall inte behöva fundera på de förlorarom
intäkter grundpå nyanställningar i kommunen eftersom arbetslös-av
heten då kanske minskar eller det flyttar fler människor till kommu-att

vilket leder till bidragen minskar i högre takt intäkterna ökaränattnen
tillväxten.av

bakgrundMot alla dessa negativa incitament för tillväxt, syssel-av
sättning och integration borde inkomst- och kostnadsutjämningssyste-

till regionalpolitiskt tillväxtinstrument. Statsbidrags-görasmet ettom
och utjämningssystemet har således blivit oförenligt med både den nya
regionalpolitiken for tillväxt och integrationspolitiken, där mångfald

tillväxtfaktor och företagande står i förgrunden. behövsDetegetsom
därför med tillväxtdynamik och fördelning bidraginteett nytt system av

grundprincip. sådantEtt utformasmåste så dynamisksystem attsom en
reglering skapas utjämningstrycket på tillväxtstarka kommuneri och

lågtillväxtkommuner får för snabbare utveckling, vil-incitamentatt en
ket dagens tillåter med tanke på statiska fördelnings-inte sinsystem
struktur och ständigt stigande utjamningstryck.

Ett bör således inriktas på stimulera tillväxt i kom-nytt system att
så de själva kan för de s.k. opåverkbara kostnader,attmunerna ansvara

Äveni dag tacklas via bidrag. ersättningssystemen till det kommu-som
nala flyktingmottagandet bör ingå i det tillväxtinriktade statsbidrags-
och utjämningssystemet så inte vissa kommuner blir kraftigt över-att
kompenserade med bidrag från olika håll. Regionalpolitiken för tillväxt
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vägledning för omdana statsbidrags-kan här tjäna och utjäm-attsom
ningssystemet till utvecklingskapital varje kommun själv kanett som

utformningen utifrån sina förutsättningar.påverka av egna
för de regionala tillväxtavtalen kommer kommunernaInom ramen

ha behov kapitaltillskott. behov kan inte hanterasDessastoraatt av
nuvarande utjämningssystemet med dessinom för det krav påramen

renodlade fördelningspolitiska profil.kostnademas opåverkbarhet och
bör därförStatsbidrags- och omdanas förutjämningssystemet att

kunna kraven på för tillväxtskapande åtgärder på kom-möta resurser
munal och regional nivå.

kommuner samarbetar i dag inom för regionaltMånga ettramen
kan existerande statsbidrags-sammanhang. dessa kommuner ochFör

för befintligautjämningsregler justeras inom de regionala till-ramen
växtavtalen. de kommuner på lokal tillväxt bordeI satsar stats-som
bidrags- och utjämningssystemet omdanas till kommunala tillväxtavtal
enligt princip regionala tillväxtavtal. På så skapas för-sättsamma som

för och kommunerna samverka för ökadutsättningar mång-attstaten
istället för inom dagens bidrags- och utjämnings-fald och tillväxt att
motparter.system agera som

Överväganden och förslag: Inför4.4 en

differentierad inkomstutj ämning med

profil så statsbidrags-regionalpolitisk att

och det nuvarande utj ämnings-systemet
kan hanteras samlatsystemet ettsom

utvecklingskapital inom förramen en

tillväxtinriktad budgetprocess

central fråga hur inkomst- och kostnadsutjämningen skall utfor-En är
så tillväxten inte hämmas. det nuvarande råder detI såatt systemetmas

inkomstutjämning mellan kommunerna.fullständig Genomgott attsom
skatteunderlagetmultiplicera det omfördelade med den95 procent av

fastställda utjämningseffektlänsvis skattesatsen uppnås mellanpåen
för alla kommuneroch 103 i 0chlandsting.99 procent stort sett

inkomstutjämningen skall drivaslångt beror i vilken gradHur på
skatteunderlaget kan påverkas kommunerna. det nuvarandeMedav

skatteunderlaget närapå emel-opåverkbart. Så ärsystemet antas vara
lertid knappast fallet för kommuner i tillväxtregioner. sinaGenom
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åtgärder har tillväxtkommuner förutsättningar andraängynnsammare
påverka hur sysselsättning och inkomster utvecklas.att
På kommungruppsnivå det till del storstäderär och förorts-stor

kommuner främst betalar avgift i inkomstutjämningen till gles-som en
bygdskommuner. Denna geografiska uppdelning mellan avgiftskom-

och bidragskommuner det möjligt inkomstutjäm-gör göraattmuner
ningssystemet till regionalt politiskt instrument.ett

geografiskaDen profilen skulle kunna användas för tillämpaatt en
differentierad inkomstutjämning följande slag: kommuner med lågav
skattekraft i tillväxtregioner kompenseras till 95 medanprocentsvaga
kommuner i högtillväxtregioner får sin höga skattekraft utjämnad till
80 procent.

långtgåendeHur inkomstutjämningen skall bestäms vilkavara av
verksamheter det omfördelade skatteunderlaget skall bidra till attsom,
finansiera. För uppnå dynamisk tillväxteffekt skall det skatte-att en
underlag, omfördelas, bidra till utveckla kommunens socialaattsom
infrastruktur. Här måste det bli fråga tillväxt omfördelning.änmer om
Det skatteunderlag multiplicerasomfördelas skall därmed medsom
uppskattningsvis 75 95 den faktiskaänprocent procentsnarare av
skattesatsen. kommunerFör med hög skattekraft skall alltså 80 procent

mellanskillnaden mellan deras skattekraft och medelskattekraftenav
multipliceras med 75 medelskattesatsen.procent av

sådanGenom sänkning kompensationsgraden får de kommu-en av
betalar avgifi, behålla 20 skattekraftsökning.procentner, som av en

Genom bidrag kompenseras kommuner med låg skattekraft samtidigt
inkomstutjämningtill 95 Vid sådan differentierad kommerprocent. en

de sammanlagda bidragen till kommuner med lägre skattekraft än
genomsnittligt det dras från kommunerstörre än medatt vara som
högre skattekraft snittet. Detta underskott kan finansierasän genom en
motsvarande sänkning det generella, invånarbaserade statsbidraget.av

Inte minst i läge, där ökad tillväxt högt prioriterad,ett detär är
angeläget stärka kommunernas incitament öka sysselsättningenatt att
och skattekraften. Systemet med differentierad utjämning skatte-en av
kraften med 95 för tillväxtregioner och 80 förprocent procentsvaga
kommuner i starka tillväxtregioner har föreslagits professor i kom-av
munalekonomi Ernst Jonsson 1999. Enligt hans beräkningar skulle ett
sådant leda till pomperipossaeffektema försvinner.system att

skulle författarenHär vilja gå längre professor Jonssonett steg än
och föreslå utjämningssystemet lyfts in i statsbudgeten och tillsam-att

med statsbidragssystemet hanteras samlat regionalt till-ettmans som
växtkapital på 100 miljarder kronor. En sådan hantering skulleca
underlättas hela budgetprocessen tillväxtinriktas så, rollatt statensom

i förändras från bidragsfördelare till bli investerare.att attvara
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Bilaga 4

Två på lokala initiativexempel

Företagshuset i Rinkeby

vetskapen andelIdén öretagshus föddes caFett att storom enom ur
utanför ordinarieRinkebys arbetsföra befolkning stod den30 % av

sig in. Samtidigt fanns vetskapenarbetsmarknaden och hade svårt att ta
fanns entreprenöranda ochdet bland invandrargruppen storatt enom

ledde fram till idénvillighet driva företag. Dettaatt sammantagetegna
underlätta för invandrareatt att starta eget.om

anställas förMetoden byggde två företagskonsulter skullepå attatt
konkret handfast hjälp med och parallellt före-och att starta eget gege

utbildning. skulle få möjlighet kostnadsfritt dis-Företagarna atttagarna
tvåårsperiod.konsultstöd, kontorsrum och reception under enponera

Långsiktighet, kontinuitet och professionalism skulle Företags-styra
husets verksamhet.

skulle etablera sig i FöretagshusetMålsättningen företag10attvar
företagprojektet år två skulle 20det första året och vid utgången av

målsättningenFöretagshuset fortlever år ochetablerade. 1998vara nu
Formen/metoden harFöretagshuset skall fortsätta växa.är att att som

framgångsrik. Målsättning år 2000 hautvecklats har visat sig är attvara
företagandet ivilket främjar det lokalaföretagare i Företagshuset,50ca

Rinkeby på högst påtagligt sätt.ett

Rekryteringen

underPlatsjoumalen och i tidningenFöretagshuset annonserade i Metro
VidSammanlagt inkom ansökningar.januari och februari 1996. 64

invandrar-användes följande kriteriegrunder:antagningen företagenav
stad, verksamheten möjligbakgrund, boende i Stockholms att anpassa

finansiering, kvinna, personkemitill Företagshuset, ordnad anpass--
svenskaanpassningsfönnåga till detning till företagarnasgruppen,

kulturellt och bransch-samhället, kultur näringsliv, mångfaldoch
förutsättningarkriteriegrundenmässigt och den sista attvar om samma

fanns vägdes sociallägesämre tyngre.
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Projektets genomförande

förstatill projektet fick under det åretFöretagarna gratisantogssom
konsultation. Näringslivssek-lokaler, service från receptionist ochen

projektledare för Företagshuseti Rinkeby utsågs till och tvâreteraren
företagskonsulter anställdes det förstamed invandrarbakgrund i skedet.

företagare fannsFöretagskonsultema arbetade dels med de på platssom
i Företagshuset, dels med beställde tid för rådgivning.personer som
Invandrare från hela Stockholm välkomna få fri konsultationattvar av
företagskonsultema.

kom redantill rådgivning uppmanades innan besö-Personer attsom
ket ha tänkt igenom idé och genomförande, för på så kunna fåsättatt
adekvat hjälp och stöd i den fortsatta utvecklingen. Arbetet med före-

i Företagshuset alltmer tid i anspråk för konsultema,tagarna tog som
till slut hade förmycket långa väntetider ville haexterna personer som
enskild rådgivning. tidsbristMed anledning den uppstod påav som
grund det trycket på företagskonsultema, infördes i ställetstoraav
gruppinformation på hösten Infonnationsmöten för före-1997. externa

genomfördes gång månad och besöktes 7-10tagare en per av ca perso-
gång. Upptagningsområdet hela Stockholms län.perner var
det gäller de företagare verkade och hade sina företag inomNär som

Företagshusets strukturerades arbetet så konsultema träffadeväggar att
företagarna för utbildning gång vecka. utbildningen ingickI bl.a.peren
kurser Företagande i Sverige, budgetering, marknadsföring,som
affärsjuridik, data, skatteredovisning delEn dessa bundnaetc. stor av

tilltimmar veks individuella handledningstillfällen. individuellaDe
varvades med utbildning. På det kunde konsultema hjälpamötena sättet

företagarna applicera lärdomama sina företag.på blevDetatt egna en
kontinuerlig växelverkan utbildningmellan och praxis.

Under hösten anställdes kvinnlig företagskonsult.1996 Honen
anställdes med det specifika syftet lyfta fram invandrarkvinnor tillatt

företagande. Länsstyrelsen beviljade medel för insatser riktat tilleget
kvinnor. Ytterligare kvinnlig företagskonsult anställdesen sommaren

vilket ledde till definierad fokusering1997, på kvinnligt före-en mer
tagande. Konsultema fortsatte handleda och följa de företagareatt upp

fanns i Företagshuset höll i informationsmöten församt externasom
företagare.

Utbildningen fortsatte för företagarna i projektet under hela år 1997.
Konsultema inriktade sig på temautbildningar utformadesmer som
efter företagarnas behov under informellaår 1997. kontakternaDe
mellan företagarna och konsultema i detta skede viktiga. Före-var

hade grundmurad kunskap kring företagande,tagarna nu en men
behövde stöd i konkreta situationer.
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Svårigheter

kringadministrationenegenföretagare uppleverMånga egetatt starta
krånglig.komplicerad och Fördriva detföretag attsamt personersom

upplevas svårtkan det dessutommed invandrarbakgrund rentsom
frågorstöd kring dessaFöretagskonsultemas konkretaspråkmässigt.

överlevnad.för företagarnas Ettfall varit avgörandehar i många pro-
bris-det gällerföretagarna,blem har varit närsättatt samma som

de självaarbetsuppgifterofta har lagttande språkkunskaper, över som
viktigt,företagskonsultema.företagare, Detskall ärgöra som egna

mycket.till förinte och hjälpaprojektledningens sida,från överatt ta
ochmissförståddakänner sighinder för många,Språket är ett som

myndigheter iföretag ochandra, andradåligt bemötta t.ex. sam-av
blirhuralltför ofta språket/brytningenhället. Tyvärr avgör en person
ochsökt många arbetendessutomföretagarna harbemött. Många av

Självförtroendettidigare sökte arbeten.diskriminerade dekänt sig när
verkligenvikt företagarnaoch detmåste åter byggas är attstoravupp

bakomsiggömmerprodukt. del företagaresin En gärnatror
kontakteroch haringaoch ber företagskonsultemaspråkproblemet att

initiativ ochför inteSpråket blir ursäktmed myndigheter. egetatt taen
detLiksom tidigarefulla för sitt företag.det nämnts äransvaretta av

i sittkontakternaringer och skötervikt företagarna självastörsta att
skall överleva.företagen långsiktigtinte minst förföretag, att

inställning tillofta derashinder för kvinnorEtt är egetatt starta eget
från omgiv-religiösa värderingarkulturella ochföretagande samt

fallkänner i vissaofta starkt, desjälvförtroendeningen. Deras är men
omgivningen. Somegenföretagande frånmotstånd sittmotett en

sin förmågaoch tvivlar pådetta de tveksammasjälvklar följd ärav mer
generelltskiljer dem från ärDet attmännen, sett,starta eget.att som

företagsidénföretag såväl ochde ärett egetnär tar steget startar mer
målmedvetna.genomtänkt och de är mer

i detfinns tillgåhjälpfinns okunskap vilkenDet attstor somen om
finnsföreningar, etc.. Detsamhället myndigheter,svenska även en

invandrarevissaeftersom de kontakterrädsla för myndigheterviss som
kontrollerandeofta har varithaft med myndigheterhar art.av

erfarenheterPositiva

ochbåde från konsultemakonkret stöd,företagare upplevdeMånga att
ochtidigare utbildningviktigt.företagare, mycket Trotsandra som

företagarna inte rik-konsultemaprojektet upplevdeutbildning inom att
i situationde hamnadeundervisningen förränkunde till sigtigt ta en
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där de hur momsredovisning går till. Före-tvungna att veta t.ex.var
återkom ofta till konsultema i dessa situationer, eftersom de vidtagarna

utbildningstillfallet inte hade någonting relatera teorin till. Kon-att
sultema blev mycket viktiga i det dagliga arbetet och det där ochvar
då, problemet skulle lösas, konsultemanär verkligen kundesom ge
stöd.

En avgörande aspekt vilkapå företagare klarar sigsom som egna
företagare beror på dem själva. Företagarnas entreprenörsanda äregna
avgörande för företaget skall överleva eller inte. efterhand kanIom
konstateras de framgångsrikt driver företag redan frånatt ettsom nu
början hade genomtänkt och tydlig idé vilja genomförasamt atten en
projektet.

Intervjuer med företagare öretagshusetFinom

Sommaren 1997 genomfördes intervjuer med åtta företagare i Före-
tagshuset. Syftet med intervjuerna bl.a. del företagarnasatt tavar av
uppfattning Företagshuset vad bra/dåligt hur derassamtom som var
livssituation hade påverkats företag.att starta egetav

Över lag de intervjuade nöjda med den hjälp fickdevar personerna
från Företagshuset. Många uttryckte det mentala stödet mycketäratt
viktigt i Företagshuset etablerat projektatt starta eget.processen som
beskrevs positivt på det andra företag får seriöstsättet att ettsom mer
intryck det enskilda företaget då det ingår i projektet, ökar.statusenav

Marknadsföringsproblem återkommer många till. uppleverMan den
biten svår och uttrycker behov starkare stöd från företags-ettsom av
konsultemas sida. Marknadsföring dessutom kostnadskrävande. Enär

uttrycker han saknar ekonomiskt stöd, i form kredi-att ett t.ex.man av
Ekonomin för många företagarna. Trotster. är ett orosmoment av oro

och osäkerhet upplever många företagarna det positivtäratt attav
arbeta företagare.som egen

aktiskaF resultat

Totalt deltog under projekttiden företag,27 stycken aktiva16varav var
företag antingen inom eller projektet vid dess utgång i decemberutom
1997.

Sammanlagt deltog 27 och kvinnor16 företagare. Vidmän som
projektets utgång företagare aktiva,28 och17 11 kvin-mänvar varav
nor.
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Jämställdhet

projekt, speciellt åri fokus i dettahar hamnatKvinnligt företagande
uppmärk-för särskiltanställdesföretagskonsultkvinnligtvå. En att

villeinvandrarbakgrundmedföretagarekvinnliga startasomsamma
framgångsriktdrivsdagföretag i existerardeSexeget. avsomav

förmålmedvetnainvandrarbakgrund måstemedKvinnorkvinnor. vara
tradition intedär kvinnorfrån kulturerdel kommerlyckas. Enatt av

tycks därför mycketföretagandehand,företagdriver på egetegen
kvinnor harsynliggörande dessaochsatsningavlägset. En extra av

skapa förebilder.resultat och förför lyckatvarit vikt attettstorav

samarbeteransnationelltT

mycket under de två årutvecklatssamarbetet hartransnationellaDet
till-från andra länder harLärdomarvarit i gång.Företagshuset harsom

iförankrad insikt vivälfinnsvaratagits och det attomennumera
arbetslöshet.problem medhar likartadeEuropa

medgroup tillsammansthematicvalts tillFöretagshuset har ut en
de 20 bästaThematic2000 från Växjö.projektet Textil ärgroup
sammanlagtsammanstråladeProjektetiprojekten väljs Europa.utsom

tillfällen ivid fem olika Europa.

Sammanfattande bedömning

invandrargrupper börenbartprojektet inteviktig lärdom frånEn är att
delta. Svenskasvenska företagare börFöretagshus,iingå ävenett

överbryggare/mentorer och blifungeraföretagare kan då även ensom
allt för för-Företagshus, framförinätverk skapasdel det attettsomav

svenska affärsvärl-till denföretagskulturen. Stegetmedla den svenska
den blir kortare.

aldrig kan skapas. Deviktig lärdomEn entreprenörerär attannan
vilja skapa sin verksamhetföretag självamåstestartarsompersoner

omfattande stödfår detvilka företagarevisioner. Urvaletoch ha somav
därför ske mycketbidragit med börFöretagshuset har noggrant.som

iutnyttjaskan bästFöretagskonsultemas kunskaper personer somav
mål.projektet kan nå sittoch med hjälpbotten entreprenörerär avsom

företagandeinvandrareuppenbart mångaDet är att som ensom ser
leva.livsstil, De är entreprenörer satsar enormtsätt attett personer som

deföretag. Redan i urvalsprocessenoch kraft på sinamycket tid av
det viktigt på djupeti projektetföretagare utrönaär attstartar omsom

framgångsrikt driva företag. Närochsin förmågade på ettatt startatror
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företagen i lyfta fram de företag lyckatsgång det viktigtär är att som
bli självständiga goda förebilder.som

Marknadsföring upplevtnågot företagarna har svårär som som en
bit. längre tid för företagare till kunder, mycketDet nåtar att uten
beroende deras nätverk från början nåProcessenäratt svagt. att ut
med sitt budskap längre för företagare har många kontakter.är än som

lärdom det krävs skarpare fokusering på marknadsföringEn är att en
för företagarna.

Det svenska språket upplevs många företagare hinder isom enav
kontakter med myndigheter och vissa kunder. del kännerEn personer
sig missförstådda och dåligt bemötta andra. Språket kan skapa osä-av
kerhet och tvivel förmågan framgång. allt viktigtpå nå Det är trotsatt

företagarna företag,själva sköter kontakterna i sitt inte minst föratt
företagets långsiktiga överlevnad.

Många företagare har överlevt och blivit självförsörjande, vilket var
tanken med projektet. metod/modell Rinkeby arbetat efter harDen som

goda resultat. har varandra och skapat nätverkFöretagarna stöttatgett
och samtidigt fått stöd företagskonsultema i form konkret hjälp,av av
stöd utbildning har löpt parallellt med uppbyggnadensamt som av
företagen.

Satsningen på företagande bland kvinnor med invandrarbakgrund
har resultat. Kvinnorna har synliggjorts, vågat ochgett gott ta steget
tagit sig igenom den framgångsriktdet innebär att startaprocess som

företag.eget
internationella samarbetet har varit fruktsamt. idéer har till-Det Bra

varatagits och utvecklats. hinder nyföretagare med invandrar-Ett som
bakgrund ofta upplever med beviljas låni Sverige svårigheter iär att
bank vid nyetablering företag. Efter studier låneformer i Storbri-av av
tannien viss föddes tanken förenk-och i mån i Belgien påäven att en
ling långivningen bör kunna genomföras i Sverige. utveck-Enävenav
ling fastare utvecklatspå gång i Rinkeby. samarbete har med denEttär
bank under etablerade sig i Rinkeby.år 1997som

Projektledningen har och pekat företagarna skallpoängterat att
utnyttja de kompetenser de besitter i form språk, kulturell bak-som av

konkurrensfördelar.grund internationellt nätverk och dettasamt se som
Marknadsföringsinsatser och inforrnationsutbildningsinsatser riktade

form itill minoritetsgrupper trend börjat i Sverige dag. Enär taen som
företagskonsultema därför diskutera företagar-viktig uppgift för är att

affärsidéutveckling.möjligheter haka på denna trend i sinattnas
framgångsriktFöretagshusets arbetssätt har visat sig så detattvara

kommer leva vidare i Rinkeby. del den lokala kom-Det äratt nu en av
munala arbetsmarknadspolitiken och finansieras kommunen. Enav
utökning företagarna i Företagshuset sker kontinuerligt.av
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Gårdstenföretagande iarbetsmarknad ochLokal

miljonprogrammet.s.k.del detGöteborgGårdsten iStadsdelen är en av
kommunalanybildadedetbostädernatredjedelarTvå ägs avav

grund medver-Med helhetssynGårdstenbostäder.bostadsbolaget som
välfärdsinstärkagårdstenboma kantillGårdstenbostäderkar att egna

uppgifternaTillnärmiljö.bostad ochinflytande sinreelltoch få överett
arbetsmarknadlokalskapaegenföretagandet,utvecklaocksåhör att en

gårdstenboma.sysselsättning formeningsfullförhitta formeroch
arbetsmarknadlokalmodell förhar utarbetatGårdstenbostäder en

Gårdsten-förkallasi modellendelarnaegenföretagande. Enoch av
byrån.

Gårdstenbyrån

klimatkreativaoch utvecklastödjasyftar tillGårdstenbyrån att som
hjälpgårdstenbor fåskallGårdstenbyrånGårdsten. Vidfinns iredan
indi-formaochlediga arbetenhittautveckla företag,med ochstartaatt

utbildningar.anpassadeviduellt
arbetsmarknadspo-ibottnarGårdstenbyrånInitiativet till gängseatt

all kompe-påförmårinteoch instrumentlitiska institutioner att ta vara
med småIndivideri Gårdsten.människorkunnande blandoch allttens

intedeutbildning,svenskinte harmedel, deekonomiska somsom
visamöjlighetinteföretagsjuridikenreglerna i atttillkänner etc. ges

behovuppdämtandra 0rdmedförmår. finnsvad de Det ett pro-av
formeri olikaföretagutvecklaochfessionellt bistånd för att starta

ochdettafyllaskallGårdstenbyrånGårdsten.bland i tomrumpersoner
Gårdsten.arbetstillfällen iochföretagfrämja utvecklingen av

arbetsuppgifterförmedlaskallGårdstenbyråntankeEn är attannan
lokala före-framväxandeochbefintligaoch deGårdstenbostädersom

effektivtskall ske såförmedlingenfå utförda.behöver För atttagen
ibehovenanpassad tilllokalt,skerfordras denmöjligt ärattsom

kontakt-Rådgivning,gårdstenboma.blandområdet och kompetensen
gedigenocksåkräveroch stödförmedling entreprenörernyaav

ochmycket kompetenthavidviktfäster därförkunskap. Man attstor
och kanGårdstenbyrånlederarbetandeprofessionellt sompersoner

måsteInställningenkunnande.individersföretagsidéer ochbedöma
konkurrensutsattbärkraft påharaffärsidéerhjälpaatt ensomvara

Gårdstenbyrånviautvecklasstartar ellerföretagmarknad. Varje som
Gårdsten.utanförskall kunna uppdrag äventa
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Förenklad firma

dagI har många verksamma och potentiella småföretagare svårt att
klara alla de formella bestämmelser finns i samband medav attsom

och driva företag. Man skall intestarta bara ordnaett rad ansök-en
ningar och tillstånd också sköta omfattande bokföringutan samtidigten

bygger eller mindre omfattande praktisk verk-som man upp en mer
samhet. För många människor från andra kulturer detta svårtär extra
och bidrar till de formella kraven för fleratt företag i Sverigestart av
innebär alltför hinder. skallDet ocksåstora kravensägas på enk-att en
lare företagsfonn enskild firma, kommanditbolag,än handelsbolag eller
aktiebolag har funnits sedan lång tid tillbaka bland inföddaäven
svenskar.

Idén förenklad finna har lanserats företagsekonomen Boom av
Persson. förenkladI finna finns inte några anställda, och företags-en
formen enligt Persson,är, enbart för demöppen har synnerligensom
svårt få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.att ett Kvalifika-
tionema i principär långtidsarbetslösär eller långtidssjuk-att man
skriven. Gårdstenbostäder har funnit företagsfonnen så attraktiv att

vill den skall tillgänglig för alla intresserade.att Idén byggerman vara
också på kan schablonisera skatteratt och avgifter vissaman samt
kostnader för driva fmnan. Det villatt den enskilde företagarensäga att
inte behöver lägga tid och kraft på administration och företagsjuridiska
spörsmål.

Förenklad firma så längeär än anpassad till tjänsteföretag. För
administrationen konto i bank,upprättas vid Försäkringskassaett en
eller lokalt bolag Gårdstenbostäder. Administrationen utfärdarsom
bevis för förenklad firma och sköter bokföringen. Alla intäkter går till
kontot i fråga. vissEn bruttointäktema drasprocent generelltav av som
kostnadsavdrag och viss bruttointäktema bildar basprocent fören av
skatter och sociala avgifter. De också möjligtär kontohållaren sti-att
mulerar förenklade ñrmor samverka lokalt marknadsföring,att om
utbildning m.m.

För kunna sjösätta modellenatt med förenklad firma fordras
inledningsvis den tillåts justeringaratt prövas gällande bestäm-utan av
melser för företagsutbildning och möjligheten för långtidssjukskrivna

träda på arbetsmarknaden.att



SOU 1999:49 305

FINANS-
Bilaga. 5INSPEKTIONEN

1998 10-02 D 6707384 19GENERALDIREKTOREN
Utredningenom

forFöretagande medutländskbakgrundpersoner
Inrikesdepartementet

STOCKHOLM10333

FinansinspektionensAng. rådallmänna riktlinjer för hanteringom
frågoretiska i institut står under inspektionens tillsynav som

Finansinspektionenharbeslutat råd riktlinjer forallmänna hanteringom om av
frågor institutetiska hos stårunderinspektionenstillsynFFFS1998:22.som
nedanbenämndadeallmännaråden,Dessa. tillställshärmedutredningenfor

kännedom.

rådenallmänna FinansinspektionensDe rådallmänna FFFS 1995:40ersätter om
frågorriktlinjer i etiska hosföretagunderinspektionenstillsyn,

Finansinspektionen tillsynsmyndighet finansiellafor de marknadernaochär arbetar
huvudområden;försäkrings-,inom kredit- ochvärdepappersmarknadema.Detre

målenövergripande for Finansinspektionen finansiellabidratill detär att systemets
stabilitet effektivitetoch verkafor konsumentskydd.samtatt gottett

Inspektionenhar vid kontaktermedutredningenuppmärksammat medatt personer
utländskbakgrund planerar driver företag,i kontaktereller medattsom starta som
bankeroch andrakreditgivarekanupplevaproblem hänger medsom samman

utländskabakgnind.personemas

problem utredningenDe pekar bör, inspektionen,hanteras detsom genomanser
internaregelverk inspektionen institut undertillsyn bör ha.som attanser
Inspektionen rådenyttryck for särskiltdetta i i de allmänna§3ger attgenom

åsyftade frånde riktlinjerna utgångspunktbör utformademednämnaatt attvara
verksamhetenskall präglas etniskbl.a. likabehandlingmedavseende t.ex.av
bakgmnd.

ClaesNo ren

7531.BOX 1098STOCKHOLMREGERINGSGATAN48-TELEFON08-7878010 YELEFAX08-241335-
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FINANS-
INSPEKTIONEN

FÖRFATTNINGSSAMLINGFINANSINSPEKTIONENS

rådFinansinspektionensallmänna riktlinjer etiskafrågorhanteringlör FFFS1998:22om av
stårunderinspektionenshosinstitut tillsynsom

september1998beslutadeden17

l § Inledning

stårunderFinansinspektionensDeinstitut bedrivatillsynskall verksamhetensom
förtroendepåsådant allmänhetens för företaget finansiellaochdensättatt

upprätthållsochså verksamhetenmarknaden kan sund.Ensundatt anses
förutsätterverksamheten bl.a.utveckling bedriververksamhetenpåinstitutenattav

tillfredsställande Dettaetiskt förutsätter institutenisån. sin upprättarett turatt
dettaområde.Etiskafrågorkanriktlinjer påolika i olikaemellertidhanteras sätt

branscher.institutochi olika Deallmännaråden utformadedärförgenerellt ochär
alternativalösningar.medger

finnsocksåFinansinspektionensförsäkringsmäklare rådFFFSFör allmänna
angåendegodförsäkringsmäldarsed.1995:52

finnsocksåFörvärdepappersinstitut bestämmelser frågori kapetiska 1 7 §om
1991:981 värdepappersrörelselagen och Finansinspektionensl kapiom

FFS1997:36 handelföreskrifterF och värdepappersmarknaden.tjänsterom

Riktlinjer för hantering frågor2 § etiskaav

institut stårunderFinansinspektionens förVarje riktlinjertillsynbörantasom
företiskañágor verksamheten.hantering Riktlinjernaböromfattadeanställdasav

handlandei situationer,där etisksynvinkel kan oklartlämpligtagerandeettur vara
orruädetinteellerdärr-áttsreglema tillräcklig Institutetkanvägledning. antager

riktlinjerriktlinjereller utarbetatsinomdenkoncerneller denegna som av
branschorganisation institutettillhör.Om riktlinjerinstitutet ärantarsom som
utarbetadeinom koncernellerbranschorganisation, förvissasigbörinstituteten om

iriktlinjerna relevantaoch tillräcklig verksamhetgradomfattardenäratt som
bedrivsinomdet institutet.egna

hanteringenRiktlinjernaför etiskafrågorbörfastställas ochstyrelsenav av
pålämpligtdokumenteras sätt,

Riktlinjerna fortlöpandebör ochvidbehovrevideras.överses

Os"W""‘0"V‘7‘V°‘ ‘ ‘PmudIe1IIPo$loI-Iddrru Mimi1 - tinanunspekt~°nen°i-Se5320210041350‘REGERINGSGATANas 35no.aox7331 as-737sooo 03-2413- STOCKHOLM 0468 ooss-103 STOCKHOLM m ao .is a2413:s9a
SWEDEN
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FFFS1998:22
Riktlinjerna:3 § omfattning

Sedanår 1996gäller uppforandereglerför värdepappersinstituti laginfördas.k.
tillämpligavidverksamhetensbedrivande. skallinstitutenbl.a.Enligt reglerdessa
bedrivasinverksamhet erforderligpå ärligtoch handlamedrättvistett sätt,
skicklighet, och, sådanaskyndsamhet, imrcssekonfliktcroch undvikaomsorg om
inträffar, lagbestämmelsertill behandlas börkunderna rättvist.Dessaattse vara
vägledandevid stårunderhantering etiskafrågor övrigainstitutföräven somav
Finansinspektionenstillsyn.

allarörelsegrenarRiktlinjerförhantering etiskafrågorböromfatta institutsettav
utgångspunktRiktlinjernabör med frånochövrigaverksamheter. utformadevara

añärssed agerande,verksamheten präglas god ochkonsekvent rättvisskallatt av
medbehandling kundintressenvid intressekonflikt,likabehandling avseendeav

etnisk ochbakgrund,öppenhet ärlighet.Lex.

Riktlinjernasinnehåll§4

frågorRiktlinjernabör väsentliga etiska särskiltkanbehandla problemområden,där
kredit,uppståsåsomekonomisk kreditgivning,förmedlingav

skatterâdgivning,marknadsföringm.m.

kreditgivningochRiktlinjernabörinnehållahandlingsregler, iñägat.ex. om
verksamhetenvidtillhandahållande syñartill säkerställaprodukter, attattav som

tidpunkt ochpå etisktvarje bedrivs förgällanderegelverkinom ettramen
godtagbartsätt.

verksamhetenbedrivsiriktlinjernabör institirtenundersökerAv framgåhur att
förfarandenöverensstämmelse handlingsreglemasärskilti vadmed somavser

synpunkt.kunnaifrågasättas moralisketisk juridiskskulle från eller

Riktlinjer agerande5 § för deanställdas

riktlinjerför etiskafrågorbörframgåAv hanteringav

etiska-praktiska situationerianvisningar anställdaskall i vissaför hurde agera
chefeller-frågorochtill tveksammasituationer,deskallvändasigi nämiastevem

institutetden har rådgivareetiskafrågorinomtill iutsettspersonsom

hanteringen valutaañärer,gåvor-hur ochellernärståendesvärdepappers-avegna
förmåner,ochandra tjänsten skallskötas.uppdragutom m.m.

6 Uppföljning,§ kontroll ochrapportering

Uppföljning frågorbörskeefterlevnaden riktlinjerför hantering etiskaav av av
for kontrolliinom deninternagranskning sker institutesinternaramen som av

enlighetmedstyrelsensanvisningar,

Detbörinominstitutet säkerställer styrelsenrapporteringsrutinerupprättas attsom
dröjsmålfår information principiella viktigaetiskafrågorellerövrigautan somom

verksamheten anställdasoch agerande.derör
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l-FFS1998:22
Intern information7 § ochutbildning

Institutebörsäkerställa deutställdafortlöpande ochutbildningatt fir information
etiskafrågor.rörande

8 § Laghinvisningar

Utgångspunktenför allmännade råden dekrav verksamhetensundhetiår som
kap.finnsi följandelagnim:7 3 bankrörelselagen§ 1987:617, 19kap.1§

försäkringsrörelselagen1982:713, 1kap. §och 1992:16104 5kap. lagen4 §
omkreditmarknadsbolag,2kap.1§,7kap. 1§,8kap. §och l1kap.3§1agen1

ochclmringverksamhct,1992:543 börs- 40§lagenl990:1 l 14om om
kap.värdepappersfonder,1 7 §och6 leap.4 § lagen1991:981 om

§lagenvärdepappersrörelse 4 1972:262 undemödsñreningar.samt om

rådträderikmfiDessaallmänna den januari1 Finansinspektionens1999,då
rådFFFS 1995:40allmänna riktlinjer i etiskafrågor företagunderhosom

skallinspektionenstillsyn upphöra gälla.att

ClaesNorgren

JohanAltersten
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Ex ier till:

FinansinspektionenstillsynSamtligainstitutunder
FinansbolagensFörening
Finansdepartementet
Finansförbundet

förordnaderevisorerFinansinspektionens
FondbolagensFörening

RiksförbundSparbankenFristående
RevisorerFARAuktoriseradeFöreningen

Férszikringstjémstcmannafdrbundet
RcgclgranskningNNRförNämndNäringslivets

BankföreningenSvenska
FondhandlareföreningenSvenska

FöreningSFMFörsákringsmäldaresSvenska
FörsäkringsförbundSveriges

SverigesRiksbank
FöreningFörsäkringsbolagsUtländska

Prenumeranter
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framgångsrika företagpåNågra exempel

KonsultMSC AB

itjänsteföretaggrundades år 1987,Konsult MSC,MSC AB är ettsom
Choudhury. Hangrundare ärföretagets MuazzamIT-branschen, är

iår Sve-hade han vistats 11MSChan startadefödd i Bangladesh. När
kapital.inChoudhurygrundandeVid företagetsrige. sparategetsatte
utbildningredanChoudhurySverige hadeankomsten tillVid en

till Sve-ankomstenEftercivilingenjörsexamen.motsvarande svensken
Choudhury harochtekniskautbildningen ihanrige fortsatte ämnen

startadeChoudhurycivilingenjörsexamen. Innanavlagt svenskäven en
fore-bl.a. inominhemska företag,fleraarbetat påhade hanMSC stora

databranschen.itag
Choud-hade docktill Sverigeankomstenförsta åren efterUnder de

samtidigtsjukhusarbeta påstäda ochsigförsörjthury attattgenom
maskin-civilingenjör inomtillutbildningenstuderade. Efterhansom

hanutvecklas drevIT-konsult. Förteknik arbetade han att nyasom
möj-Choudhury sågintressanta. störrebedömdeprojekt han somsom

konsult.stället för arbetaiverksamhetdrivaligheter attatt somen egen
startadetill hananledningDetta eget.attvar en

utbild-ochnätverksystemutveckling,kompetensområdenMSC:s är
hel-ochlösningarkonsulttjänster,marknadsförsning. Tjänsterna som

schemalagdochföretagsanpassadtill fast prishetsåtaganden samt
bank ochinomfinns främstKundernautbildning i kurslokaler.egna

telekomoch Inomtelekom, försäkringfinans, transporter.samt resor
huvud-Telia,och MSC:sEricssonkundernadeår 1997 störstavar

Danderyd.beläget ikontor är
Omsättningentill 80uppgick 1997Antalet anställda år personer.ca

intäkterefter finansiellaresultatochuppgick till miljoner kronor75ca
År antalethade1998kronor.miljonerkostnader till drygtoch 11

till omkring 100omsättningentill omkringanställda ökat 115 personer,
Räntabilitetenkronor.miljonertill 20resultatetmiljoner kronor och ca

mellan 30-40varierat1994fr.o.m. årdet kapitalet harpå ca pro-egna
O-listan.FondbörsStockholmspåår. MSC är noteratcent per
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Börsvärdet utgjorde i början juni 1998 320 miljoner kronor.av ca
Choudhury innehar 36 aktiekapitalet och 81procentca procentav av
röstetalet i MSC. Näst aktieägarestörsta Svenskaär Byggnadsarbetare-
förbundet med 8 aktiekapitaletnära och drygtprocent 2 procentav av
röstetalet.

Sammanfattningsvis kan konstateras MSC varit både fram-att ett
gångsrikt och mycket lönsamt företag inom starkt expanderandeett
verksamhetsområde. Ett tecken framgångenpå MSC år 1999,är att av
organisationen Europes har500, till deutnämnts 500 snabbasteen av
växande företagen i Europa.

Koncernen PlåtgruppenPars AB

Ali Karimi korn från tillIran Sverige år 1975. Han studerade i Sverige
på teknisk högskola i Linköping och avlade där civilingenjörsexamen.
Karimi hade olika Åranställningar under åren 1981-1985. köpte1985
Karimi, tillsammans med kompanjon, företaget BTT i Emmaboda.en
Vid tidpunkten för köpet hade företaget fyra anställda. Verksamheten

olönsam vid övertagandet. Expansionen i Sverige har sedan skettvar
företagsköp och rationalisering och förändringar i degenom genom

köpta företaget.
Successivt har koncernen PlåtgruppenPars AB, Linköping,nu

byggts Koncernen består i Sverige bl.a. fyra verkstadsföretag.upp. av
BTT i Kisa tillverkar plåtdetaljer till millimeters10 tjocklek.nu upp
Svetsning karrosseridetaljer BTT:s främstaär konkurrens-av en av
medel. Utöver svetsning BTT:s specialiteter laserskäming,är stansning,
klippning, bockning ytbehandling och lackering plåt.samt av

börjanI år 1994 Volvo Comstructionsövertogs Equipmentsav
svetsverkstad i Eskilstuna. Verksamheten, drivs under namnetsom nu
AHAN AB, specialiserat på bearbetningär grovplåt till 120av upp
millimeter. AHAN tillverkar bak- och framramar till vissa modeller av
Volvos lastmaskiner.

K.A. Wiking i SkänningeAB i Sverige ledandeär leverantören av
kvalificerade kundspecificerade kablage förbindningssystem. De
kablage tillverkas K.A. Wiking används i motorfordon ochsom av
flygplan, hushållsprodukter, datorsystem Bland företagets kunderm.m.
finns Adtranz, Siemens, Volvo ochPenta Alfa Laval fjärdeAgro. Det
verkstadsföretaget i Sverige inom Pars Plåtgruppen AB Aros iär
Västerås. Där utförs tunnplåtsbearbetning i intervallet O,5-3,0 bl.a.mm,

aluminium, aluzink och rostfritt stål.av
Aros specialiserat påär stansning, laserskäming, bockning och

svetsning. De viktigaste kunderna ABB, Adtranz och Haldex.är
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År etablerades Swedish Jefferson,1997 Metal Fabrication Ltd,
USA. Denna internationalisering kunde Ali Karimi efter i Sve-göra att
rige med framgång ha verkstadsföretagdrivit med successivt ökaden
omsättning och lönsamhet. Koncernen PlåtgruppenPars AB omsatte
räkenskapsåret 1997/98 miljoner190 kronor och detta räken-närmare
skapsår efteröverskott finansiella intäkter och kostnader påettgav
drygt miljoner kronor. Skatten årets resultat uppgick till14
ca3 miljoner kronor. Antalet anställda i Sverige omkringuppgår till
220 personer.

Vid det första företagsköpet år tidigare kreditgivande bank1985 var
positivt inställd företaget fick finansierings-Frånöver ägare.att nya
synpunkt övertagandet inte lätt. Karimi och hans fickså kompanjonvar
dock vissa tidigare krediter. fick dock i personlig borgenDeöverta
för sina lån. Senare har Karimi inte haft några svårigheter medstörre

finansiera sin expansion de lån behövts. Han äratt genom som numera
för övrigt ledamot i banks lokalstyrelse.även en

den kommer till Sverige enligtFör det Karimi viktigastär attsom
lära sig det svenska språket förståoch majoritetsbefolkningens atti-att
tyder och tänkesätt. Sverige finns attityd till utländskt blandI en
befolkningen inte motsvarighethar sin i SverigeUSA: It.ex.som
kommer omgående frågan, från vilket land kommer du,nästan
medan frågan i gäller företagandet, åstad-USA vad "vad kan duär,
komma.

Vad gäller företagandet Ali Karimi inte särskilda stödfor-attanser
Däremotskall skapas för invandrare. bör de lika möjligheter.mer ges

framåtsträvandeFår inte detta, de till andra länder. Sompersoner reser
det invandraren skärpt för lyckas.måste Deär extra attnu vara som
lyckats företagare bör i massmedia och frampå sättannat tassom som
förebilder.

Ortivus AB

Akbar Seddigh kom från till Sverige hade han redanIran år 1963. I Iran
avlagt kemist. Sverige studerade han vidare på dettaIen examen som
område och bedrev studier i marknadsföring. SeddighInnanäven star-
tade verksamhet hade han flera kvalificerade anställningar. Hanegen
har bl.a. varit för Scanning bolag inom VolvokoncemenVD AB ett- -
och för Studsvik Analytica har arbetatVD AB. Han också som
driftchef för Sveriges geologiska undersökning SGU.

fick Akbar doktorsavhand-Våren 1984 Seddigh kännedom om en
ling vid Karolinska Institutet, berörde analyserasättett nytt attsom
hjärtsignaler för diagnostisera och följa behandlingen i sambandatt upp
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med akut hjärtinfarkt. tekniska arbetet hade utvecklats vidDet Chal-
Tekniska Högskola i Göteborg. Seddigh köpte rättigheterna förmers

konceptet från Stiftelsen Medicinsk Teknik vid Chalmers och bolaget
Ortivus Medical bildades år. fick benämningenKonceptet,samma som
MIDA Myocardial Ischemia Dynamic Analysis, identifierar på ett
enkelt syrebristen i hjärtmuskeln förekommer i samband medsätt som
hjärtinfarkt. Produktutveckling och kliniskt valideringsarbete pågick
under åren Under perioden övervakningssystemet1986-1992. togs

fram och fyrtiotal kliniskaCoroNet publicerades interna-ett rapporter
tionellt.

påbörjades försäljningen iHösten 1992 Sverige ochsystemetav
under år i Norden. Utvecklingskostnadema beräknas1993 70-80runt
miljoner kronor. har förPatent erhållits samtliga tillämpningar.MIDA:s
Projektet finansierades med kapital och därefter hjälpte bankir-eget tre
firmor till finansieringen.med

Försäljningsframgångama på den nordiska marknaden ledde till att
Hewlett-Packard världens ledande företag inom patientövervak-HP,
ning, kontaktade Ortivus för samarbete. SedanAB år mark-1995ett
nadsförs på den internationella marknadenMIDA HP. Hösten 1994av
förvärvades Svenska Telemedicin Bolaget harSystem AB. utvecklat ett

för övervakning patienter i ambulans eller pre-hospital. Dettasystem av
betraktades strategiskt viktigt för tidigare kunna diagnostisera ochatt

Årbehandla hjärtinfarktpatienter. 1995 blev Mobimed-systemet kom-
mersiellt färdigt och i dag har 25 samtliga ambulanser i Sve-procent av
rige anskaffat Mobimed-systemet håller på lanseras i för-systemet. att

Norden, England, Frankrike och USA.utom
Ortivus AB år 1997 miljoner kronor,45 omkringomsatte ca varav

Årets80 resultat blev miljoner5,8 kronor. Företagetprocent export.
har stark ekonomi, soliditeten uppgick till All tillverkning90 procent.

underleverantörer i Sverige. Bolaget har anställda50 igörs genom
Stockholm och Göteborg och sysselsätter ytterligare 20-30 personer
hos underleverantörer.

År beslöt Seddigh1997 lämna i bolaget förVD-posten byggaatt att
den amerikanska verksamheten, kvarstod vice styrelse-upp men som

ordförande i Ortivus samband medAB. I detta avyttrade han huvud-
delen sitt aktieinnehav. Seddigh har flertal andra styrelse-även ettav
uppdrag, bl.a. Elekta AffársstrategemaInstrument AB, och lokal-AB
styrelsen vid Nordbankens kontor i Täby.

För lyckas i näringslivet måste behärska regelverket haatt samtman
väl inarbetat socialt nätverk bra kunskaper det språkligaett samt om

och kulturella. En antingen privatperson eller företagmentor etten- -
hjälp för vill eller driva företag.är stor starta ettav en person som
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and FoodSwedish Fine Rice AB

Rice har framgångs-Swedish Fine Rice och Food Swedish påAB ett
affärsmöjlighet öppnades i samband medrikt tagit tillsätt somvara en

infördes kraftig tull importSveriges EU-inträde år Då1995. en av
raris.

startades Kurda.Verksamheten i Swedish Rice år 1985 Hazemav
Irak harkurd från Irak och kom till Sverige år 1980. IHan är norra

byggnadsingenjörsexamen. Anställningar baseradeKurda avlagt som
fick inte efter ankomsten till Sverigesig på Kurdas utbildning han utan

han har också drivitarbetade bl.a. fabriksarbetare och restau-ensom
rang.

livs-startade Kurda rörelse för importmitten 1980-taletI avenav
olika slags livsmedel, bl.a. matolja ochmedel. importeras drygt 300Nu

skedde detta inköpnudlar. ris köptes för första gångenNär genom av
fanns före leveransen ochcontainer med ris. Några beställningar inteen

tid det fåriset såldes till mindre butiker. Vid denna svårtmånga attvar
Försäljningen ris uppgickleveranser de livsmedelskedjoma.till stora av

till hundra kronor år.tusenett par per
importerat råris. EfterEU-inträdet fanns ingen tull på EU-Före
närvarande kostnadeninträde tullen tilluppgår 120 För utgörprocent.

ris kronor och tullen kronorkilo, för importerat till omkring 4 5 perper
den situationen uppståttkilo. Kurda bedömde detatt engenom nya

ochförädla råris bl.a. innebär skalningmöjlighet i Sverigeatt som-
konsumentprodukt. Investeringar påtill färdigpacketering en-

Därvid blev också leverantörenomkring miljoner kronor gjordes.20
av aktiekapitalet till bolag bildades,till 30ägare ett nyttprocent som

Jasmineris importerasSwedish Rice Production rårisAB. Det som- -
ekologiskt odlat ochkommer från Thailand.är

Swedish Rices totala försäljning tillUnder år uppgick1997
såldes ungefär kro-kronor. ris för miljoner42 miljoner Därutöver 8ca

ÅrProduktion. uppgick försälj-bolaget Swedish Rice 1998nor genom
miljoner kronor. för-ningen risprodukter till omkring 13 Företagetav -

omsättning ris i Sverige. näraliggandesuccessivt ökad Deutser aven
och Finland, bör också möjlighet tillmarknaderna, Danmark expan-ge

invandrar-har anställda, vilka flertalet harsion. 20Företaget nu ca av
bakgrund.

hanstartade verksamheten i mitten 1980-talet hadeKurdaNär av
ochi kapital, del utgjorde besparingar000 kronor100ca varav en egna

försökte inte lån i bank delsdel lån från någotHannära vänner. atten
finansiering vid dels trodde hanhan ändå lyckades skaffa starten,egen

kommit i gånginte heller banklån skulle beviljas. verksamhetenNäratt
sökteuppgick till drygt halv miljon kronoroch omsättningen årper en
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Kurda och fick också mindre kredit. Fusioner mellan bankerna med-en
förde Kurda förlorade sin tidigare kontakt i banken. Genomatt en per-
sonlig kontakt flyttade Kurda sina bankaffärer till bank. Hansen annan
förhållande till den banken goda.ärnya

Kurda kommer från land medatt ettanser en person som en annan
kultur och tänkesätt han/hon skall lyckas företagareärannat om som-

äveni Sverige blir medveten och sig ochatt personen om anpassar-
följer det svenska samhälls- och affärssystemet. Detta gäller skatter och
andra bestämmelser företag arbetar långsiktigt följa.måsteettsom som

Sammanfattningsvis kan konstateras Kurda importutöveratt av-
andra livsmedel möjligheten för konsumenten konsumeraöppnat att-
ris till billigare pris samtidigt antal får arbete.ett ettsom personer

Monark Stiga AB

Salvatore Grimaldi född i Italien år 1945. kom tillHan Sverige årär
tillsammans1952 med föräldrarna. Vid Västerås stads yrkesskola

utbildades han till maskinmekaniker. Efter avslutad utbildning fick
Grimaldi anställning slipare på Volvo i Köping.som

År köpte1970 han slipmaskin för 8 000 kronor installeradesen som
i och Grimaldis Mekaniska Verkstad startades. Senareett garage
gjordes flera företagsköp och sedan år 1988 Grimaldi Industri ABär
moderbolag i Grimaldi Industrikoncemen.

Verksamheten har därefter kraftigt expanderat och bl.a. har följande
Åraffärshändelser förvärvades1988 Toolex Alpha frånABägt rum.

Atlas Copcokoncemen. Vid tiden för förvärvet Toolex ettvar
förlustbolag. Bolaget omstrukturerades och såldes till investerare från

ToolexUSA. världens ledande tillverkare maskiner förär nu en av av
tillverkning Compact Discs CD:s. Toolex noterad påärav nu

Amsterdam.Nasdaqbörsen i York och fondbörsenNew i Börsvärdet
uppgick i början år 1999 till miljarder3,2 kronor. Grimaldiav ca
Industrier innehar 10 aktierna i Toolex.procent av

År 1995 förvärvade VenCap Industrier därAB Grimaldi är-
majoritetsägare aktiemajoriteten i Monark Stiga AB. Sedan år 1996-
har Monark Stiga förvärvat den franska cykelkoncemen Cycleurope,
den italienska cykelkoncemen Bianchi det danska bolaget Evertonsamt
Smith. Monark Stiga-koncemen år omkring miljarder1997 3,5omsatte
kronor och hade cirka 2700 anställda, drygt i600 Sverige.varav
Rörelseresultatet uppgick till miljoner kronor.117

Salvatore Grimaldi och ledare. viljanHanär entreprenör tror atten
företag finns hos många alltför många inte deatt starta attmen ser

positiva möjligheterna och inte förstår den glädje finns i att ettsom se
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viktigarearbete. Grimaldi detresultat sitt änärattgott anser nuav
förhållandensvenska lagar till internationella sånågonsin att anpassa

kan utvecklas. Beskattningenfinns i Sverigeden kompetensatt avsom
försäljning och vid aktieutdelning börfåmansbolag vid bolagets

företag inte diskrimineras skatte-förändras tillväxten i dessaså att
mässigt.

småföretagen. Enligt Grimaldi harSoliditeten ofta problem förär ett
konservativ kredit-finanskrisen övergått tillbankerna efter en mer

kunderföretagens soliditet för godagivning. ökar kravetDet att vara
flertalettid få Soliditeten idock långi banken. Det atttar uppen

borde därför ställerkreditförsäkringsbolagföretag. Ett startas som
få banklån. Lånegarantierså dessa kangarantier för småföretag att

få rimligainte har möjlighet lån påbehövs till företag attsom annars
villkor.

Sverige han sju år. Under sinGrimaldi kom tillSalvatore när var
sig inte ha behandlatsverksamhet företagare bedömer han annor-som

utländska bakgrund harföretagare här i landet. Hanslunda andraän
affärsverksamhet interna-intresset för expanderadock påverkat att

tionellt.
bakgrund grund sinföretagare med utländskTill som av

Grimaldi det generella rådethärkomst särskilda svårighetermöter ger
frisör, läkare, mekaniker,från ditt yrkeskunnande Detutgå etc.att ger-

kännermöjlighet med någotofta trygghetskänsla och att starta manen
utländsk bakgrundviktig faktor för medigen, vilket är personen en

den bestämt sig för denkultur.och Förrepresenterar annan somsom en
vill på det högsta vikt skrivaverksamhet han/hon ärsatsa att neravsom

bör sedanmöjligt. affärsplansin affärsidé så Dennanoggrant som
vidare med affärsplanen tillför Gå sedannågra vänner.presenteras en

eller någon sakkunnigbankkontakt eller ALMI Företagspartner annan
inom området.

och viktigt ocksåsvenska språket viktigt kunnaDet ärär attatt man
samhället.har lärt känna det svenska
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Frukt Centralen

Frukt Centralen grossistföretag importerar frukt ochär ett grön-som
saker från i hela världen och säljer till bl.a. livsmedelskedjor.stort sett

harFöretaget för närvarande årsomsättning på miljoner70 kronoren
och sysselsätter anställda med både svensk och invandrarbak-tretton
grund. Företagets grundare och Muzaffer Chi-Chi Ulusoy,ägare,
kommer ursprungligen från Turkiet. kom tillHan Sverige tonåringsom
år 1972 och startade företaget i början l980-talet.på

UlusoyNär startade Frukt Centralen affärsidén lanseraattvar exo-
tiska och mindre kända frukter och grönsaker denpå svenska markna-
den. dagI har exotiska produkter blivit volymvaror och säljs huvud-
sakligen till svenska kunder. Bakom denna framgång döljer sig hårtett
arbete, envishet och intensiv marknadsföring. Ulusoy först med attvar
introducera grönsaker och frukter spansk olika melo-sortssom peppar,

fikon, kämfria druvor, melongurka på den svenska marknaden.etc.ner,
Ulusoy startade sitt företag med 50 000 kronor i riskkapital som

skrapades ihop från släkt och och lånade från Handels-vänner resten
banken. Han startade sin verksamhet i Uppsala så småningom kommen
han till insikt den begränsade marknaden på och flyttade tillortenom
Årsta Partihallar i Stockholm år 1984. Genom flytten blev han där den
första invandraren som etablerade sig grossist inom frukt ochsom
grönsaker.

Ulusoys framgång har kantats ständig kamp. Redan vid före-av
han tvingad slåss med starka konkurrenter inomtagsstarten att storavar

livsmedelskedjor inte ville släppa honom på marknaden. Närsom
han startade sitt företag gjorde konkurrenterna försökenträgna att

banklånen. Banken valde dock hans affärsidé ochstoppa att tro
beviljade lånen. Konkurrenterna försökte hans kontraktäven stoppa
med åkerifirma de också anlitade. Bland förbjöd de åkeri-annaten som
firman köra med reklamskylt för Frukt Centralen, vilket åsam-att en
kade Ulusoy 30 000 kronor i förlust i reklampengar.

ÅrstaNär Ulusoy flyttade till Partihallar påmindes han hanattom
inte välkommen. företagDe har dominerat marknaden i 30-40var som
år såg honom hot och ville inte ha honom på området. för-Deettsom

Årstasökte hindra honom från få tillgång till affärslokal iatt en men
med advokathjälp fick han till slut hyreskontrakt.ett

förstaDe åren han ständigt rädd för bli utslängd fråntre attvar
Årsta Partihallar då många företagare i området inte ville ha invand-

derasTrots motstånd stannade han kvar. dag finnsI ytterligare trerare.
Årstagrossister med invandrarbakgrund har etablerat sig i Parti-som

hallar. Ulusoy sig själv banbrytare för andra invandrare. Nu ärser som
de andra rörelseidkama invandrarbakgrundmedäven accepterade av
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brutit dominan-kampUlusoysVidare hari området.sina konkurrenter
grönsaksmarknadenFrukt- ochområdet.få företag inommed någrasen

med idéerbidrarinvandraremångfald därökadpräglas i dag nyaav
produkter.och

hittamotvind förstarkijobba dag ochtvingadUlusoy attnattattvar
sig kost-användeprodukter. Hanmarknad för sina exotiska aven

områden.invandrartätabutikskedjor idemonstrationer bl.a. hossamma
åroch detuthållighettålamod och överArbetet krävde etttogstort

i lik-företagaremångaskullegenomslag. Enligt Ulusoyfickinnan han
motståndetdet starkaföljdtillsituation ha frestatsnande att avge upp
motgång-överlevalyckadesoch konkurrenterna. Hanfrån marknaden

affärsidé.sinstarkoptimism ochenvishet, troenarna genom
deinnankunskaperinvandrare behöverUlusoy att meraanser

ochhålleraffärsidébehöverföretagareSomstartar eget. somman en
detgrund och bottenkunskap. I äri branschinte kasta sig in utanen

misslyckasellerlyckasdock individuella faktorer avgör manomsom
motgångar.redo ståstark ochskallföretagare. Man emotattvarasom
InvandrareSverige.imentalitetenochbehöver kunna lagarnaMan

medkonkurreraföri ställetoch branscherhitta nischermåste attnya
överetablering.präglasredaninom branschervarandra avsom

FoodIdaberget AB

livsmedelsbran-företag inomsnabbväxandeFoodIdaberget AB är ett
årsomsättning. Före-kronor imiljoneranställda ochmed 125schen 45

och FöretagetsRinkeby Tensta.Vivobutikema ioch driverägertaget
komTurkiet. HanfrånursprungligenMuhittin Tayli kommergrundare

i slutet år 1989.till Sverige av
vari-1992Järvafáltet årlokal pålitenföretag istartade sittTayli en

iföretag Tur-familjensfrånimporteradeshan sålde olivoljafrån som
buti-olikaskala tilllitenoljan ilevererade hanmedkiet. Till börjaatt

iförsäljningökade sinmellanhand.svensk Hanker med hjälp av en
marknaden ihade han 20åroch loppetrask takt inom procenttre avav

marknadsföringintensivocharbetehårthar krävtSverige. Detta ett
ödmjukterkännerTaylimedhjälpare.svenskabåde Tayli och hansfrån

tidkortmarknadsandelar på såsåhade kunnat nåhan inte stora omatt
försäljaresvenskanlitatochförutseendehade varithan inte somen

och kulturen.både språketbehärskar
expanderaolivolja ville hanförsäljningmedarbeteEfter årstre av

ochkundehandärområden växaandrasig påsin verksamhet och ge
i Rin-VivobutikenköpteHandiversesyssla med försäljning varor.av

utbud ochmatchasvårigheterdelhadeenligt honomkeby attensom
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efterfrågan på affärsidéHans således ha sortimentmatvaror. att ettvar
och personalkategori bättre stämde med befolkningssamman-en som
sättningen i området.

Efter det Tayli Vivobutiken i Rinkeby, bytte hanöver bådeatt tog
sortiment och personal. fylldeHan butikshylloma med från i stortvaror

hela världen och anställde personal behärskade olikasett språk ochsom
kulturer. På år ökade omsättningen från miljoner35 till 78 miljonertre
kronor. Tayli köpte också Vivobutiken i Tensta och tillämpade samma

Ävenaffärsidé. i denna butik ökade omsättningen snabbt.
snabbaDen framgången för Tayli beror enligt honom själv brapå en

affärsidé och kundanpassat utbud på Två tredjedelar devaror. av
anställda kommer från olika länder. mångfaldDenna också viktigär en
del affärsidén. anställda bidrarDe olika med idéer och för-sättav
slag ökar försäljningen. Kunderna känner sig hemma och kan fåsom
den hjälp de behöver det språket.egna

Tayli försökte låna halv miljon kronor från bank hanatt nären en
Vivobutiken i Rinkeby.övertog Men banken avslog låneansökan trots

Tayli kunde visa betydande säkerhet. Banken trodde inteatt på affärs-
idén, Tayli också hans invandrarbakgrund kan ha spelattror attmen en
viss roll i sammanhanget. Tayli skrapa ihoptvungen attvar pengarna
från släkt och Efter det han hade nekatsvänner. lån från banken haratt
han inte vågat, eller velat, söka banklån igen.

Fördomar i kombination med skillnader i kultur och harsynsätt
också varit hinder för Tayli i samband med och expansionett start av
företaget. han startade företagetNär han tvingad anlita svenskattvar en
och själv fungera bulvan för inte förlora marknadsandelar påattsom
grund fördomar. nedsät-harHan många gånger för glåpord,utsattsav
tande utlåtande och känt sig ifrågasatt svenska kunder och leveran-av

Enligt Tayli drabbar fördomartörer. och främlingsfientlighet en
invandrarföretagare i dubbel bemärkelse enskild individ ochsom som
företagare. Det ställs dubbelt så höga krav på invandrare påsom en
svensk.

Tayli har klarat behärska sina känslor han känt sig kränktatt närav
och ifrågasatt. har försöktHan bemöta sina och otrevliga kunderarga
med respekt och värdighet. harDetta lett till han har fått tillbaka sinaatt
svenska kunder tidigare bojkottade Vivobutikema i Rinkeby ochsom
Tensta.

Det viktigt uthållig. Många invandrareär har svårt klaraatt attvara
den första kritiska perioden företagare. Det viktigt för denärav som

överlevnaden undvika konflikt med kunder. Uttrycket kundenattegna
har alltid rätt viktigt komma ihåg.är Inom servicesektom detatt är
väsentligt hur bemöter kunderna. Man måste bjuda på sig själv ochman

trevlig.vara
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hemma. Detde inteaffärsområden där ärbör undvika ärInvandrare
innaninformationnödvändigall startar ettviktigt skaffa sigatt man

lönsamhets-marknadsundersökning ochordentligtföretag. Utan en
detvidareTaylirisktagande.det innebära attkalkyl kan stortett anser

för mångaalldeles förFöretagsskattenskattereform.behövs är tungen
grundpersonal påanställahar svårt storasmåföretagare. Många att av

sänksarbetsgivaravgiftenarbetsgivaravgifter. Omformkostnader i av
frestasföretagaremångafall kanfolk. attföretag anställa Ivågar annat

avgifter.fiffla med skatter och

Datautbildning ABResearchComputer

ResearchComputer ärDatautbildning ABResearch ettComputer
bil-anställda. Företagetmed 30datautbildningsföretagsnabbväxande

frånursprungligen kommerTamizdades år 1985 Reman somav
hasigryktefåttunder årenResearch harPakistan. Computer attett om

ochi femtonkompetensutvecklar kunderduktiga lärare. storaFöretaget
elevertill 350uppgårBeläggningenlokaler.modernt utrustade perca

dag.
Sverige årkom tillTamiz Remanoch grundarenFöretagsägaren
matematikfysik ochutbildning inaturvetenskaplighade1975. Han

före-ochSverige i ADBstudier ifortsatte sinafrån hemlandet. Han
Efteruniversitet.Uppsalaochvid Stockholmstagsekonomi genom-

ekonomiochadministration, dataiarbetsmarknadsutbildninggången
utbild-frånerbjudandefick han1983/84högutbildade invandrareför

utbildnings-Eftersomdatakunskap.iundervisaningsanordnaren att
rådetfick hanheltidsanställninghonomerbjudaanordnaren inte kunde

ochidénnappade påtjänster. Remansina star-och säljaatt starta eget
Research.tade företaget Computer

mark-specialiserat sighade hanföretagetstartadeInnan Reman
mark-hanSåledes bedrevdatabranschen.inomnadsundersökningar

ringdelärare.jobbet Hanvid sidan runtnadsundersökningar somom
reservdelar,behovsinventering datorer,gjordetill olika företag och av

informationenbearbetadekompetensutveckling. Hanochprogramvaror
marknadsunder-Under sindataföretag.vidare till olikaoch sålde den

behovdet fannsupptäckte dessutomsökning han stortettatt av
datorni användningkompetensutvecklingutbildning och somav

börjadeledde till hanvilketföretag, satsaarbetsredskap flera att
anordna utbildning.att

inget risk-behövde hanskillnad från mångaTill startar egetsom
sålde sinahänder ochmedverksamhetstartade sinkapital. Han tomma

datorbehövde hanVisserligenutbildningsanordnare.tilltjänster enen
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han leasade på år för 1 000 kronor i månaden. Under hela sintresom
verksamhet har han försökt minimera utgifterna för undvika lån elleratt
någon skuldfälla. Så fort han fick lärdeveta ett nyttannan om program
han sig hemma och anordnade utbildning i det. På såprogrammet sätt
har företaget vuxit skulder.utan

Reman han avskyr skuld på grundsäger rädsla för beroende-att av
ställning och begränsad handlingsfrihet. höll fastHan vid denna princip

han arbetade Undernär åren 1995-1996 fick företaget ettensam.
snabbt uppsving. Han behövde investering på halv miljongöra en en
kronor. sinaTrots principer blev han övertalad sina medarbetare attav
låna lånadeReman under förutsättning skuldenattpengar. pengarna
skulle regleras på år. hade inteHan några problem få banklån.ett att
Han hade den behövliga självfmansieringen klar färdiga beställ-samt
ningar från två uppdragsgivare. Vidare hade han varit kund hosstora en

bank sedan år Problemet1983. uppstod på grund atten snarare av
banken ville ha amorteringstid två-tre år. insisterade dockHan att
reglera sina skulder på tolv månader och fick sin vilja igenom. I dag har
företaget skuld på 50 000 kronor. han villReman känna sigsäger atten
säker och vill undvika banken dikterar villkor för honom. Remanatt

framgången för hans företag i första hand berorsäger på duktigaatt
medarbetare. Läraren tvekan den viktigaste faktorn förär utan en
lyckad utbildning. Därför företaget mycket tid ochsatsar resurser
lärarnas kompetensutveckling. affärsvärldenI behövs förutom
sakkunskap och professionalism kontakter och referenser. Tamizäven
fick alla sina uppdrag rekommendationer från nöjda kunder.genom

Grundregeln för framgången alltid varje affär företagetär att som
måste ihop. När affärer finnsgör det alltid risker detgörman men

måste kalkylerade risker. diskuterarReman alltid riskernavara noga
med sina medarbetare innan han beställning. Alla skalltar emot en
känna sig delaktiga i beslutet.

Till skillnad från många andra företagare med invandrarbakgrund
har Reman inte upplevt fördomar och diskriminering. Han dettror att
beror på han verksam inom bransch med internationell karak-äratt en

Samtidigt har han svårt förstå förekomstentär. fördomar och dis-att av
kriminering på kapitalmarknaden. liggerDet inte i bankernas intresse

förlora marknadsandelar irrationella handlingar då det inteatt genom
finns nationella eller etniska etiketter på pengar.

Invandrare behöver lära känna kultur.svensk lovaInte deänmer
Ärkan hålla. verksam i företag det viktigt medstörre ärettman sam-

förståndslösning. skallMan samråda och helst bli eniga, fatta beslut i
konsensus. Detta arbetssätt har lång tradition i Sverige. Man skallen
undvika konflikter och hålla inne med känslor, framför allt iöppna
affärssammanhang. skall saklig,Man logisk och rationell. Invand-vara
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följa lagen. börskattesystemet och de måste Debehöver lära sigrare
undvikadet gäller skattefrågor förockså anlita konsult när atten

skattemyndighetema.problem med

Cbg-Konsult AB

inforrnationssektom. Före-tjänsteföretag inomCbg-Konsult AB är ett
ursprungligen kommerCarlos Gisbertgrundades år 1965taget somav

kommersiella och tekniskaCbg-Konsult producerarfrån Spanien.
toppmodemspråk. Verksamheten sker idokument på olika en

manualer för bilar och maskiner.datorrniljö där Manua-översätterman
ochingenjörer, språkexperterframställs kvalificerade tekniker,lema av

redaktörer.
världen och får förkunder helaCbg-Konsult betjänar närva-över

harfrån och Luxemburg.rande uppdrag FöretagetJapan även ettstora
förmed sju anställda. Cbg-Konsult hardotterbolag i Bryssel närva-

sysselsätter totaltmiljoner kronor ochrande årsomsättning på 50en
personalen bestårfrilansare. fastatrehundra inklusive Den avpersoner

från olikaoch tekniker kommerfyrtio högkvalificerade översättare som
delar världen.av

tillfrån Spanien han komcivilingenjörsexamenGisbert hade nären
arbetade många årSverige i mitten 1950-talet.på Han översättaresom

skaffat sig gedigenhade hanhan startade Sominnan översättareeget.
nätverk nödvän-branschkännedom kontakt ochkunskap, samt som var

företagsstarten.diga vid
flerspråkigtaffärsidén etablerastartade företagethanNär att ettvar

kvalificeradei Sverige erbjöddokumentationscentrum översätt-som
till företag.kommersiella och tekniska dokument Hanningar star-av

börjadeantalet uppdragsgivareföretaget med händer. Närtade tomma
inte någrasin verksamhet hade hanoch han behövde vidgaväxa

problem få banklån.att
särskilda svå-upplevt någrahar, enligt uppgifter, inteGisbert egna

tyckersin invandrarbakgrund.företagare på grund Hanrigheter avsom
kännedom denspråket och goddock färdigheter i svenskaatt om

affars-för lyckas imentaliteten nödvändigsvenska kulturen och är att
F-skattesedel krångliga ochreglerna kringlivet. Gisbert betraktar som

branschen.för tillväxt inom Företagetbyråkratiska och stötestenen
tid. Enligt Skatteverketunder kortareköper ofta översättartjänster en

-skattesedel. fåanlitas skall ha För F-krävs den Föversättare attatt som
bedriva sinbedriver ellerskattesedel krävs översättaren attatt avser

vinstsyftevaraktig och med och själv-verksamhet yrkesmässig, dvs.
självständigheten harnäringsverksamhet. Vid bedömningständig av
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dessutom antalet uppdragsgivare betydelse. Detta ställer ofta till
Översättareproblem både för företaget och för sak-översättaren. som

flera uppdragsgivare har svårt få F-skattesedel och företaget harattnar
svårt anställningsförhållandeupprätta enbart för kortatt uppdrag.ett ett

När det gäller de har F-skattesedel företaget i vissa fallärsom
skyldigt skriftligen lämna uppgifter till Skattemyndighetenatt denom

ersättningen. Företaget kan tillsammanstar emotperson som annars
med betalningsmottagaren bli ansvarigt för skatten på ersättningen.

Gisbert det behövs enklare Skatteregler vid köp tjänster.attanser av
Nuvarande regler krångliga och inte internationellaär lagar. Hanpassar

vidare reglerna arbetsrätten böratt över.menar om ses

Brombergs Bokförlag AB

Brombergs Bokförlag AB grundades Adam Bromberg och hansav
dotter Dorotea år 1975. Företaget år 1998 miljoner10 kronor.omsatte
Förlaget medlem i Förläggareföreningenär sedan år 1977.

Dorotea kom till Sverige med sina föräldrar år 1970. Föräldrarna
lämnade Polen på grund förtryck och förföljelse. I Polen arbetadeav

bokförläggare och skogsingenjör. Föräld-pappan som mamman som
anlände till Sverige det väldigt oroligt i bokbranschen.närrarna var

Det pågick omstrukturering till följd införde fria priser.atten av man
Många förlag avskedade folk. När ochDorotea hennes startadepappa
företaget fanns inte något behov förlag. Dessutom betraktadeav nya
finansmarknaden branschen väldigt äventyrlig på grund över-som av
etablering.

Dorotea och hennes kom från språkområde litteraturettpappa vars
dåligt representerad i Sverige. Deras affärsidé introduceravar attvar

utländska författare mindre kända för svenska bokförläggare.som var
Författarna skulle väljas oerhört och lanseras inoggrant taget.en

Dorotea och hennes sökte lån hos flera banker i Uppsala. Ipappa
början det inte någon bank ville bevilja lån, efter fleravar som men
försök hamnade de hos bankdirektör trodde på derasen ung som
affärsidé. Banken gick med på låna dem 100 000 kronor för denatt
första boken.

företagetNär startades Dorotea fullständigt okunnig på områdetvar
och i pensionsåldem. Trots språket väldigt centralt iärattpappan var
bokbranschen, speciellt på skönlitteratur, det intesatsarom man var
någon dem behärskade det svenska språket till fullo. Far ochav som
dotter kunde heller ingenting det litterära i Sverige. Strindbergarvetom
och Astrid Lindgren ungefär vad de kände till. De saknade känne-var
dom den lokala infrastrukturen viktig känna till förär attom ettsom
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vilka devisste intehette, dejournalisternainte vadbokförlag. vissteDe
bokhandlare, bibliotek,medhur det fungerarförfattarnaviktigaste var,

etablisse-kulturelladetkännedomsaknadejournalister De omosv.
landet.kulturpersonligheter itongivandeochmanget

för rådaarbetsfördelninggjordeoch hennes attDorotea enpappa
bokför-erfarenhetgedigenhadesina brister.bot Pappan somsom

självacopyrightlagen,hantverket,för juridiken,fickläggare, svara
kundeochmyndighetskontaktema Doroteaochproduktionsgången som

all försäljning,dvs. PR,kontakter utåt,för allasvenska fickbättre svara
kor-rättigheter,fram författare,skaffa översättare,marknadsföring,

rekturläsare, illustratörer m.m.
till bok.bara Detfick de banklånverksamhetenbörjanI varenav

åktebok.enda Doroteabokförlag medlanseradock inte lätt ettatt en
sin berättar-själv. Genomsålde bokenbokhandel ochvarendatillrunt

ganskafick honbokhandlaremedkontakterpersonligaochkonst
gällde detsin bok,hade fåttbokhandelnbeställningar. När attmånga

och bjödintressantDå gjordeefterfrågan. Doroteaskapa ett program
Sverige.tillförfattaren

ochkulturskribenterjournalister,till 150skickade brevHon m.m.
hörde sig. Dåingenoch debatt. Menpresskonferenstillbjöd aven

telefonsamtalenjoumalistema. Närtala medochbörjade hon ringa runt
åktekläder ochsina bästasigresultat honpositivanågrainte toggav

alla dörrar. DettaöppnadesDåjoumalistema.hälsade påochrunt
bokförlaget.och förför hennebådeframgångledde tillarbetssätt stor

besöket honbesöktablev detförfattarbesöketförstaDet mest som,
bokförlaget har lanseratnobelpristagamaförutomarrangerade som

problem. Doroteaupplaganförstasålde denBokförlaget utansenare.
övertygadarbetssättet. Honhar ångrathon aldrig är attsäger att omom

hainte någonskullepersonligenjournalisternaträffathadehon inte
därför detvärdesätterpresskonferens. Honhenneskommit på

högt.mänskliga mötet
i kräver inte barasigetableratoch fadernområde DoroteaDet som

vad folk vill läsa. Dekännedomocksåförfattarekunskap utan omom
franskadärfranskorienteratmycketi land ärär ett somuppvuxna

fullständigtattitydendärtill landkombeundrades.kulturlivet De ett var
skillnad.denna Denförståårmångademden Det atttogmotsatta.

alla andrafransmanskrivendeförsta boken ut somav engav varsom
sakervågade sig påDenej tilltackatbokförlag hade översätta.att som
visade sigoch detgådet måstetycktegjorde. Deingen attannan

flera gånger.fungera
bokförlaget snabbt.lyckatshadeoch Adam växteDoroteaNär

Då hadeproduktionen.kom den1978-1980periodenUnder stora
fick dem tänkavilketnobelpristagare,förlaget lanserat attnyen
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flera tillväxttankar. komännu De med alldeles för produktionut stor
kostade mycket inte tillräckligt. Då ansökte desom ettmen gav om

lån för klara situationen.större Banken avslog låneansökan,att av
vilket ledde till de blev tvingade sälja företaget år tillatt 1983att
Norstedts och fick anställning hos den ägaren.nya

sambandI med försäljningen företaget blev Dorotea påmindav om
könsrollema inom affärsvärlden. Det förhandlade förmännenvar som
henne. fick ingentingHon Den enda gången hon fick chanssäga. att

sig, begärde hon återköpsklausul innan affärenyttra avklarad.en var
inteDet någon frågan på fullt allvar. Mentog männenstrotsvar som

motstånd fick hon sin vilja igenom och fick Två årtryggare start.en
hade Norstedts dåligt år och inte intresserade hålla sigett attsenare var

med förlag Brombergs. Detta henne möjlighetett köpaattsom gav en
tillbaka sitt företag. Dorotea använde sig sina personliga kontakterav
för skrapa ihop behövdes för köpa tillbakaatt före-attpengarna som

Hon startade företaget år 1986 med någrataget. del-vännerom som
ägare.

invandrareFör i kan brist kontakterpå och nätverk, språkgemen
och kulturkompetens hinder. Enligt bordeDorotea det finnasettvara
någon slags förenklad information för invandrare hur startarom man
och driver företag. Många behöver guide i företagsvärlden.ett eget en

väldigt viktigtDet fåär hjälper. kanDetatt en person som vara en som
hjälper med rådgivning samtalspartner. Kanskeän råd-ettmer en
givningscentrum dit kan ringa och få hjälp på olika språk.man

företagareSom måste medveten behöveratt vän-man vara om man
Man måste skaffa sig och kontakter innanvännerner. startar.man

bokbranschenInom det viktigt känna många.är behöverMan kun-att
niga människor omkring sig kan använda bollplank.runt som man som

varierarDet säkert mellan olika branscher. Dorotea bl.a. hurnämner
bekantskapen med Antonia Axelsson har hjälpt henne hon hadenär
problem med företaget.

Arbetsgivaravgiften problem. Många småföretagareär åter-ett är
hållsamma med anställda folk på grund dagens höga arbetsgivar-att av
avgifter. Det bör finnas möjligheter folk på projektanställningatt ta
för både kortare och längre perioder.

Till skillnad från manliga har kvinnliga företagare särskilda service-
behov. Man måste kvinnor på deras villkor.möta talarMännen heltett

språk. FöreningsSparbanken mycket förannat kvinnor. Det skullegör
bra andra banker också följde FöreningsSparbankens exempel.vara om

Vidare det viktigt med bemötande.är Banken behöver sittta ansvar.
När den väl har beviljat lån skall den följa företagaren lite närmareupp
för dels kunna förstå företagarens villkor, dels beståatt med råd.att
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Bilaga 7

m.fl.några forskarefrånInlägg

inte för etnisktförbättrakamelemaSvälj attom-

företagande

ochSvenska Dagbladetledarskribent vidarbetarGürThomas som
flertalTurkiet och har skrivitföddegenföretagare. Han är ettsom

invandrar- ochbl.a. svensk integrations-böcker och rapporter om
politik.

skall kunnafordras föravgörande information"Den att mansom
vilket slagsframtidsutsikter informationföretagsbedöma ärnyttett om

betydligt lättareden informationenochmänniska ärär,entreprenören
för bank."familj och någonför affärsmannenstillgänglig vänner än

SowellThomas
svårig-invandrarenhemlandetsInnanför det mötsgränser avnya

och kulturell kompetens.språkkunskapermedheter har göraattsom
diskriminering.främlingsrädsla ochtvivel, fördomar, ävenHan möts av
språkkunskaperrisk för otillräckligasignalerarutländskaHans namn

kunskapervärdera hanssvårtArbetsgivaren haroch kulturkrockar. att
och meriter.

invandradeskan bedöma denfinns emellertidDet sompersonen
kunskapdet han själv.och Dennabättre någonmeriter ärän annan,

själv, dvs. haninvandraren anställer sigtill uttryckkommer attgenom
kvalifikatio-anställer hanblir egenföretagare. I nästa steg personer vars

familjemedlemmar, släktingaralltsåbedöma,han också har lätt attner
alla landsmän.och naturligt nästanvänner nog-

hand iprojekt, gårindividualitisktgrundenEntreprenörskapet, i ett
kollektivetniskainvandrarföretagarenshand med det nätverk som

före-sig olika invandrargrupperstillhandahåller. Sålunda koncentrerar
deberoende på den särskilda kompetenstagande inom olika branscher,

därmedetniska företagandefrån hemlandet.har med sig Det som
sakförhållandet företagarendetendastdärför någotuppstår attutöverär

utländsktär ursprung.av
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Tydliga mönster

skillnaderTrots i branschinriktning, och fallenhet för entreprenörskap
mellan olika minoritetsgrupper, företer det etniska företagandet ändå
några tydliga mönster.

Etniskt företagande fungerar många gånger sättett mötaattsom
utanförskap på arbetsmarknaden. Detta framgår benägenhetenatt attav

företag bland invandrare i Sverige också blandstarta är störst grupper
med de högsta arbetslöshetstalen. Egenfmansieringen hög, och före-är

den produktionsfaktor tillgänglig förtagaren honom:satsar är mestsom
sin arbetskraft. Då invandrare, förklarliga skäl, har mindre för-av
mögenheter infödda, leder detta till hög koncentrationän etniskten av
företagande inom tjänstesektom varierande nivåer specialiseringav

allt ifrån kiosker och enkla förtäringsställen till kvalificerad verksam--
het översättningsbyråer och konsultverksamhet för exportföretag.som
Dessa företagare har oftast bristfälliga professionella nätverk i majo-
ritetssamhället kompenserar detta med sina etniska nätverk.men

Bland invandrargrupper med högt entreprenörskap i Sverige, startas
den absoluta majoriteten egenföretag banklån. Det ocksåutan är ettav

går igen i andra delarmönster världen. Den avgörande informa-som av
tion fordras för skall bedöma företags framtids-att ett nyttsom man
utsikter information vilket slags människaär ochentreprenören är,om
den informationen betydligt lättare tillgänglig för familjär och vänner

för någon bank, Thomas Sowell framhållerän i det inledandesom
citatet. innebärDet de investerare kommer fram till de löperatt attsom
de minsta riskerna med lån också blir de lånarett utsom pengarna,
givetvis förutsatt de likvida. detI konkreta fallet kommerär alltsåatt

själv, hans familj ochentreprenören ha konkurrensfördelvänner att en
visavi banker och andra kreditinstitut. villkorDet finns i slutet,som
förutsättningen likviditet, dock avgörande för detärom resonemang
som följer längre fram hur kan förbättra kreditförsörjningenom man
för egenföretagare.

Följder kunskapskostnaderav

Ovanstående dvs. kunskapskostnaden den kritiska variabelntes, är iatt
kreditbedömningen, borde bl.a. leda till de sammansvetsadeatt mest

immigranter där antal individer har intimstörreettgmppema av mer—
kunskap varandra också de uppvisar särskilt höga andelarärom som-
egenföretagare bland sina medlemmar. Dessa borde ha lättare lånaatt
startkapital från flera personer.
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starka traditionellamedbekräftas invandrargrupperDetta attav
sig allmäntockså visarband till familj, släkt och vänner vara mer

detta faktumInternationellt harframstående entreprenörer. settsom
för-blandgällt judar och kineser. Menfrämst även mergrupper som

kommithar dettaifördelade USA, mönster attsvartagrupper, som
manifesteras.

småföretagframgångsrikade hundratalsexempelEtt somvar
efter-utbildadegångeretablerades de fattigaste och många sämstav

Baker 1875-Divine Georgetill predikanten Fatherföljama den svarte
framgångar står i1930-talet.depressionsåren på Derasunder1965

ochpräglade 1960- 1970-misslyckandenbjärt kontrast till de som
regeringenfederalafinansierades denföretag,talens svarta avsom

ofta föremålochför skapadeinom experter, varsomramen program av
endaoffentliga kunder. Densärbehandling från banker ochför positiv

Blackför övrigt ocksåDivines anhängare ochfördel Fathersom -
kanföretagsamhetförMuslim-rörelsen i vilken liknande mönster svart

utomordentlig starkuppvisadeskådas hade, de inom sigatt envar-
sammanhållning religiös grund.på

bland företagare iSverige, såvälLiknande samband kan spåras även
kinesiskaden invandrade. Detinfödda befolkningen Gnosjölden som

släktingar ellerkreditsystemet, biao-hui, därroterande näraen grupp
vilkenfondmed sina samlade tillgångar skaparvänner gemensam uren

eller enligtvid behovmedlemmar kan låna ettpengargruppens
befunnitkinesiska invandrarefunnits därrotationssystem, har inte bara

kinesiskafinnas blandbiao-huisig så lär med ävensystemet egen--
andra invandrar-återskapats hoshar ocksåföretagare i Sverige. Det

ellerbland Syrianskastark entreprenörsanda,med t.ex.somgrupper
släkt ochräntefria lån mellandärturkiska egenföretagare i Sverige,

förraför många.startkapitalet Denutgjort huvuddelenvänner av
särklassförmodligen den isyrianema/assyriema, är mestgruppen,

minoritet ikristenSverige.immigrantgruppen i Somentreprenörtäta en
offentlig tjänstkarriär imuslimska länder har syrianer inte kunnat göra
återkommandeövrigt, ochiutsträckning befolkningeni samma som

sinadem byggaavhållitförföljelser och fördrivningar har att upp
skogsfastig-jord- ochegendomarfamiljeekonomier kring fasta som

mellanhänder.affärsmän ellerhantverkare,i stället varitheter. harDe
traditionursprungslandet delsredan ihar därför minoritetDe ensom en

vilken demsammanhållningsådanentreprenörskap, dels gerenav
inom denfördelar i kreditbedömningarstörre egna gruppen.



Bilaga330 7 SOU 1999:49

ofBank America

Stundtals kan de informella kreditinstituten bli så framgångsrika deatt
också institutionaliseras. exempel BankEtt of Italy, startadesär som

italienska invandrare i Francisco,San slog ihop sinaav en grupp som
besparingar och inriktade sig på kreditgivning till sina landsmän.
Italienska invandrare utmärktes hög sparbenägenhet och hög åter-av
betalningsförrnåga, denågot inhemska bankerna inte kände till ochsom
inte förmådde utnyttja. Bank of Italy blev så framgångsrikt denatt att
utökade kundkretsen bytte och blev världens störstanamn en av
banker: Bank of America. Liknande tendenser har funnits bland kore-
anska invandrare i där olika formaliseradeUSA, kreditinstitut fram-
sprungit det roterande kreditsystemet kye.ur

En slutsats följer kunskapskostnadentesenannan som ur om som
kritiskaden variabeln i kreditbedömningen banker inte klararär att om

skilja de goda från de dåliga möjligheterna bland blivandeattav
företagare till tillräckligt låg kostnad för de skall kunnaatten
konkurrera utlånare med familj och då klarar inte andravänner,som
avlägsna, formaliserade institutioner det heller statliga kredit-t.ex.-

Ömsesidigtinstitut med uppgift stödja invandrarföretagare. för-att
troende således huvudingrediens vid finansiering etnisktär en av
företagande, där till och med förhållandevis mycket fattiga människor

beloppkan investera betydande föra sina indi-attgenom samman
viduellt blygsamma förtroendeMen kunskap kan leda tillutanresurser.
katastrof, vilket bekräftas de amerikanska statliga minoritets-t.ex.av
företagarprogrammens misslyckanden.

Kostnader för överbryggning

diskussionen invandradeDet företagares kreditförsörjnings-som om
problem sällan hänsyn till hur denna infonnationsasymmetriärtar
mellan kreditgivande familjemedlemmar eller å sidan ochvänner ena
sedvanliga kreditinstitut å den andra skall överbryggas, och ivem som
så fall skall förstå denna överbryggningskostnad. företagareAtt med
utländsk bakgrund vittnat problem med få bankkrediteratt ärom
många gånger uttryck för bankerna, enligt bankernasett att eget syn-

saknar tillräcklig information den kreditsökande.sätt, utländsktEttom
bankens oförmåga uppskatta den sökandes kreditvärdighetattnamn,

till intäkt hellre neka och risken missa bra affär,tas att ta att änosv., en
bevilja krediter och den risken. gå förbiAtt deatt ta motsatta

lättklassificerade inteckningsbar förmögenhet ellerparametrarna som
andra säkerheter, borgensmän, bostadsort och i stället skaffa sigm.m.,
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företagarens individuella förutsättningar,kunskap den enskildaom
kostnad således familje-innebär kostnad för bankenextra en somen -

inte behövermedlemmar och släktingarnära ta.
sig bankens kostnad överbryggaOm utomstående parter tar att

offent-kunskapsasymmetri, företagarorganisationer ellerdenna så som
kurser för bankanställda invandrar-liga myndigheter, t.ex.genom om

särskilt geografiskt område eller vissföretagares villkor inom ett en
antalet företagare beviljasbransch, det inte osannoliktär att som

samhällsekonomisk kost-krediter också ökar. samtidigt uppstårMen en
kost-bäras Frågan blir då varför dennanad måste någonsom av annan.

kunskapsinförskaffande skall behöva uppstå kunskapennad för när
själv, hans familj ochfinns håll- nämligen hos entreprenörenannat

etniska nätverk.hans
företaga-hans omgivning har kunskapochFöretagaren större om

kreditvärdighet vad utomstående kreditinstitut eller statligaänrens
polariserande och därför förenklat perspektivmyndigheter kan ha. I ett

saknar kunskap har krediter,kan medan banker ärsäga att menman
för den etniska och hansförhållandet den entreprenörenmotsatta

svårigheterna med kreditförsörjningomgivning. Ett sätt mötaatt vore
möjligheter ha tillgång till kapital,således få ökade att egetatt mer an-

sparande, ackumulerade vinster, möjlighetertingen attegetgenom egna
locka till sig andras investeringar. Fråganlåna andra eller att omav

för egenföretagareförbättra kreditförsörjningen medåtgärder att
frågan för-utländsk bakgrund kan således lika gärna attses som en om

kapitalackumulationsförmåga.bättra deras
företa-fall sig frågan kreditförsörjningsproblemen försåI rör om

handlingsmönster ochmed utländsk bakgrund mindre bankersomgare
för sparande och kapitalackumulation,förutsättningarna samtmer om

och vinstbeskattning, förmögenhetsskatt ochvillkoren för inkomst-
ochekonomin i allmänhet, och hur dessa förutsättningar vill-arvskatt i

kor berör den aktuella i synnerhet.gruppen

Ökad på kreditmarknadenkonkurrens

finns beträffande mark-insikt konkurrensens betydelseDen somom
uttrycknaderna för och tjänster måste således också komma tillvaror

produktionsfaktorsmark-beträffande konkurrens på ellerresurs-
Småföretagarennadema, alltså marknaderna för arbete och kapital.

arbetsmarknaden arbeta hårt och längekonkurrerar redan på attgenom
ligger långt under kollektivavtalets miniminivåer.till reell lön somen

hans nätverk inneharkonkurrensfördel för kreditgivningDen som
kunskapsfaktom visavi formella kreditinstitut manifesterar sig igenom
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de lån han hellre får eller hänvisad till från familj,tar, är att ta,som
släkt och vänner.

För entreprenörsambitioner skall förverkligas krävs det ocksåatt att
sparkapital realiseras. Ett samhälle vill förbättra sina företagaressom
kreditförsörjningssituation bör alltså i första hand gå vägen över att
förbättra de privata hushållens förmåga ackumulera sådantatt spar-
kapital och få utdelning för riskkapital.satsat

Nu frågeställningen visserligen företagare medär utländskom
bakgrund har förutsättningar infödda få lån befintligasämre än att av
kreditinstitutioner och vad kan denåt saken. vi harMengörassom
också konstaterat sitt etniska nätverk haratt samma grupp genom en
konkurrensfördel i kreditsammanhang visavi både dessa formella
kreditinstitut och många infödda företagare. Samtidigt drabbas gruppen
också i utsträckning negativt befintligastörre generella hindermer av
för kapitalackumulation för infödda Denän entreprenörer spe.
progressiva inkomstskatten sådant hinder slår hårdareär ett motsom
presumtiva invandrarföretagare.

En medellös flykting kommit till Sverige i densom yngre
medelåldern, och vill till grundkapital för företagande,ettsom spara
har generellt utgångspunkter yrkesarbetande inföddsämresett än en

i ålder. flyktingen saknarDet delsär överperson samma som en
generationerna ackumulerad förmögenhet i fastigheter som kant.ex.
användas säkerhet, dels sparrnedel kan ha ackumuleratssom som
under yrkesverksamma tid.ens egen

Om flyktingen, för kompensera sin utgångspunkt isämreatt
förrnögenhetshänseende, väljer dubbelarbeta under tid, vanligatt en en
strategi, stiger hans marginalskatt, och han måste betala proportionellt

i skatt för sina inkomster, eftersom han då sigextra rör motmer upp
eller in i skiktet "höginkomsttagare". sammanlagdaDe marginaleffek-

arbeta för kunna kan i falla till ochtema att värstaattav mer spara mer
med effekten intjäna två löner. Detta behovs-ta ut att attav genom
prövade bidrag, bostadsbidragen, minskar och/eller inkomst-t.ex.
prövade avgifter, bamomsorgskostnadema, ökar. Skatte-, bidrags-t.ex.
och avgiftssystemen slår alltså negativtsammantaget motmer
nykomlingamas entreprenörskap.

generellEn regel har negativ effekt på in-annan som en mer
vandrares företagande tjänstemomsen, eftersom invandrare, skälär av
redovisade i huvudsak tjänsteföretag riktar sig tillstartarovan, som
privatpersoner för vilka inte kvittningsbar utgift. detAttärmomsen en

tjänsteföretagen har erbjuda till allmänheten gjordes dyrare,attsom
införandet tjänstemoms, blev hinder för företagande iett nyttgenom av

allmänhet, dess effekternegativa tydligare för invandrar-ärmen
företagandet.
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hårdastbefintliga i första hand slårdeMen motsystemenatt ny-
inte dessa bör undantas frånkomlingama innebär systemen.att grupper

generella regler slår hårdast de detOm störreär ännuettmot svagaste
förändringar. öka invandrar-skäl detta med generella Förmöta attatt

bör alltså i förstaföretagarnas möjligheter på kreditmarknaden man
företagens kapital-hand öka de enskilda hushållens och de enskilda

avskaffad denackumulationsförmåga. tydligastDetta görs genom
avskaffadprogressiva inkomstbeskattningen, avskaffad tjänstemoms,

sist-dubbelbeskattning, avskaffad och förmögenhetsskatt. Detarv-
tillväxten företagande generationernanämnda för söka säkra överatt av

bildas inte, deför citera Werthén: "Stora företagHans växeratt-
fram."

eventuellaåtgärder beträffande utländska företagaresdiskuteraAtt
kreditinstitutioner stärka deras, ochlåneproblem i befintliga utan att

hushållens, förmåga tillmed dem alla övriga företagares och
ökad konkur-fönnögenhetsbildning och kapitalackumulation, alltså

fuktfläckamarenskraft kreditmarknaden, blir dutta medpå attsom
dräneringfasaden hela grunden i behov omfattandeärnär somav en -

sila och svälja kameler.att mygg
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Generella drag hos snabbväxande småföretag

Johan Wiklund ek.dr.

Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Inledning

Tillväxt i småföretag område kommit intressera allt flerär ett attsom
forskare på år. grundläggande forskningsfråganDen i de flestasenare
studier handlar vad det vissa småföretag medanär gör växerattom som
andra inte det. del forskningenEn har koncentreratsgör kringstor av

finna orsaker till tillväxt; alltså faktorer påverkar företagsatt som
tillväxttakt. forskningAnnan har inriktat sig försöka finna sådanaatt
generella drag hos tillväxtföretag skiljer dem från företagdesom som
inte alls eller endast i ringa omfattning.växer växersom

Två motstridiga hypoteser invandrarföretag och tillväxt ärom
tänkbara. Vissa forskare hävdar invandrare på grund diskri-att av
minering har svårt kunna karriär anställda och därförgöraatt som
väljer bli företagare. företagareSom visar de den förmågaatt egna som
de inte fick utlopp för i sin anställning leda framgångsrikaattgenom
företag snabbt. Andra det på grund diskri-växer attsom menar av
minering och/eller andra problem relaterade till härkomst skulle vara

för invandraresvårare lyckas etablera snabbväxande företag. Enligtatt
den litteraturgenomgång Storey gjort går det finna stöd föratt
någondera hypotesen i det fåtal studier genomförts i USA ochsom
Storbritannien. Ingendera dessa hypoteser får heller stöd i minav egen
forskning. Ungefär lika andel ca 8 tillväxtföretag% respektivestor av
icke tillväxtföretag leds invandrareav

Växande marknadsnisch

Resultaten från forskningen långt ifrån entydiga, vilket genomgångarär
litteraturen illustrerar och det svårt hitta generella karaktärs-är attav

drag delas alla eller många tillväxtföretag. tycksDet docksom av ens
det på tid framkommit del intressanta ochsom om senare en mer

entydiga resultat. Nyligen har resultaten från två de omfattandeav mer



Bilaga 7 335SOU 1999:49

studier harpublicerats.genomförts Dessanågonsinstudier genom-som
och Sverige.Storbritannienvarandra iförts oberoende av

medsammanfattasenkeltstudier kanbådaResultatet dessa attav
och tillupptäckaandra företagbenägnatillväxtföretag taän attär mer

utvecklas. Förstpåstående förtjänaraffärsmöjligheter.på Detta attvara
mycketomgivning harförhållandena i företagetskan konstateras att

litenresursbas ochbegränsadSmåföretag hartillväxt.betydelse förstor
ochkunderleverantörer,sina konkurrenter,påverkaförmåga att

sig tillsmåföretagfördet viktigtställetmyndigheterna. I attär anpassa
omgivningartill sådanasöka sig äromgivningen och mestsom

med företagetsfråga hängermycket centralEn sammangynnsamma.
marknadsdrivettillväxthävdaskulle kunnamarknad. ärMan att snarare

risk-frågordiskuterasdebattenden allmännaresursdrivet. Iän som
alltså iresursfrågorflitigt.företagsbeskattning Dettakapital och är som

värdeför tillväxt. Detbegränsad betydelserealiteten har omvore av
marknaden fickfrågor kopplade till större utrymme.

har detmarknadföretagetsförhållandena pånämligenDet är som
Snabbväxande företageller inte.inflytandet företag växerstörsta om

hög.förändringstakten Detdärmarknadsnischersig ofta i ärbefinner
tenderarkundernaerbjudsproduktertjänster ochinnebär de attatt som

snabbväxandedeockså såtakt.relativt snabb Detförändras i är att
eñer-ökar sinkunderBefintligamarknadsnischerföretagens växer.

tiden.ökar Företagenpotentiella kunder växeroch antaletfrågan över
med efterfrågan.alltså tillsammans

konkurrensenefterfrågan ökarmarknadsnisch därdenna ärI typ av
företagenmöjligt förmördande. Det ettmellan företagen inte att ta utär

företagsnabbväxandekonsekvensrelativt pris. harhögt Detta attsom
innebärinte Detföretaglönsamhet deöverlag har högre växer.än som
tillväxtfinansiera sinkanutsträckningitillväxtföretagenockså storatt
mångadettakonsekvensvinster. äråterinvesterade En attavgenom

risk-hjälputsträckningismåföretag klarar utanväxa storatt avav
kapital.

andra före-förattraktivanaturligtvismarknadsnischerVäxande är
får ha dessaintelånga loppeti dettillväxtföretageninnebärDet atttag.

erbjudaföretagandratid kommerfred. Eftermarknadsnischer i atten
konkurrensentillvilket ledernischen,inomprodukter och tjänster att

utveck-därförbehöverfortsättaefterökar. växaFöretag strävar attsom
sigetablerarföretagmed fleri taktmarknadsnischerväxande attnya

nischer.befintligainom deras
blandasskall intemarknadsnischerväxandeBetydelsen sammanav

snabb-sånämligentillväxtbranscher. Detmed begreppet är att
branscher.alla Dessutominom iåterfinnsväxande småföretag stort sett

verkligenbranschvarjeföretag inomantaldet enbart litetär ett som
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Det viktigt skilja branschpå och marknadsnisch. Branscherväxer. är att
klassificeringar vanligtvis för statistiska ändamålär ochgörssom

behandlar företag. Marknadsnischer försäljnings- ochaggregat av avser
inköpsmönstret hos specifika ofta små leverantörer ochgrupper av
kunder. Småhusindustrin kan exempel på branschettvara en som
minskat mycket kraftigt under 1990-talet och där många företag har
haft problem. dennaInom bransch finns det emellertid marknads-
nischer med mycket hög tillväxt, såsom kundanpassade exklusiva villor
i storstäder. denna marknadsnisch finns det också tillväxtföretag.I

Man kan fråga sig vilken betydelse detta har för invandrar-
företagare. På många det hoppfullt marknadensätt är änatt snarare
tillgången till avgörande för tillväxten. innebärDetär ävenattresurser

individer inom samhället, däribland invandrare, har godaresurssvagare
möjligheter driva tillväxtföretag.att

förhållningssättEntreprenöriellt

naturlig följdfrågaEn efter konstaterandet tillväxtföretag haratt
förmågan upptäcka och till på möjligheter och identifieraatt ta attvara
dynamiska, växande marknadsnischer vad vissa företagär gör attsom
har denna förmåga medan andra företag inte har den. Många företagare

eller slumpen orsak till de upptäckt möjligheter.tur attanger som nya
finns dockDet vissa element i företagens strategi påverkar till-som

kan hävdaMan entreprenöriellt förhållningssätt påverkarväxten. att ett
tillväxten. företagEtt har entreprenöriellt förhållningssättett ärsom
flexibelt och innovativt, utvecklar produkter och modifierar sittnya
sortiment. Det byter också kunder sådana lönsamma.ärut mot som mer
Företaget efter tidigt på marknaden med nyheter,strävar att utevara
före konkurrenterna. finnsDessutom viss riskbenägenhet, dvs.en
företaget väjer inte för sig in i projekt medför visstatt ettge nya som
risktagande. främst detDet entreprenöriella förhållningssättetär genom

tillväxtföretagen kan upptäcka och tillvarata möjligheter.som

Andra viktiga tillväxtfaktorer

ålderFöretagets har betydelse för tillväxten. Företag ärsom yngre
förefaller flexibla och har förmågan förändra sig för tillatt att tamer

på möjligheter. Därigenom också företagväxervara nya yngre
snabbare äldre företag. förvånandeEtt något resultat tillgångenän är att
till något diskuteras flitigt i den allmänna debattenresurser som- -

kapitaltillgång, arbetsstyrkans utbildning har relativt litent.ex. m.m.
betydelse för tillväxt.
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går ocksåDet hitta kännetecken hos företagsledaren tycksatt som
påverka företagets tillväxt. allmäntRent förefaller det som om
företagarens bakgrund i form erfarenhet och utbildning spelar litenav
roll medan motivation viktigare. Idealbilden tillväxtföretagareär av en
tycks kombination och före-uppfinnare. Destrategvara en av en
tagsledare gillar planera inför framtiden och kreativa påatt attsom vara
sitt arbete leder oftare tillväxtföretag. I punktform kan följande sägas

företagare leder växande småföretag:om som

Småföretag chef gillar planera företagets framtida strategieratt0 vars
snabbt.växer

Småföretagare själva gillar arbeta i den direkta produktionenatt0 som
tenderar leda företag långsamt eller inte alls.att växersom
Småföretagarens inställning till arbetsuppgifterna verkar0 vara
viktigare inställningen till vad de kan få sitt företagande.än ut av

innebärDet möjligheten tjäna mycket jobbetatt att pengar genom
inte har något inflytande på tillväxt, medan möjligheten att vara
kreativ, förverkliga sig själv, arbeta med de arbetsuppgifteratt man
gillar bäst och planera inför framtiden har positivt inflytande påett
tillväxt.

småföretag påverkaVad kan förgöra sin tillväxtatt

på deBaserat redovisade resultaten går det vissa råd till små-att ge
företagare. Det kanske viktigaste resultatet småföretagama självaär att
och de val de har avgörande betydelse för tillväxten derasgör av
företag. Möjligheterna påverka företagens utveckling bordeatt vara
uppmuntrande för småföretagare, inte minst för de invandrare som
driver företag. Tillväxt orsakas inte krafter utanför företaget. Tvärt-av

de till delar påverkade småföretagarens beslut.är medvetnastoraom av
finns alltsåDet möjligheter för småföretagaren vidta åtgärder föratt att

företaget skall expandera. tycks detDessutom motivation ärattsom
viktigare formpersonlig bakgrund i utbildning och erfarenhet.än av

kanMan kanske "vad jag vill har inflytande före-säga störreatt
tillväxt vad jag kan.äntagets

För småföretagare överlevnad kriser naturligtvisär störstaen av av
vikt. Därför det viktigt påpeka vanlig missuppfattning blandär att att en
praktiker företag och blir skulle ha svårareär växeratt ett större attsom
överleva kris. Forskningen tyder på det företagStörreär tvärtom.atten
har buffertar och klarar sig bättre under försäljningsnedgång.större en

ocksåDet lättare för företag sig med iär större göraett att av resurser
form maskiner ochoch personal överleva i mindre skala underav en
lågkonjunktur. förefaller alltså tillväxt kanDet lämpligsom om vara en
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strategi för överlevnad. också så de faktorer bidrar tillDet är att som
överlevnad bidrar till tillväxt. Förnyelse kunderockså och produkterav

faktorer både har positiv inverkan på överlevnad ochär t.ex. som
tillväxt. Forskningen indikerar också växande företag uppvisaratt
bättre ekonomiska resultat företag inte Därför bör kanskeän växer.som

företagare vill förbättra sin lönsamhet expansion.övervägaen som en
för småföretagare bordenågraDetta är övervägaargument att

vad företag förtillväxt. fråga blir då bör öka sinNästa göraett att
tillväxt. och främst det viktigt söka kundbehov ochFörst är att nya
växande marknadsnischer. bör efter flexibeltFöretaget sträva att vara

strategi till affärsmöjligheter. Produkteroch ha börtarsom vara nyaen
vidareförnyas, helst före konkurrenterna. Företaget bör eftersträva att

sina kunder med sådana lönsamma.ärersätta som mer
bedöma och till affärsmöjligheter det viktigtFör ärtaatt attvara

dessa möjligheter med företagets kämkompetens. Ettstämmer överens
företags kan vad företagkämkompetens medsägas utgöras ettav
framgång finns viktig skillnad mellan kämkompetenskan Detgöra. en

produkter och befintligaoch företagets befintliga tjänster. tjänsternaDe
möjlig kombination företagetsoch produkterna kämkom-utgör en av

möjligt kombinera kompetenserdock dessa påDet ärpetenser. att nya
erbjuda tjänsteroch därigenom produkter och baserade påsätt nya

företag affärsmöjlighet,kämkompetens. Om upptäckerettsamma en ny
teknologi har introducerats marknaden, så har dett.ex. att en ny

företag har kompetensen integrera denna teknologi i sittattsom nya
befintliga utbud bättre möjlighet tillvara på denna möjlighet detänatt ta
företag saknar sådan kompetens.som

branscher kan bra och viktigainom alla gå DetFöretag växa. är att
positionera sig i förhållande till kunder och konkurrenter. särskildAv

marknadsnisch där kunderna ökar sin efterfråganvikt välja ochär att en
där den teknologiska fömyelsetakten hög.är

företagetsBetydelsen utvecklingen marknadsnisch och viktenav av
och tillvara affärsmöjligheterkunna upptäcka på tyder påatt ta nyaav

omvärldsinformation central. känna till affärs-Föräratt att nya
möjligheter förmodligen inte nödvändigt känna till alla möj-detär att
liga informationskällor. viktiga förmågan tolkaDet haär att attsnarare
tillgänglig information handlar mentaltpå Deträtt sätt. attom vara
förberedd för tolka information utifrån det erbjuderatt om en
affärsmöjlighet eller inte. Lokaltidningen kan säkert tillräckligvara en

affärsmöjligheter för småföretag, förutsatt den läseskälla för många att
viktiga affärsmöjlighetenpå sätt. matcha medDeträtt är att

lämplig affärs-företagets kämkompetens för detavgöra äratt om en
möjlighet för det företaget. har kompetensenOm somegna man passar

affársmöjligheten bör också till den.ihop med taman vara
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nyligen besökte kan tjänaföretag jaglönsamt och snabbväxandeEtt
sig i kemika-till. befinnerdetta kan gåexempel för hur Företagetsom

efterfråganinsågliebranschen. Företagsledaren sortsatt en ny
företagetsinsåg ocksåkraftigt i Sverige.syntetisk saft ökade Han att

flaskor,kemikalier, påblandakämkompetens består tappaattavsom
fördetaljhandel lika bradessa tillflaskor och distribueramärka passar

produkter. Genombefintligasaft för företagetsdenna attsorts som
tillkunde företagetsaftbörja tillverka denna ta vara en nynya

existerande kämkompetens. Jagsinaffarsmöjlighet baserat på tror att
strategiska val harexempel på viktigadetta kan stortett somvara

försökt illustrera hurframgång. harinflytande småföretags Jagpå attett
möjligheter med hjälp sinpåframgångsrikt företag tarett avvara

den ideala positio-Figuren visar alltsåi figuren nedan.kämkompetens
efter lyckasentreprenöriellt företagför litet strävar attett somnen

bättre.

entreprenörskapframgångsriktKännetecken på iFigur termer ettav
kämkompetens.möjligheter ochföretags fokusering på

aflfirsmbjligheterøkusF på

benägenhet tillvarataatt
möjligheter Entreprenöriella

företag gårsomA bra

Fokuspå
Fokuspåbefintliga

A kämkompetensVprodukter ‘

benägenhet tillvarataatt
möjligheter

V
inaktivaföretag

människor kanoutsiders, dvs.rimligtDet är att anta att sesom
tänkesätt lättare kani etableradeoch inte fastsaker sätt ärnya

visat sigmöjligheter.upptäcka harDet ärattt.ex. personer somnya
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nykomlingar i viss bransch har lättare for nytänkande deänen som
befunnit sig länge i branschen. Därigenom tänkbartdet invand-är att
rarföretagare sin bakgrund har outnyttjad potential vadstorgenom en
gäller tillvarata möjligheter och därigenom potential foratt stornya en

leda tillväxtföretag.att
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småföretagandeImmigranter och

högskolaSödertörnsPripp, etnolog,Oscar

villkor med andra småföre-Småföretagare allmänhet delar mångai
speciella omständigheter ochpräglas dock sinaVarje branschtagare. av

ambitionermellan enskilda företagares egenskaper,variationen är stor
gäller likväl bland företagare med im-förutsättningar.och Detta

huvud meningsfulltmigrantbakgrund. detFrågan ärär över taget attom
efter etniskt eller nationelltkategorisera företagareidentifiera och ur-

i här korta framställ-jag beröra denkommerDetta ämne attsprung.
de frågorjag diskuterar några marke-ningen i samband med att av -

artikel- jag ombetts kommen-rade underrubriker i denna attsomsom
tera.

svårigheter med utländsk bakgrund vidVilka möter startpersoner
företagoch utveckling egetav

mellan olika individersdå variationenFrågan svår besvara, ärär storatt
ambitioner. Under slutet 1980-talet ochförhållanden ochkunskaper, av

Invandrare företa-jag i projektet ochbörjan 1990-talet deltogav
rådgivning och kurser i företagandebestodgande. Verksamheten av

utifrån omfattande inventering blandinnehåll bestämdesoch dess en
fickutländsk bakgrund, vilka personligenSödertäljeföretagare med

företagare avböjdeoch önskemål. flestaredogöra för sina behov De
uttryckte behov lära sigändåstöd. mångaDet ett attyttre som avvar
marknadsföring, affarsspråkbokföring, skattelagstiftning, samtmer om

byggnadstillstånd och vadavseende import/export,avtal och reglerom
Påfallande oftaoch hyra mark och lokaler.gällde frågor köp avom

erfarenheter kontakter med bran-negativabyggde dessa behov på av
hyresvärdar. gickmyndigheter, revisorer och Detschorganisationer,

svårigheterna berodde institu-vilken utsträckninginte bedöma iatt
visade, denna problema-Inventeringentionell diskriminering. oavsett

höja sina kunskaperönskade och hade fördelartik, många attatt av
inom nämnda områden.

småföretagares önskemål i all-inventeringSannolikt hade en av
tydlig mellanSkillnaden dockmänhet givit liknande resultat. ärett

det gällersmåföretagande immigranter och andra entreprenörer när
i detta fall inte enskildaMed jagetnisk kategorisering. etnicitet menar
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etniska sociala och kulturella förhållanden. Snarare hurgruppers avses
majoritet identifierar och bemöter dvs. tänker och tolkaren om- -

människor med det svenska i såväl positivaänannat ursprung som
negativa ordalag. Det annorlunda uttrycks exempelvis i föreställningar
och vetande utomeuropeiska immigranters kultur- och tradi-om
tionsbundenhet. Särskiljning markeras också brister påtalas iattgenom
immigranters identitetsutveckling, kompetens, språkfärdigheter eller
lämplighet fostrande förebilder. Till bilden hörävenutgöra indi-att att
videmas handlingar förknippas med den etniska grupptillhörigheten i
stället för individuella val och förhållningssätt. Denatt ses som om-
fattande samhälleliga uppmärksamheten immigranters liv och
leverne reducerar enskilda individers möjligheter själva välja hur deatt
önskar framställa sig. Mängden tillskrivningar skapar vad jag kallaratt
för omslutning.en

Personer immigrerat till Sverige kan uppleva omgivningenattsom
ensidigt tolkar deras bevekelsegrunder för bli egenföretagare iatt
enlighet med deras kultur och grupptillhörighet i stället för utifrån indi-
viduella, psykologiska och sociala omständigheter. Möjligheterna att
bli bedömda utifrån personliga kvalifikationer reduceras. Berättel-egna

och föreställningar blir till konkret verklighet i relationer medser myn-
digheter, organisationer, leverantörer, kunder och kreditgivare. På så

blir konstruerad social kategori-sätt så invandrarföretagareen som -
verkligt existerande. särskiljningDenna kan resultera i att grupper av
företagare lämnas utanför diskussioner småföretagens betydelse förom
landets ekonomiska utveckling och tillväxt. Diskussionen invand-om
rarföretagare ibland snubblande på immigranterär nära synen som
hjälpbehövande klienter. Därför riktade statliga och kommunalaär
satsningar verksammapå och presumtiva företagare med s.k. utländsk
bakgrund något bör problematiseras, där faror och förtjänstersom noga
bör avvägas.

Vi immigranters svårigheter på arbetsmarknadenvet att är ett
komplext problem. Orsaker går finna i bl.a. omstruktureringar iatt
näringslivet och förändringar i enskilda arbetstagares arbetsuppgifter
och höjda krav kompetens.på Många immigranter har inte eller anses
inte ha motsvarande kompetens och utbildning. Det skälen tillär ett av
arbetslösheten inom kategorin. Men skiljelinjen mellan de grupper som
har och de inte har arbete följer Människorävensom ursprung. som
kategoriseras mer invandrare har lägre löner och har svåraresom att
erhålla anställningar, många gånger fullgoda utbildningartrots och
goda språkkunskaper. Detta pekar på mekanismer ligger utanförsom
individemas egenskaper, dvs. strukturella förhållanden. Småföretagan-
de immigranters erfarenheter kreditprövningar förefaller följaattav
ungefär skiljelinje. Avslag på ansökningar kan inte helt förkla-samma
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ställetpekar iIndikationerbrister.affärsidéer och andramed dåligaras
sig kate-grundarhärsärskiljningpå det sker ävenatt somen

sökasförhållanden måstedessaLösningar pågorisering invandrare.av
struktu-individuella ochbådedärproblemanalys,utifrån komplexen

rella aspekter utrymme.ges
immigrant-visarerfarenheterhistoriskaInternationella och att

medför ansträngdaiblandhandelexempelvisorientering motgruppers
samhälle,iunderordnadeförhållande tillrelationer i ettgrupper

politiskatill denförhållandeeller imajoritetsbefolkningengentemot
företagareindiskakanBland exemplenledningen i land. nämnasett

butiksinnehavarejudiskaUganda, aktionerutvisades från motsom
underbutikerkoreanersplundringenTyskland,under trettiotalets av
kine-våldhot ochAngeles ellerCentral,upploppen i South Los mot

oftainnebärverksamheterIndonesien. Immigranterssiska företagare i
vid ekono-demriktasmissnöjet kankundkontakter ochmånga mot

mellanetniskamed starkaFöretagsinriktadetider.miskt svåra grupper
medryktesspridningfördåminoritiesband s.k. middleman utsätts--

underordnadebekostnad andrasiginnebörden de näratt grupperav
ansträngdauppståkanmajoritetsbefolkningen.eller hela Det även

majoritetsbefolkningen, vilkaföretagarerelationer till attmenarur
orimligt lågakonkurrerarimmigrantervissa sättaattgenomavgrupper

ochbilligrekryteraalltför långa dagarpriser och arbeta attsamt genom
Utveck-Sverige.också iförekommerarbetskraft.lojal etnisk Detta

erfarenhet.ochglobaldelsålingen i Sverige på sättär processenen av

särskiltområden invandrare harbranscher därFinns det eller
företagdrivaochgoda möjligheter startaatt

företaga-handlar detföretagdriftochdet gäller etableringNär omav
egenskaperhand, dvs.i förstaochegenskaperindividuella resurserrens

felaktigt,skulle därförDetmellanvarierar stort varapersoner.som
förlämpadebranschervissamening,enligt min utnämnaatt mersom

någotinvandrare intebenämningeneftersom sägerimmigranter, om
likaföretagaremellan dessaVariationema ärindividemas egenskaper.

helst och därför harkategorisocialinom vilkenstora somannansom
präglasbranscher i dagdeinomsärskilt goda möjligheterde avsom

framtidsutsikter.ochförhållandengynnsamma
särskilt börimmigranterframhållas,brukaraspekt, ärEn attsom
verksamhetellerimport/exportmedsysslarföretagpåsatsa annansom

verk-företag redansådanaMångautlandet.anknytning till ärmed
speciellaanvända sinamöjligheterfinns förståsoch här attstorasamma
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kontakter och kompetens. fårDock det inte bli regel im-atten se
migranter presumtiva och importörer.exportörersom

Erfarenheter visar immigranter världen vanligtvisatt söker sigöver
till vissa ingångsbranscher. Det områden kännetecknasär fåsom av
regleringar, mindre ekonomiska investeringar förhållandevissamtav
låga krav bransch-på och språkkunskaper. Immigranten investerar i
stället sitt fysiska arbete under långa arbetsdagar, oftaeget inomgenom
handel och service. förekommerDet givetvis även att startar egetman
inom andra områden. Ett klassiskt sådant område klädindustrin iär
USA, England och Frankrike.

För relativt nyanländ immigrant handlar det ofta överen attom
huvud finna försörja sig ochsätt sin familj.taget ett denUr synvin-att
keln bör det finnas tillgång på ingångsbranscher. kanDeten vara
områden övergivits den inhemska befolkningen eller andrasom av av

invandrare efter längre tid i landet sökt sig vidare.grupper av som en
Immigranter kom till Sverige under sextio-, sjuttio- och åttiotalensom
såg möjligheter inom sektorer delvis övergivits inföddasom av
svenskar, små dagligvarubutiker och skrädderier.t.ex. Inom de bran-
scher där de flesta immigranter det inte så vanligtärstartar eget att en
andra och tredje generation företagen ellerövertar på saksatsar samma

sina föräldrar. Barnen väljer i stället ofta utbilda sig medsom att
inriktning på den ordinarie arbetsmarknaden eller för påatt satsa mer
kompetenskrävande och specialiserade företag. På så skapas ocksåsätt

tillgänglighet på företag fören nyare grupper.

Vilka egenskaper behövs för lyckas företagareatt medsom
utländsk bakgrund

Denna fråga väljer jag besvara ungefär påatt övrigasättsamma som
frågor: företagareEn med utländsk bakgrund måste besitta samma
egenskaper småföretagare i handlarDet personligasom gemen. om
egenskaper, och kunskaper inom områden berör före-resurser som
tagandet. Min forskning, bygger på kvalitativa studier, visaregen som

företagare tillhörande kategorinatt mer invandrare det nöd-anser
vändigt utveckla speciella förtroendeingivandeatt strategier gentemot
myndigheter, organisationer, leverantörer och kunder för nåatt
framgång. Det gäller förvisso för företagare i det krävsgemen, men

i det här avseendet immigrant, enligt företagarna. skulleJagmer av en
därför också vilja framhålla uthållighet egenskap i och med attsom en
det kan längre tid för dessa företagareta etablera förtroenden ochatt
därmed framgång.nå
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frånVilka statliga och kommunala insatser och insatser andra-
delar samhället behöver förgöras underlätta möjligheternaattav -
för invandrare och driva företagatt starta eget

individperspektiv det alltid önskvärtUr presumtiva och verk-ärett att
Ävenföretagare förbättrar sina kunskaper. företagare medsamma om

utländsk bakgrund vissa speciella svårigheter, kan de förbättramöter
sina möjligheter bemästra strukturella hinder delta i detatt attgenom
allmänna utbudet företagsrådgivning, starta-eget-kurser, kortare kur-av

i exempelvis bokföring, marknadsföring och Skatteregler samtser
informationskvällar aktuella företagarfrågor. kommunernaStaten,om
och andra aktörer kan medverka till skapa förutsätt-att gynnsamma

förningar sådana utbildningsinsatser verka för informationensamt att
dessa möjligheter f°ar spridning. resultat sådanEttstörre gottom av en

strategi uppvisade projektet Invandrare och företagande Södertäljei
bl.a. initierat och Länsstyrelsen i StockholmsNUTEK län, 1989-av
1992. Rådgivningen och kursutbudet förankrades genom en upp-
sökande verksamhet bland kommunens invandrade entreprenörer.

riktade sig till företagareKurserna i allmänhet och fannsextra resurser
till hands i form ekonomer och jurister talade de vanligasteav som
hemspråken. medhjälpare fungeradeDessa rörliga vidsom resurser
undervisningstillfállena och deltagare stöd, de så önskade, medgav om

förstå och de olika kursmomenten. medfördeDetöversätta, tränaatt
kurserna fick mycket inslag blivande och verksammastörreatt ett av

företagare immigrantbakgrund,med vilket uppskattades samtligaav
deltagare. rådgivningsdelenInom projektet kunde rådgivarenav

med varje företagare lösa problem med hyresvärdar,gemensamt myn-
digheter, organisationer och redovisning, slags kompetenshöjandeett
case-metodik.

Det önskvärt kommuner och andra aktörer understödjerär att stat,
spridning kunskapen social och ekonomisk marginaliseringen av om
vissa kategorier företagare. kan ske i samband medDet externav av

fortbildning för berörda inom privat och offentlig sektor, inom kredit-
institutens intemutbildningar ämnet störresamt attegna genom ges
uppmärksamhet inom relevanta gymnasie- och högskoleutbildningar.
Människor bäst kan förmedla kunskaper detta deär utöversom om som

formellasin kompetens har erfarenheter sådan strukturellegna av
underordning i likhet med kvinnor representerade det gällerär näratt
jämställdhetsfrågor. kan också verka för och andraStaten bankeratt
kreditgivare bygger in särskild problem iuppmärksamhet på dettaen
sina ordinarie rutiner i samband med kreditbedömningar. oftaDet är

i efterhandsvårt påvisa människor inte behandlats likvärdigt.att att
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eller synpunkter rörandeKommentarer
insatser för åstadkomma lika behandlingatt

rörelseidkare etnisk och kulturelloavsettav

bakgrund

Nordlund, i ekonomisk historiaSven docent vid
Umeå universitet

Inledande synpunkter

några allmänna VadFörst synpunkter. vi med etniskt ellermenar
invandrarföretagande. det handlar småföretagande.Ett är attsvar om

småföretagsamhetMen inte något enhetligt. Småföretag kan i Sve-är
rige allt från eller enmansföretagsjälvverksamhet till företag medvara
högst anställda. verkligt företagen,200 små och familje-De enmans-
företagen eller de ibland kallas mikroföretagen, har emellertid heltsom
andra förutsättningar de småföretagen.än större

Samma variationer i storlek och därmed förutsättningar visom
finner bland vanliga svenska småföretag finner vi också bland
invandrarföretag eller företag drivs nysvenskar svenskar medsom av
utländsk bakgrund. Invandrarföretagare eller nysvenska småföretagare

lika lite s.k. vanliga svenska småföretagare homogenär som en
finns mikroföretag, lite småföretagHär och vadstörregrupp. man

kanske kan kalla småföretag. de exakta proportionernaHur demstörre
emellan inte känt. Skall vissa moderna ameri-ärut t.ex. troser man
kanska och brittiska undersökningar självverksamhetens eller mikro-är
företagens omfattning mycket lite känd. Detta gäller såväl inhemsk-
födda utlandsfödda. finns praktiskt ingenDet statistiktagetsom om
självverksamhet före under 1990-talet kända1990. Den delen är att
likna vid isbergpåtoppen ett

Vad vi emellertid invandrar- och etnisk företagsamhet oftaärvet att
handlar familjeföretagsamhet, företag med begränsat antalettom
anställda och i mycket hög grad självverksamhet ellerom ensam-
företagande. Internationella studier visar småföretagens storlek haratt

Hakim, SelfSe C., employment Britain: trends andt.ex. recent current
issues. Work, Employment Society 1988:2.
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konkurrensvillkor Detochöverlevnads-för deras tillväxt, ärbetydelse
ochambitionsnivåföretagarnastill och med troligt,möjligt, att

beroendeolikamycketrörelseidkningen kanmålsättning med vara
småföretag.mikroföretag eller litedet gäller s.k. störreom

existen-uppmärksam pådärför det viktigtJag äräratt atttror man
såväl behovinnebärskillnader eftersom dedessa att somsen av

små-vilkenberoende påmycket olikaåtgärder kan typ avvara
medvetenhetjaggäller. minstföretagare/småföretag det Inte atttror om

betydelsefulla detföretagen/företagamaskillnader mellan närdessa är
ekonomiskför främjamed åtgärderhargäller frågor göra attattsom

sysselsättning.tillväxt och
medsvårigheterdel dekan finnas riskDet att personersomen aven
medhariutländsk bakgrund hamnarföretagsambitioner och göraatt

bankerkommun,institutioner, stat,ekonomiska hos deolika synsätt
ochvilja stödja dem. Statsighjälp hos ellerde söker sägersomsom

utgångspunkter,nationalekonomiskahamyndigheter kan antas mer
därför detmikroföretagandenödvändigt stimuleradvs. det attär attatt

skall beviljabanker däremotarbetslöshet.leder till minskad De som,
företagsekonomiskafrånföretag, utgårlånen till de vill starta mersom

mindre benägnaföljaktligenbedömningar och kan att satsaantas vara
i ställetmikroföretag. kansjälvverksamhet eller De antas se mer

intressantbaseras påföretagsprojektde låntagarepågynnsamt envars
utvecklingsmöjligheter.långsiktigaförefallerprodukt ägasom

tilldelsmikroföretaglån tillförsta fallet vägdetI som enser man
förförutsättningararbetslöshet. Därmed skapasSjälvhjälp, dels merur

det andraekonomisk tillväxt.ökad samhällelig Ioch ocksåkonsumtion
potentiella expansions-rörelseidkamasdetmed bankernafallet är

förefaller därförutlåningsviljan.påverkar Detmöjligheter som omsom
kommittén kommerförslag insatserframgången för de eller attsom

implementering.derashänga påtill del kommerlägga fram atten
till-balanserar ochsamordnar,därförViktigt förefaller hur manvara

behovenavvägandenmikroekonomiskaochgodoser såväl makro- som
bakgrund.med utländskhos personerna

tyckersamtidigt då jagföljande frågorvalthar här påJag att svara
Vilka svårigheternämligen:intimtde hänger möteratt per-samman,

företagutvecklingvid ochmed utländsk bakgrund egetstart avsoner
i bank. Vadsvårigheter få lånaomvittnat invandrare harDet attär att

Z Immigranted. EthnicWard,Waldinger, Aldrich, W.,R H entrepreneurs.
Jenkins, ed.Ward, R.,Publ 1990; RIndustrial Societies, Sagebusiness

Cambridgeeconomic survival.Strategies forcommunities business.Ethnic
UP 1984.
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behöver invandraren respektive banken för åstadkomma för-göra att
bättring

Ingen skulle komma på tanken ifrågasätta företagandeatt äratt en
ekonomisk verksamhet. Detta gäller också företagande bland personer
med utländsk bakgrund. härMen har vi paradox. inte denDet ären
ekonomiska verksamheten vi betraktar företagande blandgör attsom
utlänningar/nysvenskar självständig kategori. detta före-Det ärsom en
tagande i dess egenskap socialt och kulturellt fenomen detärav som
avgörande. Det konstituerar detta företagande självständigsom som en
kategori och samtidigt skapar svårigheter rörelseidkama iär attsom
likhet med alla med utländsk bakgrund i någon meningpersoner
uppfattas och uppfattar sig själva annorlunda eller främlingar.som

deUtöver svårigheter, språkproblem, särbehandlingt.ex. m.m. som
kommittén i sin argumentering i direktiven skulle jag vilja pekaanger
på några aspekter. Många med utländsk bakgrund har brist-personer
fälliga kontakter med infödda svenskar varför de också saknar koppling
till inhemska nätverk. När utlänningen eller svensken med utländsk
bakgrund förhandlar med bank få låna kapital fört.ex. att atten om

företag så det inte alltid säkert utgångenstarta är dessaett samtalatt av
främst ekonomiska bedömningar.avgörs handlar,Det t.ex.av som

omInternationella Företagarföreningen påpekar, kommunikations-
problem uppstår i mellan olika kulturer och dåmötet synsättsom
invandrare/nysvenskar, näringsliv och myndigheter konfronteras med
varandra.

problemAtt denna karaktär dyker i överläggningar medt.ex.av upp
banker eller myndigheter kan ha med invandrare ochgöraatt att
svenskar med utländsk bakgrund ofta vill utnyttja nätverk. Dessaegna
nätverk ofta identiska med släkt och relationer tillär den etniskaegna

såväl i Sverige i utlandet. Dessa omständigheter leder oftagruppen som
till kulturkollisionsproblem. En omständighet i vissa lägenannan som
kan upphov till kommunikationsproblem invandrar-är attge
na/nysvenskama i sin egenskap främlingar social distansägerav en

dem möjligheter bedöma risker, försakelser syn påatt görasom ger
levnadsstandard, arbetstid, lön, vinst och sparande och möjligheterse
på inhemska företagare och institutionersätt änett annat gör.

delEn dem, långt ifrån alla, möjligheter där inga andra görav ser
det dvs. uppträder i slags schumpeterianskentreprenörersom en
mening.

finnsDet risk deras okonventionella idéer och tillväga-atten
gångssätt i kombination med deras språksvårigheter och avsaknad av
traditionella nätverk i förhållande till etablerade institutioner mera ses

problem och riskprojekt tillväxt- och utvecklingsprojekt. Omsom
det skapades institutionella för kontinuerliga kontakter ochramar
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myndigheter ochinvandrare/nysvenskar och banker,samverkan mellan
problemhel del deelimineranäringsliv skulle säkert kunna en avman

finns.som nu
institutioner haroch andra ekonomiskabankerPå sättsamma som

före-och olikaregionala handelskammareförbindelser medintima
upprätthålla konti-etablera ochborde kunnatagarorganisationer man

eller andraexisterande företagarföreningarmednuerliga kontakter
företräderlokalt eller nationellt,sammanslutningarekonomiska som,

bakgrund. Invandramasmed utländskrörelseidkande orga-personer
ochbörföretagarföreningamaoch de etniskanisationer uppmuntras

bär sig åt,och information hurgäller utbildningstödjas detnär manom
få banklån.villkor gäller förtill och vilkavänder sig attsomvem man

ochrisker, otrygghetsåväl upplevelsenstrategi för minskaEtt att av
kommunikationssvårigheter mellan låntagarevissafrämlingsskap som

bankernas personal-förändraskulle kunnaoch långivare attvara
bankerna iskulle ha mycket vinna pårekrytering. Båda attattparter

för utnyttjahittills varit fallet gick invadutsträckning attänstörre som
anställda.invandrare/nysvenskarfler som

påbankerna i sin inre verksamhetbetydelsefulltDet satsarär att
åtgärder. detriktade kompetenshöjande Isåväl generella som mer

bankernadet rimligt all personal inomfallet förefallerförstnämnda att
får form grund-utlåningsfrågor till företagen någonhandlägger avsom

utlandsfödda naturaliseradeinvandrares ellerläggande kunskap om
riktade verk-det gäller denSverige.svenskars villkor i dagens När mer

finns någontänka sig det varje bankkunnasamheten skulle attman
kategori företagare.lånefrågor till dennaexpert det gällernär av

storbankernaefterkrigstiden har vissaunderVid några tillfällen av
syfte invandrar- och flykting-hjälpa vissaspeciella konton iinrättat att

etablering ellergällt lån tillsamband med bl.a. frågori somgrupper
flyktingarna underde estniskadrivande företag. gälldeDetta t.ex.av

vissasådana i1960-talen. möjligtoch Det1950- är att arrangemang
rörelseoch utvecklingskulle kunna underlättasammanhang start av

bakgrund.med utländskbland personer

områden särskiltinvandrare hareller branscher därFinns det
företagmöjligheter och drivagoda att starta

bakgrund kunskapermed utländskinvandrare och svenskarMånga äger
ofta väl utbildadegäller inte minst dendåligt utnyttjas. Dettasom
nätverk och kun-flyktingar.flyktingar eller f.d. De ägergruppen av

näringsliv,svensktinternationella marknadenskaper den statsomom
utnyttjade bordei och mycket saknar ochoch kommuner mångt som
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på helt vad Därmed skullesätt änett görs.annat ett stonsom nu
för serviceföretag såsom konsultföretag, ochutrymme t.ex. export-

importföretag skapas. talasDet mycket internationalisering i dag.om
Mycket sällan talas det den internationalisering invand-om som

ringen tillfört Sverige därigenom fått rikt resurskapital kanettsom som
och bör exploateras inte minst inom företagssektorn. detFör skallatt
bli verklighet måste myndigheter, kommuner och näringsliv övertygas

detta. Utbildningsinsatser i detta sammanhang viktiga väl såärom men
viktigt invandrare och de svenskarna finns representerade iär deatt nya

och institutioner sysslar med företagsfrågor. Det i denärorgan som
vardagliga praktiken tillsammans människor blir medvetnasom om
varandras kvaliteter.

Vilka statliga frånoch kommunala insatser och insatser andra-
delar samhället behöver för underlättagöras attav -
möjligheterna för invandrare vill och drivastarta egetsom
företag

Även invandrare och svenskar med utländsk bakgrund under helaom
efterkrigstiden sig åt företagande förstdet under 1980- ochägnat var
1990-talen fenomenet upptäcktes näringsliv och kom-stat,som av

Till inte oväsentlig del gällde detta småföretagsamhetenävenmuner. en
i Så i slutet 1980-talet hade Sverige tillsammans medstort. sent som av
Storbritannien den högsta koncentrationsgraden näringslivet ellerav
annorlunda uttryckt de minsta småföretagssektorema i Väst-en av

och i den kapitalistiska världendelen många kommunerIeuropa av
fanns vid början 1990-talet mycket lite överhuvudtagett.ex.av av, om
någon, planering, inriktning eller samverkan det gällde det "tradi-när
tionella småföretagandet. har iDessutom många kommuner invand-
ringen och invandringsfrågoma inte främst frågor invandrarnasrört om
sysselsättning och verksamhet ekonomiska aspekterrörtutan mer av
flyktingmottagning och boendefrågor. kunskapen ochAtt handlings-
beredskapen inför 1990-talets explosion invandrarföretagande därförav

sina håll varit och fortfarande mindre utvecklat kanskeär är mot
denna bakgrund inte så förvånande.

fråganPå vilka frågor behöver statliga och lokalagörasom som av
myndigheter för underlätta möjligheterna för invandrareatt att starta
och driva företag förefaller ungefär insatser föreslagitssamma som

3 Braunerhjelm, P Carlsson, B.,Entreprenörskap, småföretag ochse
industriell förnyelse 1968-1991. Ekonomisk Debatt 1993:4; Ward, R
Jenkins, R.a.a.
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giltighet i dettaunder föregåendepå fråga ägaävensvaret samman-
statligadenrekrytering invandrare/nysvenskar inomhang. En större av

såväl helatill förbyråkratin skulle sannoliktoch kommunala nyttavara
de före-sigsamhället för utländsk härkomst ärpersoner varesom av
utbildningspecielleller satsning såväl generellEn påtagare som

lyssnarkompetenserhållaför bygga ochinom kommunerna att upp
förefallerkommuntjänstemänkommunalpolitikersåväl bland som

mycket viktig.
representerade iinvandrarföretagare finnsvidare centraltDet är att

företagandeföreträdersåväl kommunala organisationer somorgan som
hossammanhangsmåföretagsfrågor. minst viktigt i dettaoch Inte är att

invandrarföretagandeskapa bildkommunpolitiker och tjänstemän en av
utveckling.positivt för kommunensnågot kansom som vara

naturalise-invandrare ochföretagande blandspeciellEn grupp av
infonna-såväl frånspeciell uppmärksamhetrade svenskar kräversom

företagandet bland kvinnor.stödsynpunkttions-, utbildning- ärsom
fråga statligastödinsatser inte bara blifår utbildnings- ochHär en om

insatserna inkluderarviktigtoch kommunala åtgärder. Det ävenär att
de kulturellaorganisationer med tanke påsjälva och derasinvandrarna

kvinnlig ekonomisketniska finnshos vissafördomar motgruppersom
företagande.självständighet, i formt.ex. av

fm-vissa invandrargrupperUnder efterkrigstiden har ester,som
företagar-nationellahaft lokala ochländare, greker och tyskar egna

braslag kaninstitutioner dettaföreningar. möjligtDet ettär att varaav
fungera påföretagandet. de skallstödjastimulera och Försätt attatt

företagandetinödvändigt integrerasemellertid dedetta detsätt är att
handelskammare,medlemmar ioch näringslivet i sin helhet som

i dessaindragnabranschorganisationer och deföretagar- och äratt
organisationers beslutsprocesser.

medföretagareVilka egenskaper behövs för lyckasatt som
utländsk bakgrund

på dennatillfredsställandeförefaller svårt någotmycketDet att svarge
harinvandrar/nysvenska företagarefråga. viOm mångaantar att en

försaka lägre löner,förmågahög grad uthållighet, envishet och attav
Åfördel.egenskaper kunnalängre arbetstider skulle dessa som enses

grundbelastning. Påsidan just dessa egenskaperandra kan avenvara
ekonomisktmindrekvar ihänger de längreförutsättningar ettsämre

företagare.inföddaframgångsrikt företagande än
flykting kanpolitiskarbetskraftsinvandrare ellerkomma hitAtt som

möjlighetalternativföretagandespela roll för ett ensomen om man ser
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eller ej. Vare sig kommit arbetskraftsinvandrare eller flyktingman som
har människor med utländsk bakgrund lever i Sverige ettsom
annorlunda kulturellt och socialt kapital den inhemska befolkningen.än
Internationell forskning visar etniskt- och invandrarföretagandeatt
mycket ofta hänger ihop med olika individers och etniska gruppers
sociala och kulturella kapital.‘ Det därför troligt påär att ettsynen
framgångsrikt eller lyckat företagande kan skilja sig markant mellan
dels företagare med utländsk bakgrund, dels mellan dessa och infödda
svenska småföretagare.

säkertDet så många företag för det fåär deatt startar äratt en av
möjligheter finns försörja sig på. Men detta utesluter inte andraattsom
betydelsefulla drivkrafter, såväl ekonomiska, kulturella sociala.som

politiska flyktingarFör med högre utbildning och i hem-t.ex. som
länderna haft bättre sociala och ekonomiska positioner kan företagande

den plattform med vilken de-ser möjlighet långsiktigt åter-attvara en
vinna sina förlorade sociala positioner för demInte själva på såutan

de med hjälp företagandet möjlighetersätt finansiera sinaatt attav ser
barns utbildning så dessa i Sverige kan återerövra de i hemländemaatt
förlorade sociala positionerna.

Även bland arbetskraftsinvandrare har sociala drivkrafter historiskt
spelat framträdande roll. Ambitionen har här gällt med hjälpatten av
företagandet dels skapa personligt oberoende, dels långsiktigtstörre
skapa och möjligheter för förbättring familjens socialaresurser en av
position.‘

tacklaFör de svårigheter invandrare/nysvenskaratt möter närsom
de och utvecklar företag kan inte bara företagandet ochstartar man se
dess villkor ekonomiskt problem. tillVägen framgångsriktett ettsom
företagande, såväl samhällsekonomisk invandrar/nysvensktur som ur
perspektiv måste i görligaste mån hänsyn till företagandets varia-ta
tioner, och individers olika drivkrafter och förutsättningar.gruppers
Samtidigt finns här konflikt. oundvikligtDet dessaär atten man, om-
ständigheter till i många sammanhang måste använda sigtrots, av gene-
rella lösningar och insatser. därförDet viktigt dessa lösningarär ochatt

" Waldinger, ThroughR., the of the needle: Immigrants and enterprise ineye
New York s trades YorkN UP 1986; Cobas, PathsJ A., self-garment toew
employment immigrants. analysis ofAn four interpretations.among
Sociological Perspectives 1986:
5 Cherry, R., American andJewry Bonacich‘s Middleman Minority Theory.
Review of Radical Political Economics 1990: Waldinger, Aldrich,R H
Ward, ed.a.a.W.,
6 Light, I Bonacich, E.,Immigrant University of Californiaentrepreneurs.
Press 1988;se Waldinger, Aldrich,R Ward,även H ed.a.a;W., Ward, R
Jenkins, ed.R., a.a.
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åtgärder har sin grund i medvetande invandrares/nysvenskarsett attom
företagande inte homogen företeelse.är en

Betydelsen invandrarnas och nysvenskamas annorlunda socialaav
och kulturella kapital måste uppmärksammas. Med denna vetskap blir
det tydligare företagandet både handlar ekonomiska möjligheter,att om
överlevnad och långsiktig social- och integrationsprocess. aspektEnen

detta familjen ekonomisk, kulturell och social drivkraftär attav som
ochför företagandet bland invandrare nysvenskarspelar rollstörre än

generellt bland småföretagare.svenska Slutligen jag avgö-tror,en, som
rande faktor för satsningen åtgärder för underlätta före-påatt att
tagandet bland invandrare och nysvenskar skall få positiva effekter

klimat slutarmåste skapas i den meningenatt ett nytt att attvara man
invandrama/nysvenskamabetrakta inklusive deras företagande ettsom

problem i stället långsiktigt betydelsefull samhälleligutan som en
resurs.
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SverigeInvandrarföretagande i en-

historisk tillbakablick

ekonomisk historia vidNordlund, docent iSven
Umeå universitet

efterkrigstidens svenskarförrän vid 1980-talets mittinteDet somvar
företagande.invandrarföretagama och deras Hurallvar upptäckte

invandringen före 1980-taletdet möjligt förklaring kanEn attvaravar
förutsättningar. Godaekonomiskahade annorlunda karaktär och

till första hälftenarbetskraft framkonjunkturer och efterfrågan påstor
faktuminvandrarföretagandet. Detbidrog till dölja1970-talet attattav

följdi betydelsesmåföretagsamheten generellt minskade som en av
koncentration kan ha bidragit. Ennäringslivets fortgående attannan var

invandrareutgjordesfram till denna tidpunkt främstde som var merav
svenskar varför de intebesläktade medkulturellt och rasmässigt

ha med hurkan ocksåuppmärksammades Det görasätt. attsamma
verksamhet.liv ochbetraktade invandrare, derasi allmänhetman

förändå inte.invandrarna, fanns där DeFrämlingama, attvar,men
föremål för denErwin Goffman,amerikanske sociologencitera den

för-deras existens.ignorerade Detaktfulla ouppmärksamheten. Man
invandrar-gälldebigicks tystnad. osynliggjordes. Dettamed De även

l990-talens ÖkandeMed ochfrämlingarnas företagande. 1980-nas,
träddeutomeuropeiska länder så-invandring frånarbetslöshet, växande

fram skuggor-företagandefrämlingama, derasväl invandrarna, ursom
synliggjordes. blev dom.De Dena.

själva verket långaföreföll hade iVad för svenskarmånga nyttsom
invandrarföre-det antaleti svensk historia. Detrötter storanya var

invandrarföretagare i detmångahar aldrig funnits såDettagare. som
sig vi talarSverige. gälleroch l990-talens Detta1980- omvaresena

svenska företagare medmedborgarskap ellerföretagare utländsktmed
brottas med hör bl.a.frågor vi i dagbakgrund. Bland deutländsk som

invandrarföretagarepåinvandrare blir företagare,varför och hur synen
spelaspelar och kan kommaderas verksamhetoch vilken roll de och att

utifrån dessautveckling. bliroch social Deti svensk ekonomisk
invandrarföre-vilka erfarenheterperspektiv intressant att avse
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vad deoch harinvandrarföretagare funnits tidigaretagsamhet och som
i dagsägaatt oss

Sverige inter-tider, såväl iInvandrarföretagare har i alla som
intematio-och ekonominsihop handelnsnationellt, intimt hört med

karak-förutsättningar,invandrarföretagande, dessnalisering. påSynen
Stundtals harskiftat.beroende på tidpunkt,och konsekvenser har,tär

pionjärer ellerframväxande kapitalismensdende settsuppträtt som
Vissa perioderkris och stagnation.i tider ekonomiskfrälsare avsom

motarbetats ochinvandrarföretagareinvandrarföretagande ochhar
företagare.sysselsättning ochinhemsk kultur,betraktats hot motsom

idéer,vägröjare förfungerat bärare ochoch har dePå gott ont nyasom
Medmaktstrukturer.distributionsforrner ochproduktions- ochvaror,

talaperiodindelning grannlaga kanför allreservation är treatt man om
första gårinvandrarföretagandets historia.svenska Denperioder i det

andra1800-talets första decennium. Denfram tillfrån högmedeltiden
tredje,till andra världskriget.1800-talets början Densträcker sig från

efterkrigsperioden.slutligen, omfattar

SverigeFrån multietnisktföretagande imedeltid till 1800-tal ett-

successivadet kapitalistiskafasen prägladesförstaDen systemetsav
svenska nationalstatensunionsmonarki, dennordiskframväxt under

merkan-och 1700-taletsframväxt och fallbarndom, stormaktsväldets
l800-talettid fram till slutetunder denna ochtilism. Sverige av envar

ständigt led brist påutkantnation i Europasfattig och somagrar
arbetskraft.teknologi och yrkesskicklig Ettkunskap,kapital, sätt att

locka till sighandikapp rekrytera ochtackla och eliminera dessa attvar
utländskakapitalstarkayrkesskickliga och entreprenörer.driftiga,

och hant-främst tyska köpmänsenmedeltiden komUnder hög- och
effekterlångsiktigafick betydandekapital och rörelserverkare. Deras

ekonomiskstadsnäringar ochbergsbruk, utrikeshandel,svensktpå
hanseatiska städernasmäktigakopplingar till detillväxt. sinaGenom

till Sverige knötsbidranätverk kom de verksamtinternationella attatt
medeltida marknader.till det Europas

strävade underidéernamerkantilistiskaenlighet med de rådandeI
efter möjliga1700-talen den svenska1600- och största export,staten

det handladesjälvförsörjning. Vadekonomisk tillväxt och attom var
och förädlaexploaterafå demattrahera kunniga utlänningar och att

företagande ochkommersielltindustriellt ochinhemska resurser genom
fåmed andra ordgälldelandet ökade inkomster. Detdärigenom attge

Sverige.slå sig ientreprenörandamedkapitalstarka individer att ner
strävanden lät främ-i dessamyndigheternaVad slås hurärman av
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lingsfientliga, religiös intolerans och trångsynta nationella övervägan-
den träda tillbaka till förmån för ekonomiska överväganden. delI en
fall tillgrep de svenska myndigheterna åtgärder vi vanligtvissom asso-
cierar med modern utveckling. Sålunda inrättade under stonnakts-man
tiden stapelstäder fungerade ungefär efterkrigstidens frizonersom som
i Asien dvs. utländska företagare och företag lockades med speciella
privilegier i form skattelättnader, till religionsutövning och i vissrättav
utsträckning juridiska friheter. Inslaget utländska företagare blevav
under denna tid i Göteborg mycket påtagligt, undert.ex. störresom var
delen stormaktstiden i huvudsak utländsk stad på svensk mark.av en
Ett exempel hämtat från 1739 års manufakturprivilegier visarannat att
utlänningar ville bosätta sig i landet och här rörelser kundestartasom
få speciella förmåner ersättning för flyttningskostnader och kon-t.ex.
tantbidrag. Att såg utländska företagare tillväxtskapandestaten som en
faktor kan vi också i det Gustav infördaIII 1782 judereglementet.se av
Med införandet detta hoppades kapitalstarka judar skulle slåattav man
sig i tidens storstäder Stockholm, Göteborg, Norrköping ochner
Karlskrona och där företagande stimulera näringslivet.genom

Invandrarföretagama kom under 1600- och 1700-talen främst från
Holland, olika tyska Skottland och England. En del dessastater, av
etablerade rörelser fick betydelse och ibland långsiktigtstorsom som
kom spela viktig roll i svensk ekonomisk utveckling. Denatt storaen
ñxstjäman bland de utländska företagarna vallonen och holländarenvar
Louis Geer vidDe mitten 1600-talet Sveriges ochstörstesom av var

framgångsrike företagare. Han emellertid inte Elimest var ensam.
Heckscher i sin svenska ekonomiska historianämner rad invandrare,en

gjorde viktiga insatser inom gruvindustri, handel, utrikeshandel,som
metall-, jämbruks- tjärindustrioch deTa båda tyskarna Reinholdt.ex.
Rademacher och Herman underDassau 1600-talet grundlade densom
framgångsrika stålmanufakturindustrin i Eskilstuna. fannsHär också

grundaren svenska Ostindiska Kompaniett.ex. 1731 skotten Colinav
Campbell och längre fram på 1700-talet göteborgsköpmannen britten
William Chalmers. Invandrarföretagama hade tvekan avgöran-utan ett

7 Eli Heckscher,F. Sveriges ekonomiska historia, 1:2, II:1. Bonniers.
Stockholm 1936, 1949. Hit hörde holländare bröderna Abraham ocht.ex. som
Jacob Momma ägnade sig gruvdrift bl.a. i Nasatjäll, storköpmannensom
Abraham Eyck i Stockholm, ledaren för tjärindustrin Jan Swinderen,van van
den engelske köpmannen Anthony Knipe i Göteborg under 1600-talet. Från
1700-ta1et kan bl.a. engelsmännen Samuelnämnas Worster och Francis
Jenning handelsfirmor hade framträdande roll inom svensk utrikeshandel,vars
den tyske Stockhohnsköpmannen Bernhard Beskow och inom metallindustrin
skotten Thomas Lewis insatser.
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Sverige ochledde tillutvecklinginflytande på dende att mermersom
handelskapita-internationellt framväxandei denkom integrerasatt

1700-talen.ochmarknaden under 1600-listiska
den svenskainlemmades ochinvandrarföretagamaHur mottogs av

det inteså mycket Atttid vi intebefolkningen under denna vet varom.
ErikssonsMagnuskonflikter framgårmotsättningar och t.ex.utan av

och hantverkarestyska köpmänssökte bromsastadslag 1350,av som
rörelseidkamautländskamagistrater.i städernas Demaktställning var

senmedeltiden ladeUnderkollegor.med sina svenskainte jämställda
sig detalj-utlänningarhinder förden s.k. ägnagästrätten att t.ex.

och l700-talen i deunder 1600-rörelse krävdeshandel. få drivaFör att
liktydigt medfall budskapflesta attatt tvungenvar ge uppmanvarsom

fram till mittenvidare ändamedborgarskap.sitt utländska Det avvar
fick sigmestadels bara åtföretagareutländska1700-talet ägnasom

invandrarföre-förVad talarstapelstädema.grosshandel i attsom
vissaoch samhälle,ekonomii svenskintegration trotstagamas

smärtfritt Sverigeförhållandevisha gåttmotsättningar, ändå kan är att
multietnisktavseendenbörjan i mångatill 1800-taletsfram ettvar

sinavid det främmande. Inom gränsersamhälle. Man vanmervar
och finländare.tyskar, danskar,svenskarrymde det förutom estert.ex.

ekonomisk nationalismväxandeunderInvandrarfiretagande

periodvärldskriget får vifram till andraoch1800-talets börjanMed en
förändras.successivt Dessvillkor och klimatinvandrarföretagandetsdå

tillväxt inhemskaföljd ökadminskadebetydelserelativa avsom en av
medförde Sverigeindustrialiseringenvästeuropeiskaföretag. Den att

framtidsland.intressantsågsslumrandemed sina ettnaturresurser som
potentielladessa sinamedvetnaockså alltmerSvenskarna blev om

härigenomnationalism fickEkonomiskfördelar.komparativa annanen
ochskydda inhemskatidigareviktigareblevgrogrund. Det än attnu

likadärför inte ikomintressen. Statenkontrollera utländska stor
duktigasjälv1700-taletunderutsträckning uppmuntraattt.ex.som

rad restrik-infördessig hit.söka Detutländska entreprenörer att en
dennäring.driva Manutlänningarsvisavi övergavtioner rätt att

drivaoch utländsk Förinländsklikställigheten mellantidigare attman.
Lagstiftningentillstånd.krävdes KM:ts röran-näring utlänningsom nu

ibestämmelsernaradikaltskärptesutlännings näringsrättde genom
under frihandelnstillkomNF.näringsfrihetsförordning. NF1864 års

närings-liberaliseringomfattandeförbanadeguldålder. Den väg aven
klartnationalistisk ochgrunden förladesamtidigt denlivet ensom

invandrarföretagande. Kanskelagstiftning visavidiskriminerande var
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den också uttryck för 1700-talets etniskt pluralistiska svenskaett att
samhälle långt borta.nu var

främlingsfientligaNF:s bestämmelser invandrares företagandeom
kom, med mindre förändringar, framgälla till 1960-talets slut. Föratt

få tillstånd driva rörelse måste utlänningen visa han/hon hadeatt att att
god vandel, den tilltänkta verksamheten till gagn, inte kon-att var
kurrerade med inhemsk verksamhet och inte stred svensk affärs-mot
sed. emellertidDen i särklass viktigaste institutionella barriären for
invandrarföretagande, såväl i slutet 1800-talet på 1940-t.ex.av som
och l950-talen, kravet utlänningen förmåste uppvisa säkerhetattvar

års skatter till och kommun. Lagstiftningens krav och ansök-tre stat
ningsprocessens ofta förödmjukande och obehagliga undersökningar
bidrog vidare till invandraremånga föredrog medatt väntaatt startaatt
rörelse tills de blivit svenska medborgare. minst gällde dettaInte under
mellankrigstiden och under de första decennierna efter andra världs-
kriget. de hinderTrots de näringsrättsreglema skapade locka-som nya
des utländska med kapital, industriellt eller kommersielltentreprenörer
kunnande landets utvecklingsmöjligheter. Till dessa hörde tyska,av
skotska, engelska och danska invandrare företag i del fallvars en
gjorde viktiga insatser inom branscher bryggeri, handel, maskin-som
verkstäder, textil- och skogsindustrins. Unionen mellan Sverige och

fick också driftigaNorge verksamheter.norrmän att starta
Under delen 1800- och l900-talens fyra första decenniersenare av

fick vi stundtals mycket infekterad och upprörd debatt utlän-en om
ningars idka fabriks-, hantverks- och handelsrörelser.rätt In-att
vandrarföretagama hade i jämförelse med tidigare, andra villkor,nu,
bakgrund och avsikter. bestämmelserNF:s utlänningars rätt attom
driva näring blev besvärlig barriär sig gällde inteDettaöver.att taen
minst de representerade kulturellt främmande etniskasom grupper.
Förutsättningarna för deras ankomst och vistelse annorlunda.var
Befolkningsökning och frånövergång jordbruks- till industrisamhälle
före första världskriget tvingade många svenskar emigrera.att
Samtidigt höll Sverige på bli industrimakt. behövdes därförDetatt en
inom vissa branscher utländska yrkesskickliga arbetare och ingenjörer.

efterfrågadesDäremot inte längre lika mycket utländska entreprenörer.
Bland de invandrare företagandesåg möjlighet tillsom som en
utkomst, förbättring och oberoende hörde del de flyktingarmer en av

8 Se: Gårdlund,Torsten Tiden, Stockholm 1942. Götaverken och Jonsereds
textilfabriker startades britterna Alexander Keiller och William Gibson iav
Göteborg, bland betydelsefulla tyskar kan Johan Carl Kempenämnas som
startade sågverksrörelse eller dansken C. SchumacherW. etableradesom
fabriksrörelse inom bagerihanteringen i Stockholm.
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tilloch fram1800-taletdelenundertill Sverigekom avsenaresom
Henrykflyktingenden polskehördevärldskriget. Hitförsta t.ex.

Stockholm. Ellerkonsthandel igrundadeår 1870Bukowski enensom
ochUkrainai Litauen,flytt undanjudardel de pogromemasomav

svenskarnaSverige åtvisat i bokenHammarryska Polen. Som Tomas
familjeñnnor, hant-småsistnämndadendet just mot gruppensvar

misstänksam-ochfrämlingshatetensamföretagochverksrörelser som
riktades.1900-talet specielltförsta decenniernaunder deheten av

bestäm-företagande NF:sutländsktinre skyddsmurDen mot som
degraddrabbade i högskapatnäringsrättutlänningarsmelser om

Mångaverksamhet.sig åtflyktingarnas försököstjudiska ägnaatt egen
med-svenskade blivitföretagande tillsmedtvingades därför vänta

borgare.
invandrarföretagsamhetjudiskvisavinegativa reaktionernaDe

efter årtydligtblev väldigtmellankrigstiden. Dettaunder helafanns
Nazi-frånflyktingarjudiskamed ankomsteni samband1933 av

arbets-svenskadenförblev i1930-taletTyskland. Under stort sett
för-del dåtyskjudiskaflyktingama. Närför destängdmarknaden en

till starkaupphovverksamhet dettaöverlevasökte att gavgenom egen
småföretag-svenskinomantisemitiska stämningar stora grupper av

de judiskaförsvåradeallvarligtomständigheterBland desamhet. som
och andra1930-taletrörelse undermöjligheter idkaflyktingarnas att

ochsvenska företagarepronazistiskaprotyska ellervärldskriget var
svenskanäringsliv desvenskt Menariseraförsök ävenintressens att

invandrareshållning till judiskanegativintog oftamyndigheterna en
utländskaavslogssjälva verketdriva rörelse. Iansökningar rätt attom

mellankrigs-under helamedborgarskap,judiska ansökningar, oavsett
etnisknågontiden än grupp.annanmer

föruttryckinte barainvandrarföretagtidiga 1900-taletsdetAtt var
likhetockså, iöverlevaellerframtidskapa sigönskan utanattatt en ny

spegla1700-talen, kundeoch1600-undersina föregångaremed t.ex.
idetvi i förekomstenharmaktförhållandeninternationella t.ex. somav

invest-expatriatekommit kallaslitteratureninternationelladen att
invandraredrivsochföretagments. Med detta startas avsommenas

visar ha intimasigpå olikaocheller f.d. utländska medborgare sättsom
invandrar-del dessastorföretag. Eninternationellaförbindelser med av

ochskinnstorföretagen. Deköps så småningom ömsarföretag upp av
tyskaallabeslagtagandetsamband medutländska dotterbolag. Iblir av

ochUtländskt intresse9 arkivet, volHemliga 7.Flyktkapitalbyråns arkiv, RA,
Tyskapostgranskningen;erfarenheternäringslivsvensktinflytande på av

inflytande; PMunder judisktstårsvenska företagtill kontrollförsök somav
l5-30.10. 1941.censurväsendetvidiakttagelserom
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tillgångar efter andra världskriget och den regeringen inrättadeav
Flyktkapitalbyråns genomförda undersökning tyska intressen ochav
tillgångar uppdagades rad exempel på denna invandrar-typen av
företag. Det rörde sig företag tyska invandrare ellerstartatsom som av
f.d. tyska medborgare och i praktiken fungerat brickor i tyskasom som
storföretags eller kartellers försök under mellankrigstiden vinnaatt
kontroll strategiska sektorer denöver svenska marknaden. Ettav
intressant exempel på denna invandrarföretag den f.d. tysketyp av var
medborgaren Herbert Lickfetts firma något spindeln i detsom var av

företag den tyskanät kemijätten IG Farben spunnit förav som att
kontrollera såväl den svenska den skandinaviska marknaden.som

Efterkrigstidens invandrarföretagare och invandrarfiiretagande
Vad vi dessavet om

detFör första har de radikalt annorlunda grogrund. Sverige bliren nu
invandringsland och i förhållande till sin storlek ganskaett stort
europeiskt invandrarland. invandrarföretagamaAtt och deras rörelser
på utländskasätt dotterbolagnärvaron och ägandesamma som av av
svenska företag uttryck för fenomen,är nämligen den svenskasamma
ekonomins snabbt växande internationalisering, något oftaär som
förbises. Invandrarföretagandets institutionella och ekonomiska villkor

vidare mycket olika beroende på vilken period efterkrigstidenutser av
talar Egentligen kan i dessa avseenden tala tvåman om. man om

perioder, före och efter början 1970-talet. Fram till slutet år 1968av av
gällde diskriminerandeNF:s regler, vilket medförde deatt merparten av
utrikesfödda företagarna startade sina rörelser först efter det deatt
naturaliserats. Därefter, med Sveriges inträde i EFTA och den
begynnande svenska anpassningen till den allmänna ekonomiska
integrationen i Västeuropa, undanröjdes successivt skillnader mellan
svenskar och utlänningar det gällde drivanär näring förrätt att att
definitivt försvinna i början på 1990-talet." Vad landet fram till början

° Se Nordlund, Upptäckten Sverige. Utländska direktinvesteringar i Sverigeav
1895-1945. Umeå, Studies Economic History 12, Kungälv, 1989, 204.s.
" Enligt lagen den 29.11.1968, SFS 1968:555, blev utlänning med
bosättningstillstånd jämnställd med svensk medborgare det gälldenär rätten att
driva handel och idka näring. Med lagen den 1.1.1976, SFS 1975:1361,
jämnställdes alla utlänningar medäven uppehållstillstånd och allapermanent
nordiska medborgare med svenskar det gällde drivanär näring.rätten att
Dessutom kom andra kategorieräven utländska medborgare i radattav en
avseenden likställas med svenska medborgare. gälldeDet vissa fria yrken,t.ex.
fiske och vissa former jordbruksverksamhet.av
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kapitalstarka och duktiga1970-talet ansågs behöva inteav var
domine-invandrarföretagare arbetskraft. Arbetskraftsinvandramautan

Jugoslavien och Grekland.rade. kom från Norden,De Västeuropa,
Flyktingarna Sovjetunionen kontrolleradekom främst från de av

Östeuropa.kommunistländema 1970-talet deni Efter mitten avtogav
ekonomiska minskade samtidigttillväxten, behovet arbetskraft somav

komflyktinginvandringen och ökade i betydelse. lyktingamaFmer mer
i stället främst från Västasien, Latinamerika och Afrika.nu

denna förvänta sig invand-Mot bakgrund skulle kanske attman
rarföretagare marginell företeelseoch invandrarföretag ytterstvar en

1980-talet. riktigt.före mitten bilden inteden IMen stämmerav
till småföretagare företagarna bland invandrarna.i övrigt ökademotsats

Antalet invandrarföretagare inom samtliga näringsgrenar år 1960var
000, år och år 000.11 1970 14 000, år 1980 20 000 1990 22 Dessaca

siffror i underkant. verkligheten antalet företagare/företagIär var
större. Invandrarföretagamas kom i själva verket redan pågenombrott
1970-talet. invandrarföretagamasMellan åren 1960 och 1990 växte
andel från tillden totala småföretagarpopulationen 3 år 1960procentav

utveckling10 år inom handel, industri och tjänster.1990 Dennaprocent
utrikesföddatydligast i storstäderna. Göteborg ökade deIsyntes t.ex.

småföretagama från år 1960 till år 1990. I5 15procent procent
ut.industristäder likadantVästerås och Eskilstuna såg dett.ex.som

perspektivet deDenna utveckling får naturligtvis till del i attstor ses av
svenskfödda gick tillbaka. desmåföretagama yrkesgrupp Trots attsom

industri,utrikesföddas andel antalet småföretagare inomdet totalaav
den totalahandel och tjänster tillväxte höll deras andel av

yrkesverksamma oförändrad påinvandrarbefolkningen sig i stort sett ca
fram3 till början 1990-talet.procent av

z siffror invandrarföretagare i Sverige underredovisar antaletDe som
medborgare.efterkrigstiden utrikesfödda såväl utländska svenskasomavser

utomlandsutrikesfödda företagarna gäller inte svenskar föttssvenskaDe som
svenska föräldrar endast utrikesfödda f.d. utländska medborgare.utanav

3 i dessaUppgifterna sig på och ochbaserar FoB 1960, 1970, 1980 1990
dessakommer vanligtvis inte aktiebolagen då de flesta innehavama avman

Siffrornaregistrerade direktörer, dvs. anställda i de företagen.är som egnasom
ensamföretag ellerförmedlar följaktligen bara handelsbolag, familje- och

fiske ochsjälvverksamhet. vidare företagare inom jordbruk,De avser
år och omkring år 1970binäringar. Sålunda tillhörde 000 1960 2 7003ca

nordiska invandrare och estniskadessa branscher. flesta dessaDe av var
flyktingar, däribland del estlandssvenskar.en

Sifferuppgifter rörande efterkrigstidens invandrar-SCB, FoB 1960-1990.
företagare Folk- och Bostadsräkningama.bygger på bearbetningar av
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Invandrarföretagama hade fram till 1980-talet uteslutandenästan
europeiskt med utomeuropeiskt ganska få.Deursprung. ursprung var
Bland dessa liteturkarna år 1980 med drygt företagare.300störstvar
År fjärdedel företagarna födda1990 i utomeuropeiskanästanvar en av
länder. bland fortfarande turkarnaStörst med 1700utomeuropeema var
företagare. Därefter kom iraniema med drygt 500. majori-Den stora

invandrarföretagama mellan åren nordbor och1960-1980teten av var
Öst-fjärde född i och femte iVar Västeuropavästeuropeer. var var

Bland flyktingarna det främst polacker, och baltereuropa. var ungrare
under denna tid blev företagare. nationaliteter under helaDesom som

efterkrigstiden fram till år 1990 visade intressestörst att starta eget var
danskar och tyskar. flesta tidpunkt och nationalitetDe män.oavsettvar

fjärdedel efterkrigstidensDrygt företagare kvinnor. Störsten av var
andel kvinnliga företagare fanns bland polacker. de drygtAv t.ex.av

polska företagarna600 år 1980 fyra tio kvinnor. flestaDevar av som
ägnade sig verksamhet hade längre erfarenhet svenskaegen en av
förhållanden och svenska medborgare. de verksammaAv år 1990var
företagarna hade fjärdedelar nordboma och 60-80 detre procentav av
med europeisk bakgrund vistats i Sverige längre år. Bland15änannan

turkiskföddade hade vid tidpunkt fyra företagare varit itresamma av
landet längre tio år. likhet med svensk småföretagsamhetI i övrigtän
förefaller de utrikesföddas rörelser ha haft begränsad livslängd.en
Under perioden 1960-1990 hade två företagare försvunnit eftertreav
tio år. de fannsAv år 1960 ungefär kvar tjugo10 årprocentsom var

bransch där invandrarföretagamaDen och deras företag undersenare.
efterkrigstiden uppmärksammats och också fått omfattningstörstmest

hotell- och restaurangbranschen. det finns också andraMen områdenär
där de utrikesfödda företagarna i växande grad fått betydelse. Hitstörre
hör byggnads- och verkstadsindustrin och detaljhandeln. Bland de
verkstadsföretag under och1950- 1960-talen startades arbets-som av

flyktinginvandrareoch kom del tillväxa och kunde i del fall haatten en
mellan 150-200 anställda. tjänstesektom har framför före-Inom allt

med inriktning på reparationsverkstäder och serviceföretagtagare
kraftigt ökat.

Vi längeså inte så mycket varför vissa efterkrigstidensänvet om av
invandrare valde bli invandrare. heller känner vi särskiltInte mycketatt
till deras betydelse för svensk ekonomi. lätt tolkaDet denär attom
starka tillväxten invandrarföretagare alltsedan 1970-talet främstav som

konsekvens den växande arbetslösheten bland utlänningar ochen av
utrikesfödda svenskar. det reducerarGör invandrarföre-man man

och deras verksamhet enbart frågatill tillfälliga lös-tagama en om
ningar och överlevnadsstrategier. säkert del sanningenDet iär en av
många fall. falletMen med del föregångarna undert.ex.som var en av
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eller samtidigt,företagandet, ocksådel kunde1800-talets varasenare
utveck-oberoende och/eller såguttryck för störresträvan attmot man

tillväxtenfinns också delingsmöjligheter. Det att avmenarsom
starkadecennierna och deras oftaunder deinvandrarföretagare senaste

exempelmoderntmikroföretag skulle kunnas.k.inriktning på ettvara
förofta uppträderinvandrarföretagare representanteratt nyasom

dehar i tankarnadå förmodligenfonner. Vadidéer och är attman
uppträda tidigadelvis kommitegenverksamhetutrikesföddas att som

sinmarknadsformer där varje individföreträdare för är egennya
försörjare.

historia vi lär känna.historien detofta isåSom är segramas som
och dokumentenhistoriska litteraturenmestadels i denVad vi finner är

flestabetydelsefulla och framgångsrika.de Devittnesbörden om
speciellt fram-efterkrigstidens,lika litetinvandrarföretagare somvar,

dethankade sig fram.misslyckades. Andra Mengångsrika. Många
Vad också invandrar-de betydelse.betydabehöver inte utanatt var

ochfamiljeföretagsmå oansenligautveckling visarföretagandets är att
utvecklas till företagfall långsiktigt kanensamföretag i del störreen

ekonomisk tillväxt.för sysselsättningfå betydelse såvälkan somsom
iunder 1800-talet ochinvandrare startadede rörelserMånga somav
isocial betydelsefick först ekonomisk ochbörjan 1900-taletav

verksamheten. Betydelsen denbarnsamband med deras övertogatt av
låg iofta blygsamma rörelserinsatser och derasförsta generationens

hjälp skapadehand och med företagetsdärför i de pådessa fall att egen
sedan kunde byggaSverige vilken barnensocial plattform i påen

invandrarföretagandethanden kan vi konstateravidare. Med facit i att
svensk ekonomi ochroll förkvalitativt speladesåväl relativt störresom

gjort under innevarandeföre 1900-talet vad detsamhällsutveckling än
Å invandrarföretagandet ofta varitvisar historienandra sidansekel. att

förstoch struktureridéer,och introduktörerbärare somvarorav nya
Även invand-igenom. det modernaeller slagitefter lång tid mognat

och utnyttjade kanfrön vårdaderarföretagandet bär säkert på rättsom
fram-verksamhetsformer itillväxt ellersysselsättning, nyagenerera

tiden.
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