
Somaliska	  kvinnor	  försöker	  startar	  eget	  
	  	  
Somaliska	  kvinnor	  vill	  starta	  eget	  och	  drömmer	  om	  ett	  liv	  oberoende	  av	  bidrag.	  
Men	  samhällets	  regelverk	  sätter	  käppar	  i	  hjulet	  och	  måste	  bättre	  anpassas	  till	  
deras	  behov	  för	  att	  projektet	  ska	  lyckas.	  Ett	  exempel	  är	  att	  deras	  religion	  
förbjuder	  dem	  att	  låna	  pengar	  till	  ränta.	  
	  
I	  Somalilands	  förening	  i	  Rosengård	  i	  Malmö	  träffar	  rättssociologen	  och	  egenföretagaren	  
Margaretha	  Rolfson	  regelbundet	  gruppen	  av	  ett	  tjugotal	  somaliska	  kvinnor	  som	  anmält	  
sitt	  intresse	  för	  att	  starta	  eget.	  Under	  flera	  år	  har	  hon	  arbetat	  med	  att	  utveckla	  en	  metod	  
för	  att	  lyckas	  komma	  förbi	  alla	  de	  hinder	  som	  följer	  i	  de	  kulturella-‐,	  religiösa-‐	  och	  
samhällsstrukturella	  spåren	  mellan	  somalier	  och	  svenskar.	  
	  
Under	  dagens	  besök	  får	  jag	  en	  pratstund	  med	  Kadra	  
Kahin	  ensamstående	  kvinna	  i	  fyrtioårsåldern	  med	  
fyra	  barn,	  som	  sedan	  projektet	  startade	  under	  
våren	  förra	  året,	  envist	  kämpat	  för	  att	  lyckas	  
uppfylla	  sin	  dröm	  att	  starta	  restaurang.	  Hon	  vill	  
slippa	  bidragsberoendet	  för	  att	  själv	  kunna	  försörja	  
sig	  och	  familjen.	  
	  
–	  Jag	  är	  utbildad	  i	  köks-‐	  och	  hushållsarbete	  i	  Sverige	  
och	  har	  arbetat	  i	  restaurangbranschen	  innan	  jag	  
kom	  hit	  för	  17	  år	  sedan,	  säger	  Kadra	  Kahin.	  Jag	  har	  
kompetensen	  och	  viljan,	  men	  det	  räcker	  inte.	  Det	  är	  
oerhört	  svårt	  för	  att	  inte	  säga	  omöjligt	  för	  mig	  att	  
låna	  pengar	  för	  att	  starta	  eget.	  Att	  lyckas	  komma	  
över	  ett	  hyreskontrakt	  tycks	  inte	  vara	  lättare.	  
	  
De	  stora	  stötestenarna	  som	  hon,	  tillsammans	  med	  projektledaren	  Margaretha	  Rolfson,	  
försökt	  lösa	  hänger	  samman	  med	  att	  muslimer	  av	  religiösa	  skäl	  inte	  får	  betala	  ränta,	  
vilket	  stött	  på	  patrull	  hos	  alla	  banker,	  även	  i	  den	  räntebefriade	  banken	  JAK.	  Att	  få	  en	  
fastighetsägare	  att	  hyra	  ut	  en	  restauranglokal	  har	  heller	  inte	  lyckats,	  eftersom	  de	  anser	  
att	  betalningsosäkerheten	  är	  för	  stor.	  Det	  blir	  med	  andra	  ord	  ett	  moment	  22.	  	  
	  
–	  I	  samma	  stund	  som	  jag	  startar	  eget	  dras	  mina	  socialbidrag	  in	  från	  kommunen,	  då	  står	  
jag	  helt	  utan	  skyddsnät,	  något	  som	  skrämmer	  många	  av	  mina	  vänner	  och	  även	  mig.	  Som	  
ensamstående	  kvinna	  har	  jag	  fyra	  barn	  att	  försörja	  och	  då	  blir	  risktagandet	  alltför	  stort.	  
Det	  borde	  finnas	  en	  övergångsfas	  innan	  vi	  kan	  ta	  hela	  det	  ekonomiska	  ansvaret,	  säger	  
Kadra	  Kahin	  och	  tillägger:	  
	  
–	  Det	  blir	  en	  ond	  cirkel	  som	  är	  oerhört	  svår	  att	  bryta.	  Jag	  är	  stark,	  vi	  somaliska	  kvinnor	  
är	  starka	  och	  har	  ofta	  fått	  ta	  ansvaret	  för	  barnen,	  hemmet,	  och	  ekonomin.	  Vi	  kan,	  men	  vi	  
måste	  få	  hjälp	  att	  hitta	  vägar	  förbi	  de	  regelverk	  som	  förhindrar	  och	  försvårar	  för	  oss.	  
	  
Redan	  för	  sex	  år	  sedan	  började	  förstudier	  göras	  för	  att	  hitta	  arbetsmetoder	  att	  slussa	  ut	  
somalier	  i	  arbetslivet.	  2007	  beviljades	  Somalilands	  förening	  medel	  av	  fd	  
Integrationsverket	  medel	  för	  en	  jobbsökarservice	  som	  gick	  ut	  på	  att	  informera	  somalier	  
om	  hur	  man	  använder	  sig	  av	  Arbetsförmedlingens	  och	  övriga	  samhällets	  resurser	  för	  att	  



söka	  jobb.	  Projektet	  leddes	  av	  Margaretha	  Rolfson,	  Rätso	  projekt	  i	  samarbete	  med	  
Somalilands	  förening	  och	  Europeiska	  socialfonden,	  ESF,	  som	  beviljade	  medel	  till	  en	  
förstudie	  och	  som	  från	  och	  med	  förra	  året	  satsat	  drygt	  fem	  miljoner	  kronor	  till	  i	  
projektet	  under	  en	  treårsperiod.	  	  
	  
I	  augusti	  samma	  år	  bjöd	  Malmö	  stad	  in	  till	  ett	  seminarium	  med	  somalier	  bosatta	  i	  
Minneapolis	  och	  som	  där	  lyckats	  med	  sina	  företag.	  Många	  somalier	  i	  Malmö	  inspirerades	  
av	  sina	  landsmän	  och	  resulterade	  i	  en	  ansökan	  från	  Rätso	  projekt	  till	  Nutek,	  nuvarande	  
Tillväxtverket,	  för	  projektet	  ”Somaliska	  kvinnor	  startar	  företag”.	  Projektansökan	  
beviljades	  och	  fick	  också	  medfinansiering	  från	  Malmö	  stad.	  	  
	  
–	  Studiebesöket	  var	  mycket	  lyckat	  och	  vi	  satte	  genast	  igång	  starta-‐eget-‐grupper	  inom	  
restaurang-‐	  och	  caféområdet,	  grossistbranschen,	  second	  hand	  och	  förskola	  med	  flera	  
områden,	  säger	  Margaretha	  Rolfson.	  
	  
Affärsgrupperna	  fick	  hjälp	  med	  att	  göra	  affärsplan,	  affärsbudget	  inklusive	  finansiering.	  
De	  fick	  också	  hjälp	  med	  hur	  man	  marknadsför	  sitt	  företag	  och	  fick	  kontinuerlig	  
konsultrådgivning	  av	  Malmö	  Nyföretagarcenter	  och	  Coompanion.	  Av	  de	  18	  kvinnor	  som	  
deltog	  i	  projektet	  har	  12,	  som	  affärsgrupp	  eller	  enskilt,	  registrerat	  sitt	  företag	  hos	  
Bolagsverket.	  De	  flesta	  har	  valt	  ekonomisk	  förening	  som	  bolagsform	  och	  en	  har	  valt	  
enskild	  firma	  som	  bolagsform.	  
	  
–	  So	  far	  so	  good,	  säger	  Margaretha	  Rolfson,	  men	  jag	  sticker	  inte	  under	  stol	  med	  den	  
frustration	  jag	  känner	  trots	  framstegen.	  Från	  samhällets	  sida	  är	  det	  som	  om	  inte	  vänstra	  
handen	  inte	  vet	  vad	  den	  högra	  gör.	  Målet	  är	  ju	  att	  minska	  kostnaderna	  för	  kommunerna,	  
men	  för	  att	  lyckas	  med	  det	  måste	  förutsättningarna	  radikalt	  förbättras	  för	  dessa	  kvinnor	  
så	  att	  de	  har	  en	  rimlig	  chans	  att	  kunna	  starta	  eget.	  
	  
Hon	  anser	  att	  finansieringen	  idag	  är	  den	  största	  stötestenen.	  Det	  måste	  till	  större	  
förståelse	  från	  myndigheternas	  sida	  så	  att	  man	  där	  inte	  klipper	  alla	  bidrag	  samma	  dag	  
som	  firmanamnet	  är	  registrerat	  hos	  Bolagsverket,	  vilket	  leder	  till	  en	  orimlig	  ekonomisk	  
belastning	  för	  kvinnorna.	  	  
	  
–	  Hyreskontrakt	  av	  lokaler	  måste	  också	  kunna	  genomföras	  på	  ett	  smidigare	  sätt	  med	  
någon	  form	  av	  garanti	  så	  att	  fastighetsägarna	  vågar	  hyra	  ut.	  Vi	  måste	  helt	  enkelt	  hitta	  ett	  
system	  som	  är	  bättre	  målanpassat	  till	  denna	  kulturella	  målgrupp.	  Vi	  måste	  kunna	  jämka	  
de	  svenska	  regelverken	  så	  att	  somaliernas	  problem	  kan	  lösas	  och	  hjälpa	  dem	  in	  i	  vårt	  
samhälle.	  Det	  går	  inte	  att	  sopa	  deras	  existens	  under	  mattan,	  då	  cementera	  vi	  bara	  deras	  
bidragsberoende	  för	  evigt,	  säger	  Margaretha	  Rolfson.	  
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