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Förord 
 
Denna uppsats framställdes under sommaren 2006, vid Stockholms universitet, 
företagsekonomiska institutionen. Härmed tackas alla som har hjälpt till att fullborda denna 
uppsats vars ändamål inte skulle kunna beskådas i detta nu. Först tackar vi varandra för ett 
utomordentligt samarbete, där konflikter snabbt förvandlades till lösningar.  
 
Vidare sänder vi ett hjärtligt tack till vår handledare, Bengt-Göran Andersson, Assistant 
Professor, som har bistått oss med all hjälp som har varit nödvändig under uppsatsens gång. 
 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka de intervjuade på de olika organisationerna som 
erbjöd sitt stöd och tid till fullo trots en hetsig tid. – Vi är evigt tacksamma! 
 
 
Stockholm augusti, 2006 
 
 
Ackad Barsom Gabriel Sharro 
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Sammanfattning 
 
Det finns mycket som tyder på att svenska företag, speciellt nystartade inte söker de bidrag 
som finns tillgängliga, två bidragande orsaker hävdas vara, komplexiteten i 
ansökningsförfarandet och bristen på information.  
Syftet med undersökningen är att se vilka investeringsbidrag och andra förmåner som finns 
tillgängliga för små samt medelstora företag och vem som beviljar dessa beroende på 
verksamhet. För att få svar på detta genomförde vi flera intervjuer. En slutsats som vi kom 
fram till är att ansökningen av bidrag måste underlättas, både administrativt och i det 
praktiska livet. Detta genom att reducera eventuella mellanhänder i processen från ansökning 
till beviljning. En annan är att organisationer ska på ett bättre sätt marknadsföra sig till den 
lokala befolkningen, men även sätta större krav på den enskilde individen som har 
skyldigheten att uppsöka information i större utsträckning. 
 
 
Abstract 
 
There are more then enough indications that claims that swedish companies, especially newly 
founded ones, doesn’t apply for available subsides. Two seperate statements claims to be the 
reason: the complexity in the applicationprocedure and the lack of information.  
The purpose with this examination is to investigate wich investmentsubsides and other bene-
fits that are available for small as well as average companies and which organizations who 
grant those depending on activity. To seek an answer we carried out several interviews. A 
conclusion we found is that the application of a subside must be less complex, both in admin-
istrative work and real life. To achieve this you can reduce the number of distributors in the 
process. Another solution is to build up the preasure for organizations to invest more in mar-
keting to the local population, but also give more responsibility to the private individual who 
has the duty to search for the information that is needed in larger extent. 
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Ordförklaringar 
 
Små och medelstora företag 

• max 250 anställda  
• max 40 miljoner euro i årsomsättning eller en balansräkning på max 27 miljoner euro  
• ägas till högst en fjärdedel av företag som inte uppfyller de två första kriterierna1 

Bidrag är en summa pengar som tilldelas ditt företag eller din organisation. Bidrag betraktas 
ofta som rena "gåvor". Visserligen behöver man inte betala ränta på ett bidrag och inte heller 
betala tillbaka pengarna, så länge man uppfyller bidragsvillkoren, men det tar mycket tid och 
arbete att lämna in en ansökan. Detta utgör en kostnad för din verksamhet, och på det sättet är 
bidraget egentligen ingen "gåva". Bidrag tilldelas av regeringar, kommuner, EU och andra 
organisationer.2 

Fördelaktiga lån (soft loans) lämnas utan de krav på säkerhet som kommersiella långivare 
vanligen ställer. Låntagaren kan förhandla om förmånliga villkor vad gäller säkerhet och 
ränta. Lånet kan ha låg ränta eller vara helt räntefritt, och eventuellt kan man även få 
amorteringsfria perioder.3 

Arbetsgivaravgifter Socialavgifter är en gemensam benämning för arbetsgivaravgifter och 
egenavgifter. Arbetsgivaravgifter är de socialavgifter som arbetsgivaren betalar för sina 
anställda. Egenavgifter är de socialavgifter som näringsidkaren betalar för sig själv. 

Näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (eget 
företag i någon form). Med yrkesmässigt menas att verksamheten ska vara varaktig och 
bedrivas i vinstsyfte. 

A-kassa har till uppgift att administrerar arbetslöshetsförsäkringen och betala ut 
arbetslöshetsersättning. Det går att vara med i a-kassan utan att vara medlem i 
fackföreningen.4 

A-skatt har nästan alla som har anställning Den som. För dig som har A-skatt gör 
arbetsgivaren/pensionsutbetalaren avdrag för preliminär skatt från lönen/pensionen och 
använder då preliminärskattetabeller. 
 
F-skatt Personer med F-skatt betalar själva sin preliminärskatt, inkomstskatt, socialavgifter 
m.m. Hur stor F-skatt man ska betala räknas ut av Skatteverket utifrån preliminära 
inkomstuppgifter som man själv lämnar till Skatteverkets kontor. F-skatt får endast fysiska 
och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet. F-skatt kan också ges till person som 
har för avsikt att bedriva näringsverksamhet.5 
                                                 
 
1 http://www.nutek.se/sb/d/463/a/1481 (2006-06-22) 
2 http://www.microsoft.com/sverige/smb/euga/definitions.mspx (2006-06-22) 
3 http://www.microsoft.com/sverige/smb/euga/definitions.mspx#aboutSoftLoans (2006-06-22) 
4 Björn Lundén & Ulf Svensson, Starta & driva företag, (Uddevalla: Media Print 2004) s. 25 
5 http://www.skatteverket.se/navigering/abcforklaringar.4.18e1b10334ebe8bc80003261.html (2006-07-01) 
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Eget kapital är pengar som ägarna satsat i företaget samt reserver och vinstmedel som sparats 
i företaget. 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6  Start and Run AB, Starta & driva eget, (Malmö: Liber Ekonomi 2004) s. 134 



 STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 Företagsekonomiska institutionen 
   
   Bidrag och stöd för små och medelstora företag 
 

 

 

 

Ackad Barsom  6 
Gabriel Sharro 
 

 
1. INLEDNING...................................................................................................................................... 7 

1.1 BAKGRUND.................................................................................................................................... 7 
1.2 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................... 8 
1.3 SYFTE ............................................................................................................................................ 8 
1.4 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................... 8 

2. METOD.............................................................................................................................................. 9 
2.1 REFERENSRAM .............................................................................................................................. 9 
2.2 METODLÄRA.................................................................................................................................. 9 
2.3 VAL AV METOD.............................................................................................................................. 9 

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod ............................................................................................ 9 
2.4 INSAMLING AV DATA................................................................................................................... 10 

2.4.1 Metod för empiri ................................................................................................................. 10 
2.4.2 Metod för teori .................................................................................................................... 11 

2.5 KÄLLKRITIK ................................................................................................................................ 11 
3. TEORI .............................................................................................................................................. 12 

3.1 ARBETSFÖRMEDLINGEN - STARTA EGET BIDRAG...................................................................... 12 
3.2 NUTEK – INVESTERINGS OCH SYSSELSÄTTNINGSBIDRAG........................................................... 13 
3.3 SKATTEVERKET – SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER ................................................................ 14 
3.4 IFS OCH ALMI – FÖRDELAKTIGA LÅN ...................................................................................... 15 
3.5 TRYGGHETSSTIFTELSEN – SKYDD FÖR ANSTÄLLDA INOM DEN STATLIGA SEKTORN ............... 16 
3.6 LÄNSARBETSNÄMNDEN - ANSTÄLLNINGSSTÖD ......................................................................... 16 
3.7 ANDRA ORGANISATIONER SOM ERBJUDER STÖD ÄR: .................................................................. 17 

4. EMPIRI ............................................................................................................................................ 19 
4.1 INTERVJU FÖRETAGSKONSULT .................................................................................................... 19 

4.1.1 Sveriges bidragssystem........................................................................................................ 20 
4.1.2 Ansökningsprocessen........................................................................................................... 20 
4.1.3 Företagskonsultens förslag till förändring .......................................................................... 20 

4.2 INTERVJU FÖRETAG ..................................................................................................................... 21 
4.2.1 Varför NyföretagarCentrum? .............................................................................................. 21 
4.2.2 Bidragens verkan i företaget ............................................................................................... 21 
4.2.3 Sveriges bidragssystem........................................................................................................ 22 
4.2.4 Ansökningsprocessen........................................................................................................... 21 
4.2.5 Avslutande kommentarer ..................................................................................................... 22 

5. ANALYS .......................................................................................................................................... 23 
5.1 FÖRDELAR MED ATT STARTA EGET BIDRAG................................................................................ 23 
5.2 ANSÖKNINGSPROCESSEN ............................................................................................................ 23 
5.3 NYSTARTADE FÖRETAG MED STÖD ............................................................................................. 24 

6. SLUTSATS ...................................................................................................................................... 25 
6.1 VAD BÖR ÅTGÄRDAS FÖR ATT ÖKA BIDRAGSSÖKANDET? .......................................................... 25 
6.2 VAD ÄR KOMPLICERAT? .............................................................................................................. 25 
6.3 ÖVRIGA REFLEKTIONER .............................................................................................................. 26 
6.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ............................................................................................. 26 

LITTERATURFÖRTECKNING ...................................................................................................... 27 
BILAGA 1 ............................................................................................................................................ 28 
BILAGA 2 ............................................................................................................................................ 28 
 
 
 
 



 STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 Företagsekonomiska institutionen 
   
   Bidrag och stöd för små och medelstora företag 
 

 

 

 

Ackad Barsom  7 
Gabriel Sharro 
 

1. Inledning 
 

Inledningsvis kommer en bakgrund till ämnesvalet att redovisas sedan följer en övergripande 
problemformulering som mynnar ut i uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 
1.1 Bakgrund 
Företagande innebär alltid en form av risktagande. Företagare ska ändå ha möjlighet att få 
ersättning både vid arbetslöshet och vid sjukdom. Så är det redan idag. Förutsättningarna för 
företagare i trygghetssystemen ska vara så jämbördiga som möjligt de villkor som gäller för 
anställda. Frågan är om dessa utnyttjas.7 Det finns en stor mängd av olika investeringsbidrag 
som svenska företag att söka dels inom Sverige och EU, men även i övriga världen. Det 
hävdas ofta att svenska företag är dåliga på att dra nytta av de bidrag som finns pga. bristande 
kunskap.8 Att driva företag kräver kapital, inte bara vid uppstarten utan även vid nya 
produktlanseringar. För små och medelstora företag är finansiering ofta en daglig del i 
verksamheten. Att finansieringen fungerar är en förutsättning för andra aktiviteter. I Sverige 
är vi ofta skeptiska till att ansöka om bidrag. Den allmänna uppfattningen om processen med 
att söka bidrag är kopplad med en stor mängd byråkrati och detta gör så att företagen känner 
sig osäkra på hur de skall gå tillväga för att söka dessa bidrag9. En annan faktor är den svaga 
informationen som ges ut på olika institutioner. Organisationerna som delar ut bidrag menar 
att bidragssökande individer och företag borde vara mer än i dagsläget. Å andra sidan är 
kritiken ömsesidig i den mån att sökande av företag klagar på brist av information och 
överskådlighet.10 
 
Andelen nystartade företag i Sverige har ökat successivt sedan krisåren 1991 och 1992. Under 
2005 startades 44 585 nya företag jämfört med 41 792 företag föregående år, vilket ger en 
ökning med 7 procent. Den starkaste ökningen i nyföretagandet förekom inom byggsektorn 
med en uppgång på 17 procent. Inom handel, transporter och personliga tjänster var 
ökningarna cirka 10 procent inom vardera branschgruppen, medan utvecklingen inom 
tillverknings- industri och företagstjänster var svagare.  
En knapp tredjedel av de nystartade företagen hade år 2005 en nettoårsomsättning under 30 
000 kronor. De största ökningarna i antalet nya företag under året skedde dock bland företag 
med en årsomsättning över en halv miljon kronor. Bland dessa företag var, förutom bygg- och 
handelsföretag, ökningarna inom branschgruppen företagstjänster relativt starka. Totalt sett 
ökade branschgruppen företagstjänster endast med 1 procent och den svaga utvecklingen 
hänger samman med att jämförelsevis få mindre företag med årsomsättning under en halv 
miljon kronor startas inom branschen.  
År 2005 sysselsatte de nystartade företagen totalt drygt 70 000 personer (hel-, deltid inkl. 
arbetande ägare), vilket innebär en ökning med 6 procent jämfört med 2004. I genomsnitt 
sysselsatte de nystartade företagen 1,6 person per företag under 2005 och 2004.  
 
Antalet sysselsatta ökade med 20 procent inom byggindustrin och med 10 procent inom 

                                                 
 
7 Regeringens åtgärder för fler och växande företag, mars 2005 
8 http://www.kpmg.se/pages/101652.html (2006-06-19) 
9 Håkan Daniels, auktoriserad revisor KPMG (Södertälje), 2006-06-08 
10 Inger Wickbom, Södertäljekommun, 2006-06-19  
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handel och personliga tjänster. Antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin ökade med  
1 procent. Inom företagstjänster minskade däremot antalet sysselsatta i med 3 procent i de 
nystartade företagen. 11Andelen nystartade företag där näringsidkaren fått stöd till start av 
näringsverksamhet uppgick till 17 procent 2004. Störst andel återfanns bland företagen i 
branschgruppen Tillverkning och dylikt, vilket cirka 22 procent har erhållit stöd till start av 
näringsverksamhet under 2004. Lägst andel återfanns bland företagen inom Finansiell 
verksamhet och andra företagstjänster, med en andel 13 procent. Inom gruppen företag som 
fått stöd till start av näringsverksamhet utgjorde dock företag inom branschgruppen Finansiell 
verksamhet och andra företagstjänster den största kategorin med en andel på drygt 30 procent, 
därnäst följt av företag inom Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse med 
en andel på 26 procent. Andelen nya företag som erhållit stöd till start av näringsverksamhet 
varierade betydligt efter län. De högsta andelarna 2004 återfanns i Västernorrlands och 
Norrbottens län med andelar på 48 respektive 43 procent. Lägst andel återfanns i Stockholms 
län där 8 procent av de nystartade företagen 2004 fått stöd till start av näringsverksamhet. 
Andelen konkurs företag har successivt sinat sedan år 1995, då med ca 18 000 konkurser till 
ca 5 000 idag.12 
 
1.2 Problemformulering 
Då det diskuteras att ansökningsförfarandet är komplext och tidskrävande vill vi ta reda på 
vad det är i denna process som motiverar denna diskussion. Med utgångspunkt i detta har vi 
formulerat följande problemfrågor. 

 
Vad är det som gör att ansökningsförfarandet är så tidskrävande och vad är det som gör att 
det är så komplicerat? 

 
Hur omfattande är informationen som ges ut från de organisationer som erbjuder bidrag till 
företagare? 

 
Vem och efter vilka villkor delas bidragen ut? 

 
Hur EU och bidrag står i relation med varandra? 
 
1.3 Syfte 
Vi avser att undersöka vilka investeringsbidrag och andra förmåner som finns tillgängliga för 
små och medelstora företag och vem som beviljar dessa beroende på verksamhet. En annan 
aspekt vi kommer att granska är tidsperioden och komplexiteten i ansökningsprocessen. 

 
1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning genom att inte behandla EU-bidrag och alla 
kopplingar däremellan. En annan sak vi inte kommer att ta hänsyn till är hur bidrag påverkar 
stora företag, då vi anser att bidrag har en försumbar roll i verksamheten. 
 
 
                                                 
 
11 http://www.itps.se/Items/Pressmeddelande.asp?itemId=2310&secId=1035 (2006-06-27) 
12 ITPS, Nyföretagandet i Sverige, 2003 och 2004 (2006-07-03) 



 STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 Företagsekonomiska institutionen 
   
   Bidrag och stöd för små och medelstora företag 
 

 

 

 

Ackad Barsom  9 
Gabriel Sharro 
 

2. Metod 
 
I detta kapitel vill vi redogöra för val av metod i bearbetning av problemområdet. Kapitlet 
inleds med en allmän redogörelse för olika vetenskapliga grunder. Vidare presenteras vårt 
metodval följt av vårt tillvägagångssätt där vi redogör för insamling och bearbetning av data 
samt motiv till vårt urval. 

 
2.1 Referensram 
Att vi fick intresset upp för det här ämnet beror mestadels på vår gemensamma kompis som är 
arbetslös sedan en lång tid tillbaka och vill starta eget. Då vi träffar honom kontinuerligt 
diskuterar vi tillsammans vilka möjligheter som finns ute i samhället. Ganska snart upptäckte 
vi att vi kunde behandla ämnet på en annan nivå då c-kursen kom upp i tankarna. Personligen 
har jag och Gabriel ingen praktisk erfarenhet utav arbetslivet, men då våra bröder är egen 
företagare har vi ständigt varit involverade vid uppstart och uppföljning av företag. Av den 
orsaken att vi båda har en företagsekonomisk akademisk ryggsäck i form av studier på 
Stockholms universitet har våra bröder alltid tagit del av våra synpunkter på det hela. Positivt 
för oss har varit appliceringen av teorin i praktiken! 
 
2.2 Metodlära 
Positivism är en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier, vilka behandlar 
termer som refererar till mätbara fenomen och satser som anger samband mellan dessa. 
Viktigaste sättet att nå kunskap om verkligheten är att observera den, antingen genom 
naturliga situationer eller genom experiment. Dessa teorier kan användas för att förklara 
skeendet i världen. Inom hermeneutisk vetenskap strävar man således efter förståelse för hur 
människor uppfattar världen. Dessa uppfattningar kan inte mätas, menar man, utan man måste 
tolka människans beteende för att på så vis nå en förståelse för hur de uppfattar världen. Det 
positivistiska sättet att arbeta vetenskapligt är därför kraftlöst när det gäller att nå en förståelse 
för människors handlande.13 
 
2.3 Val av metod 
I samband med genomförande av forskningsprojekt kan man välja mellan två olika metoder - 
kvantitativ och kvalitativ metod. Ibland kan det också vara motiverat att använda båda 
metoderna. 
 
2.3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Benämningen kvantitativ kommer från latinets quantum som står för mängd, adjektiv som 
tyder på att en analys gjorts med "matematiska metoder". Ett betraktat fenomen har alltså 
sammanfattats i några variabler, som man sedan eventuellt kan bearbeta statistiskt. Inom 
forskningen innebär kvantitativ analys att man har en affektion till logiska och mätbara fakta, 
som går att generalisera och att dra slutsatser om helheten genom att studera delarna. Detta 
ska inte blandas ihop med de kvantitativa data, som är sifferdata vilket man kan få när man 
sammanställer statistik, oavsett område. Med kvalitativa metoder koncentrerar man sig på 

                                                 
 
13 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande (Lund: Studentlitteratur) s. 103-107 
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karaktären och egenskaperna på någonting. Metoderna är exempelvis: observationer, 
intervjuer, kvalitativa intervjuer, text- och bildanalyser.14 
Vi har valt att använda den kvalitativa forskningsmetoden med syfte att denna 
undersökningsmetod ger en djupare kunskap om det vi ska undersöka. För vi vill analysera 
och förstå helheten. 
Med vårt val av metod anser vi kunna ge en bra bild av det valda ämnesområdet då en 
kvalitativ metod ofta är rik på information. Vi har använt oss av ”mjuka” data i form av 
kvalitativa intervjuer för att ta reda på svårigheten och möjligheterna till alternativa bidrag. 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet 
hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta 
innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra 
vad som är det ”sanna” svaret på en fråga, i denna mening är en kvalitativ intervju riktad mot 
ett induktivt eller abduktivt arbetssätt i forskningen.15 
 
2.4 Insamling av data 
Vi har baserat uppsatsen på primär- och sekundär data. Information har under arbetets gång 
inhämtats från Internet, litteratur samt intervjuer. 

 
2.4.1 Metod för empiri 
Intervjuer är en av de två viktigaste kunskapskällorna, den andra är naturalistisk observation, 
och är en form av primär data, den insamlingsmetod som vi anser lämpar bäst för vår 
undersökning. Detta eftersom vi anser att vi inte kan få svar på de forskningsfrågor vi ställer. 
En positiv sak med intervjuer är möjligheten att följa upp frågor och få mer detaljerad 
information från respondenten. 
 
På grund av undersökningens omfattning och viljan att överblicka informationen, har vi 
koncentrerat undersökningen till några få företag. Vi har utfört 4 intervjuer varav 1 per 
telefon, det var företag 2. Då vi utför en kvalitativ undersökning använde vi oss av halv 
strukturerade intervjuer som karakteriseras av att man ställer ett par frågor i ordning men 
samtidigt ges den intervjuade möjligheten att formulera sig fritt. 
 
Vi kontaktade företagen per telefon och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Vi 
berättade om vårt syfte med uppsatsen och hur vi ville genomföra intervjuerna och behandla 
informationen som vi fick fram från dem. Då företagen finns i Södertälje kunde vi fysiskt 
närvara under 3 av 4 intervjuer. I och med den praktiska lokaliseringen kunde vi spara tid och 
koncentrera oss på vår undersökning. Intervjuerna varade mellan 25-45 minuter. Namnen på 
företagen fick vi via NyföretagarCentrum, som har bistått oss med all hjälp som varit 
nödvändig. Dessvärre ville företagen inte ange dess namn, mycket förståeligt då detta är ett 
känsligt ämne som behandlas. Förberedelserna inför utformandet av intervjuerna är mycket 
viktiga, då man måste tänka på om man har behandlat alla aspekter i frågeställningen etc. 
En andra förberedelse gäller frågorna: Behövs verkligen alla frågorna? Det gäller att vara 
kritisk och stryka alla frågor av typen ”kan-vara-bra-att-veta”.  
 

                                                 
 
14 http://susning.nu/Kvantitativ  (2006-06-13) 
15 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 77 
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En pålitlig och relevant undersökning kräver hög validitet och reliabilitet. Underföljande 
avsnitt kommer vi att försäkra oss att detta uppnås på bästa möjliga sätt. Validitet och 
reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi inte endast kan fokusera oss 
på det ena och undvika det andra. 
 
Validitet (giltighet) är att man verkligen undersöker det man avser att undersöka. Begreppet 
validitet används främst i forskarsammanhang när man undersöker olika rapporters och 
avhandlingars tillförlitlighet. En rapport med låg validitet har inte undersökt, eller mätt, det 
den var avsedd att mäta. 

 
Reliabilitet innebär att man använder en metod som ger samma resultat vid olika mätningar. 
För att ha hög reliabilitet krävs att en metod skall vara oberoende av undersökare. Vi skrev 
ner intervjuerna, eftersom detta minskar risken för misstolkning, och att viktig information 
inte missas.16 
 
2.4.2 Metod för teori 
En form av sekundär data är information på Internet samt i olika databaser. 
Detta använde vi oss mycket av då det ämne vi studerar är ”ungt” och inte publicerad i 
litteratur ännu, i den omfattning vi vill. Tillvägagångssättet i detta moment genomfördes 
genom att vi dels sökte själva via Internet samt rekommendation från nyttiga institutioner om 
alternativa hemsidor som förutspåddes ha positiv effekt på vår undersökning. Till litteraturen 
ägnade vi tid till att systematiskt filtrera bort böcker som inte har något med ämnet att göra. 
En god början är att läsa böcker som introducerar ämnet, och som kan hjälpa till att finna 
ytterligare referenser till böcker. Vi använde oss av både primär och –sekundärlitteratur. Med 
sekundärlitteratur menas böcker som behandlar ett ämne utan att själva vara en undersökning, 
primärlitteratur kan likställas med forskningsrapporter och dylikt. 
 
2.5 Källkritik 
Källkritik innebär att man måste ta reda på när och var dokumenten tillkommit. Vidare måste 
ta ställning till varför dokumentet uppstått, och vilket syfte upphovsmannen har. En annan 
fråga man bör fråga sig är under vilka omständigheter dokumentet tillkom.17 
Det är inte bara fakta som behöver granskas, även åsikter och förklaringar behöver sättas in i 
sitt sammanhang. Därför är källkritik allt viktigare i dagens informationsöverflöd. Vi var 
tvungna att kontrollera flera olika sidor på nätet för att verifiera den information som angivits 
på hemsidan. Här kunde även intervjuerna användas som kontrollmaterial då informationen 
dem gav ut överensstämde med det vi läst ute på nätet.  

 
 
 
 

 
 

                                                 
 
16 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 98 
17 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 64 
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3. Teori 
      
I detta kapitel som innehåller den teoretiska referensramen lägger vi fram den teori som vi 
anser vara relevant för att uppnå uppsatsens syfte. Inledningsvis presenterar  vi det första 
bidraget man kan söka vid uppstart av företag, vi fortsätter sedan att ta upp olika institutioner 
som erbjuder någon form av stöd till företagare. 
       
3.1 Arbetsförmedlingen - starta eget bidrag 
Starta eget bidrag är något de flesta som startar företag har kännedom om. Det förvaltas av 
Arbetsförmedlingen, och man måste uppfylla en del krav för att få ta del av bidraget, dessa är 
att man är arbetssökande och fyllt klart 19 år. Bidraget är tänkt att fungera som ett startkapital 
i verksamhetens tillväxtfas. Dessutom är den skattepliktig och ska tas upp i inkomstslaget 
tjänst. Försäkringskassan som betalar ut bidraget ska dra preliminärskatt och betala in den till 
Skatteverket. Första steget man måste uppfylla för att ansöka bidraget är att kontakta sin 
regionala arbetsförmedling. Efter ett inledande möte får man visa upp sin affärsidé och en 
ekonomisk handlingsplan för en oberoende (konsult) bedömare, som undersöker 
verksamhetsidén och avgör om man är befogad till starta eget bidrag eller inte. De faktorer 
som avgör om man ska få bidraget eller inte är bland annat hur stora kvalifikationer 
verksamheten har för att existera och bli ett stabilt och lönsamt företag som dess ägare kan 
leva på åtminstone ett par år framöver. Om näringsverksamheten läggs ner eller säljs inom tre 
år efter det att stödet lämnades ska bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. I bedömningen 
tittar man bland annat på den lokala konkurrensen och om affärsidén verkar vara bäraktig, 
men också på individens ekonomiska kalkyl för den kommande tiden.18 Som hjälp till 
handlingsplanen och för att beviljas bidraget finns NyföretagarCentrum som finansieras 
genom att lokala krafter engagerar sig. Idag finns ungefär 80 NyföretagarCentrum i Sverige. 
Bara förra året fick 15 000 personer rådgivning och utav dessa startade ca 30 % företag. 
Grundidén med NyföretagarCentrum är att den ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare, 
erbjuda kostnadsfri rådgivning och hålla ett neutralt ställningstagande.19 Vilka bidrag har man 
då rätt till? 
Man kan få både start- och näringsbidrag. Bidrag för start av näringsverksamhet betalas via 
arbetsförmedlingen enligt förordning (2 000:634) och bedöms av en oberoende konsult och är 
baserad på den a-kassa du innehar, dock lägst 320 kr/dag. Detta bidrag kan du maximalt få i 6 
månader och är skattepliktig. Tanken är att man ska kunna leva på bidraget under det första 
halvåret och därmed kunna återinvestera eventuell vinst i företaget. Näringsbidrag får man 
endast då man har nedsatt arbetsförmåga och bidraget utbetalas som en engångssumma på 
60 000 kr. Det är möjligt att få både start- och näringsbidrag enligt förordning (2 000:630) om 
arbetsmarknadspolitiska program.20 I samband med ansökan kontrollerar Arbetsförmedlingen 
med Kronofogdemyndigheten om den sökande har skulder som kan påverka möjligheten att 
bedriva verksamheten. Det är stor skillnad på hur lätt eller svårt det är att få starta eget bidrag 
beroende på vilken kommun man är bosatt i. Orsaken till att det blivit svårare att få bidrag 
beviljat på sistone är att AMS på många håll i landet fått en noggrannare hållen ekonomisk 
policy, som gör att de måste vara försiktigare med sina pengar. Då blir det viktigare än 

                                                 
 
18 http://www.startaeget.se/articles.kan_jag_fa_starta_eget_bidrag.asp (2006-06-14) 
19 www.nyforetagarcentrum.se (2006-06-14) 
20 Intervju med NyföretagarCentrum i Södertälje (2006-06-08) 
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någonsin att besluta om vem som ska beviljas bidraget eller inte. I restriktionerna för starta 
eget bidraget anges kvinnor och människor som varit utan sysselsättning en länge tid som 
prioriterade grupper för att få starta eget bidrag. I framtiden kan även ungdomar ingå i den 
gruppen, eftersom AMS på sistone fått i uppdrag att prioritera ungdomar och deras 
sysselsättning. De flesta Arbetsförmedlingar runtom i landet anordnar också starta eget kurser. 
De är ofta nödvändiga för den som beviljats bidrag och brukar vara runt en vecka långa. Där 
får man de fundamentala kunskaper som behövs för att komma igång med sin verksamhet.21 
       
3.2 Nutek – investerings och sysselsättningsbidrag 
Nutek, verket för näringsutveckling är en statlig myndighet och har cirka 200 anställda. De 
flesta arbetar i Stockholm, några i Arjeplog och sedan i maj 2006 har Nutek även ett kontor i 
Östersund22. Nutek hjälper dig som startar, driver och utvecklar företag i Sverige att hitta rätt i 
dina kontakter med myndigheter och offentliga organisationer. De erbjuder även bidrag själva 
som man får nyttja som företagare. Bidragen Nutek erbjuder är regionalt investeringsstöd, där 
syftet är att stödet ska bidra till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling i hela 
landet. De företag som har rätt till bidragen är de inom följande verksamheter: Industriell och 
industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, tjänste- och serviceverksamhet med 
större marknad än den lokala eller regionala, turistverksamhet och framställning av fasta 
bränslen. Stöd kan dessutom ges till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för 
näringslivet i regionen. Det finns oftast till för avgränsade regioner som ändras med tiden. 
Därefter lämnas ansökan in till länsstyrelsen i det län där investeringarna är tänkta att 
genomföras. Det andra stödet är sysselsättningsbidraget som syftar till hållbar tillväxt och en 
lämplig lokalisering av näringslivet, och omfattar samma typ av verksamheter. Bidraget har 
även form av geografisk avgränsning inom länet. Det maximala bidraget är 198 000 kronor 
för varje ny årsarbetskraft (för närvarande 1650 timmar) fördelat under en treårsperiod om 
sysselsättningsökningen kvarstår. Villkoren för bidraget är att sysselsättningsbidraget endast 
lämnas vid fasta anställningar. Och arbetsmiljön måste vara tillfredsställande och 
anställningsförmåner måste minst vara likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal. Högst 60 
procent av de nyanställda får vara av samma kön. I undantag kan företaget söka dispens från 
denna regel. Företaget ska erbjuda kompetenshöjande utbildning på minst 125 timmar under 
de första två åren. Sysselsättningsbidrag och regionalt utvecklingsbidrag kan inte lämnas för 
samma projekt. Bidraget måste ansökas innan anställningen sker om företaget har särskilda 
skäl kan ansökan lämnas in senast en månad efter en nyanställning.23 
För små och medelstora företag är finansiering ofta en daglig del i verksamheten. Att 
finansieringen fungerar är en förutsättning för andra aktiviteter. Företag behöver kapital för att 
starta, utvecklas och växa. Nutek har i samarbete med andra finansieringsaktörer samlat 
information och söktjänster om finansiering för dig som är eller vill bli företagare. Företag 
kan under särskilda omständigheter få stöd via lån, bidrag eller ägarkapital av EU, staten, 
kommuner eller andra offentliga organisationer. Staten, myndigheter och offentliga 
organisationer ger stöd till företag för att uppnå särskilda politiska mål för exempelvis tillväxt, 
sysselsättning eller start av företag.24 
 
                                                 
 
21 http://www.startaeget.se/articles.kan_jag_fa_starta_eget_bidrag.asp (2006-06-14) 
22 http://www.nutek.se/sb/d/109 (2006-06-16) 
23 Telefonintervju Göran Lättman. goran.lattman@nutek.se Tfn: 08-681 94 83 (2006-06-16) 
24 http://www.nutek.se/sb/d/105 (2006-06-16) 
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3.3 Skatteverket – Sänkta arbetsgivaravgifter 
Enmansföretag har efter den 1 juni 2006 rätt till sänkta arbetsgivaravgifter. Lagen om särskild 
beräkning av vissa avgifter (SFS 2 006:294) gäller endast då man driver ett enmansföretag 
och planerar att anställa någon i företaget. Lagen är begränsad och gäller under högst 12 
månader. Reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter är temporära och kommer vara aktiva under 
perioden 2006-06-01 t.o.m. 2007-12-31.  För fiskeri-, jordbruks- eller transportverksamhet 
gäller inte lagen, detta på grund av EG: s regler om statsstöd.25 
 
Med enmansföretag avses 

• enskilda näringsidkare utan anställda  
• aktiebolag utan anställda eller med en anställd som också är delägare  
• handelsbolag utan anställda och med högst två bolagsmän. 

För den först anställde ska företaget endast betala ålderpensionsavgiften som är på 10,21 
procent. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt på 
förvärvsinkomst, behöver man alltså inte betala. Det betyder att arbetsgivaravgifterna blir 
ca 17 procentenheter lägre.  
 
För att arbetsgivaren ska kunna tillgodoräkna sig förmånerna måste arbetstagaren ha anställts 
efter den 31 december 2005. Personen ska vara anställd för minst tre månader och arbeta 
minst 20 timmar per vecka. Sänkningen gäller för en lön upp till 25 000 kronor per månad.26 
Ett annat privilegium ett företag får ta del av är företagsstöd, som är en generell nedsättning 
av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna och som nästan alla arbetsgivare har rätt att göra. 
Arbetsgivaren är tillåten att göra avdrag med 5 % av löneutdraget dock max 3090 kr i 
månaden. Är företaget med i någon koncern är det samma belopp som gäller och skall i första 
hand tillgodose moderbolaget.27 
 
Enligt lagen om skattereduktion för bredband har det varit möjligt att få reduktion av 
kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt och fastighetsskatt på vissa villkor. En sådan 
skattereduktion ska behandlas som näringsbidrag. Fastighetsägare, enskilda näringsidkare och 
juridiska personer som aktiebolag, handelsbolag kan få skattereduktion.  
Men just på den här punkten blir det lite problematik då inkomstskattelagen säger att 
näringsbidrag ska tas upp om det används för en utgift som dras direkt eller minska 
anskaffningsvärdet om det används för tillgång som dras av genom värdeminskningsavdrag. I 
praktiken tolkar vi det som att skattereduktion blir skattepliktig, vilket knappast kan ha varit 
meningen. Detta lämnar vi dock åt sidan och fördjupar oss inte något mer i. 
 

                                                 
 
25 http://www.skatteverket.se/nyheter/06/nyheter/5.e03bc7b10bcce611828000275.html (2006-06-16) 
26http://www.skatteverket.se/infotext/arbetsgivare/sanktaarbetsgivaravgifterforenmansforetag.4.4914ceec10a046
5fb7f80004734.html (2006-06-16) 
27http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/foretagstartaeget/foretagfskattfaq/5.10010ec103545f243e8000
700.html (2006-06-16) 
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Beträffande vilken skatt man ska välja gäller följande: starta eget-bidrag är inkomst av tjänst, 
alltså A-skatt. Försäkringskassan gör alltid skatteavdrag med 30 procent. Du behöver därför 
inte F-skatt för bidraget men bör ansöka om F-skatt i god tid innan verksamheten påbörjas.28 
 
 
3.4 IFS och ALMI – fördelaktiga lån 
Som man hör på namnet så grundades IFS (Internationella företagarföreningen) för att hjälpa 
just invandrare med det egna företagandet. Orsaken till varför majoriteten av invandrare 
driver eget beror på hindret från arbetsmarkanden. Många känner sig kränkta och vill därför 
driva något som bara tillhör sig själva. IFS uppgift är att underlätta invandrarföretagandet i 
Sverige, genom att bland annat stimulera och öka kompetensen hos de enskilda 
invandrarföretagarna. 
Invandrarna är idag ungefär 20 % av befolkningen i Sverige, men att dem är mer benägna att 
starta eget än svenskar har inte kunnat bevisas. Istället är problematiken vid uppstarten av nya 
företag. IFS startades 1996 och har till syfte att hjälpa invandrare med att starta och utveckla 
företag i Sverige. Det mest unika med IFS är att man erbjuder rådgivning på 28 olika språk 
och finns på 15 platser i landet med sammanlagt 32 rekryterade. 
Kapitalanskaffning är det svåraste hindret för människor med en annan bakgrund än svensk, 
det beror bland annat på komplexiteten att kunna presentera sin affärsplan på ett konstruktivt 
sätt. Men trots detta dilemma finns idag ca 70 000 invandrarägda företag i Sverige, dessutom 
är vart femte nytt företag startad av en person med invandrarbakgrund. 
Dessa 70 000 företag sysselsätter mer än 250 000 människor i landet.29 
Vad gäller finansiering av eget företag hänvisar IFS till bland annat ALMI, som är en lokal 
organisation där verksamheten bedrivs i 21 lokala bolag. Av den totala summan medarbetare 
på 500 är 42 av dem anställda på ALMI Stockholm. Målet är att gynna tillväxt och förnyande 
i näringslivet genom finansiering i konstellation med affärsutveckling och rådgivning. Kunder 
för ALMI är innovatörer, nyföretagare samt små och medelstora företag.30 
ALMI grundades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att gynna 
utvecklingen av mindre företag och erbjuder två tjänster. Affärsutveckling och finansiering av 
nya samt etablerade företag. ALMI beviljar lån oavsett företagsform, kraven är en godkänd 
affärsplan med allt vad den innebär. Det finns inga officiella gränser för hur lånet disponeras, 
utan här tas hänsyn till kundens speciella förutsättningar.  
Maximalt erbjuder ALMI upp till hälften av kapitalbehovet dock max 250 000 kr och 
finansieringslösningen som självklart diskuteras med den egna banken konstrueras efter 
låntagarens situation. Om man har ett mindre kapitalbehov, maximalt 50 000 kr har ALMI en 
speciell låneform som kallas mikrolån. De som söker mikrolånet är oftast tjänsteföretag och 
som endast har behov av att skaffa en dator eller till marknadsföring etc. En stor skillnad mot 
det vanliga lånet är att man kan låna upp till 100 % av kapitalbehovet. För att inte konkurrera 
mot den privata marknaden tar ALMI ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. 
Avbetalningstakten på lånet lämpas till företagets utveckling och den ekonomiska situationen. 
Den finansiella värderingen byggs på företagets chanser och det viktigaste är att investering 

                                                 
 
28http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/foretagstartaeget/foretagfskattfaq/5.10010ec103545f243e8000
682.html (2006-07-01) 
29 http://www.ifs.a.se/aboutus.php (2006-06-16) 
30 http://stockholm.almi.se/om_almi.html (2006-06-16) 
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och affärsidé bedöms bli lönsamma. Affärsidéns möjligheter är den bästa säkerheten men det 
tas även ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen.31 

 
3.5 Trygghetsstiftelsen – skydd för anställda inom den statliga sektorn 
Trygghetsstiftelsen hjälper personer som riskerar att bli övertaliga eller är uppsagda pga. av 
omstruktureringar och besparingar inom den statliga sektorn. Råd och stöd till myndigheten är 
också två åtaganden i omställningsprocessen. 
Stiftelsens arbete baseras på trygghetsavtalet32 för statsanställda och ger stöd för den utsatte 
att hitta nytt jobb eller alternativ försörjningsmedel i form av t.ex. starta eget. Verksamheten 
finansieras genom en procentuell andel av lönesumman som de centrala parterna har kommit 
överens om. Att starta eget om man är överflödig eller efter att man blivit uppsagd är också en 
möjlighet, stöd kan man få via trygghetssystemet. För att lyckas måste du kombinera flera 
olika faktorer, bland annat ska affärsidén vara överensstämmande med markandens behov och 
att kompetens vad gäller ekonomi, marknadsföring etc. vara god. Insatserna är individuellt 
baserade och fokuseras till fas ett i processen. Särskilt framhävande läggs på kvalificerad 
rådgivning och kompetensutveckling. Många gånger handlar det om delfinansiering mellan 
stiftelsen, arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och den enskilde. Några exempel på vad 
trygghetssystemet kan erbjuda är bedömning av affärsidén, nytt företags-kurs, mentorskap, 
startbidrag (ett mindre bidrag framför allt avsett för marknadsföring, uppsägningslön från 
arbetsgivaren under startskedet och levnadsbidrag vid behov under en kortare tid.33 
Vad är då trygghetssystemet? 
Det är ett smidigt system med få inskränkningar och ger stora möjligheter till enskilda 
lösningar, anpassade till varje situation. Trygghetssystemet ger stöd till nytt arbete och ett bra 
ekonomiskt skyddsnät för den som blir uppsagd eller riskerar uppsägning pga. arbetsbrist. 
Trygghetsstiftelsen är ett komplement till arbetsförmedlingens insatser för den berörda 
arbetsplatsen. Stiftelsen medverkar före, under och efter uppsägningstiden. 

 
3.6 Länsarbetsnämnden - anställningsstöd 
Länsarbetsnämnden, den generella benämningen på de 20 länsarbetsnämnder som finns i 
varje län, är en svensk myndighet som ingår i Arbetsmarknadsverket och lyder under 
Arbetsmarknadsstyrelsen för allmänna arbetsmarknadsfrågor, vars huvuduppgift är att 
samordna verksamheten för länets arbetsförmedlingar. Arbetsmarknadsstyrelsen förkortas 
AMS.34 Det kan vara väldigt fördelaktigt för arbetsgivare att anställa personal, eftersom det 
finns många arbetssökande med mycket god kompetens i många branscher. Och dessutom har 
Regeringen gett Arbetsförmedlingen ökade resurser för olika typer av anställningsstöd. 
De stöd som lämnas från Länsarbetsnämnden är följande:  
 
Allmänt anställningsstöd lämnas i sex månader när en arbetsgivare anställer en person som 
är arbetslös eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, och bör ha varit inskriven som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen i minst tolv månader. För ungdomar 20-24 år kan stödet 

                                                 
 
31http://stockholm.almi.se/ArticlePages/200402/12/20040212204905_Stockholm970/20040212204905_Stockhol
m970.dbp.html (2006-06-16) 
32http://www.tsn.se/webbm2/trygg2/trygg2.nsf/www/DFA5F4654DB51D6DC1256A1100344378?opendocumen
t (2006-06-18) 
33 http://www.tsn.se/  (2006-06-18) 
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsarbetsn%C3%A4mnden (2006-06-22) 
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ges efter sex månaders inskrivning på Arbetsförmedlingen. Stödbeloppet krediteras från 
arbetsgivarens skattekonto i efterskott. Allmänt anställningsstöd lämnas med 50 % av 
lönekostnaden (högst 350 kr/arbetsdag).  
 
Förstärkt anställningsstöd lämnas i 18 månader när en arbetsgivare anställer en person som 
varit arbetslös i minst 24 månader. Stödbeloppet krediteras från arbetsgivarens skattekonto i 
efterskott. Förstärkt anställningsstöd lämnas med 75 % av lönekostnaden i 6 månader (högst 
525 kr/arbetsdag) och 25 % under följande 12 månader (högst 175 kr/arbetsdag).  
 
Särskilt anställningsstöd lämnas i 18 månader när en arbetsgivare anställer en person som är 
inskriven i Arbetsförmedlingens aktivitetsgaranti. När arbetsgivaren anställer en person som 
fyllt 61 år kan stödet ges i 24 månader. Stödbeloppet krediteras från arbetsgivarens 
skattekonto i efterskott. Särskilt anställningsstöd lämnas med 85 % av lönekostnaden (högst 
750 kr/arbetsdag).  
 
Anställningsstöd för långtidssjukskrivna som har anställning lämnas för 
långtidssjukskrivna som har ett arbete som man av olika skäl inte kan återgå till och kan ges 
till både privata och offentliga arbetsgivare. Stödet lämnas under perioden 1 januari, 2006 till 
och med 31 december, 2006.35 
 
3.7 Andra organisationer som erbjuder stöd är: 
 
Länsstyrelsens huvudsyfte är att öka tillväxten och ge en balanserad regional utveckling i 
landet. Länsstyrelsen erbjuder tre former av bidrag,. Den ena är Landsbygdsstöd som kan 
lämnas till företag som skapar arbetstillfällen åt befolkningen i länets glesbygdsområden. 
Verksamheten bör dock ge en tillfredsställande lönsamhet, och ha förutsättningar att bestå 
under längre tid. Och stödet lämnas till de företag som befinner sig inom Glesbygdsområdet 
och Landsbygdsområde.36 
 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF grundades 1983 och är byggbranschens 
egen organisation för forskning och utveckling med nära 5000 kopplade företag i Sverige. 
SBUF arbetar för att förbättra byggprocessen så att det genereras bättre affärsmässiga villkor 
för entreprenörer och installatörer att dra nytta av forskning och driva utvecklingsarbete.37 
 
Svenska ESF-rådet, rådet för Europeiska socialfonden i Sverige är en 
förvaltningsmyndighet för europeiska socialfondens program och har i syfte att främja 
kompetensutveckling av anställda, enmansföretagare, långtidsarbetslösa och långtidssjuka.  
Bidraget som de erbjuder är växtkraft mål 3 där dess funktion är att stärka individens ställning 
i arbetslivet och kan uppgå till maximalt 8000 kr per anställd.38 
 

Energimyndigheten stödjer forskning, utveckling av ny teknik för förnybar energi och 
energieffektivisering. Idag finns följande bidrag att disponera: 

                                                 
 
35 http://www.ams.se/rdfs.asp?A=62520&L=96 (2006-06-19) 
36 Telefonintervju med Kjell Eriksson (2006-06-19) 
37 http://www.sbuf.se/sa/node.asp?node=3 (2006-06-22) 
38 Telefonintervju med Nadir Crisbi, 08-579 171 16 (2006-06-22) 
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• Bidrag för att installera solvärme  
• Stöd för att konvertera från uppvärmning med olja eller direktverkande el i småhus  
• Skattereduktion för att byta fönster eller att installera biobränsleanläggning vid 

nybyggnation. Dessa kan variera i olika kommuner39 

Jordbruksverket är regeringens fackmanmyndighet på det jordbruks- och 
livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och 
rennäring. Idag har Jordbruksverket cirka 1120 anställda, varav ca 600 av dessa arbetar på 
huvudkontoret i Jönköping och ca 150 anställda är regionalt placerade i södra och mellersta 
Sverige. Jordbruksverket erbjuder n uppsjö av bidrag som vi specifikt inte kommer att 
behandla, därav lämnar plats för vidare forskning.40 
 
På grund av uppsatsens omfattning och brist på tid, reserverar vi för plats till andra 
organisationer som erbjuder bidrag samt stöd. Vi har inte tagit med alla organisationer utan 
gjort ett medvetet val till de mest berörda bidragsgivande organisationerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
39http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/PageGenerator01?OpenAgent&MenuSelect=E1DF888BE9FB3
ABDC125711E00316522 (2006-06-22) 
40 http://www.sjv.se/omjordbruksverket.4.7502f61001ea08a0c7fff122625.html (2006-06-22) 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta och presentera resultatet av vår empiriska 
undersökning som utförts i enlighet med uppsatsens syfte. Först presenteras intervjun med 
nyföretagarcentrum och därefter kommer en presentation av intervjuerna med företagen.  
 
4.1 Intervju företagskonsult                                   
Vår respondent har arbetat som företagskonsult sedan 1997 på NyföretagarCentrum, och hans 
arbetsuppgifter består av att hjälpa enskilda individer starta eget. Detta genom att 
förutsättningslöst diskutera en affärsidé med presumtiva företagare, upprätta en affärsplan, 
råda/avråda klienten att utveckla affärsplanen. Han poängterar att det är klienten som avgör 
om han vill driva igenom projektet längre fram vid ett godkännande. Vid avslag kan klienten 
vända sig till arbetsförmedlingen eller ALMI för ansökning om kredit. Man kan även vända 
sig tillbaka till konsulten upp till 3 år efter att man startat verksamheten för rådgivning. Vi bad 
vår respondent att kommentera om han anser att branschen har förändrats de senaste åren. 
Han anser inte att den har förändrats nämnvärt, däremot påpekar han att ansökningarna har 
ökat markant de senaste 3 åren, trots att inga nya bidrag tillkommit. Vidare säger han att 
NyföretagarCentrum har utvecklats i takt med att besökningsfrekvensen växt. Rådgivaren 
påpekar även att en viss avmattning har skett i tjänstebranschen främst inom café, frisör och 
restaurang. Tecken visar att man nu satsar på områden där tekniken och allt omkring är nytt. 
 
4.1.1 Sveriges bidragssystem 
Vi frågade efter hans generella uppfattning om Sveriges bidragssystem, och om han anser att 
det är många företag som försöker utnyttja systemet och få pengar för egen vinnings skull. 
Han håller med att det finns kryphål i systemet, men avfärdar att fusk skulle begås i någon 
större utsträckning. Detta p.g.a. att reglerna är strikta och att eget kapital riskeras. De enskilda 
individernas kunskaper om bidrag varierar kraftigt, klienter med lång arbetserfarenhet har det 
mycket logiskt enklare för sig, än invandrare med stora brister i språk. Enligt vår respondent 
finns det stora brister i kopplingen mellan Arbetsförmedlingen och NyföretagarCentrum. I 
frågan om vem som är intresserad av bidragen nämner han: arbetslösa, innovativa människor 
med väldigt låg kapital och invandrare med språksvårigheter.   
 
4.1.2 Ansökningsprocessen 
Vi bad vår respondent beskriva ansökningsförfarandet från början till slut i detalj. Vanligtvis 
hjälper han individer med att söka starta eget bidrag och hävdar att det oftast utdelas bidrag 
till hållbara affärsidéer. Han berättar att ansökan om starta eget bidrag börjar med att 
konsulten tillsammans med klienten upprättar en affärsplan. Det finns ingen standardmall av 
en affärsplan men vår respondent följer denna systematiskt strukturerade mall: 

• Bakgrund (personens bakgrund och mål) 
• Ekonomi (skulder? Budget? Eget kapital?) 
• Förutsättningar (företagets utvecklingsmöjligheter och potential) 
• Affärsidé (beskrivning av verksamhetens mål) 
• Segmentering (målgrupp) 
• Differentiering (hänsyn till konkurrenter) 
• Swot-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) 
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• Bärighet/Bärkraft (långsiktig hållbarhet) 
• Finansiering (lån och bidrag) 

Efter genomgång av affärsplanen kan en bedömning ges. När affärsplanen är klar skickas den 
till arbetsförmedlingen som i sin tur skickar den till AFS Expo (centrala arbetsförmedlingen). 
Det är AFS Expo som tar beslutet men följer med stor säkerhet konsultens prövning. 

Vi frågade konsulten om han observerar någonting i ansökningsprocessen som företagen har 
särskilt svårt eller lätt för. Svaret var att de ”blivande” näringsidkarna oftast har svårt med att 
fylla i en affärsplan och registrera sig hos skatteverket. Däremot var registreringen hos 
bolagsverket relativt enkelt. På frågan om ansökningsprocessen har förändrats på något sätt 
under åren han arbetat som företagskonsult svarar med att inte finns några märkvärdiga 
avvikelser. Det finns en uppsjö av affärsplaner men majoriteten liknar varandra. 
 
4.1.3 Företagskonsultens förslag till förändring 
Ett förslag vår respondent föreslår är att införa flerspråkig hjälp vid bidragsorganisationer, 
detta skulle uppskattas i stora delar av Sverige som nu går igenom en mångkulturell fas, 
eftersom man kan diskutera affärsidén på en djupare nivå. En annan sak han vill ändra på är 
det svaga samarbetet mellan NyföretagarCentrum och andra liknande organisationer såsom 
arbetsförmedlingen exempelvis. 
 
4.2 Intervju företag 
Av den orsaken att våra respondenter bad om att få vara anonyma kommer ingen 
företagspresentation att förekomma. Vi kommer endast att redogöra för vilken typ av bransch 
företagen verkar i, antal anställda samt hur stor omsättning de har. 
 
Första företaget (företag 1) vi intervjuade verkar inom branschen mekanisk verkstad och har 
en omsättning på ungefär 14 miljoner kronor med ca 10-19 anställda. Företag 2 är inriktade 
inom branschen kläder och skor och har en omsättning på omkring en miljon kronor med 1-4 
anställda. Det tredje och sista företaget (företag 3) är en spel och tobak butik och har en 
omsättning på approximativt 1,5 miljoner kronor med 2 anställda. 
 
Eftersom alla våra företag var aktiebolag, så intervjuades respektive vd i dessa. 
 
4.2.1 Varför NyföretagarCentrum? 
Alla våra respondenter har varit arbetslösa en gång i tiden. 
 
Företag 1: VD: n som arbetat i Scania en lång tid hade blivit sparkad p.g.a. nedskärningar var 
nu sugen på att öppna eget. Med tanke på den kompetens och erfarenhet han innehar trodde 
han fullt ut på sin affärsidé. Därför satte han omedelbart fart att söka bidrag då kapitalet var 
bristande. Det var Scania som i sitt reformeringsprogram hänvisade honom till 
NyföretagarCentrum. 
 
Företag 2: VD: n i detta företag är en man med invandrarbakgrund, och har arbetat som frisör 
i 6 år innan han tröttnade och kände för att han ville byta jobb, då han fick besvär med rygg 
och axlar. Efter att ha varit arbetslös i 6 månader beslöt han sig att starta eget. Hans affärsidé 
var att öppna en klädes butik med matchande sko sortiment. Som ett naturligt steg beslutade 
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han tillsammans med arbetsförmedlingen att starta eget och slussades därmed vidare till 
NyföretagarCentrum, där han kunde diskutera sin affärsidé vidare. 
 
Företag 3: Personen i fråga blev direkt arbetslös efter gymnasiestudier, och erkänner att han 
var smått förvirrad över framtiden. Efter att ha provat ett par opassande yrken bestämde han 
sig för att följa pappas spår och öppna egen spel kiosk. Han kände till bidraget efter 
rekommendationer från släkten som hade ett större grepp på området genom egna 
erfarenheter. 
 
4.2.2 Bidragens verkan i företaget 
Företag 1: När respondenten blev beviljad bidraget kunde han starta verksamheten tidigare än 
befarat och utvecklas i större utsträckning. Han började för fyra år sedan med att laga bilar 
inhyrd i en lokal bensinstation, där han och hans son arbetade i. Tack vare bidraget kunde han 
bibehålla sitt uppehälle och därmed fokusera all sin koncentration på den nyöppnade 
verkstaden. Idag har han en stor verkstad i ett industriområde och omsätter 14 miljoner 
kronor, han hävdar att han aldrig skulle kunna utvecklas så snabbt utan bidragen han fick. 
 
Företag 2: Att öppna egen klädesbutik är väldigt svårt, då det kräver hög kännedom om mode 
och god start kapital. Eftersom vår respondent har erfarenhet från frisör branschen har denne 
ständigt varit involverat inom mode och trend. Men med hjälp av bidraget kunde det 
underlätta ombyggnaden som krävdes för att starta verksamheten. Han tycker att det var 
väldigt nyttigt och få bidraget i detta sammanhang eftersom den krävde stor kapital vid 
uppstarten. 
 
Företag 3: Fördelen med att ha spel och tobak är att de flesta kunder som spelar hos ombuden 
oftast återkommer vid ett flertal gånger. Men det är starten som är mest krävande, att 
marknadsföra och knyta till sig kunder och sedan ingå ett långsiktigt förhållande. Därför 
tycker vår respondent att det var väldigt nödvändigt i början att få bidraget eftersom 
verksamheten gick minus under de första månaderna. 
 
4.2.3 Sveriges bidragssystem 
Samtliga respondenter tyckte att processen att söka bidrag var komplicerad och tidskrävande, 
men vill påpeka att det var värt all slitsam arbete. Respondenten från företag 2 vill betona att 
arbetsförmedlingen borde sköta handlingarna smidigare och att kontakten mellan de olika 
organisationerna blir tätare. Respondent 2 tycker att det vore bra ifall det finns flerspråkig 
personal i de olika organisationerna, han fick en rådgivare som talade hans hemspråk, och 
tycker att det skulle uppskattas av många om de fick den hjälpen. 
 
4.2.4 Ansökningsprocessen 
Företag 1: Respondenten från företaget tycker att ansökningsprocessen är ganska långdragen 
och väldig tidskrävande, men anser dock att det ges god hjälp från NyföretagarCentrum 
konsulter. Det kan kännas väldigt påfrestande att fylla i en massa papper, då man brinner för 
sin affärsidé och vill starta igång med den så snabbt som möjligt. 
 
Företag 2: Även denna respondent håller med att ansökningsprocessen är väldigt långdragen 
och att man får den hjälp man behöver av konsulterna. Men han påpekar att det kan vara svårt 
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att upprätta en handlingsplan då man startar en ny verksamhet utan någon erfarenhet inom den 
branschen.  
 
Företag 3: Denne respondent tyckte att ansökningsprocessen var väldigt komplicerad 
synnerligen upprättandet av affärsplanen, då denne saknade arbetserfarenhet. Han berättar att 
han aldrig skulle kunna fullfölja ansökningsprocessen utan hjälp från närstående. Men 
påpekar att det ändrar synsättet man hade i börjar på ett positivt sätt, då man diskuterar 
affärsplanen med konsulten. 
 
4.3.5 Avslutande kommentarer 
Avslutningsvis ville vår respondent från företag 2 tillägga att det är dåligt att det är så få 
svenskar som söker bidrag. Han hade diskuterat med närstående från Schweiz och Tyskland 
om de någon gång ansökt om bidrag. De tyckte att det är en självklarhet att söka bidrag, och 
att söka bidrag från olika organisationer är en del av verksamheten. Respondenten från företag 
1 tycker att det är väldigt betryggande att söka bidrag, och kommer att i framtiden söka efter 
fler bidrag som erbjuds. Han påpekar att det går att ta fler risker för att utvecklas, då man 
använder pengar man har fått i bidrag.   
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5. Analys 
 
I följande avsnitt utvärderas resultatet av den empiriska undersökningen utifrån den 
teoretiska referensramen. 
 
5.1 Fördelar med att starta eget bidrag 
De bidrag NyföretagarCentrum tillsammans med arbetsförmedlingen kan bevilja är stöd till 
start av egen verksamhet. Enligt Arbetsförmedlingen i samråd med NyföretagarCentrum finns 
det många fördelar med bidraget som ges ut. De enskilda företagarna får hjälp med att ta sig 
ut ur arbetslösheten genom att tilldelas kapital som underlättar och stabiliserar processen. 
Framför allt hjälper bidraget till i inledningsfasen i verksamheten. Det är en gardering till 
egen försörjning ifall företaget inte går som planerat.41 
 
Våra respondenter är överens om sina positiva erfarenheter av att starta eget bidraget. 
Respondenten på företag 3 uttalar att det var ett fantastiskt tillskott, att få använda dessa 
pengar till att marknadsföra sig till den lokala befolkningen och samtidigt koncentrera sin 
budget till alternativa kostnader. Hela förloppet skulle vara möjligt men respondenten vill 
betona att bidraget var en viktig faktor till en nu fungerande sysselsättning. Ägaren till företag 
1 uttrycker samma glädje som personen i företag 3 och påpekar att bidraget är unik i den mån 
att man inte behöver stressa upp sig i början då allting fortfarande är i ett kaos tillstånd. 
Emellertid är vår respondent på företag 2 inte beredd att göra om detta bland annat beroende 
på all administration, de andra två kan man mycket väl göra om det medan samtliga 
samtycker att det är lysande med organisationer som hjälper till vid start av eget företag. 
Allesammans poängterar även att sådana ”hjälp organisationer” borde bli fler och tilldelas 
mer resurser. 
 
5.2 Ansökningsprocessen 
Enligt vår undersökning är det en invecklad och tidskrävande process att söka bidrag från 
Arbetsförmedlingen, Emanuel Poli stärker, företagsrådgivare på NyföretagarCentrum i 
Södertälje är ense om vår slutsats. Det är speciellt personer med invandrarbakgrund som har 
svårigheter med ansökningsprocessen, tillägger han. Att ansökan är komplicerad är något alla 
respondenter bekräftar och som även stärks av det faktum att alla företag tagit hjälp av en 
konsult för att genomföra ansökan. Samtliga respondenter instämmer att en konsult är 
obligatorisk gör genomförandet. Den intervjuade i företag 3 tycker att det är synd att det 
behöver vara så svårt för en ”svag” individ att skaffa sig det privilegium som erbjuds. Ett 
antal krav som ställs på den private företagaren är man måste ha fyllt 20 år och vara arbetslös. 
I överensstämmelse med företagsrådgivaren är den i särklass svåraste uppgiften att komma 
med en affärsidé som inte är mättad i branschen. Exempelvis säger Emanuel att det är 
omöjligt att få bidrag om man vill starta en frisörsalong, då Södertälje är mättad på detta. 
Utbudet är större än efterfrågan helt enkelt. Istället inspireras innovativa och annorlunda 
affärsidéer. Nu för tiden kan man göra allt till ett yrke, t.ex. nagelvård, hudtearepeut etc. 
Ansökningen är öppen då den finns tillgänglig oavsett företagsform, dock försvåras den en 
aning vid val av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar då 

                                                 
 
41 http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/stosta.pdf (2006-06-30) 
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dessa måste registreras både hos bolagsverket och skatteverket. Vid öppnande av enskild 
firma behöver registrering endast ske via skatteverket och då blir organisationsnumret ägarens 
personnummer. 
 
5.3 Nystartade företag med stöd 
Man märker en tydlig trend bland de nystartade företagen, det har blivit mycket populärare att 
starta eget efter krisåren 1991 och 1992. De senaste två åren har antalet nystartade företag 
ökat rejält. År 2004 med 14 % och år 2005 med 7 %. Andelen nystartade företag som söker 
bidrag har också ökat de senaste åren. År 2004 var det ca 17 % av andelen nystartade företag 
som förvärvat bidrag. Det är en ganska relativ låg andel i förhållande till Europa, men dock ett 
positivt tecken då det är den högsta siffran på länge. Ett annat gott kännemärke med de 
nystartade företagen i Sverige är att vi trots en ökning i nystartade företag fått dessutom en 
minskning i antalet konkurser. Något annat nämnvärt är att andelen nyföretag som erhållit 
bidrag i Stockholms län var lägst i landet, då dessa omfattar stor andel av de nystartade 
företagen i Sverige. Bidraget har även lotsat till att företagen som erbjuds stöd kan utveckla 
sig i större omfattning då man kan ta högre risker, vilket oftast gynnar företagen. Denna 
analys är gjord på den senare delen i bakgrunden. 
 
En annan intressant analys att implementera är varför NyföretagarCentrum inte finansieras av 
saten utan av det lokala näringslivet. Här rekommenderas att staten i fortsättningen bör forsla 
in pengar i den näringsdrivna stiftelsen. Vid vidtagen åtgärd leder detta i sikt till minskad 
arbetslöshet och positiva effekter till enskilda och arbetslösa individer. Då 
NyföretagarCentrum får ökade resurser kan de även ta på sig större delen av ansvaret i 
processen i bidragssökandet. Detta gynnar andra delaktiga organisationer som Ams och 
ALMI att koncentrerar sig på annat av viktig betydelse. 
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6. Slutsats 
 
I följande avsnitt diskuterar vi de slutsatser vi kommit fram till under studiens gång, vi 
kommer även att redogöra för våra egna reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning. 
 
6.1 Vad bör åtgärdas för att öka bidragssökandet? 
Det första vi upptäckte när vi påbörjade uppsatsen var att det fanns fler bidrag att söka än vi 
kunnat ana. Vi påträffade flera sajter som vi inte var bekanta med där stöd och bidrag 
tilldelades, exempelvis Nutek, NyföretagarCentrum och ALMI som vi inte kände till alls. Så 
en slutsats från vår undersökning är att dessa organisationer bör synliggöras mycket mer än i 
dagsläget. Man ska känna till dessa institutioner trots att man inte är i behov av dem. När vi 
bokade tid hos NyföretagarCentrum två veckor innan kandidatuppsatsen skulle börja, föreslog 
vi till vår företagskonsult att man borde satsa mer resurser på att marknadsföra sig till den 
lokala befolkningen. Han instämde med vårt påstående och lovade att det skulle bli bättre 
inom en mycket kort tid. Några veckor senare uppvisades NyföretagarCentrum logotypen på 
varje Södertäljeposten (en gratis lokaltidning som delas ut en gång i veckan till alla hushåll). 
Detta tror vi långsiktigt kommer öppna nya vägar till kreativa ungdomar som behöver 
startkapital och rådgivning med att starta eget. En annan aspekt som vi lägger tonvikt på, är 
den onödiga och krångliga guiden på respektive hemsida. Nuteks hemsida var t.ex. helt 
värdelös. Antalet inblandade aktörer anser vi heller inte vara nödvändig, dels p.g.a. den 
diffusa kopplingen mellan dessa samt de höga kostnaderna till administrativt arbete. Så här 
ser det ut i dagsläget: den arbetssökande besöker arbetsförmedlingen, via arbetsförmedlingen 
skickas personen till NyföretagarCentrum för bedömning av affärsplanen, steg 3 i processen 
blir att den oberoende konsulten skickar sin bedömning till Arbetsförmedlingen Expo som 
beviljar bidraget med mycket stor grund i konsultens beslut. Vår idé är att skära ner minst en 
av aktörerna, och koncentrera all arbete till en enhet. Detta tror vi med stor sannolikhet 
kommer att minska på kostnaderna, komplexiteten och beviljningstiden som idag anses vara 
lång. Vi tror även på att ökade resurser till bidragsgivande organisationer sakta men säkert 
kommer att minska på arbetslösheten och samtidigt öka tillväxten och sysselsättningen i 
landet. Istället för att människor ska leva som parasiter i form av att utnyttja de kryphål som 
finns i dagens Sverige, vill vi ha ett Sverige med positiv attityd till den arbetande och 
självförsörjande människan. 
 
6.2 Vad är komplicerat? 
Ansökningarna är inte bara tidskrävande utan även svåra att upprätta. Arbetsförmedlingen 
Expo kräver att instruktionerna om hur man sätter upp en affärsplan följs noggrant, vilket är 
svårt då det inte finns någon strukturerad mall för en affärsplan. Vi har genom att få ta del av 
respondenternas erfarenheter förstått att språket, särskilt de ”nya” ekonomiska termerna som 
dyker upp lite överallt är den svåraste delen i upprättandet av en ansökning. Det svåraste 
specifikt i ansökningen är hur man fyller i en affärsplan. För majoriteten av de besökande är 
det första gången de stöter på termer som resultat, -likviditets, och balansbudget. För att 
kunna hantera sådana grundläggande pelare i det egna företagandet krävs om inte en bakgrund 
som civilekonom, hjälp från en konsult. En annan faktor som påverkar den låga andelen 
sökande efter bidrag är den utdragna tidsperioden. Majoriteten av fallen brukar ta mellan 1-2 
månader från den dag man besöker konsulten till dess att man blir beviljad bidraget. Detta 
anser vi inte är hållbar och effektiv då man tappar en aning i lust och motivation. Detta 
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missfrämjar speciellt blivande nyföretagare med högteknologiska affärsidéer där tidsaspekten 
är det viktigaste elementet i det hela. Detta tror vi är en bidragande faktor till varför 
Stockholms län har minst sökande i hela landet, då människorna i Stockholm lever under hög 
stress och konkurrens. 
 
6.3 Övriga reflektioner 
En reflektion vi har vidtagit är att det är svårt att hitta lättbegriplig information om hur en 
ansökan ska se ut. Under arbetets gång har vi spenderat otaliga timmar med att besöka olika 
officiella hemsidor som erbjuder stöd och bidrag. Vi har upplevt att de är svårnavigerade och 
att det är mödosamt att lokalisera den information som eftersöks. Ett annat perspektiv som vi 
har observerat är att antalet arbetslösa som får starta eget-bidrag, dvs. A-kassa under tiden 
som man startar eget företag har nästan halverats på 10 år detta trots att nyföretagandet har 
ökat under samma period. Detta visar en undersökning som Ams har utfört. Flera ansvariga 
instämmer om vår slutsats att avskaffa arbetsförmedlingen som styrorgan i beslutsprocessen, 
bland annat Elisabeth Nachman som är projektansvarig. Hon påpekar att Ams först och främst 
har arbetsmarkandspolitiska syften och inte näringspolitiska. Det avspeglar sig i upplevelsen 
att bedömningarna blir väldigt godtyckliga. Man ser inte på det som ett företag som kan växa 
och generera arbete i den här regionen, utan på om personen hellre ska ta ett jobb så ska han 
eller hon göra det. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Då vi har begränsat oss till att enbart studera olika bidrag och stöd som ges ut i Sverige, vore 
det intressant och lärorikt att forska på möjligheter till bidrag från EU och övriga delar i 
världen också. En annan frågeställning är: Stora företag och beroendet av bidrag. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor Företagskonsult 

1. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
2. Hur länge har du arbetat som företagskonsult? 
3. Om, och i så fall hur har branschen förändrats sedan du började arbeta inom 

branschen? 
4. Vilken är din uppfattning kring Sveriges bidragssystem? 
5. Hur uppfattar du de enskilda individernas synsätt i allmänhet till starta eget 

bidrag? 
6. Hur uppfattar du de blivande enskilda företagarnas kunskap om starta eget 

bidrag? 
7. Hur går ansökningsprocessen till från början till slut? 
8. Finns det någon del i ansökningsprocessen de enskilda individerna tycker är 

särskilt svårt? 
9. Har ansökningsprocessen förändrats på något sätt under den tid du har arbetat 

med det här? 
10. Vilka målgrupper är det främst som kommer och besöker dig? 
11. Har du några förslag på hur ansökningsprocessen kan underlättas? 
12. Har du något annat du vill tillägga? 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till företagen? 

1. Vilken bransch är du verksam i? 
2. Varför NyföretagarCentrum? 
3. Vilken bakgrund hade ni innan ni valde att starta eget? 
4. Hur kommer det säg att ni valde att söka starta eget bidrag, istället för alternativ 

finansiering? 
5. Hur har bidraget påverkat företaget? 
6. Hur många anställda har företaget och vilken är dess omsättning? 
7. Vad tycker du om Sveriges bidragssystem, och vad bör förbättras? 
8. Hur tycker du att ansökningsprocessen har gått till? 
9. Kan ni tänka er att söka igen? 
10. Har du något annat du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


