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Sammanfattning 
 

Titel: Mikrokrediter – i en svensk kontext 

 

Seminariedatum: 2006-01-12 

 

Kurs:  FEK 591 Magisterseminarium, 10 p 

 

Författare:  Henrik Högberg och Sarah Svensson 

 

Handledare:  Hans Landström 

 

Nyckelord:  Mikrokredit, etniska minoriteter, nyföretagande 

 

Syfte: Att konstruera en generell svensk mikrokreditmodell utifrån 

invandrares situation. 

 

Metod:  Vi har använt oss av en kvalitativ metod och empirin har insamlats  

  genom fyra intervjuer. 

 

Litterär referensram: Mikrokrediter och invandrares företagande 

 

Slutsatser: Invandrares kapitalanskaffningsproblem beror till största del på 

diverse kunskapsbrister i sammanhanget. Den lösning vi föreslagit 

är rådgivning/handledning. 

     

En mikrokredit är inte alltid tillräckligt för alla branscher. Det kan 

dock vara ett bra sätt att få en ”historia” och att därmed motverka 

finansiellt utanförskap. 

    

Modellen vi tagit fram består av fem delar: urval, finansiering, 

rådgivning, uppföljning och återkoppling. 
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Summary 
 

Title: Microcredits – in a Swedish context 

 

Seminardate: 2006-01-12 

 

Course:  Master thesis in strategic management, 10 swedish credits 

 

Authors:  Henrik Högberg och Sarah Svensson 

 

Advisor:  Hans Landström 

 

Key words:  Microcredits, ethnical minorities, entrepreneurship 

 

Purpose: To create a general Swedish microcreditmodel based on the 

situation of immigrants.  

 

Methodology: We have used a qualitative method and the empirical studies have 

been collected through four interviews  

 

Theoretical basis: Microcredits and the entrepreneurship of immigrants.  

 

Conclusions: The problems immigrants have regarding the acquirement of 

capital is mostly a consequence of lack of appropriate knowledge. 

Our solution to this is counseling and help. 

     

The amount of a microcredit is not always suited for all 

businesses. However, it could be an appropriate solution for the 

immigrants to get a “history” and to avoid financial exclusion.  

    

The model we have developed consists of five parts: selection, 

finance, counseling, follow-up and reconnection.  
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Förord 
 

 

 

Vi vill inleda med att tacka de respondenter som tagit sig tid, inte bara under intervjun utan 

under hela arbetets gång. Det har varit mycket värdefullt för oss. Vi vill även tacka vår 

handledare Hans Landström för värdefulla råd och hjälp. Slutligen vill vi också rikta ett tack 

till de båda seminariegrupperna som också har varit till stor hjälp.  

 

 

 

Oavsett vad man säger så finns det alltid någon som sagt det bättre innan, därför vill vi inleda 

den här uppsatsen med ett citat. 

 

 

 

"Det är bara en sak jag är säker på,  
och det är att det finns mycket lite som man kan vara säker på." 

 
Somerset Maugham 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sarah Svensson  Henrik Högberg 

 

 

Lund, januari 2006 
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Centrala begrepp 
 

Här nedan följer vissa, för uppsatsen centrala begrepp och en kort beskrivning av dessa. 

Syftet med dessa är främst att definiera vad vi menar med begreppen eftersom ett antal olika 

definitioner florerar i litteratur, rapporter och undersökningar. Därefter följer även en 

förklaring till de förkortade organisationsnamn läsaren kommer att stöta på i uppsatsen. 

 

 

Mikrokrediter (MK): Med mikrokredit menas små lån med kort löptid som riktas till fattiga 

människor med liten eller ingen inkomst eller till människor som saknar tillgång till 

finansiella tjänster.  

 

Mikrofinanser (MF):Mikrofinanser är ett samlingsnamn för finansiella tjänster som står till 

fattiga människors förfogande. Det kan vara både lån och sparande men även andra tjänster 

har tillkommit såsom leasing, försäkringar och betalningstjänster. I uppsatsen kommer endast 

lån att behandlas.  

 

Invandrare: Person som inte är född i Sverige eller som har föräldrar som inte är födda i 

Sverige. 

 

Första generationens invandrare: Person som ej är född i Sverige 

Andra generationens invandrare: Person med föräldrar som ej är födda i Sverige. 

 

Förkortningar på organisationer som används i uppsatsen: 

 

NEEM – Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter  

PITEM - Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald 

NUTEK – Verket för näringslivsutveckling 

IFS – Internationella Företagarföreningen i Sverige 
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1 Inledning 
 

I detta avsnitt diskuterar vi kring den problemställning denna uppsats behandlar. Kapitlet 

inleds med en kort problembakgrund, därefter följer problemdiskussion, syfte och uppsatsens 

avgränsningar. Avslutningsvis redogör vi för den disposition uppsatsen följer.

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Ekonomen Milton Friedman sa en gång ”De fattiga förblir fattiga, inte därför att de är lata 

utan därför att de saknar tillgång till kapital” (www.mikrofinans.nu-1). Kapitalmarknadens 

syfte är att förmedla kapital från de som har placeringsbehov till de som har kapitalbehov. I 

Sverige föreskriver bankrörelselagen dock att bankerna normalt sett ska kräva betryggande 

säkerhet vid utlåning, detta är något som också torde gälla för utlåning även i utlandet. Detta 

innebär att de som är fattiga och saknar säkerhet har begränsade möjligheter till lån. Dessutom 

kan en fungerande kapitalmarknad saknas i den miljö som de fattiga lever i, detta minskar 

ytterligare möjligheterna för de fattiga att få finansiering (Andrén et. al. 2003). 

    

Grameen Bank är banken som bara lånar ut till den som är fattig. Banken startades i 

Bangladesh 1983 av Muhammad Yunus som efter en tid som ekonomiföreläsare insåg att de 

teorier han föreläste om hade ringa anknytning till de fattiga människorna ute i världen. Han 

har nu hjälpt miljontals människor i Bangladesh att ta sig ur fattigdomen genom att erbjuda så 

kallade mikrokrediter som möjliggör självförsörjning (www.sida.se). Mikrokreditkonceptet 

har nu spridits till ett sextiotal länder däribland även vissa länder i västvärlden. Att konceptet 

fått stor genomslagskraft internationellt märks väl då FN utsåg 2005 till mikrokreditåret 

(www.mikrofinans.nu-2). 

    

Personer med invandrarbakgrund utgör en allt större och viktigare del av småföretagarna i 

Sverige, men hur ser deras verklighet ut egentligen? Har de samma förutsättningar som 

etniska svenskar när det gäller möjligheten till att starta företag? Studier har visat att de 

upplevda hindren skiljer sig märkbart mellan invandrare och övriga och en av de största 
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skillnaderna ligger i tillgången till lån. Vad beror denna skillnad på? Handlar det om 

diskriminering eller finns det andra orsaker bakom? Kan mikrokrediter användas i Sverige för 

att underlätta kapitalanskaffningen för de invandrare som vill starta företag?  

 

1.2 Problemdiskussion och syfte 
 
I utlandet har mikrokrediter använts med stor framgång för att motverka fattigdom och främja 

tillgången till finansiella tjänster. De största framgångarna har funnits bland extremt fattiga i 

tredje världen där miljoner av människor tagit sig ur fattigdom med hjälp av mikrokrediter 

från organisationer som Grameenbanken. I Sverige är situationen en annan. Vi har inte samma 

mått av fattigdom som finns i tredje världen och vi har ett väl utbyggt finansiellt system. Dock 

visar undersökningar att invandrare har problem vid kapitalanskaffning som etniska svenskar 

inte har. Vissa invandrare befinner sig i en situation som innebär att de är exkluderade från lån 

och krediter pga. en mängd olika orsaker.  

 

 Vi vill undersöka om det går att använda sig av mikrokrediter i en svensk kontext för 

att underlätta för invandrare som söker kapital.  

 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte är att konstruera en generell svensk mikrokreditmodell utifrån invandrares 

situation.  

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa oss till de befintliga organisationer i Sverige som arbetar med 

mikrokrediter. Vi har också valt att inrikta studien på uppstartsfasen av företag.  
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1.5 Disposition  
 

Kapitel 2 

I detta kapitel redogör vi för läsaren vilken metod som använts, hur datainsamlingen gått till 

och vi reflekterar även över studien i sin helhet. 

 

Kapitel 3 

Kapitlet ger läsaren en genomgång av den litteratur vi tagit fram kring ämnena mikrokrediter 

och invandrares nyföretagande. 

 

Kapitel 4 

Här presenteras det resultat vi fått fram genom intervjuerna. 

  

Kapitel 5 

I följande kapitel analyserar vi intervjumaterialet och ställer detta i relation till 

litteraturgenomgången. Detta görs i kontexten av en mikrokreditmodell, utarbetad av oss.  

 

Kapitel 6 

I detta kapitel diskuteras dels de slutsatser vi dragit utifrån analysen dels ger vi förslag till 

fortsatt forskning och redogör för praktiska implikationer. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer läsaren att ta del av den metod och det tillvägagångssätt vi valt till 

denna uppsats. Vi redogör även för hur vi samlade in empirin och litteraturen, hur vi 

analyserat den data vi samlat in, samt avslutar med reflektioner kring den valda metoden. 

 

 

2.1 Val av metod 
 

Valet av metod styrdes av vår problemformulering och vårt syfte och vi valde mellan 

kvantitativ studie och kvalitativ studie. Då vi ville förstå och analysera hur mikrokrediter 

används och vilka möjligheter som finns i Sverige valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod. Detta gav oss möjligheten att skapa ett större djup och mer närhet till respondenterna. 

(Backman, 1998).  

    

Jacobsen (2002) skriver att en kvalitativ ansats bör väljas när ämnet är relativt okänt och när 

man vill vara öppen för oväntade händelser, vilket vi ansåg stämma väl överens med ämnet 

för denna uppsats.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Det tillvägagångssätt vi har valt inleds med en problemformulering som ligger till grund för 

det fortsatta arbetet. Med problemformuleringen som bas påbörjade vi vår datainsamling för 

att sedan utföra empiriska undersökningar. Då problemformuleringen från början var en aning 

för brett formulerad har vi sedermera omformulerat den för att mer exakt passa vårt syfte med 

uppsatsen. Mer data har sedan insamlats och studerats varefter följdfrågor till respondenter 

och nya empiriska undersökningar har gjorts. Efter problemformulering, datainsamling och 

empiriska undersökningar har genomförts har vi analyserat materialet och skrivit analys och 

slutsats.   
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Fig 1 Uppsatsens tillvägagångssätt 

2.3 Insamling av teori 
 

Arbetet med att samla in teorin inleddes med en omfattande artikel- och litteratursökning. 

Eftersom ämnet är relativt nytt fann vi att litteraturen var begränsad och fick istället utgå 

mestadels ifrån artiklar och rapporter. Sökningar har genomförts i databaserna Elin, Lovisa 

och Affärsdata på Lunds universitet och genom sökning på Helsingborgs stadsbibliotek. En 

stor del av vårt arbete har även bestått av sökningar i olika sökmotorer såsom Google och 

Altavista. Sökord som vi använde var t.ex. mikrokredit, mikrofinans och mikrolån. Även olika 

organisationers hemsidor har gett oss mycket information, exempelvis FN, Grameenbanken 

och SIDA. 

 

2.4 Insamling av empiri 
 

Insamlingen av empiri har skett i sin helhet med hjälp av intervjuer och genom 

organisationernas respektive hemsidor, här nedan beskriver vi hur intervjuerna har genomförts 

samt berättar vilka vi valt som respondenter och varför dessa valts. 
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2.4.1 Val av respondenter 
 

Då vi initialt sett gjorde litteratursökningar kring ämnet mikrokrediter stötte vi på ett antal 

organisationer som arbetade med mikrokrediter, direkt eller indirekt. Vi fann en hel del 

organisationer som sysslar med invandrare och nyföretagande och tittade närmare på dessa 

via deras hemsidor. Vi tog sedan kontakt med de som vi ansåg vara mest relevanta för den 

problemställning vi arbetar efter. När det gällde organisationer som sysslar konkret med 

mikrokrediter var urvalet något begränsat och valet av respondenter föll sig därmed tämligen 

naturligt. I det svenska mikrofinansnätverket (se bilaga 4) återfinns många organisationer men 

då flertalet ägnar sig åt mikrokrediter till tredje världen ansågs inte dessa relevanta. Nedan 

redogör vi för de respondenter vi har valt att intervjua samt anledningarna till varför de anses 

relevanta för uppsatsen.  

 

Almi 

Almi finns över hela Sverige och är en stor organisation som erbjuder mikrolån utan säkerhet 

till nyföretagare såväl som befintliga verksamheter. Almi Företagspartner erbjuder 

affärsutveckling och finansiering av innovationer, företagsstarter och företagsutveckling. 

Deras mål är att fler företag startas, fler innovationer når marknaden och att företagens 

konkurrenskraft ökar. Almi grundades 1994 och är till 51 % ägt av staten och till 49 % ägt av 

landstingen i respektive region. Bolaget drivs över hela Sverige och det finns 21 regionala 

kontor som tillsammans består av 500 medarbetare. Almis huvudsakliga verksamhetsområde 

inkluderar finansiering, rådgivning och handledning till entreprenörer som vill starta företag 

samt till redan existerande företag som vill utvecklas (www.almi.se). 

    

Vi kontaktade Almi i Skåne och fick tillfälle att tala med Gunnar Hokfelt som är 

företagskonsult på Almis Malmökontor. Gunnar har arbetat för Almi sedan mitten på 

sjuttiotalet och har dagligen kontakt med kunder som söker finansiering.  

 

För att få en förståelse för hur mikrokrediter kan fungera praktiskt i Sverige passade Almi bra 

att intervjua. Almis intervjumall återfinns i bilaga 1. 
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IFS 

IFS som står för internationella företagarföreningen i Sverige är en statlig organisation som 

har till syfte att stimulera till ökat företagande hos personer med invandrarbakgrund, förändra 

attityder och verka för ett bättre företagsklimat. De vill också skapa nätverk mellan 

invandrarföretag och banker, andra företag och myndighet. De arbetar till största delen med 

information och rådgivning till personer med invandrarbakgrund som vill starta företag. Detta 

kan innebära allt ifrån hjälp med affärsidé och affärsplan till budget och kontakt med 

finansiärer. Alla deras tjänster är kostnadsfria. IFS har 450 nya kunder varje år och av dessa 

startar cirka en tredjedel företag inom ett halvår. Hur länge efter uppstartandet av ett företag 

som IFS finns till hands beror på kunden och om denna vill klara sig själv eller vill ha 

ytterligare hjälp och rådgivning (www.ifs.a.se).  

    

IFS grundades 1996 och finns idag på 15 olika platser runt om i landet. Kontoret i Malmö där 

vår respondent Darja Smisovsky arbetar grundades för fem år sedan och har idag tre anställda. 

Darja är verksamhetsansvarig men arbetar även dagligen med rådgivning (ibid). 

 

Vårt problem inriktar sig på just invandrare och därmed föll det sig naturligt att intervjua IFS 

för att utröna vilka effekter mikrokrediter har samt vilket behov av mikrokrediter som finns. 

 

IFS intervjumall återfinns i bilaga 2 

 

PITEM 

 

PITEM betyder Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald. Det är 

ett projekt startat av de ideella organisationerna NEEM och BalticFem, vars huvudsyfte är att 

främja entreprenörskap bland etniska minoriteter. De arbetar med kvinnor och hjälper dem 

utveckla sina idéer till fungerande affärsidéer. De bidrar också med kunskap om regler och 

formalia som är nödvändig då man söker starta företag (www.pitem.se-2). 

 

PITEM är ett av få projekt som pågår i Sverige och som rör mikrokrediters användbarhet i 

landet. Projektet är ännu inte genomfört i sin helhet, även om det till största delen är färdigt 
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och har genomförts i tre kommuner i Stockholmsregionen. Deras syfte har varit att undersöka 

möjligheten att med hjälp av mikrokrediter skapa förutsättningar för invandrarkvinnors 

entreprenörskap (www.pitem.se-2). Deras målsättning är att förmedla mikrolån själva men 

finansieringen av detta har varit mycket svårt. PITEM samarbetar istället med Almi och har 

hitintills förmedlat ett mikrolån med stöd av dem. Vi har valt PITEM-projektet eftersom det 

kan ge oss värdefull information kring vilka tankegångar mikrokrediter är uppbyggda och hur 

organisationer arbetar med att implementera dessa. Vi har också hoppats få indikationer på 

vilka effekter en sådan organisation har på entreprenörskapet hos invandrare, samt vilka 

hinder en sådan organisation kan övervinna. Vi tog kontakt med Margareta Spång, 

projektledare på NEEM, och hon hänvisade oss till Joyce Kimwaga-Lundin. Joyce, som även 

hon är projektledare, har större kunskap kring ämnet mikrokrediter och kunde ge oss all den 

information vi behövde. PITEMs intervjumall återfinns i bilaga 3. 

 

 

Ekobanken 

 

Ekobanken är en medlemsbank som tillhandahåller mikrolån. De kallar sig själva en social 

bank som inte i första hand fokuserar på lönsamheten hos sina låntagare utan snarare vad det 

är tänkt att de ska använda pengarna till.  

    

För att förstå hur mikrokrediter kan fungera i praktiken och för att få en kommersiell banks 

perspektiv ansåg vi att Ekobanken var ett bra val för en intervju. Särskilt då deras sociala 

perspektiv bl.a. innebär att främjande av invandrarföretagande är eftersträvansvärt.  

    

På Ekobanken intervjuade vi Kristoffer Lüthi som är vice VD. Vi fick kontakt med Kristoffer 

genom Ekobankens hemsida där vi skickade ett e-mail till deras allmänna informationsadress. 

I mailet gjorde vi en förfrågan om en möjlig intervju kring ämnet mikrokrediter. Ekobanken 

själva valde att vidarebefordra vår förfrågan till Kristoffer som inledningsvis svarade via e-

mail, därefter genomfördes intervjun via telefon.  

 

Ekobankens intervjumall återfinns i bilaga 1. 
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2.4.2 Utförande och utformning av intervjuer 
 

Gemensamt för alla intervjuer har varit att den inledande kontakten har tagits via telefon, eller 

e-mail för att utröna huruvida intresse för en intervju funnits. Inför varje intervju har en 

intervjumall utifrån litteraturgenomgången upprättats där de huvudsakliga frågorna varit 

formulerade. Vi har även under intervjuerna ställt följdfrågor och försökt att förmå 

respondenterna att tala och formulera sig fritt. Formen för själva intervjuerna har skett på 

skilda sätt; dels i person och dels per telefon. Kompletterande frågor har skett via e-mail till 

Almi, IFS och Ekobanken. Till PITEM har kompletterande frågor ställts via telefon. 

    

Intervjuer i person gjordes med Almi och IFS på respektive organisations kontor i Malmö. 

Intervjuer per telefon gjordes med PITEM och Ekobanken, detta då respektive huvudkontor 

ligger i Stockholmsområdet och vi ansåg att avståndet var för stort. Tiden för intervjuerna 

varierade något men var alla mellan 30 och 60 minuter långa. Kompletterande frågor har 

ställts till alla respondenter. För att säkerställa att inga missuppfattningar har skett under 

intervjuerna har respondenterna fått ta del av vår renskrivning av respektive intervju innan 

uppsatsen publicerades.  

 

2.5 Analysprocessen 
 

Analysen tog sin början redan efter intervjuerna då vi sållade bort de data som inte ansågs 

relevanta utifrån vårt problem och syfte. Därefter upprättades rubrikerna i empiriavsnittet 

under vilka vi kategoriserade informationen.  

    

Modellen som ligger till grund för analysen grundar sig på vad vi lärt oss av litteraturen och 

de empiriska undersökningarna. Då vi arbetade fram modellen ville vi att den skulle vara 

enkel att förstå samt att den skulle vara generell till sin karaktär. För att få fram modellen 

studerade vi empirin, satte den i förhållande till litteraturgenomgången och tolkade sedan den 

information vi hade. För att underlätta för läsaren av denna uppsats valde vi sedan att bygga 

hela analyskapitlet utifrån modellen. Därmed är rubrikerna i analyskapitlet desamma som 

beståndsdelarna i modellen.  
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2.6 Reflektioner kring studien 
 

När vi valde ämnet mikrokrediter för vår D-uppsats hade vi vissa föreställningar om vad som 

väntade oss. Vi hade förväntat oss dels att litteraturutbudet skulle vara avsevärt mycket större, 

dels att konceptet skulle ha varit mer utbrett i Sverige. Detta baserade vi främst på att FN 

utlyst 2005 som ”mikrokreditåret” samt att det visat sig så framgångsrikt i många andra 

länder. P.g.a. dessa inledande föreställningar stötte vi på problem då vi inte hittade någon 

utgiven litteratur om mikrokrediter i Sverige. Vi fick därför förlita oss till största delen på 

källor från Internet som, vilka det skulle visa sig, främst behandlade mikrokrediter som 

biståndsaktioner till tredje världen. Vi har varit särskilt aktsamma mot informationen vi har 

funnit på Internet och har ofta försökt att bekräfta data från två eller flera källor, detta för att 

säkerställa tillförlitligheten i materialet. Den information vi har använt har ofta varit tämligen 

ny vilket borde innebära att informationen inte har ändrats sedan den publicerades. Dock 

upplevde vi att informationen har varit ytlig i många fall, bortsett från de utredningar och 

rapporter vi tagit del av, vilket försvårat arbetet. Den brist på rik information om 

mikrokrediter i Sverige som vi upplevde har lett till att litteraturgenomgångens utseende har 

blivit mer som en bakgrund till ämnet än en genomgång av befintliga teorier och studier. Det 

har också lett till att vår inledande problemformulering och syfte har fått justeras efter hand. 

Hade den svenska mikrokreditmarknaden varit mer mogen hade vi säkert funnit fler studier av 

denna, vilket hade kunnat ge en annorlunda bild av ämnet. 

    

Eftersom det finns så få mikrokreditaktörer på marknaden i Sverige idag anser vi att något 

annat än en kvalitativ metod inte skulle vara möjlig, åtminstone inte med den 

problemformulering och det syfte vi ville undersöka.  

    

Vi har strävat efter att upprätthålla en hög giltighet i de empiriska undersökningar vi har gjort. 

Då vi har utformat intervjufrågorna utifrån litteraturgenomgången får frågorna ses som 

relevanta för problemet. Vi har även följt en intervjumall och formulerat intervjufrågorna på 

ett öppet sätt så att respondenterna gavs utrymme att svara fritt.  

    

Det begränsade antalet mikrokreditaktörer i Sverige gjorde att vi i princip inte kunde välja 

respondentorganisationerna utan fick anpassa oss efter vad som fanns att tillgå. Hade det 

funnits ett större utbud av mikrokreditaktörer är det inte säkert att vi hade valt de 
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organisationer det till slut blev. Ett större utbud hade gjort att vi kunnat genomföra fler 

intervjuer, vilket hade stärkt tillförlitligheten i studien. 

För att stärka tillförlitligheten har vi försökt att inte ställa ledande frågor till respondenterna. 

Frågorna har också varit väl genomtänkta för att säkerställa att inga missuppfattningar har 

uppkommit. Vi upplever att de respondenter vi intervjuat varit mycket kunniga inom ämnet, 

vilket stärker tillförlitligheten. Vi har gett respondenterna utrymme att svara fritt och är 

därmed medvetna om risken att de då, måhända omedvetet, kan ha anpassat sina svar efter 

vad de tror att vi vill höra. Vi anser dock att då vi varit objektiva och kritiska är denna 

möjlighet liten.  

    

Vi som författare har eftersträvat en objektiv hållning och har försökt att ställa värderingsfria 

frågor och inte favorisera någon ståndpunkt. Då vi behandlar ett ämne som i mångt och 

mycket behandlar människor som är ekonomiskt mindre bemedlade och mikrofinanser ofta 

nämns i samband med biståndsorganisationer kan man tänka sig att en neutral ståndpunkt 

torde vara svår att hålla. Vem vill inte hjälpa de som har problem? Men genom att vara 

medvetna om problematiken har vi aktivt kunnat verka för ett objektivt synsätt.     
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3 Litteraturgenomgång 
 

 

3.1 Mikrokrediter 
 

 Mikrokreditavsnittet är tänkt att ge läsaren en översiktlig bild över vad mikrokrediter är och 

hur de fungerar. Eftersom mikrokrediter har en begränsad användning idag i Sverige har 

stora delar av avsnittet hämtats från hur dessa krediter fungerar utomlands.  Detta ger oss 

möjligheten att bättre beskriva hur det används och vilka effekter det har fått för 

kredittagarna. Avsnittet inleds med en beskrivning av Grameenbankens koncept och en kort 

jämförelse mellan Sverige och Bangladesh. Därefter återfinns ett avsnitt om målgrupper och 

ett om risk och ränta. Mikrokreditavsnittet avslutas med möjligheter och begränsningar. 

 

 

3.1.1 Grameenbanken i Bangladesh 
 

Grameenbanken, som var den första bank som införde mikrokrediter, arbetar enligt följande: 

 

Ett lokalt kontor upprättas som ska ha ansvar för att täcka mellan 15-22 byar på landsbygden. 

Banktjänstemännen inleder med att besöka byarna för att identifiera presumtiva kunder, men 

också för att förklara syftet med krediten, vilka tjänster de erbjuder samt hur banken arbetar 

(www.grameen-info.org-1). De presumtiva kunder som banktjänstemännen söker måste 

stämma överens med den målgrupp som Grameenbanken strävar efter att nå. Det handlar då 

om fattiga människor på landsbygden som har möjligheten att skapa självförsörjning om de 

får hjälp med kapital. Ett särskilt fokus är också att försöka eliminera den exploatering av 

fattiga som lånehajar utövar. (www.grameen-info.org-2) 

 

När den första inledande kontakten är klar och de kunder som kan bli föremål för 

Grameenbankens kredit är fastlagda bildas grupper om fem individer. Syftet med dessa 

grupper är att stärka individerna, främja solidariteten dem emellan samt att de på ett naturligt 

sätt ska ha någon att få hjälp av. Det kan då handla om praktisk hjälp och stöd vid 
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uppstartande av sina mikroverksamheter. Dessa grupper skapar också ett grupptryck som 

sätter press på låntagarna att sköta sig, något som är viktigt för Grameenbanken eftersom det 

krävs en hög återbetalningsgrad för att låneformen skall fungera.  

 

När väl gruppen är sammansatt är det endast två av de fem som får en kredit. Gruppen 

övervakas därefter i en månad för att säkerställa att alla bankens regler efterföljs. Om de två 

första låntagarna sköter sig och gör sina betalningar i tid under de första sex veckorna kan 

även de andra tre gruppmedlemmarna få en mikrokredit. Detta är något som också ökar 

grupptrycket och ger en naturlig övervakning. (www.grameen-info.org-1) 

 

Utöver själva lånen strävar Grameenbanken även efter att öka kredittagarnas sociala 

medvetenhet. Det handlar då om såväl politiska som sociala frågor, kvinnans roll, samt den 

fysiska infrastrukturen (latriner, husbyggnad, rent dricksvatten, utbildning, familjeplanering 

m.m.). Dessa frågor behandlas under de möten som Grameenbanken anordnar veckovis med 

kreditgrupperna (ibid). 

 

Utöver detta har Grameenbankens mikrokrediter vissa karakteristika: 

 

 Det är mycket små lån, som ges utan säkerhet till en ränta av 16% 

 Lånen återbetalas veckovis under ett år. 

 Huruvida en individ får ett andra lån beror till fullo på hur det första lånet sköts. 

 Individen skall starta en självvald verksamhet som genererar inkomster samt grundar 

sig på individens egen kunskap. 

 Tät övervakning både från gruppen och från banken krävs.  

 Stor vikt läggs vid disciplin vad gäller amorteringar, låntagarens ansvar betonas och 

press från gruppen ses också ha stor vikt. 

 Särskilda skyddsnät i form av obligatoriskt sparande samt en del frivilligt sparande. 

 Transparens i alla banktransaktioner. 

 

(ibid) 
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3.1.2 Jämförelse mellan länderna Bangladesh och Sverige. 
 
För att förstå varför Grameenbankens koncept har utvecklats till vad det är idag kan vi titta på 

de förutsättningar landet har. Eftersom studien syftar till att utveckla en modell för Sverige 

kommer vi här också att göra en kort jämförelse för att läsaren ska få en inblick i hur enorm 

skillnaden är mellan dessa två länder och därmed få en förståelse för varför man helt enkelt 

inte bara kan kopiera Grameenbankens koncept till Sverige.  

 

Grameenbanken inriktar sig som sagt på fattiga människor på landsbygden. Detta faller sig 

ganska naturligt då 77% av de 137 miljoner invånare som bor i landet är bosatta på 

landsbygden. Vidare är hela 63% av den arbetande befolkningen sysselsatta inom jordbruket 

(www.eia.doe.gov). 

 

Ser vi sedan på Sverige syns märkbara skillnader. 84% av svenskarna bor i tätort och den 

vanligaste sysselsättningen bland förvärvsarbetare i Sverige är vård och omsorg som tar 

473 000 personer i anspråk (www.scb.se). Bland de mer uppenbara skillnaderna hittar vi 

frågan om fattigdom. I Sverige finns helt enkelt inte samma typ av fattigdom som i 

Bangladesh där ungefär hälften av befolkningen lever på under en dollar per dag och 

arbetslösheten ligger på ca 40% (Lam 2006). Till detta ska läggas att demokratin i Bangladesh 

fortfarande är svag och de senaste 30 åren präglas av politisk instabilitet (ibid.). I Sverige har 

vi istället en tradition av demokrati och i vår regeringsform står det ”All makt utgår ifrån 

folket” (Sveriges rikes lag 2002). 

 

Men trots Sveriges långa historia av stabil demokrati och religionsfrihet finns det ändå 

människor som har problem. Vi inriktar oss i den här uppsatsen på invandrare som befinner 

sig i ett finansieringsutanförskap av olika anledningar (mer om detta under kap. 3.2) och vi 

vill med ovanstående kapitel förmedla de olikheter som finns mellan förutsättningarna för 

mikrokrediter i utlandet och mikrokrediter i Sverige. I bilaga 4 återfinns en lista över de 

aktörer som arbetar med mikrofinans i Sverige enligt det svenska mikrofinansnätverket samt 

enligt European Microfinance Network 
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3.1.3 Målgrupper 

 

Den typiska målgruppen för mikrokrediter är personer med mycket små eller inga inkomster, 

som på ett eller annat sätt saknar tillgång till finansiering (www.mikrofinans.nu-1). 

    

Grameenbanken har även som sin huvudmålgrupp angett kvinnor (Yunus & Jolis 1998). 

Muhammad Yunus själv menar att anledningen till att de främst riktar sig mot kvinnor var 

från början för att försöka motverka den diskriminering som utövades bland banker i 

Bangladesh. Bankerna var mycket ovilliga att låna ut pengar till kvinnor och krävde ofta 

istället att deras män skulle komma och ansöka om lån. Då Grameenbanken sedermera 

började ge lån åt kvinnor märkte de att de inte bara verkade som en motvikt till de banker som 

var ovilliga att låna ut till kvinnor utan även hade större samhällsnyttiga vinster. Detta 

berodde på att kvinnor i Bangladesh inte bara saknade kapital utan också i större utsträckning 

svälte och levde under större osäkerhet än männen. Och eftersom de var i än större behov av 

kapital än männen var de också villiga att arbeta hårdare och med större vilja. 

Grameenbanken märkte också skillnader i hur de fattiga kvinnorna spenderade sina pengar 

gentemot hur männen gjorde det. Kvinnorna tenderade att sätta familjen och barnen i första 

hand och hushållet i andra hand, något som männen sällan gjorde (Yunus & Jolis 1998).  

    

I en rapport gjord för ”CGAP Open Society Institute” och ”US agency for national 

developement” behandlas mikrokrediter i Europa. Författarna menar där att de målgrupper 

som finns tillgängliga för mikrokrediter kan delas upp i två grupper. Den första målgruppen 

hamnar inom det vida begreppet fattiga människor. Den andra målgruppen som diskuteras är 

alla de individer som saknar tillgång till de gängse finansiella tjänsterna eftersom de ses som 

”unbankable”. Den senare definitionen på målgrupp innebär en utökning av antalet kunder 

som kan ta del av mikrokrediter och omfattar då både fattiga människor samt också små- och 

mikroföretag (Foster, Green & Pytkowska 2003). De menar också att debatten kring 

mikrokrediter numera lutar mer åt den andra definitionen av målgrupp.  
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3.1.4 Risk och ränta 
 

Vad är risk? Bodie & Merton (2001) börjar med att göra en distinktion mellan risk och 

osäkerhet. Osäkerhet, menar de, är en okunskap om vad som kommer att inträffa i framtiden 

och risk är en osäkerhet som har betydelse för människors välfärd. De förklarar vidare att 

osäkerhet alltid är en del av begreppet risk, men dock ska poängteras att det finns osäkerhet 

utan att det innebär någon risk.  

    

Bankernas risktagande vid företagskrediter kan delas upp i två komponenter (Hallgren 2002) 

Risken vid betalningsinställelse. 

För att skydda sig mot denna risk tar banken säkerheter i form av pantbrev, 

företagsinteckningar och borgen. För att säkerheter ska fungera krävs dock att 

betalningsinställelsen är ett faktum.  

 

Risken för betalningsinställelse 

Bankerna skyddar sig mot den här typen av risk genom att endast ge krediter till de företag de 

bedömer kommer att överleva. Om en riktig bedömning av det kredittagande företaget gjorts 

kommer banken inte att behöva kontrollera om värdet av de säkerheter företaget lämnat har de 

värde de bedömts ha.  

 

Banker vill, utöver säkerheten också ha betalt för att de blir föremål för risk, denna 

kompensation tas ut i form av ränta som då verkar som en riskpremie. Ju högre risken är, 

desto högre blir riskpremien dvs. räntan. Räntan fungerar också som ett pris på det kapital 

som lånas ut. En krona idag är värd mer än en krona imorgon och räntan är ett sätt att 

kompensera att bankerna måste avstå från en alternativ placering (Hallgren 2002). 

    

De organisationer som sysslar med mikrokrediter är ofta ideella organisationer eller 

institutioner som ägs av låntagarna. I de fall där mikrokreditorganisationerna är kommersiella 

måste ansträngningar göras för att säkerställa att räntan är på en nivå som säkerställer dess 

överlevnad, snarare än en nivå som maximerar ägarnas vinst (www.grameen-info.org-4).  

Att hantera och administrera små lån tar lika stor tid i anspråk som för större lån. Detta 

innebär att kostnaden i procent av lånat belopp blir högre för småskalig finansiell verksamhet. 
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Därför måste en mikrofinansorganisation som ska täcka sina kostnader ta ut högre låneräntor 

än vad en vanlig bank gör för sina större lån. Detta är ändå att föredra för den som saknar 

tillgång till de vanliga bankernas utbud eftersom de andra alternativen som finns ofta är 

betydligt dyrare. Det kan t.ex. handla om att söka finansiering på den svarta marknaden 

(www.mikrofinans.nu-2). 

 

3.1.5 Möjligheter 
 

Grameenbankens filosofi baseras på tanken om att de fattiga har kunskaper och färdigheter 

som inte tas tillvara, eller som inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning. Därför vill de genom 

att tillhandahålla finansiering ge de fattiga en möjlighet att använda sig av sina kunskaper för 

att skapa självförsörjning (www.grameen-info.org-4). Självförsörjning är något som skapar 

positiva effekter hos entreprenören såväl som samhället. Dels behöver entreprenören inte ha 

en hög utbildning för att starta företag. Kunskaper som denne har tillägnat sig genom tradition 

och familj kan t.ex. räcka för att driva ett litet företag. Detta betyder att de som saknar 

traditionell skolning kan utveckla sina styrkor istället för att hållas tillbaka av sina svagheter. 

Självförsörjning innebär också en väg ut ur ett bidragsberoende och ett sätt för de som är 

utsatta för diskriminering p.g.a. hudfärg eller etnicitet en möjlighet till att förtjäna sitt 

uppehälle. Dessutom innebär ett företag att en individ kan stärka sin självkänsla (Yunus & 

Jolis 1998). 

    

Mikrolån har skapat möjligheten att ge fattiga tillgång till finansiella tjänster och därigenom 

skapa självförsörjning och möjlighet att ta sig ur fattigdom. Studier har visat att det finns ett 

antal positiva effekter av mikrokrediter (www.uncdf.org): 

 

 Hjälper hushåll att möta de basala behoven och skyddar mot risk. 

 Stärker kvinnors ställning i samhället genom att stödja deras delaktighet. 

 Förbättrar privatekonomin och skapar stabila och växande företag. 

 

Mikrokrediter kan också, om det bidrar till att skapa finansieringsmöjligheter till de som 

saknar denna tillgång, bidra till samhällsekonomiska vinster. En fungerande infrastruktur för 
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finansiering är nödvändig för ekonomisk tillväxt i alla ekonomier som lämnat den enkla 

byteshushållningen (www.sida.se-3). 

 

3.1.6 Begränsningar 
 

Sida anger att ett skäl till att fattiga människor står utanför den finansiella sektorn är att 

vanliga banker inte anser att fattiga människor är kreditvärdiga eftersom de i många fall inte 

äger tillräckliga säkerheter för lånen. De påpekar också att bankerna anser att 

administrationskostnaderna för många små belopp anses vara för höga (www.sida.se-2).  

    

Konceptet mikrokrediter har också begränsningar i den kundbas mot vilken konceptet kan 

vändas. Mikrokrediter är inte en låneform som skall erbjudas alla människor, det finns de som 

inte är lämpliga som mikrokreditkunder. De som är extremt fattiga och som saknar all form av 

inkomst, t.ex. hemlösa, bör inte beviljas den här typen av kredit. Att bevilja lån till dem skulle 

enbart innebära att de försätts i än större fattigdom med en tung skuldbörda eftersom de inte 

har någon möjlighet att betala tillbaka lånet. Dagens mikrokrediter kräver regelbundna 

betalningar av sina kunder samt en hög återbetalningsgrad. Även fast en individ eller en familj 

har perioder av betydande inkomster krävs det ett visst mått av regelbundenhet i deras 

inkomst för att de ska kunna möta det åtagande som mikrofinansorganisationerna kräver av 

dem. Vissa människor är helt enkelt för fattiga eller har för oregelbunden inkomst för att 

kunna ta del av mikrokrediter som de ser ut idag. De människor vi då talar om är den nedre 

percentilen av de personer som lever under gränsen för extrem fattigdom 

(www.microfinancegateway.org).  

    

Det finns exempel på situationer då statliga myndigheter och hjälporganisationer använder 

mikrokrediter som ett medel för att förhindra sociala problem som följer händelser som t.ex. 

översvämningar, och massavskedningar. Dessa organisationer har ofta sett mikrokrediter som 

ett fattigdomsreducerande verktyg och har därför väntat sig att det ska hjälpa då stora 

mängder människor har försatts i fattigdom.  Men faktum är att i dessa situationer fungerar 

mikrokrediter sällan. Som tumregel kan sägas att 98 % av de som beviljas mikrokrediter 

måste ”lyckas”. Med detta menas att 98 % av kredittagarna måste lyckas etablera ett mikro- 

eller småföretag för att mikrofinansorganisationens återbetalningsgrad ska bli tillräckligt hög 
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för att organisationen ska kunna fortleva. Det är orealistiskt att 98 % av människorna i 

exempelvis en översvämningskatastrof ska kunna lyckas med detta. Mikrokrediter fungerar 

bäst till de som har identifierat ett ekonomiskt hållbar idé och som har möjlighet att sätta 

denna i verket om de får tillgång till små medel av finansiering (ibid.). 

    

Kritik som riktats mot mikrofinansiering är risken för s.k. mission drift 

(www.mikrofinans.nu-3). Det handlar då om kommersiella aktörer som erbjuder 

mikrokrediter och som p.g.a. viljan att öka lönsamheten väljer att söka sig till mer välbärgade 

kunder. Detta gör att de som kräver de minsta beloppen missgynnas och kan bli helt utan lån. 

Risken för mission drift bli dock mindre om marknaden växer och konkurrensen ökar. 
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3.2 Nyföretagande 
 

Nedan redogör vi för olika aspekter av nyföretagande. Vi tar upp vikten av nyföretagande och 

effekterna det har för samhället och individen. Därefter tar vi enligt vårt syfte upp 

invandrares företagande och medföljande svårigheter, med betoning på 

finansieringssvårigheter. 

 

3.2.1 Vikten av nyföretagande 
 

Entreprenörskap har fått en allt större betydelse i det svenska samhället och detta till följd av 

ett antal utvecklingstendenser. Vi har t.ex. fått en ökad internationell konkurrens samtidigt 

som vi kan se stora förändringar i teknologi och näringslivsstruktur, vilket har gjort att nya 

företag växer fram i den så kallade nya ekonomin. Förändringstakten i samhället har alltså 

ökat dramatiskt och entreprenörskap tycks i detta sammanhang fått en allt större betydelse. 

Sverige behöver utveckla både nya och befintliga företag för att skapa ett ständigt pågående 

entreprenörskap och på detta sätt klara av en allt mer föränderlig värld (Landström, 2000). 

    

Enligt NUTEK (www.nutek.se-1) finns det ett antal anledningar till varför Sverige bör satsa 

på entreprenörskap: 

 

 Fler entreprenöriella individer innebär fler potentiella företagare. 
 
 Fler nya företag skapar ett mer differentierat och dynamiskt näringsliv, vilket minskar 

sårbarheten i Sveriges totala ekonomi. 
 
 Ett gynnsamt entreprenörsklimat behövs för utveckling och tillväxt i befintliga företag. 

 
 Även inom skola, föreningsliv och den sociala ekonomin är det viktigt med 

nyskapande och kreativitet. 
 

Nutek hävdar vidare att det faktum att det startas nya företag är en förutsättning för ett starkt 

och dynamiskt näringsliv då nya företag är grunden till förnyelse i näringslivet, både när det 

gäller nya innovatörer och när det gäller pressen på befintliga företag. Företagens förmåga att 

utveckla nya tjänster och produkter och att nå nya marknader är grunden till länders och 

regioners ekonomiska tillväxt (www.nutek.se-2). 



 

 27

3.2.2 Invandrares företagande 
 

Andelen unga arbetslösa är betydligt större bland personer med invandrarbakgrund än bland 

personer födda i Sverige av svenska föräldrar (www.arbetslivsinstitutet.se-1). Fredrik 

Hertzberg, forskare och etnolog vid arbetslivsinstitutet menar vidare att det är svårare för 

människor med etnisk bakgrund att få jobb då arbetsförmedlarna har en snäv kultursyn. Ett 

alternativ som de arbetslösa då har är att starta eget. 

    

Företag som startas av invandrare är en viktig del av Sveriges ekonomi och idag startas vart 

femte företag av en person med invandrarbakgrund (Den invandrade tillväxtkraften, 2005). 

Idag finns det cirka 70 000 företag i Sverige som drivs av invandrare och det motsvarar 

ungefär vart åttonde företag. Den höga siffran nyföretagande jämfört med befintliga företag 

drivna av personer med invandrarbakgrund visar att invandrares företagande blivit allt 

viktigare. Trots detta upplever ändå många invandrare svårigheter vid nyföretagande. Nutek 

har i sin rapport kommit fram till att en stor del av utrikes födda företagares svårigheter 

bottnar i särbehandling på grund av ursprung. Rapporten visar vidare att de utrikesfödda 

företagarna i större utsträckning än de svenska vill expandera (ibid.). Det finns dock ett antal 

hinder för tillväxt, både för invandrare och övriga företagare. I nedanstående tabell redovisas 

olika tillväxthinder och hur dessa skiljer sig mellan invandrare och övriga (Nutek-1, 2001). 

 

Hinder för tillväxt Invandrarbakgrund Övriga 

 

Konkurrens i branschen 38 %  36 % 
Begränsad efterfrågan 40 %  36 % 
Företagets lönsamhet 41 %  40 % 
Myndighetsregler m.m. 40 %  36 % 
Tillgång till lån 25 %  16 % 
Tillgång till externt 
ägarkapital  28 %  23 % 
Tillgång till lämplig 
arbetskraft  37 %  32 % 
Företagets 
ledningskompetens 8 %  9 %  
 

I ovanstående tabell syns tydligt att den största skillnaden mellan invandrare och övriga 

återfinns när det gäller tillgången till lån (Nutek-1 2001). Tabellen visar även att det finns 

skillnader i alla olika hinder som tas upp och anledningarna till dessa skillnader kan tänka sig 
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ha ett flertal orsaker. Personer med invandrarbakgrund har ibland inte samma möjligheter att 

få sin historik bekräftad. Dessa personer har även ofta mindre erfarenhet när det gäller att 

driva verksamhet i Sverige. Brister i det svenska språket och dålig förtrogenhet i relevanta 

koder kan göra att det är svårare att presentera en affärsidé och framtida planer på ett 

övertygande sätt. En ytterligare faktor som kan ses som en nackdel är det mindre kontaktnätet 

som personer med invandrarbakgrund kan ha jämfört med övriga. 

    

En ytterligare orsak som kan skapa hinder för invandrarföretagande är förekomsten av 

diskriminering (Nutek-1, 2001). I en undersökning som Svensk Handel presenterat svarade 24 

% av de tillfrågade att de upplevt diskriminering i sin egenskap som invandrarföretagare. 

    

Vidare kan vi dock förvänta oss att dessa skillnader skiljer sig mellan grupper av invandrare. 

Språkliga barriärer och kontaktnät bör variera med hur länge man vistats i Sverige. Det har 

t.ex. framkommit att första generationens invandrare upplever större svårigheter vid 

kapitalanskaffning än andra generationens invandrare. Vidare har det visat sig att det även 

finns skillnader i svårigheter mellan olika branscher. När det gäller finansieringsfrågan som 

ett hinder upplevs denna vara störst i sektorerna transport och kommunikation samt handel, 

hotell och restaurang. Studier har visat att personer med invandrarbakgrund är 

överrepresenterade i dessa sektorer, men även med hänsyn taget till detta kvarstår resultatet 

att invandrarföretagare ser bristande tillgång till lån som ett hinder för tillväxt (ibid.). 

    

3.2.3 Finansieringssvårigheter för invandrare 
 

Det har gjorts ett flertal utredningar som visar att företagare med invandrarbakgrund har 

svårare att erhålla finansiering till start och utveckling av sitt företags verksamhet än etniska 

svenskar (Nutek-1, 2001).  

    

För att kunna starta ett företag krävs dock kapital, vilket kan vara svårt att få tillgång till vid 

uppstartandet av ett företag (SOU 1999:49). Entreprenören har inför starten endast visioner 

och planer på hur verksamheten kommer att se ut och det kan vara svårt att övertyga 

kreditgivare att planerna kommer att uppfyllas. För personer med invandrarbakgrund är 

kapitalanskaffningen särskilt svår. De saknar ofta stabila bankkontakter och reala säkerheter 
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vilket gjort att de ofta varit tvungna att finansiera sin verksamhet på annat sätt än genom 

krediter.    

 

Bankernas utlåning regleras av olika lagar och regler, en av dessa är bankrörelselagen som 

anger att kredit endast får ges om låntagaren kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. 

Dessutom krävs betryggande säkerhet, något som banken dock kan avstå från om det 

föreligger särskilda skäl. Eftersom bankerna är helt avgörande för nyföretagandet i landet 

föreslår banklagskomittén att det ska vara fritt för bankerna att lämna krediter till vem som 

helst så länge inte bankernas förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. Man vill alltså 

ta bort kravet på att låntagarna måste fullgöra sina låneförbindelser (SOU 1999:49). Ett 

ytterligare faktum som hämmar nyföretagandet är synen på små lån, dessa anses ofta inte vara 

tillräckligt lönsamma för banker att hantera och avslås därmed. Då det är just små lån som 

oftast efterfrågas vid uppstartandet av ett företag är detta ett ytterligare hinder för invandrare 

som vill starta företag.                                  

    

Då man talar om finansiering är det viktigt att betona att inte alla företag vill växa, d.v.s. att 

många nöjer sig med en småskalig verksamhet. Dessa företag brukar kallas 

”levebrödsföretag” och utgör en stor del av samtliga företag. Om man har tillväxtambitioner 

däremot så är extern finansiering en förutsättning. Tillväxtviljan mellan invandrare och övriga 

företagare skiljer sig något åt, bland invandrare vill 56 % inte växa medan bland övriga är 

denna siffra något högre, 61 %. Detta visar att kapitalbehovet är något högre hos invandrare 

då de i högre grad vill att sina företag skall växa (Nutek 2001-1). 

    

Det finns stora skillnader i orsakerna till egenföretagande mellan etniska svenskar och 

individer med invandrarbakgrund. De invandrare som är födda utomlands har i högre grad 

startat sin verksamhet för att ta sig ur arbetslöshet (Nutek 2001-2).  

    

Det finns dock andra sätt att skaffa kapital än att låna pengar från ett finansieringsinstitut. 

Enligt Svensk Handel finns det stora skillnader mellan svenskfödda och invandrare när det 

gäller hur man skaffar ekonomiska medel till att starta sin verksamhet. Att använda släkt och 

vänner som finansieringshjälp är av stor betydelse för invandrarföretagare (ibid.). Cirka 41 % 

menar att ekonomisk assistans från familjen varit en viktig finansieringskälla vid 

uppstartandet. Motsvarande siffra för svenskfödda är endast 14 %. Ovanstående siffror kan 
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vara ett positivt exempel på hur etniska nätverk bidrar till att skaffa fram resurser men det kan 

också visa på att det verkligen finns problem som tvingar fram andra lösningar som kanske 

inte alltid är bäst för den enskilde företagaren. 

 

3.3 Reflektioner kring litteraturgenomgången 
 

Kapitlet har visat att mikrokrediter är ett framgångsrikt koncept i tredje världen och har hjälpt 

miljoner människor att ta sig ur fattigdom genom självförsörjning. Mikrokrediter riktas till 

fattiga människor eller människor som saknar tillgång till finansiella tjänster och som har 

identifierat en ekonomiskt hållbar affärsidé. I Sverige upplever invandrare i högre grad än 

svenskar svårighet vid finansiering av sin verksamhet. Orsakerna till detta är ofta inte 

diskriminering utan exempelvis brist på historik och sämre kunskaper i svensk praxis och det 

svenska språket kan göra det svårare att lägga fram en affärsidé på ett bra sätt.  

    

Eftersom administrationskostnaderna är lika höga som för större lån är ett mikrolån 

procentuellt sett dyrare och därmed är även räntan högre. Detta tillsammans med att fattiga 

människor inte anses kreditvärdiga gör att vanliga banker ofta anser att kostnad och risk är för 

stor för att kunna erbjuda mikrokrediter. De svårigheter som möter invandrare då de söker 

finansiering gör att de ofta söker andra finansieringsalternativ, exempelvis lån från släkt och 

vänner.  

 

Sammanfattningsvis har litteraturgenomgången visat att vissa invandrare befinner sig i en 

situation av finansieringsutanförskap samt att mikrokrediter utomlands har använts för att 

motverka just ett sådant utanförskap.  
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4 Empiri 
 

Det här kapitlet inleds med en presentation av de organisationer vi intervjuat. Därefter följer 

en sammanställning av det material vi har samlat in genom intervjuerna. De huvudrubriker 

sammanställningen behandlar är invandrares företagande och mikrokrediter. 

 

4.1 Invandrares företagande 
 

Enligt Darja på IFS startas idag cirka 1000 företag i Malmö per år varav 30 % startas av 

personer med invandrarbakgrund. Hon menar vidare att arbetslöshet som enskild anledning 

till att starta eget är relativt ovanligt och att det snarare är så att arbetslöshet ger en ”kick” till 

att förverkliga redan befintliga idéer. Joyce och PITEM-projektet hon arbetar med inriktar sig 

bara på invandrarkvinnor och hon anser att den största anledningen till att invandrarkvinnor 

startar företag är just arbetslöshet. Darja berättar också att den otrygghet som många svenskar 

känner inför att starta företag ofta inte finns hos invandrare. Detta beror på att de i många fall 

kommer från en tillvaro där anställningstrygghet är relativt begränsat och därför känns det inte 

skrämmande att starta eget.  

       

Joyce berättar att många invandrarkvinnor är rädda för att starta företag och därmed ge upp 

den trygghet de har. Det kan handla om att gå ifrån ett socialbidragsberoende med något som 

kan liknas vid en fast inkomst till att bli egenföretagare och inte längre ha tillgång till det 

sociala skyddsnätet. Vidare menar hon att många är rädda för att deras idéer inte håller eller 

går att genomföra. Många har hört via familj eller vänner hur svårt det är att t.ex. få 

finansiering och blir därmed avskräckta att ens försöka. Ett ytterligare problem som försvårar 

för invandrare som vill starta företag är att när de väl startat eget står de helt utelämnade och 

måste sköta kontakt med myndighet etc. helt själva vilket kan vara svårt på grund av t.ex. 

språkbarriärer. 

    

De flesta entreprenörer som Darja kommit i kontakt med är inte ute efter att skapa stora 

företag utan det handlar mest om levebrödsföretag och syftet är självförsörjning. 
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Darja anser vidare att det finns allmänna fördomar kring invandrarföretagande, på vissa håll 

förknippas ovanstående med svartjobb och fusk, något som hon menar är oberättigat. Hon 

berättar vidare att det är viktigt att främja nyföretagande bland invandrare då hon till viss del 

upplever det som om dessa företag inte alltid räknas och att de inte anses bidra med något. 

Det är därför viktigt att framhäva goda exempel på företag som har lyckats. Det är givetvis 

också viktigt för samhället när det gäller de skatteintäkter och den allmänna nytta som dessa 

företag kan frambringa. 

 

4.2.1 Förutsättningar för invandrarföretagande 
 

Darja på IFS och Joyce från PITEM säger att ett av de största problemen som möter en 

invandrare som vill starta en ny verksamhet är att de saknar adekvat kunskap om vad som 

krävs i Sverige. Det kan handla om vilka företagsformer som finns och kravet för dessa, var 

man bör vända sig för finansiering, vilka regler som gäller för anställningar och skatt m.m. Ett 

ytterligare hinder som många invandrare som söker sig till IFS upplever är svårigheten att 

skaffa finansiering 

    

Darja säger också att det är svårt att vara ny entreprenör i Sverige då kulturen och behoven 

varierar avsevärt från deras hemländer. Det kan vara svårt att veta vad som går att sälja, eller 

vilka tjänster som efterfrågas när man inte hunnit bli en del av den svenska kulturen. Darja 

berättar att hon själv varit med om tillfällen då entreprenörer träffat henne och frågat vad de 

skulle kunna göra. Hon berättar även om att det förekommer informationsträffar i IFS regi där 

det sker föreläsningar om trender m.m. med syftet att uppmuntra till entreprenörskap och att 

informera om vad som kan vara gångbart i Sverige. Darja berättar även att det är vanligt att 

invandrare startar företag, liknande de som deras landsmän tidigare har gjort.  

    

Joyce anser att invandrares affärsidéer ofta inte passar in i den gängse normen som tillämpas 

av finansiärer och att de därför nekas finansiering. Därmed menar hon att det handlar om en 

attitydfråga utifrån finansiärernas synpunkt. 

    

När det gäller regelrätt diskriminering tror både Darja och Joyce att det helt klart är ett 

problem men att begreppet även kan utnyttjas när man inte får som man vill.  
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4.2.2 Förutsättningar för finansiering 

 

Gunnar på Almi säger att etniska minoriteter inte är föremål för någon särbehandling hos 

Almi, varken positiv eller negativ. Varje verksamhetsidé behandlas likadant, varför han inte 

ser att en person av en etnisk minoritet skulle ha svårare för att få finansiering hos Almi än en 

etnisk svensk, detta är något som även Kristoffer på Ekobanken poängterar. Gunnar berättar 

också att den enda skillnaden på affärsidéer han ser hos etniska minoriteter och svenskar är att 

de förra i högre grad startar verksamheter inom detaljhandeln samt att de oftare söker 

finansiering hos släkt och vänner. Dock betonar han att en invandrare kan ha mindre 

kunskaper om hur man söker finansiering i Sverige, då kan Almi erbjuda särskild hjälp i form 

av rådgivning och handledning. Detta är något som Darja på IFS också pekar på. Hon menar 

att en stor anledning till att invandrare inte får finansiering är just att de saknar den 

nödvändiga kunskapen om vilka krav på affärsplaner, budget m.m. banker och 

finansieringsinstitut kräver för att bevilja lån. Hon upplever också att de invandrare hon har 

kontakt med ofta har fått felaktig information om vad det är som krävs för att få ett lån 

beviljat, något som försvårar sökandet efter finansiering.  

    

Darja berättar vidare att många invandrare upplever att det är avsevärt enklare att få ett lån 

beviljat efter företaget har startat, eftersom de då har konkret information om verksamheten 

och hur den har lyckats. Dessutom kan bankerna då få information om vilket engagemang 

som entreprenören har lagt ned i sin verksamhet, vilken betalningsförmåga han har m.m., 

uppgifter som de annars saknar. Kristoffer på Ekobanken menar också att information om 

entreprenörens historia spelar stor roll då denne söker finansiering. Han betonar dock att då 

adekvata säkerheter kan uppvisas är det inget krav från Ekobankens sida att historiska data 

skall finnas. Han fortsätter med att berätta att det som Ekobanken tittar på då entreprenörer 

söker finansiering är vad pengarna skall användas till, eftersom Ekobanken försöker hålla en 

viss profil vad gäller exempelvis ekologi och miljö. Han berättar också att ett mål som t.ex. 

invandrares integration faller inom ramen för den sociala ekonomi som Ekobanken vill 

främja.   
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4.3 Mikrokrediter  
 

Almi kallar sina mikrokrediter för minilån och menar därmed lån som uppgår till högst 50 000 

kr. Ett typiskt minilån har en löptid på fyra år där de första sex månaderna är helt 

amorteringsfria. Nämnas bör också att Almi inte kräver någon säkerhet för sina minilån. 

Almi´s ränta ligger något över en genomsnittlig bankränta för att kompensera för den högre 

risken samt för att inte konkurrera med bankerna. För närvarande ligger Almi´s basränta på ca 

3,25 % och detta är den ränta som gäller första året för lån. Resterande tid gäller basränta plus 

ett tillägg, totalt ca 7,25 %. Almi är ett komplement till finansieringsmarknaden och att 

vanliga banker enligt lag måste kräva säkerhet. Trots den högre risken Almi är föremål för har 

de en återbetalningsgrad runt 95 % på sina minilån, något som är likvärdigt med deras övriga 

lån.  

    

Det typiska företaget som söker lån hos Almi har under 10 anställda, han fortsätter även med 

att berätta vad Almi tittar på hos de företag som söker finansiering. Företaget måste bl.a. ha en 

hållbar affärsidé och en budget, men även entreprenören själv spelar stor roll. Det kan då 

handla om vilken personlighet entreprenören har, vilken yrkeserfarenhet och vilken 

branscherfarenhet entreprenören har. Respondenten sade ”Bara för att man har arbetat på ett 

bageri betyder det inte att man kan baka, därför är det viktigt att vi ser vilka kunskaper 

entreprenören har och inte bara vilken yrkeserfarenhet denne har”. Han nämner också att 

orsakerna till varför entreprenören väljer att starta en verksamhet har betydelse och nämner att 

de föredrar någon som vill vara ”sin egen” och verkligen kämpar för det än någon som ser en 

egen verksamhet som ett sätt att fly arbetslösheten.  

    

Darja berättar att IFS hjälpt till att förmedla 5 minilån i år och hitintills ser det ut som om de 

olika företagen är igång och går bra.    

 

Ekobanken följer EU´s definition på mikrokrediter vilket är lån som understiger 25´000 Euro. 

De krav de ställer på en entreprenör som söker mikrolån skiljer sig inte från deras övriga lån, 

vilket innebär att godtagbar säkerhet måste lämnas. Ca 65% av antalet utlåningar i Ekobanken 

är mikrokrediter. Räntan på dessa är hos Ekobanken beroende av styrkan på säkerheterna som 

entreprenören lämnar. Kristoffer berättar att räntan för närvarande ligger mellan ca 3% och 
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7%. Till skillnad från Almi lämnar Ekobanken inga lån utan säkerhet. En möjlig lösning för 

de som saknar säkerheter har Kristoffer sett i de nätverkskrediter som används av vissa 

låntagare. Det innebär att personer utan reala säkerheter går i borgen för varandra, och på så 

vis blir varandras säkerheter. Ofta handlar det då om mindre grupper om ca 4-5 personer.  

 

4.3.1 Målgrupper 
 

Almi som finansieringsinstitut riktar sig till alla entreprenörer och etablerade företag i SME 

(Small and Medium Sized Companies) kategorin, vilket betyder företag med upp till 250 

anställda. Dock poängterar Gunnar att de företag som främst söker finansiering hos Almi är 

de som har mindre än tio anställda. När man söker finansiering krävs av Almi att det finns 

affärsplan, handlingsplan, budget m.m. Minilånet är anpassat efter de som har mindre 

kapitalbehov och har svårt att få annan finansiering. 

    

IFS riktar sig precis som namnet säger till personer med invandrarbakgrund och med detta 

inbegrips alla världens länder. Darja säger att en vanlig missuppfattning är att man inte räknar 

människor från andra västländer som invandrare. Syftet är att underlätta för invandrare att 

starta företag, därmed inte sagt att de inte har höga krav på sina kunder. Darja berättar att det 

måste finnas en hållbar idé i grunden som kan utvecklas till en affärsverksamhet och detta 

kräver vilja och hårt arbete. 

    

PITEM riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund och deras mål är att hjälpa dessa 

kvinnor att uppnå självförsörjning.  

    

Ekobanken arbetar med etisk placering, således är deras målgrupp verksamheter och 

entreprenörer som tillhör den sociala ekonomin och/eller har ekologiska mål. Kristoffer menar 

att utlåning till invandrare kan vara ett sätt att främja mångfald varför det hamnar under 

begreppet social ekonomi. Med den sociala ekonomi och de ekologiska målen som ledstjärna 

blir entreprenörens lönsamhet sekundär. Kristoffer säger ”ett företag behöver inte vara en 

vinstmaskin, lönsamheten är inte det viktigaste”.  
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4.3.2 Möjligheter 
 

Darja på IFS tror att trots den ringa summa ett minilån utgör kan det vara en bra lösning för 

t.ex. tjänsteföretag där man kanske behöver en dator eller marknadsföringsmaterial.  Att ha 

beviljats ett minilån och sedan kunna visa att man kan sköta det bra kan även öka 

möjligheterna till vanliga banklån i framtiden. Att få ett lån vid uppstartandet av ett företag 

kan vara mycket svårt men om man visar att företaget går bra efter det så är det enligt Darja 

ofta inga problem att få ett banklån beviljat. Man skall dock inte förringa mikrolånen och tro 

att det är lätt att få dem eller att vem som helst kan gå in och begära finansiering. Det är lika 

hårda krav på minilånen som på de vanliga lånen med undantag från att det inte krävs någon 

säkerhet i form av kapital. 

   

Joyce från PITEM framhåller mikrolån som en bra lösning för vissa och då särskilt kvinnor. 

Det kan också vara ett sätt att komma igång med sitt företag och kunna visa för andra att man 

klarar av det och därigenom underlätta den fortsatta verksamheten. I ett nytt PITEM projekt 

försöker man underlätta ytterligare för invandrarkvinnorna genom att erbjuda 

nätverkskrediter. Grupper om 4-5 kvinnor bildas som kan stötta varandra och ge varandra 

mod till att genomföra sina idéer. Alla kvinnor tar sina egna lån och hela gruppen står för 

säkerheten, de går alltså i borgen för varandra. Detta är ett koncept som hämtats från den 

berömda Grameen banken i Bangladesh och som där nått stor framgång. 

    

Kristoffer på Ekobanken menar att de möjligheter som mikrokrediter har i Sverige skiljer sig 

avsevärt från hur det ser ut utomlands. Han fortsätter med att konstatera att utomlands handlar 

mikrokrediter om att bekämpa fattigdom. Men eftersom det inte finns den grad av fattigdom i 

Sverige som existerar idag i tredje världen handlar det istället om att motverka det 

finansieringsutanförskap som finns.  

 

4.3.3 Begränsningar 
 

De personer med invandrarbakgrund som söker sig till IFS med hopp om hjälp vid 

finansiering är ofta i behov av belopp mellan 50´000 och 500´000 och det vanligaste 

lånebeloppet är cirka 250´000. Darja anser att det visar att minilån är en något begränsad 
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lösning då maxbeloppet är 50´000 kronor och därmed passar inte konceptet alla 

företagsstarter då summan är relativt liten. Minilån är helt enkelt inte en helhetslösning som 

löser alla problem. Darja berättar också att IFS inte har gått ut så starkt för att marknadsföra 

just minilån, dels för att det inte finns tillräckligt med pengar för att annonsera dels för att det 

helt enkelt skulle skapa en anstormning av entreprenörer som det inte finns tillräckligt med 

resurser för att hantera.  

    

Joyce från PITEM menar att mikrolån inte passar alla affärsidéer då det ju är en begränsad 

summa och då uppstartandet av ett företag ofta kräver ett större initialkapital. Ett större 

problem ändå är det faktum att små lån helt enkelt inte ses som lönsamt av 

finansieringsinstituten och att intresset är mycket dåligt från de statliga myndigheternas sida. 

Näringslivsdepartementet har t.ex. ingen policy gällande mikrokrediter även då konceptet fått 

sådant gensvar i många övriga europeiska länder. Joyce tror att mikrokrediter mycket väl kan 

fungera men att det handlar om en attitydfråga, både från myndigheternas och finansiärernas 

sida. 

    

Kristoffer på Ekobanken nämner att en nackdel med mikrokrediter är att de kostar mycket. 

Han menar att de företag som söker mikrokrediter ofta är förhållandevis nya entreprenörer, 

vilket innebär att de kräver mer handläggning än andra. Det kan handla om t.ex. hjälp med 

bokföring, svensk praxis och formalia.  

 

4.4 Reflektioner kring empirin 
 

Empirin har visat att invandrare upplever svårigheter att skaffa finansiering när de vill starta 

företag. Orsaker som nämnts till detta är bl.a. avsaknaden av adekvat kunskap, 

kulturskillnader, avsaknad av historia, men även att det ibland kan handla om en attitydfråga 

utifrån finansiärens synpunkt. Ovanstående problem gör att rådgivning och handledning är 

mycket viktigt.  

    

Något som också framgått av empirin är att invandrare ofta upplever det enklare att skaffa 

finansiering efter det att deras verksamheter startat. Empirin har visat att mikrokrediter som 

uppgår till ett belopp av max 50´000 kr ofta kan vara otillräckliga. Dock har det påpekats att 
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en mikrokredit kan vara ett bra sätt för en entreprenör att skaffa sig en historia och därmed 

förenkla vid senare låneansökningar.  

    

Något som respondenterna har betonat är att mikrokrediter inte på något sätt är lättare att få 

utan det ställs lika höga krav på affärsidé som för vanliga lån. I Almis fall krävs dock ingen 

säkerhet medan Ekobanken kräver detta. Ett sätt att lösa säkerheter för de invandrare som inte 

har någon kan vara nätverkskrediter.  
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5. Analys och slutsatser 
 

I det här kapitlet kommer vi att analysera de data vi samlat in. I enlighet med vårt syfte har vi 

här skapat en modell för hur mikrokrediter skulle kunna se ut i Sverige. Vi inleder med att 

kort beskriva delarna i modellen och sedan följer närmare beskrivning av hur vi har tagit 

fram den.  

 

 

5.1 Grundläggande om modellen 
 

Rådgivning 

Gemensamt för alla respondenter är att de talar om många typer av kunskapsproblem för 

invandrare då de söker finansiering. Det är inte enkelt att komma till ett nytt land och genast 

finna sig insatt i alla de regler och rekommendationer som styr. Därför har vi valt att sätta 

rådgivning som en central funktion i denna modell.  

 

Urval 

Urvalet är så att säga början i tidslinjen (sett ur mikrofinansorganisationens synpunkt). Det är 

här urvalet av entreprenörer som ska få ta del av mikrokrediten görs och de som inte har en 

hållbar affärsidé sållas bort. 

 

Finansiering 

Själva finansieringsformen mikrokrediter. Summan väljer vi att sätta till 50’000 kr i enlighet 

med Almis norm för minilån. Någon säkerhet för detta lån ska inte behövas. Beloppet bör 

även kunna sträckas upp till EU:s norm för mikrolån, dvs. 250´000kr. Då behövs dock en 

godtagbar säkerhet, exempelvis i form av nätverkskrediter.  

 

Uppföljning 

För att säkerställa organisationens fortlevnad är det nödvändigt med en hög återbetalningsgrad 

och därmed är det önskvärt att så många nystartade verksamheter som möjligt ”lyckas”. Dvs. 

att de har en intjäningsförmåga som säkerställer deras egen fortlevnad. Därför har vi valt att 
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lägga till uppföljning i modellen, vilket syftar till att hjälpa företagen som fått lån även efter 

lånet är beviljat.  

 

Återkoppling 

För att ytterligare stärka modellens hållbarhet har vi valt att införa en återkoppling mellan de 

som har startat företag i mikrofinansorganisationens regi och de nya entreprenörer som söker 

finansiering. Tanken är att de ska fungera som mentorer för de nya entreprenörerna och hjälpa 

dem med den kunskap de själva har erhållit genom sin verksamhet. Den kunskap som bildas 

återanvänds på så vis i organisationen och ett ständigt lärande införs.  

 

 
Fig 2 Mikrokreditmodell utifrån invandrares behov 

5.2 Urval 
 

Den typiska målgruppen för mikrokrediter i utlandet är personer med mycket små eller inga 

inkomster som på ett eller annat sätt saknar tillgång till finansiering (www.mikrofinans.nu-1). 

Bland de respondenter vi har intervjuat är det ingen som anger människor utan inkomst som 

sin direkta målgrupp. IFS riktar sig helt till invandrare liksom Pitem som dessutom snävat ned 

målgruppen till invandrarkvinnor. Almi vänder sig till alla entreprenörer och etablerade 

företag i SME kategorin (upp till 250 anställda) och Ekobanken vänder sig mot entreprenörer 
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som går i linje med deras etiska koncept. Sverige har inte samma mängd fattiga människor 

som exemplevis Bangladesh, eller för all del vissa länder i Östeuropa, men finns det ändå ett 

behov av mikrokrediter? Ja, det finns ett behov. Empirin har visat att invandrare har problem 

när de söker finansiering som etniska svenskar saknar. Detta medför att de har en begränsning 

i tillgången till finansiering som inte svenskar har. Som bekant är detta en av de saker som 

mikrokreditinstitut i utlandet försöker bekämpa med mikrokrediter. I Sverige kan det aldrig 

handla om fattigdomsbekämpning på samma sätt som i tredje världen men 

finansieringsutanförskapet är en verklighet även i Sverige för vissa invandrare. Dessa torde 

rimligtvis vara i behov av en finansieringsform som tar hänsyn till deras speciella behov.  

Men vilka är då anledningarna till detta finansieringsutanförskap? Darja och Joyce tar båda 

upp bristande kunskap som ett problem för invandrare då de vill starta företag. Det kan t.ex. 

handla om vilka krav som ställs på affärsplaner, budget m.m. Något som också bekräftas av 

Nutek som beskriver det som en ”dålig förtrogenhet i relevanta koder”. Nutek tar också upp 

bristen på historik som en svårighet som möter invandrare (Nutek-1 2001), vilket även 

respondenterna har påpekat som ett hinder då invandrare söker finansiering. Joyce och Darja 

menar också att ett mikrolån kan vara en bra start för att bygga upp en historia och visa att 

man är kreditvärdig. En ytterligare anledning till finansieringsutanförskapet är diskriminering. 

Enligt Nuteks undersökning (Nutek-1 2001) svarade 24% av de tillfrågade att de upplevt 

diskriminering i egenskap av invandrarföretagande. Joyce säger att det är ett stort problem 

och att det ofta handlar om en attitydfråga hos kreditgivarna -att de kategoriskt nekar lån till 

vissa idéer för att de inte faller inom de gängse normerna. Darja håller med om att det är ett 

problem men pekar också på att begreppet kan utnyttjas då man inte får sitt lån beviljat.  

    

När man talar om urval är det viktigt att nämna att det inte är ett koncept för alla människor. 

Mikrokrediter fungerar bäst för de som har identifierat en hållbar affärsidé och som har 

möjlighet att sätta denna i verket om de får tillgång till små medel av finansiering 

(www.microfinancegateway.org) Detta menar även respondenterna och Darja på IFS säger 

även att det krävs ”vilja och hårt arbete”. Mikrokrediter skall inte vara ett bidrag som ges till 

alla som ber om det, utan det ska finnas en verksamhet med en bra idé i grunden.  

    

Det urval vi vill framhålla i vår modell grundar sig dels på litteraturgenomgången och dels på 

det respondenterna har sagt. Det kan sammanfattas på följande sätt: 
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Mikrolån skall ges till de invandrare som befinner sig i ett finansieringsutanförskap och som 

har identifierat en hållbar affärsidé som går att genomföra med hjälp av små medel av 

finansiering. 

 

5.3 Finansiering 
 

Grameenbankens mikrokredit utgörs av väldigt små summor, ofta bara någon eller några 

hundralappar (www.grameen-info.org-3). I Sverige är det dock omöjligt att starta en 

verksamhet med hjälp av så lite pengar. Almi har satt maxbeloppet för sin motsvarighet, 

minilån, till maximalt 50´000 kr vilket enligt Gunnar är tillräckligt för vissa branscher, om än 

inte alla. Ekobanken väljer istället att följa den Europeiska definitionen på mikrolån och 

erbjuda summor upp till 250´000kr. Almi kräver ingen säkerhet för sina lån, det gör däremot 

Ekobanken. Gunnar på Almi anger också att deras uppgift är att vara ett komplement till 

finansmarknaden och att de pga. högre risk också tar ut en högre ränta än de vanliga 

bankerna. Dock borde ett lån utan säkerhet vara bättre för den målgrupp vi definierade i 

föregående avsnitt eftersom dessa entreprenörer ofta saknar just säkerheter.  

    

I modellen ovan är en kompromiss mellan den europeiska definitionen på mikrolån och Almis 

definition lämplig. Lånesumman som erbjuds sträcker sig upp till 250´000 kr eftersom 

empirin har visat att 50´000 kr ofta är ett för litet belopp för många branscher. Dessutom 

påpekar Darja att det vanligaste beloppet som söks av invandrare som vill starta företag är 

250´000. För lånen under 50´000 kr skall det, i likhet med Almi, inte krävas någon säkerhet. 

Men för lånen däröver ska betryggande säkerhet kunna lämnas. Det är för många invandrare 

ett problem att ställa säkerheter och därför vill vi i modellen implementera vad Joyce och 

Kristoffer kallar nätverkskrediter. De invandrare som saknar säkerheter går i borgen för 

varandra i grupper om ca 5 personer och blir på så vis varandras säkerheter. Ett koncept som i 

vissa fall liknar det som Grameenbanken använder sig av och därför ger entreprenörerna ett 

incitament i form av grupptryck att klara av sitt lån. 

    

Räntan på lånet bör också ligga över den gängse marknadsräntan, detta eftersom små lån tar 

lika stor tid i anspråk då det gäller hantering och administration, något som Kristoffer pekar 

på. Den procentuella kostnaden blir därmed högre än för större lån, vilket måste kompenseras 
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med högre ränta. Kristoffer nämner också att de entreprenörer som söker mikrolån ofta är 

förhållandevis nya företagare vilket innebär att de kräver mer handläggning än andra, vilket 

ytterligare drar upp kostnaderna. Detta borde verkligen vara fallet i modellen ovan då 

rådgivning är en sådan central del, vilket också motiverar en högre ränta. Dock har 

Grameenbanken poängterat att räntan för kommersiella mikrokreditorganisationer bör ligga 

på en nivå som säkerställer organisationens överlevnad, snarare än maximerar ägarnas vinst 

(www.grameen-info.org-4).  

 

5.4 Uppföljning 
 

Joyce menar att invandrare står helt utelämnade åt sig själva efter att de väl startat sin 

verksamhet. Därför ingår också uppföljning i modellen. Denna aktivitet syftar till att ge stöd 

och hjälp till de invandrare som fått sin kredit beviljad och som har kommit igång med sin 

verksamhet. Det ligger i mikrokreditorganisationens bästa intresse att entreprenören lyckas 

skapa en ekonomiskt hållbar situation i sitt företag eftersom förekomsten av säkerheter är 

knapp. Som tumregel kan man säga att 98% av företagen som får mikrokrediter måste 

”lyckas”. Dvs. att 98% av låntagarna måste lyckas etablera ett ekonomiskt hållbart företag för 

att säkra organisationens fortlevnad (www.microfinancegateway.org). Almi har för sina lån en 

återbetalningsgrad på 95% vilket inte skiljer sig från deras övriga lån. Joyce nämner att 

svårigheterna som möter en invandrare som har startat ett företag främst är kontakter med 

myndigheter m.m. som försvåras på grund av språksvårigheter. Sådana svårigheter borde 

kunna överbryggas med hjälp och rådgivning via uppföljning.  

 

5.5 Rådgivning 
 

Genom hela processen i modellen är rådgivning av största vikt. Den empiri som har insamlats 

visar att problemen som invandrare har främst grundar sig i okunskap. Darja och Joyce 

nämner båda att kunskapen om vad som krävs för att starta företag i Sverige är knapp hos 

många invandrare. Detta får även stöd i Nuteks undersökning som visar att svårigheter med 

att på ett adekvat sätt presentera sin affärsidé, brister i det svenska språket och dålig 

förtrogenhet i de svenska koderna alla är skäl till varför invandrare har svårare än svenskar att 

erhålla lån och starta företag (Nutek-1 2001). Genom en rådgivningsfunktion där hjälp 
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tillhandahålls inom dessa områden skulle dessa problem minska. Almi, IFS och Pitem arbetar 

alla med att ge rådgivning och handledning till invandrare som vill starta företag. Främst 

handlar det då om den initiala fasen, från idé till kapitalanskaffning. I modellen ovan betonas 

vikten av rådgivning även i det senare steget ”uppföljning”. Som Joyce sade så försvinner inte 

problemen efter att företaget har startats, utan entreprenören kan fortfarande behöva hjälp i sin 

kontakt med myndigheter m.m.  

 

5.6 Återkoppling 
 

Återkoppling kan sägas vara en utvidgning av begreppet rådgivning. I modellen står 

återkoppling för en återanvändning av den kunskap som invandrare har erhållit genom sina 

verksamheter. Genom att mikrokreditorganisationen följer upp entreprenörernas företag även 

efter de har startat kan kontakter mellan befintliga entreprenörer och nya entreprenörer 

skapas. Detta möjliggör en kunskapsöverföring där de invandrare som ”lyckats” kan berätta 

om vilka problem de stötte på när de var i uppstartsfasen samt hur de gick tillväga för att lösa 

dem. Detta kan även bidra till att stärka en positiv bild av invandrarföretagande då man 

framhäver goda exempel. Något som Darja påpekar är viktigt. Denna kunskapsöverföring ger 

grunden till ett kontinuerligt lärande samt en djupare förståelse för hur problemen upplevs och 

hur de kan övervinnas. Ett förslag kan vara ett slags mentorskap där varje ny entreprenör får 

en personlig mentor som hjälper dem med frågor och problem. Detta skulle också innebära en 

viss avlastning för mikrokreditorganisationen.  

 

5.7 Avslutning 
 

För att återknyta till vår problemformulering:  

 

”Går det att använda sig av mikrokrediter i en svensk kontext för att underlätta för 

invandrare som söker kapital.” 

 

Ja, det har visat sig att mikrokrediter kan fungera i en svensk kontext. Dock har våra 

empiriska undersökningar visat att mikrokrediter som finansieringsform i sig självt inte är 
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tillräckligt. Det krävs andra insatser för att invandrare till fullo ska kunna dra nytta av 

konceptet.  

Vi vill också göra läsaren uppmärksam på att modellen vi utvecklat är generell och att den 

grundar sig på dels hur mikrokreditkonceptet ser ut i Sverige idag, dels på det något 

begränsade utbudet av aktörer på den svenska marknaden.  

 

För att avsluta sammanfattar vi nedan de viktigaste slutsatserna i vi dragit från denna studie i 

korthet: 

 

 Invandrares kapitalanskaffningsproblem beror till största del på diverse 

kunskapsbrister i sammanhanget. Den lösning vi föreslagit är rådgivning/handledning. 

 En mikrokredit är inte alltid tillräckligt för alla branscher. Det kan dock vara ett bra 

sätt att få en ”historia” och att därmed motverka finansiellt utanförskap. 
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6 Slutdiskussion 
 

I slutdiskussionen kommer vi att diskutera möjligheter och svårigheter med modellen samt 

vilka konsekvenser den kan tänkas ha för de mikrofinansorganisationer som kan ha nytta av 

den. Nedanstående avsnitt är helt och hållet våra egna reflektioner och synpunkter som 

baseras på den kunskap vi fått under arbetets gång. 

 

 

6.1 Svårigheter 
 

En svårighet som modellen har är att den är otroligt resurskrävande. Hela processen i sig 

självt är omfattande och med den stora tonvikt på rådgivning som vi gett modellen ökar 

kraven på personalen och deras tid. Personalen som har hand om rådgivningen måste vara 

ordentligt pålästa och kunniga för att kunna ge kunderna den rådgivning de behöver. 

Kunskapen bör då ligga inom kultur och religion såväl som inom affärsbyggande och 

entreprenörskap samt redovisning och svensk praxis. Det är viktigt att de redan i urvalsfasen 

är kompetenta nog att sålla ut de idéer som inte är ekonomiskt hållbara samt att de har vad 

som krävs för att hjälpa entreprenören förstå vad som krävs av honom och hur han skall 

uppnå detta. Empirin såväl som teorin i uppsatsen visar att de presumtiva kunderna, dvs. 

invandrarna som modellen är utvecklad efter, ofta har svårigheter med språk, hur de ska lägga 

fram en affärsidé m.m. Det åligger därför rådgivaren att hjälpa entreprenören övervinna dessa 

hinder, de ska alltså inte göra jobbet åt honom. Önskvärt är också att de rådgivare som 

mikrofinansorganisationen tillhandahåller själva är invandrare. Det innebär dels att de har 

språkkunskaper i sina kunders modersmål samt att risken för diskriminering minskar.  

 

För att försöka minska trycket på mikrofinansorganisationen kan den försöka dra nytta av de 

ideella organisationer som finns. Ett exempel kan vara PITEM som vi berättat om tidigare i 

uppsatsen. Genom att knyta dem till sig kan ett vinn-vinn samarbete uppnås. PITEM kan 

minska resursbehovet hos mikrofinansorganisationen genom att erbjuda rådgivning samtidigt 

som de uppnår sitt eget mål att hjälpa invandrarkvinnor med sitt företagande. Samtidigt har vi 

med vårt steg ”återkoppling” i modellen försökt att minska behovet av resurser genom att 



 

 47

knyta de entreprenörer som genomgått programmet till sig så att de också kan bidra med sin 

unika kunskap till de nya entreprenörer som behöver hjälp och rådgivning. Dock kan vi tänka 

oss att det är osäkert att lita till människors goda vilja, men samtidigt tror vi att åtminstone en 

del av de ”gamla” entreprenörerna kan tänkas ställa upp som mentorer.  

 

En annan svårighet som vi kan se med modellen är att den endast kan hjälpa de som har en 

ekonomiskt hållbar affärsidé. De invandrare som befinner sig i ett utanförskap men inte har en 

bra affärsidé kommer fortfarande att befinna sig i detta utanförskap. Någon lösning på detta 

inom mikrokreditsammanhang kan vi inte se.  

 

En svårighet som är en följd av den resurskrävande modellen är också att det kan vara svårt 

för själva mikrofinansorganisationen att finna finansiering för sin verksamhet. Vi upplever att 

det kan vara svårt att få en sådan organisation att bli självgående, även fast vi sett exempel på 

detta i exempelvis Grameenbanken. Dessutom kan det vara svårt att övertala finansiärer att 

investera i en verksamhet som endast har som mål att ”gå runt” och som inte kommer att 

generera några vinster att tala om. Som Kristoffer på Ekobanken nämner så är 

transaktionskostnaderna för små lån lika höga som för stora lån, men lönsamheten är sämre.  

Vi tror därför att en mikrofinansorganisation behöver statligt stöd i en inledningsfas om några 

år under vilka målet är att uppnå break-even.   

 

6.2 Möjligheter 
 

En stor möjlighet vi ser med den här modellen är att det kan minska det sociala problem som 

ett finansieringsutanförskap kan innebära. Om fler invandrare får finansiering för sina 

affärsidéer och de lyckas starta välmående verksamheter kan dessutom goda exempel visas 

för allmänheten vilket kanske kan bidra till en mer tolerant syn på invandrarföretagande. 

Detta är dock starkt knutet till urvalsprocessen där det är viktigt att redan på förhand göra allt 

för att se till att affärsidén är tillräckligt stark för att realiseras. Det gynnar ingen om 

entreprenören tvingas gå i konkurs.  

 

Vi anser också att studien visar att det kan finnas problem, även i ett välmående land som 

Sverige. Att trots att vi har en så pass välutbyggt finansmarknad så kan det finnas människor 
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som är exkluderade. En förhöjd medvetenhet om detta problem kan bidra till att fler ägnar sin 

energi åt att lösa detta problem. 

 

Oss veterligen finns det ännu inga andra studier där modeller för mikrofinansverksamhet i 

Sverige utretts, vilket gör att vår modell förhoppningsvis kan väcka intresse hos andra som 

vill utveckla eller dementera vårt bidrag. Detta kan leda till att mer kunskap inom ämnet 

kommer fram och att en förhoppningsvis mer specifik och djupgående modell kan utvecklas.  

 

6.3 Råd till mikrofinansorganisationer 
 

Det råd vi vill ge mikrofinansorganisationer är framförallt att inte sluta med rådgivningen 

efter att entreprenören har fått sin finansiering. Det kan behövas hjälp även då verksamheten 

är igång och vi tror att ett ökat fokus på uppföljning skulle kunna innebära att 

entreprenörernas verksamheter blir starkare. Dessutom innebär det en chans för 

mikrofinansorganisationen att lära sig av entreprenören och dess verksamhet. Kunskap som 

organisationen kan ha nytta av vid nästa urval av nya entreprenörer. Vidare kan kunskap om 

specifika problem hos entreprenörer med en befintlig verksamhet fås och därmed utnyttjas i 

framtiden.  

 

Vi vill också uppmuntra till att knyta entreprenörerna till sig och använda sig av deras unika 

kunskap för att bättre kunna ta hand om framtidens entreprenörer. Vårt förslag är att införa ett 

mentorssystem där det är önskvärt att varje ny entreprenör får en mentor som genomgått 

programmet tidigare. Den unika inblick som entreprenören själv har och kan delge den nya 

entreprenören borde kunna frigöra tid och resurser från mikrofinansorganisationen självt.  

 

6.4 Praktiska implikationer 
 

Denna studie skulle kunna användas som en inledning till fortsatt forskning inom ämnet. Vi 

själva har upplevt att antalet studier om mikrokrediter i Sverige har varit mycket knappt och 

tror att det finns mycket kvar att studera. Vår förhoppning är att uppsatsen ska kunna fungera 

som en introduktion för forskare som önskar fördjupa sig i ämnet.  
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Vidare kan studien för mikrofinansorganisationer få konsekvensen att mer resurser ägnas åt 

rådgivning i samband med mikrokrediter.  

 

6.5 Förslag till fortsatta studier 
 

För att få en annorlunda inblick i hur mikrokrediter kan fungera föreslår vi en benchmark i 

exempelvis Frankrike där mikrokreditmarknaden är mer mogen. Genom att undersöka 

mikrokrediter i ett land som i större utsträckning liknar Sverige skulle en större förståelse för 

de möjligheter som begreppet innebär erhållas. Det skulle också kunna ge ett annat perspektiv 

på hur en mikrokreditorganisation skulle kunna fungera. 

    

Ett annat förslag skulle vara att fästa ett fokus på mikrokreditorganisationernas lönsamhet och 

undersöka vad det är som krävs för att en sådan organisation skulle kunna gå med vinst. I 

detta sammanhang skulle det vara intressant att undersöka vilka räntesatser som skulle vara 

aktuella och vilka kostnader mikrokrediter ger upphov till.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor ALMI och Ekobanken 
 

Inledande bakgrundsfrågor 

 

Kan du berätta lite om organisationen och dess verksamhet? 

 

Vem är du och vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Mikrokrediter 

 

Hur ser era mikrokrediter ut? 

- Löptid? 

- Ränta? 

- Summa?  

 

Vilka krav har ni på era låntagare (vid mikrolån)? 

 

Vad tittar ni på hos de som söker mikrolån?  

 

Vad har ni för återbetalningsgrad för mikrolån? 

 

Vilken målgrupp vänder ni er till med era mikrolån? 

 Begränsar ni er till särskilda branscher? 

 

Hur är fördelningen mellan etniska minoriteter och etniska svenskar bland de som söker 

mikrolån? 

 

Hur många mikrolån beviljar ni per år? 

 Hur många av dessa går till invandrare? 

 Har denna summa ökat eller minskat de senaste åren? 

 

Varför använder ni er av konceptet mikrolån? 
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Vad tror ni att mikrolån kan bidra till? 

 

Hur många låntagare är det som uppnår lönsamhet i sina företag (inom lånets löptid)? 

 

Samarbetar ni med någon/några andra organisationer som främjar nyföretagande?  

 

Erbjuder ni själva rådgivning och handledning åt era kunder?  

 

Känner ni till några andra organisationer som erbjuder mikrolån?   
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Bilaga 2 - Intervjufrågor IFS  
 

Inledande bakgrundsfrågor 

 

Kan ni berätta om er verksamhet och vad ni gör?  

 

Vem är du och vad är din uppgift i organisationen? 

 

Invandrares företagande 

 

Vilka hinder/problem stöter etniska minoriteter på vid uppstartande av företag?  

 Vilket problem är vanligast? 

 Vad beror dessa problem på? 

 

Vilka orsaker ligger bakom företagsetablerande för invandrare?  

 Arbetslöshet? 

 Oberoende? 

 

Ser ni några skillnader i de problem som möter svenskar och invandrare vid uppstartande av 

företag?  

 Vad beror dessa skillnader på? 

 

Hur ser ni på invandrares finansieringsmöjligheter?  

 Vilka olika finansieringsmöjligheter finns tillgängliga? 

 Har invandrare generellt sett svårare att få finansiering? Varför? 

 

Hur ser ni på mikrokrediter?  

 Vilka problem/fördelar ser ni med denna finansieringsform?  

 

Varför är det viktigt att främja invandrares företagande?  

 Vad anser ni att man kan göra för att främja invandrares företagande? 

 



 

 56

Kan ni beskriva en vanlig situation som ni stöter på då invandrare söker hjälp?  

 

Hur många är det som söker hjälp hos er?  

 

Hur många invandrare som kommer till er startar senare företag?  

 Hur många av dessa startar lönsamma företag? 

 

Hur länge finns ni till hands för de som söker hjälp hos er?  
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Bilaga 3 - Intervjufrågor PITEM 
 

Inledande bakgrundsfrågor 

 

Kan ni berätta om er verksamhet och vad ni gör?  

 

Vem är du och vad är din uppgift i organisationen?  

 

Invandrares företagande 

 

Vilka hinder/problem stöter etniska minoriteter på vid uppstartande av företag?  

 Vilket problem är vanligast? 

 Vad beror dessa problem på? 

 

Vilka orsaker ligger bakom företagsetablerande för invandrare?  

 Arbetslöshet? 

 Oberoende? 

 

Hur ser ni på invandrares finansieringsmöjligheter?  

 Vilka olika finansieringsmöjligheter finns tillgängliga? 

 Har invandrare generellt sett svårare att få finansiering? Varför? 

 

Hur ser ni på mikrokrediter?  

 Vilka problem/fördelar ser ni med denna finansieringsform?  

 

Varför är det viktigt att främja invandrares företagande?  

 Vad anser ni att man kan göra för att främja invandrares företagande? 
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Bilaga 4 – Svenska aktörer som arbetar med mikrofinans 
 

 
Aktörer knutna till det svenska mikrofinansnätverket: 
                       
ADRA 
Caritas 
Det Stora Knytkalaset 
Ekobanken 
Erikshjälpen 
Evangeliska Frikyrkan 
Forum Syd 
Individuell Människohjälp 
JAK Medlemsbank 
Kooperation Utan Gränser 
Kyrkornas U-fond 
LO-TCO Biståndsnämnd 
NavPartners 
Plan Sverige 
PMU InterLife/Svensk Pingstmission 
SHIA 
Svenska Baptistsamfundet 
Svenska kyrkan 
Svenska Missionskyrkan 
Svenska Missionsrådet 
 
Källa: http://www.mikrofinans.nu/platform/components/cm/consume/index.asp?doc_id=654&link=*631*654* 
 
 
 
 
Aktörer i Sverige som är knutna till ”European Microfinance Network” 
 
Ekobanken 
 
Källa: http://www.european-microfinance.org/AN/0details_membres.php?idPays=23 
 


