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Titel  

Title 
 
Invandrarföretagare i Sverige – kritisk diskursanalys av hur riksdag och regering talar om invandrarföretagare. 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Sverige står idag inför en omstrukturering av arbetsmarknaden, bland annat för att de tidigare storföretagen, som 
mycket av svensk tillväxt och sysselsättning berott av, nu i större utsträckning läggs ner eller flyttar utomland. En 
sådan omstrukturering innebär i sin tur att allt större vikt och tilltro sätts till att småföretag ska bära den svenska 
ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Invandrare utgör en stor del av småföretagarna och det är dem som 
ligger i fokus i detta arbete när jag studerar riksdag och regerings syn på invandrarföretagare.  
    Debatten kring ”invandrarföretag” har karakteriserats av såväl positiva som negativa förklaringsmodeller. 
Exempelvis har invandrarföretagares nyskapande och företagsamhet berömts och sådana rörelser har uppmuntrats. 
Eget företagande har ibland även presenterats som ett alternativ för personer med utländsk bakgrund som har svårt 
att få fotfäste på arbetsmarknaden. Jag kommer att med hjälp av kritisk diskursanalys genomföra en analys av riksdag 
och regerings sätt att tala om invandrarföretagare.  
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 1

Inledning 
Sverige står idag inför en omstrukturering av arbetsmarknaden, bland annat för att de tidigare 
storföretagen, som mycket av svensk tillväxt och sysselsättning berott av, nu i större utsträckning 
läggs ner eller flyttar utomland. En sådan omstrukturering innebär i sin tur att allt större vikt och 
tilltro sätts till att småföretag ska bära den svenska ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. 
Invandrare utgör en stor del av småföretagarna och det är dem som ligger i fokus i detta arbete 
när jag studerar riksdag och regerings syn på invandrarföretagare. 
 
Företagsklimatet i Sverige allmänt verkar vara starkt kopplat till olika regioner. Där inställningen 
till företagande är positivt är också etableringsgraden högre.1 2003 startades 36 771 företag i 
Sverige och det är en förnyelsefaktor på 7,1 % i förhållande till det totala antal företag. 
Nyföretagandet i storstadsregionerna är störst, 54 % av de nystartade företagen 2003 etablerades i 
en storstadsregion. 2

 
Som situationen såg ut 2003 var 23 % av de nystartade företagen startade av invandrare.3 De 
dominerande branscherna finns inom tjänstesektorn, dvs. företag inom handel, restaurang, hotell, 
transport och övriga tjänstenäringar. Inom dessa sektorer finns 85 procent av de sysselsatta 
företagarna med utländsk bakgrund.4 Invandrarföretagandet är mycket högt i allmänhet idag, det 
kan spekuleras i varför det är så men en av anledningarna kan dock vara att arbetslösheten bland 
invandrare ökat.5 Om man ser till totala gruppen sysselsatta är invandrarföretagare 
överrepresenterad i jämförelse med svenska företagare. Även om företagandet bland invandrare 
är högt, är det ändå underrepresenterat i jämförelse med svenska företagare, om man ser till 
befolkningen i arbetsför ålder. 
 
Debatten kring ”invandrarföretag” har karakteriserats av såväl positiva som negativa 
förklaringsmodeller. Exempelvis har invandrarföretagares nyskapande och företagsamhet 
berömts och sådana rörelser har uppmuntrats. Eget företagande har ibland även presenterats som 
                                                 
 
1 NUTEK, Årsbok 2005, (2005) s. 26. 
2 Ibid. s. 27-28. 
3 Nyföretagande i Sverige 2002 och 2003, (ITPS, 2004) s. 23.  
Den siffran hänvisar till företagare som antingen är födda utomlands eller har minst en förälder som är utrikes född. 
2003 förändrades definitionen på utländsk härkomst. Innan 2003 krävdes att man antingen var född utomlands eller 
hade minst en förälder från utlandet. Efter 2003 måste båda föräldrarna vara utrikes födda. Den statistik jag angett 
ovan hänvisar alltså till den gamla definitionen. Den senare siffran skulle ha varit 16 % invandrarföretagare i Sverige. 
Eftersom dessa siffror är relativt olika kan det vara svårt att tyda statistik i mitt material då jag inte vet vilken 
definition författare använt sig av. Jag kommer dock att förhålla mig till den äldre definitionen framöver då den 
definitionen fortfarande är mer aktuell. 
4 Ibid. s. 39. 
5 SOU 1 999:49, Invandare som företagare (1999), s. 48. 
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ett alternativ för personer med utländsk bakgrund som har svårt att få fotfäste på 
arbetsmarknaden. I SOU - rapporten 1 999:49 skriver man exempelvis att mot bakgrund av 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden kan många personer med utländsk bakgrund 
förmodas vilja starta eget. Detta stöds även upp med forskning från Ali B Najib. Han menar dock 
att det även kan vara så att företagande kan ha ”framtvingats” till följd av arbetslösheten bland 
invandrare och att det handlar om ”levebrödsföretag”.6 Med detta menas att företaget inte har 
ambition att växa och att det inte finns några anställda, förutom företagsledaren och i vissa fall 
dennes familjemedlemmar. Motsatsen skulle vara ”expansionsföretag” där planerna är att låta 
företaget växa och det finns anställda.7

 
Att invandrare startar egna företag behöver därmed inte alltid betyda att det är av ”egen vilja”. 
Det kan även vara så att det inte finns någon annan möjlighet. Utifrån de aktuella debatter som 
förs om ämnet i samhället tycker jag det är intressant att studera invandrarföretagare. I en tidigare 
uppsats har jag lagt fokus vid hur företagare med utländsk bakgrund själva upplever sitt 
handlingsutrymme och sina livsvillkor samt hur arbete/företagande relaterar till integration, egen 
försörjning mm. I och med denna förförståelse för ämnet har intresset väckts att i denna uppsats 
se hur andra ser på invandrarföretagare när det handlar om exempelvis integration och näringsliv. 
Riksdagens och regeringens publikationer och dokument har då blivit mitt fält när det gäller 
insamlandet av material. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att se hur diskursen kring invandrarföretagare formas av riksdagen och regeringens 
offentliga publikationer och dokument. Jag vill även utröna vilka andra diskurser som behandlas i 
samband med diskursen kring invandrarföretagare. Detta kommer jag att försöka få svar på 
genom frågeställningarna som följer nedan.  
 
Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att se hur det talas och skrivs om invandrarföretagare har 
jag funnit det mest lämpligt att använda mig av textanalys och specifikt kritisk diskursanalys för 
att uppfylla mitt syfte och kunna besvara mina frågeställningar. 
 

o Vilken inställning tycks finnas till invandrarföretagare? 
o I vilka diskursiva sammanhang talas det om invandrarföretagare? Vilka kopplingar görs? 

Ser exempelvis staten, representerat av riksdag och regering, på invandrarföretagare som 
en tillgång till integrationen eller som en tillgång för den svenska arbetsmarknaden och 
näringslivet?  

                                                 
 
6 Ali b Najib, ”Invandrarföretagande”, i Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik Olsson (Stockholm, 2000), s. 124. 
7 Ibid. s. 132.  
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o Vilka ytterligare diskurser sätts talet om invandrarföretagare i relation till när de diskuteras 
av riksdag och regering? 

 

Avgränsningar och empiriskt material 
Jag har inte haft för avsikt att belysa hur diskursen om invandrarföretagare har förändrats över 
tid. Mitt material har jag inhämtat inom en period på tio år, men det har inte legat någon 
tyngdpunkt vid ett förändringsperspektiv på hur invandrardiskursen behandlats. Jag har heller 
inte begränsat mig geografiskt som att till exempel se till hur det talas om invandrarföretagare 
inom Östergötland. När det handlar om vilka aktörer som är intressant att diskutera har det varit 
mest intressant att fokusera på riksdag och regering eftersom de sitter på maktpositioner och 
genom politiska beslut styr offentliga institutioner som verkar i svenskt näringsliv. De påverkar 
även det svenska företagsklimatet och dess sätt att uttrycka sig om invandrarföretagare. I detta 
sammanhang kan det studeras som diskursiva praktiker. 
 
Att lägga någon större vikt vid vilken politisk inriktning aktörerna har som har uttalat sig har inte 
varit aktuellt. Däremot har jag varit öppen för om det funnits stor skillnad höger och 
vänsterblocket emellan. När det eventuellt handlar om skillnader i hur höger och vänsterblocket 
uttalat sig om invandrarföretagare är jag inte intresserad av att se varför man gör så utan bara om 
det existerar en skillnad i deras sätt att uttrycka sig.  
 
Jag har studerat statliga publikationer och dokument, detta är lämpligt för att fylla mitt syfte. Jag 
har avgränsat mig till dokument skrivna av riksdag och regering. Dessa är i form av motioner, 
interpellationer, snabbprotokoll och propositioner.   
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Metod och teori  

Diskursanalys 

Som metod har jag valt att utgå ifrån diskursanalys. Diskursanalys kan dock inte bara användas 
som metod utan även teori. Det är ett färdigt paket där det ena inte klarar sig utan det andra.8 
Diskursanalysen har sitt ursprung i socialkonstruktionismen och jag har därför valt att 
sammankoppla avsnitten som behandlar metod och teori till ett och samma för att det ska bli mer 
sammanhängande och inget avsnitt ska tas ur sitt sammanhang.  
 
Inom diskursanalys som metod finns flera olika angreppssätt och jag har valt att inrikta mig på 
kritisk diskursanalys. Jag kommer främst att hänvisa till Norman Faircloughs syn på kritisk 
diskursanalys och även Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips presentation av 
Faircloughs kritiska diskursanalys i boken Diskursanalys som teori och metod. Textens mening och makt 
av Göran Bergström och Kristina Boréus är även en bok jag funnit användbar när analyserat mitt 
material med hjälp av diskursanalys. 
 
Den teorin jag valt och nämnt ovan är socialkonstruktionismen och även här kommer jag att 
hänvisa till Winther Jørgensen och Phillips men också till Peter L. Berger och Thomas 
Luckmann.  Jag kommer nedan att först redogöra för socialkonstruktionismen och sedan för 
diskursanalys och då speciellt angreppssättet kritisk diskursanalys. Därefter ämnar jag 
sammankoppla de två delarna och förklara varför jag anser att denna metod och teorier lämpar 
sig bäst till min uppsats. 
 

Socialkonstruktionismen 
Winther Jørgensen och Phillips har bland annat använt sig av Vivien Burrs begreppsförklaring av 
socialkonstruktionismen. Det finns många olika sätt att ta sig an socialkonstruktionismen men 
vissa passar speciellt bra in på kritiskt diskursanalys.9 Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
finns det ingen objektiv sanning. Verkligheten förstås som en konstruktion som vi har skapat 
genom våra sätt att kategorisera världen.10 Skilda verkligheter och kunskaper skapas av skilda 
sociala världsbilder. Detta leder till att sociala handlingar och sanningar uppfattas på olika sätt 
beroende på i vilken världsbild man lever i och får följaktligen skilda konsekvenser.11 Den sociala 
världen konstrueras socialt över tid och innebär att den ses med en antiessentialistisk syn. 
Ingeting är fast gjutet i en människas identitet eller i den sociala världen, följaktligen är kultur, 
                                                 
 
8 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 10. 
9 Winther Jørgensen & Phillips, s. 11. 
10 Ibid. s. 11. 
11 Ibid. s. 12. 
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etnicitet och kunskaper inte något som är fastställt på förhand utan sådant som skapas 
oupphörligen.12

 
Även Berger & Luckmann talar om en konstruerad verklighet: 

Vardagsvärlden tas inte bara för given som verklighet av de vanliga samhällsmedlemmarna 
under det subjektivt meningsfulla liv de lever. Det är en värld som har sitt ursprung i deras 
tankar och handlingar, och som vidmakthålls som verklig genom dessa.13

Här visas tydligt att verkligheten både är konstituerande och konstituerad av den sociala världen. 
De menar att det är viktigt att se till den sociala relativiteten när man talar om frågor kring 
verklighet och kunskap.14 Vad som är verklighet för en präst är inte verklighet för en ateist. Den 
enes kunskap är inte desamma som den andres. Begreppet måste alltså kopplas till den sociala 
kontext det befinner sig i.15

 

Kritisk diskursanalys 
En anledning till att jag valt att utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys som analysverktyg är 
att den har ett kritiskt förhållningssätt till fältet. Fairclough menar att om diskursanalys ska bli 
användbart för att studera sociala förändringar måste metoden kunna innehålla flera perspektiv. 
Ett av dessa är just att det ska finnas ett kritiskt perspektiv.16 Det kritiska perspektivet innehåller 
enligt Fairclough två utmärkande egenskaper; den ena att det som är dolt i texten ska bli synligt 
och för det andra ta ställning för dem i samhället som blivit negligerade genom social 
förändring.17 Winther Jørgensen och Phillips har även uppmärksammat detta och gör det tydligt 
genom följande citat: 

Kritisk diskursanalys uppfattar därför inte sig själv som politisk neutral (som objektivistisk 
samhällsvetenskap gör) utan som ett kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat i social 
förändring. Kritisk-diskursanalytiska angreppssätt ställer sig – i frigörelsens namn – på de 
undertryckta samhällsgruppernas sida. Kritiken ska avslöja den roll som en diskursiv praktik 
spelar för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Dessutom är avsikten att resultaten 
av kritisk diskursanalys ska kunna användas i kampen för social förändring.18

Eftersom jag skriver om invandrare, som oftast är undertryckta i samhället och dagligen är utsatta 
för ojämlika maktförhållanden, passar kritiskt diskursanalys utomordentligt bra som angreppssätt 
för min analys av politiska publikationer och dokument.  
 

                                                 
 
12 Winther Jørgensen & Phillips, s. 11ff. 
13 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Falun, 2003), s. 31. 
14 Ibid. s. 12. 
15 Ibid. s. 12. 
16 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, 1998), s. 9. 
17 Ibid. s. 9. 
18 Winther Jørgensen & Phillips, s. 70. 
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Det blir således intressant att titta närmare på begreppet makt. Teun A. van Dijk anser att 
förhållandet mellan makt och diskurs är viktigt att undersöka för den kritiska diskursanalysen.19 
Van Dijk tycker att analysen borde beskriva och förklara hur utnyttjandet av makt antas, 
reproduceras och legitimeras genom texter producerade av grupper på högt uppsatta positioner.20 
Om jag applicerar detta på min analys ska jag då undersöka hur riksdag och regering uttrycker sin 
makt genom publicerandet av motioner, propositioner och liknande. Det är då viktigt att 
undersöka undermeningen till frågor som vem får skriva till vem, om vad, när och i vilken 
kontext. Med andra ord vem eller vilka har kontrollen över producerandet av text och hur den 
skrivs.21 Talas det om invandrarföretagare i positivt eller negativt laddade sammanhang och vad 
kan detta komma att innebära? Det blir även intressant att i analysen se i vilka kontexter 
invandrarföretagare dyker upp. Kopplas invandrarföretagare samman med andra rådande 
föreställningar om exempelvis invandrare eller företagare, och vad signalerar det? Genom kontrollen 
och makten över offentliga publiceranden som text och tal menar van Dijk att dominerande 
grupper eller institutioner påverkar människors tankesätt och normer. Vidare menar han att 
människors uppfattningar och värderingar influeras, mer eller mindre omedvetet, i riktning mot 
de ledande gruppernas ståndpunkter.22 Invandrarföretagare omgärdas således av flertalet 
diskurser som vi som läsare eller lyssnare kopplar ihop med invandrarföretagare och i sin tur 
invandrare. Vilka diskurser detta är och hur de kan komma till uttryck analyseras i senare kapitel.  
 
Begreppet diskurs kan definieras på olika sätt. Göran Bergström och Kristina Boréus har följande 
beskrivning på ordet;  

Med diskurs avser vi en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt 
sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ´kan´ och ´inte kan´ 
sägas eller skrivas i sammanhanget. 23

De menar även att inom diskursanalys är språket synnerligen viktigt. Diskursanalys har ett 
speciellt sätt att se på språk och språket bidrar till att skapa verkligheten, inte återge den.24 
Winther Jørgensen och Phillips skriver så här: ”…diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett utsnitt av världen).” Fairclough menar att diskurs är användandet av språk i tal 
och skrift och en form av social praktik. Han menar att diskurs är en social praktik som 
uppenbaras genom användandet av tal och skrift och vidare att diskurs är något som både är 
skapad av och skapar den sociala världen.25 Jag kommer främst att luta mig på Faircloughs 

                                                 
 
19 Teun A. van Dijk, ”Discourse, power and access”, i Texts and Practices, red. Carmen Rosa Caldas – Coulthard och 
Malcolm Coulthard. (Cornwall, 1996), s. 84. 
20 Ibid. 
21 Ibid. s. 86. 
22 van Dijk, s. 85. 
23 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2003), s. 17. 
24 Ibid. s. 221. 
25 Norman Fairclough, Critical discourse analysis (Essex, 1995), s. 7. 
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definition och hans tredimensionella modell för diskursanalys. Den är en modell där diskurs 
undersöks på tre nivåer. De tre dimensionerna är text, diskursiv praktik och social praktik och 
dessa är beroende och kopplade till varandra.26 Detta betyder att man ska koppla samman hur 
man ser på texten, dess produktions- och konsumtionsprocesser och den sociala praktiken till 
vilken texten hör.27 För att få en mer överskådlig bild av modellen kommer jag att presentera 
vardera dimensionen för sig. 
 
Text  

Den första dimensionen i modellen är text och innebär att man ska göra en lingvistisk analys av 
språket. Man ska undersöka vilka diskurser som finns och hur de formas.28 Text är diskursers 
lingvistiska uppbyggnad. För att se hur texten är uppbyggd ska man se till vilka ord som används, 
hur de kombineras till meningar, hur meningar sammanlänkas med varandra och hur texten ser ut 
i helhet.29 Fairclough menar att det är viktigt att lägga fokus vid synonymer, metaforer och 
betydelsen av vissa ord för att se till vilka ord som kan substitueras och vilken betydelse det nya 
ordet kan innebära.30 Han använder sig även av ett viktigt grammatiskt element som är modalitet. 
Detta kommer jag att förklara närmare när det sätts i sitt sammanhang i analysen.  
 
Diskursiv praktik 

Diskursiv praktik är de produktions- och konsumtionsprocesser där det undersöks hur diskurser 
används och återskapas i texterna. Fairclough tar upp ett exempel som passar bra in på min 
uppsats. Han skriver att texter som är producerade av till exempel politiska ledare distribueras 
runt till flertalet verksamhetsfält som alla har sitt sätt att konsumera och reproducera texten.31 
När man analyserar den diskursiva praktiken fokuserar man på hur textförfattaren skapar en text 
genom att bygga på redan existerande diskurser och genrer.32 Det kan även vara intressant att 
undersöka intertextualiteten i texterna. Med intertextualitet menas hur redan existerande texter 
reproduceras genom att omnämnas i nya texter. Är det dock mycket uppenbart att texter bygger 
på varandra kallas det manifest intertextualitet.33 Dessa analytiska verktyg kommer även de att 
förklaras närmare i texten där det är synligt.  
 

                                                 
 
26 Fairclough, (1995), s. 98. 
27 Winther Jørgensen & Phillips, s. 74. 
28 Ibid. s. 74ff. 
29 Fairclough, (1998), s. 75. 
30 Ibid. s. 77. 
31 Ibid. s. 78. 
32 Winther Jørgensen & Phillips, s. 75. 
33 Ibid. s. 77. 
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Social praktik 

På denna nivå undersöks den sociala praktiken i vilken texten konsumeras och används. För att 
göra det behövs ytterligare teorier för att kunna analysera den bredare sociala praktiken. Det gör 
man eftersom social praktik innehåller både diskursiva och icke-diskursiva element. Det är genom 
diskursiv praktik som texter formar och formas av social praktik. Den kritiska diskursanalysens 
viktigaste mål är slutligen att kartlägga förhållandena och förbindelserna mellan språkbruk och 
social praktik.34 Det kan till exempel vara att se; hur inverkar de politiskt formade diskurserna i 
sociala praktiker och hur sätter de gränser för invandrarföretagare, genom exempelvis lagar och 
regler, olika åtgärdsprogram och satsningar mm. Ett exempel på det är att invandrare, 
tillsammans med arbetslösa kvinnor och företagare i glesbygden kan få förlängt starta eget 
bidrag.35 Denna nivå kommer dock inte att studeras i föreliggande studie, dock kan man väcka 
frågor kring vad olika diskursiva praktiker eventuellt kan innebära i en social praktik. 
 

Sammankoppling 
Som Borgström och Boréus skriver i Textens mening och makt och som även Berger och Luckmann 
påvisar har språket en viktig roll och språket bidrar till skapa verkligheten och inte återge den. I 
och med denna definition av språkets betydelse tydliggörs det på ett mycket bra sätt vilken 
maktposition regering och riksdag har i skapandet av vår verklighet och skapandet av 
”sanningar”. Jag anser därför att kritisk diskursanalys är bäst lämpad för att analysera mitt 
material och försöka framhäva vad som kan döljas i texten och vilken verklighet som skapas av 
dem på maktpositioner. Kopplingen mellan diskursanalys som metod och 
socialkonstruktionismen som teori blir nu tydlig. För att ytterligare förstärka språkets betydelse 
och vikten av att analysera det använder jag mig av ett citat av Winther Jørgensen och Phillips. 

Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar 
av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den. Det betyder 
inte att verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska 
världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs.36

Fairclough menar som tidigare nämnt att diskurs är något som både är skapad av och som skapar 
den sociala världen. Detta kan innebära att ett visst synsätt på invandrarföretagare kan producera 
ett visst förhållningssätt samt tal om dessa, vilket i sin tur kan leda till olika praktiker i form av 
exempelvis specifika insatser och regelverk för invandrarföretagare. Sådana praktiker kan i sin tur 
komma att inverka på och/eller reproducera diskursen. Detta är för mig mycket användbart då 
regeringens och riksdagen offentliga publikationer och dokument är mitt fält. 

                                                 
 
34 Winther Jørgensen & Phillips, s. 75ff. 
35 Mats Hammarstedt, ”Från arbetslöshet till företagande? En longitudinell studie av invandrare som erhållit starta-
eget-bidrag”, i Marginalisering eller integration, red. Annika Rosing, Cristian Råberg, Elisabeth Sundin (NUTEK, 2001), 
s. 191. 
36 Winther Jørgensen & Phillips, s. 15. 
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Analys 
Jag har byggt upp min analys efter flertalet teman som jag funnit intressanta i mitt material. Jag 
har valt att dela in analysen i tre huvudkapitel med följande underavsnitt. Det första kapitlet berör 
skillnader som görs mellan svenska företagare och invandrarföretagare men även hur etnicitet 
och genus i vissa sammanhang inte har betydelse i talet om företagare när det handlar om kvinnor 
och invandrare. Jag kommer även att behandla etniskt segregerat företagande och strukturella och 
kulturella förklaringsmodeller till invandrarföretagande. I det sista kapitlet är det integration i 
förhållande till företagande som står i fokus. 

Svenskars och invandrares bidrag till den svenska välfärden 
I och med att fler och fler storföretag flyttar utomlands blir småföretagarna en allt viktigare del av 
den svenska ekonomin. Det är tydligt att företagandet behöver öka och den svenska välfärden 
hamnar i centrum. Det svenska näringslivet behöver småföretagare för ökad tillväxt men även för 
att höja sysselsättningsgraden. När svenskt företagande diskuteras av riksdag och regering handlar 
det ofta välfärd och att underlätta för företagare genom att till exempel genomföra 
reglerändringar och sänka skatter. Det synliggörs dock en skillnad i ambitionen att företagandet 
ska öka i allmänhet och att invandrarföretagandet ska tillta. När det talas om att 
invandrarföretagandet behöver tillta sammankopplas det inte med välfärd och tillväxt utan det 
centrala blir att få ner arbetslösheten och förbättra integrationsmöjligheterna. Min huvudfråga i 
detta kapitel blir således: Hur talas det om svenska företagare till skillnad från invandrarföretagare 
när det diskuteras kring tillväxt kontra arbetslöshet?  
 
Politikern Krister Hammarberg (M) säger i sitt anförande att det behövs en regeländring för att 
fler företag ska kunna byggas och för att säkra framtiden och välfärden för Sverige. Detta 
anförande kan ses som en beståndsdel inom en framväxande välfärdsdiskurs, i vilken bevarandet 
av en god standard i landet och hur företagare ska bli en naturlig del av detta, blir det centrala.  

I förlängningen handlar det om jobb. Det handlar om fler i arbete som betalar skatt, och det 
handlar naturligtvis om att trygga vår välfärd. Det handlar om en framtid då vi ska möta stora 
demografiska förändringar där alltfler blir äldre. Därför är jobben och företagens utveckling 
viktiga. Därför är den här debatten viktig. Skapar vi inte företag får vi inte de resurser som vi så 
väl behöver för att garantera den utbildning, den vård och allt det andra som ett civiliserat 
samhälle måste kunna stå upp för.37

Ser man däremot till hur invandrare kan bidra med sitt företagande beskriver Göran Lindblad 
(M) följande. 

Med en avreglering av arbetsrätten och en rimligare beskattning skulle många duktiga 
invandrarföretagare våga anställa och expandera. Då skulle t.ex. det bosniska par som 

                                                 
 
37 Krister Hammarbergh (m), Anf. 60 Snabbprotokoll 2004/05:91 
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intervjuades på flytande svenska i TV 2 i går få möjlighet att äntligen få ett riktigt arbete och 
försörja sig själva.38

Här kan vi från samma parti se att invandrarföretagare och svenska företagare behandlas i olika 
sammanhang. Invandrarföretagande blir en lösning för arbetslöshet och behövs i den mening att 
de ska försörja sig själva medan svenska företagare ska utvecklas för Sveriges välmående och 
framtid. Det är tydligt att invandrare lämnas utanför debatten när det talas om välfärd och tillväxt 
och att de istället hamnar i fokus när det talas om självförsörjning och arbetslöshet. 
Nästkommande citat är ett exempel på detta. 

Företagande är en väg in i det svenska samhället. Den kanske är den enda vägen till en 
försörjning och oberoende av bidrag.39  

Här är det inte uttalat, på det sätt som för svenska företagare, att invandrarföretagare skulle vara 
en tillgång till den svenska ekonomin. Det enda sättet de bidrar, enligt denna motion, är att de 
inte längre behöver belasta det svenska samhället genom bidragsberoende. Detta citat blir ett 
exempel på hur van Dijk menar att människors tankesätt och normer påverkas av dominerande 
grupper som producerar text och tal.40 Lennart Daléus m.fl. (c) förklarar i sitt citat ovan att 
företagande kanske är den enda vägen till en försörjning och ett liv utan bidragsberoende. I och 
med detta uttalande utesluts det att invandrare skulle kunna ha en plats på den svenska 
arbetsmarknaden som anställd. Det är även utelämnat att ett arbete skulle leda längre än att bara 
bli av med bidragsberoendet och att invandrare skulle kunna leva ett gott liv med hög lön samt 
bidra till svensk tillväxt.  
 
När det diskuteras kring invandrarföretagare och vikten av att förenkla regler och lagar så att fler 
företag startas, ligger fokus oftast på den enskilda individens försörjning, arbetslöshet och 
integration. När man däremot talar om svenska företagares förtjänster i näringslivets i allmänhet 
ser man ofta till samhällets bästa. Detta bekräftas av docent Sven Nordlund i NUTEKs antologi 
Integration eller marginalisering. Han uppmärksammar att det i den offentliga retoriken inte officiellt 
görs någon skillnad men om man tittar lite närmare på talet om invandrarföretagare handlar det 
främst om att minska arbetslösheten och de statliga sociala kostnaderna.41 Han menar även att i 
grunden kämpar alla småföretagare med samma ekonomiska problem på marknaden. Han ställer 
sig då frågan varför man väljer att dela in invandrar- och etniska företagare i en enskild kategori?42 
Det handlar oftare om vad som är förknippat med företaget, företagaren och varför företagaren 

                                                 
 
38 Göran Lindblad (m), Anf. 300 Snabbprotokoll 1997/98:54 
39 Lennart Daléus m.fl. (c), Integrationspolitik – mångfald och lika möjligheter, Motion till riksdagen, 1998/99: Sf608 
40 van Dijk, s. 85. 
41 Sven Nordlund, ”Framåtblickande tillbakablick på invandrarföretagare och deras verksamhet”, i Marginalisering eller 
integration, red. Annika Rosing, Cristian Råberg, Elisabeth Sundin (NUTEK, 2001), s. 242. 
42 Ibid. s. 233ff. 
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valt att bli företagare än själva företaget. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke när jag fortsätter 
min analys.  
 
När det återkommande talas om invandrarföretagare i den bemärkelsen som det görs i det 
tidigare citat av Göran Lindblad (m) anser jag att bilden av invandrare som arbetslösa och icke 
självförsörjande hela tiden förstärks mer och mer. Detta på grund av att Lindblad talar om att få 
ett riktigt arbete och försörja sig själva. I och med att vi matas med denna information konstitueras en 
verklighet som bygger på tankar och handlingar som är producerade av personer på 
maktpositioner. Som Berger och Luckmann menar och som jag hänvisat till tidigare är det 
språket som konstruerar verkligheten, inte återger den.43 Jag tror att detta betyder att i den sociala 
praktiken finns det en tendens till följande; svenska företagare ses som en tillgång och stor resurs 
för upprätthållandet av ett välfärdssverige medan invandrare och deras företagande gynnar 
Sverige på det sättet att arbetslösheten minskar och vi får fler självförsörjande invandrare. Detta 
blir bilden som onekligen fastar i mina tankar när jag analyserat mitt material.  
 
Det finns dock dem som vill visa på att invandrare är en tillgång för landets tillväxt. I citatet 
nedan belyses invandrarföretagare som lika viktiga som svenska företagare för ekonomin. 
Emellertid görs ändå en särskillnad. När det påvisas att invandrarföretagare är en tillgång för 
samhället är det inte av samma särart som de svenska företagarna.  

Företag som drivs av personer med invandrarbakgrund är lika viktiga som övriga företag för 
den svenska ekonomin. Dessa företagare skapar nya marknader, introducerar nya produkter 
och bidrar till en hög servicenivå i samhället. 44

Här framförs det an Maud Olofsson (c) att invandrare arbetar för samhället genom att erbjuda en 
service i form av nya produkter och marknader. Resultaten blir att de svenska företagen framställs 
sköta de stora affärerna medan invandrare opererar inom handel och service på marknivå. Birgitta 
Carlsson (c) har även hon uppmärksammat betydelsen av invandrarföretagande i en motion till 
riksdagen. Hon uttrycker sig med en nästintill identiskt text i följande citat. 

Företag som drivs av personer med invandrarbakgrund är och har alltid varit en viktig del av 
den svenska ekonomin. Dessa företagare skapar nya marknader, introducerar nya produkter 
och bidrar till en hög servicenivå i samhället.45

Dessa två citat bygger uppenbart på varandra och detta är ett exempel på vad Winther Jørgensen 
& Phillips hänvisar till som manifest intertextualitet. Manifest intertextualitet är en speciell form av 
intertextualitet där det är uppenbart att texter bygger på andra texter.46 Men det finns en skillnad i 
den första meningen i citaten. Maud Olofsson menar att företag som drivs av personer med 

                                                 
 
43 Berger & Luckmann, s. 31. 
44 Maud Olofsson m.fl.(c), Maktväxling - federalism i den ekonomiska politiken, Motion till riksdagen, 2003/04: Fi242 
45 Birgitta Carlsson m.fl. (c), Migrations- integrationspolitiken, Motion 2003/04: Sf396,  
46 Winther Jørgensen & Phillips, s. 77. 
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invandrarbakgrund är lika viktiga som övriga företag för den svenska ekonomin. Här är 
modaliteten ett uttryck för sanning. Det är tydligt att det inte skulle vara någon skillnad mellan 
invandrarföretagare och svenska företagare. När man ska analysera modalitet ser man till graden 
av instämmande hos författaren. När författaren till exempel tycker att någonting är på ett visst 
sätt bestäms att ett visst påstående är sant. Modalitet kan uttryckas på olika sätt; till exempel att 
någonting är, kan vara, kanske är på ett visst sätt.47 I Birgitta Carlssons text är modaliteten även 
här ett uttryck för sanning men skillnaden ligger i att hon menar att företag drivna av invandrare 
bara är en viktig del av den svenska ekonomin. Citaten är i övrigt helt identiska och båda uttrycker 
en sanningen men sanningen är inte den samma. Vikten av betoningen på ord blir härmed 
väsentlig. Det som sedan blir intressant är att i en annan motion av Maud Olofsson skriver hon 
att ”Invandrares företag är ett viktigt och välkommet tillskott till den svenska ekonomin”.48 I 
detta citat uttrycks inte alls att invandrares företag skulle vara lika viktiga för den svenska 
ekonomin som övriga företag. Under verksamhetsår 2003/04 svarade Leif Pagrotsky (s) på en 
interpellation och sa även han att: ”Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund är idag 
en viktig del av den svenska ekonomin.”49 Han lägger också tonvikten på att det är en viktig del av 
den svenska ekonomin. Eftersom jag inte har kunskapen om vilken text som bygger på vilken 
vore det mycket intressant att se till vilken intertextuell kedja dessa texter hör. En intertextuell 
kedja är en serie texttyper som binds samman genom att texterna bygger vidare på varandra och 
innehåller liknande element.50 Detta är dock någonting som inte finns möjlighet till i denna 
uppsats.  
 
Det visar sig statistiskt att invandrarföretagare främst återfinns i servicebranschen.51 Det är 
således en realitet att invandrarföretagare är överrepresenterade i branscher såsom service och 
handel, exempelvis restauranger eller butiker. Men, ett citat som ovan, där invandrarföretag 
främst uppmärksammas genom betoning på ”service”, kan i förlängningen innebära att en sådan 
branschlokalisering inte problematiseras. Exempelvis kan det innebära att frågor kring varför 
invandrarföretagare är överrepresenterade i servicegruppen aldrig ställs. Det kan i sin tur 
osynliggöra faktiska problem såsom att invandrarföretagare har svårare att få extern 
finansiering,52 det vill säga lån, samt att de har mindre etablerade företagskontakter, vilket i sin tur 
kan inverka på den bransch de ”väljer” att etablera sig i. 
 
I detta kapitel har skillnaden i hur man talar om svenska företagare och företagare med utländsk 
bakgrund varit i centrum. Underförstått är även att de svenska företagarna representerar svenska 
                                                 
 
47 Winther Jørgensen & Phillips, s. 87ff. 
48 Maud Olofsson m.fl.(c), Mer och fler företagare, Motion till riksdagen, 2003/04: N329 
49 Leif Pagrotsky (s), Anf. 8 Snabbprotokoll 2003/04:73 
50 Winther Jørgensen & Phillips, s. 77. 
51 Nyföretagande i Sverige 2002 och 2003, s. 23. 
52 SOU 1 999:49, s. 145. 
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män, det har blivit normen när det talas om företagare i allmänhet. Det finns dock vissa 
sammanhang där etnicitet och genus inte är kategoriserade var för sig. I nästa kapitel diskuteras 
hur kvinnor, då underförstått svenska kvinnor, och invandrare placeras i samma fack när det i 
politiska sammanhang talas om problem och extra stöd till utsatta grupper.  
 

Kvinnor och invandrare = problem 
Kvinnor och invandrare är bara ett par exempel på grupper i samhället som länge varit utsatta för 
ojämlika maktförhållanden. Detta har jag även uppmärksammat i denna studie om företagande 
och därför har jag valt att i analysen uppmärksamma hur just kvinnor, invandrare men även 
ungdomar framställs i liknande sammanhang. Allt mitt empiriska material berör 
invandrarföretagare men i flertalet texter när det talas om vilka problem som kan genereras av 
invandrarföretagande nämns kvinnor och även ungdomar. Det jag har reagerat på är att det inte 
finns någon koppling till kvinnor i övrigt i mina texter. Exempelvis kan ordet kvinna dyka upp 
mitt i texten för att sedan inte nämnas mer. Detta tydliggörs i citaten som följer i texten. Jag 
frågar mig varför och i vilka sammanhang kvinnliga företagare kopplas samman med 
invandrarföretagare? 
 
I NUTEKS antologi Marginalisering och integration har Minna Salminen-Karlsson och Elisabeth 
Sundin skrivit ett kapitel om invandare och kvinnor och hur de kategoriseras på liknade sätt. Den 
andra kategorin är svenska män som anses vara normen i samhället. I sin forskning har det 
framkommit att kvinnor och invandrare som startat egna företag benämns i liknande situationer. 
Dessa situationer liknas med problem och de måste hjälpas och omformas för att passa in i det 
svenska samhället.53 Exempel på detta finner jag i mitt material. ”För att underlätta för 
invandares företagande har staten vidtagit ett antal olika åtgärder. Regeringen har avsatt 42 
miljoner kronor under 2002-2004 för att främja kvinnors och invandrares företagande.”54 Längre 
ned i Leif Pagrotskys text står följande:  

Vidare har den statliga lånefinansiären Almi direktiv att särskilt ta hänsyn till behoven hos 
bland annat kvinnor och invandrare. Andelen invandrarföretagare som beviljats lån från Almi 
Företagspartner är 20 % vilket motsvarar andelen invandrarföretagare i Sverige.55

Det bör poängteras att denna text i övrigt inte har någonting med kvinnor att göra. Det som 
alltså är tydligt är att inte bara invandrare behöver särskild hänsyn utan även kvinnor enligt 
regeringen. 

                                                 
 
53 Minna Salminen-Karlsson & Elisabeth Sundin, ”Kvinnor som företagare, invandrare som företagare – om likheter 
och olikheter i retoriken”, i Marginalisering eller integration, red. Annika Rosing, Cristian Råberg, Elisabeth Sundin 
(NUTEK, 2001), s. 253ff. 
54 Leif Pagrotsky, Svar på fråga 2003/04:1056 om underlättande för företagare med utländsk bakgrund. 
55 Ibid. 
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För många invandrare har den egna rörelsen blivit ett kulturellt band med ursprungslandet. De 
som startat företag har fått en social ställning och ökat självförtroende. Denna företagsamhet 
måste uppmuntras genom utbildning, kontaktverksamhet med företagsorganisationer, 
stimulanser och regelverk som underlättar att starta och driva eget företag. Kvinnors 
företagande ska stimuleras. Därför är det angeläget att regelverk ses över för att förenkla för 
minde företag och nystartade företag.56

I detta citat av Roland Larsson m.fl. (c) finns exempel på vad som måste ske för att 
invandrarföretagare ska kunna hjälpas till att driva och starta eget företag. I näst sista meningen i 
citatet ovan står det sedan att kvinnors företagande ska öka. Det finna ingen som helst koppling i 
övrigt i texten mellan kvinnor och invandrare men när det handlar om åtgärder för att hjälpa en 
grupp företagare hamnar kvinnor och invandrare under samma kategori. Lennart Daléus m.fl. (c) 
lade året efter Larsson fram en egen motion som innehåller följande text: ”Företagsamhet kan 
uppmuntras genom utbildning, kontaktverksamhet med företagsorganisationer, stimulanser och 
regelverk som underlättar att starta och driva eget företag. Generella lösningar är att föredra.”57 
Intertextualiteten blir mycket intressant i och med att meningarna i sig i citaten finns med i båda 
motionerna men satta i skilda kontexter. I Larssons text blir det helt klart att det handlar om att 
företagandet hos kvinnor och invandrare måste stimuleras och hjälpas framåt medan det i Daléus 
text finns en generell väg för stimulerandet av företagande i allmänhet. Modaliteten är även olika i 
texterna. Larsson använder ordet ”måste uppmuntras” och Daléus substituerar det med ”kan 
uppmuntras”. Graden av modalitet växlar således. Larssons text uppmanar till förändring och det 
blir sånär på en självklarhet att dessa åtgärder måste vidtas, samtidigt som Daléus lämnar ett mer 
öppet förslag.  
 
Citaten som följer är ytterligare exempel på när kvinnor och invandrare associeras till liknande 
diskussioner. 

Många företagare kan i dag vittna om hur svårt det är att över huvud taget få låna pengar om 
man verkar i glesbygd exempelvis. Även många kvinnor och invandrare som har ambitioner att 
starta företag kan berätta om dessa svårigheter.58

Håkan Larsson (c) talar i sitt anförande om att det behövs konkreta åtgärder för att förenkla för 
småföretagare i Sverige och drar även han paralleller mellan kvinnor och invandrare. Följande två 
citat är från näringsutskottets betänkande från två olika verksamhetsperioder. ”De områden som 
berörs i betänkandet är bl.a. nya företagsformer, kapitalförsörjning, social ekonomi samt 
kvinnors, invandrares och ungas företagande.”59 Det andra citatet lyder: ”Andra områden som 

                                                 
 
56 Roland Larsson m.fl. (c), med anledning av prop. 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik 
till integrationspolitik Motion till riksdagen, 1997/98: Sf7 
57 Lennart Daléus m.fl. (c), Integrationspolitik – mångfald och lika möjligheter, Motion till riksdagen 1998/99: Sf608 
58 Håkan Larsson (c), Anf. 139 Snabbprotokoll 2003/04:51 
59 Näringsutskottets betänkande, 2004/05: NU09 
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berörs i betänkandet är bl.a. innovationer och nyföretagande, kapitalförsörjning samt kvinnors 
och invandrares företagande.”60  
I citaten jag visat i kapitlet är det tydligt att invandrare och kvinnor är någonting som måste 
diskuteras som speciella punkter. Det finns heller ingen koppling mellan invandrare och kvinnor 
förutom att de måste hjälpas och upplever svårigheter. Så svaret på min fråga om varför det 
kvinnor och invandrare framställs tillsammans på detta sätt blir att de tycks ses som underlägsna 
och ej kapabla att driva och expandera företag. När det framställs på detta sätt förstärks bilden av 
invandrare och kvinnor ytterligare som lägre stående grupper i samhället. Det blir också tydligt 
vilken grupp som utgör normen för företagande; den svenske mannen. 
 
Birgitta Carlsson har uppmärksammat Minna Salminen-Karlsson och Elisabeth Sundins 
forskning men det jag reagerat på är i vilket sammanhang hon använder sig av forskningen. I ett 
utdrag av motionen står det att läsa: 

Enligt undersökningar verkar det finnas tydliga skillnader mellan företagare med respektive 
utan invandrarbakgrund. Elisabeth Sundin, vid Arbetslivsinstitutet och Minna Salminen-
Karlsson, Linköpings universitet, har tittat på genus och etnicitet i debatten om företagande. 
Invandrare och kvinnor brukar beskrivas på samma sätt – de måste hjälpas och omformas för 
att passa in i samhället, konstaterar de.61

Birgitta Carlsson uppmärksammar att det finns skillnader mellan företagare med respektive utan 
utländsk bakgrund. Det blir det centrala i första meningen i citatet som hon sedan bygger vidare 
på genom att nämna forskningen från Linköpings universitet. Det som är intressant är att den 
forskningen handlar om att kvinnor och invandrare förenas under samma kategori oavsett om de 
har invandrarbakgrund eller inte. Därmed förstärks inte Carlssons hypotes om att det finns 
skillnader mellan företagare med respektive utan invandrarbakgrund med denna forskning. Detta 
upplever jag som ett försök att, genom att ta stöd från forskning, ytterligare föra fram sin mening 
i texten. I detta fall anser jag att dock att det misslyckas genom den motsägelse som återfinns i 
texten.  
 

Invandrarföretag = ”etniska” branscher, strukturella och kulturella 
förklaringsmodeller 
Detta kapitel behandlas skäl till varför invandrare enligt politiska företrädare startar företag i 
Sverige. De använder sig av olika förklaringsmodeller till varför invandrare startar företag. Jag 
kommer i nedanstående avsnitt visa exempel på både strukturella och kulturella 
förklaringsmodeller. 
 

                                                 
 
60 Näringsutskottets betänkande, 2003/04: NU10 
61 Birgitta Carlsson m.fl. (c), Migrations- integrationspolitiken, Motion till riksdagen, 2003/04: Sf396 
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Etniskt segregerat företagande 
Riksdagens revisorer har i ett förslag angående invandrares företagande tagit fasta på att det i den 
vetenskapliga litteraturen finns olika hypoteser om varför invandrare förväntas bli företagare i 
större utsträckning än svenskar. De uppmärksammar i dessa hypoteser att det står skrivet att 
invandrare skulle ha annan tradition från sina hemländer att starta företag men också om hur 
invandrare skulle vara de enda som kunde tillhandahålla vissa produkter som efterfrågas i 
invandrartäta områden. 

I den vetenskapliga litteraturen har det framförts olika hypoteser om varför invandrare kan 
förväntas bli företagare i annan utsträckning än infödda. […] att hög invandrartäthet i en 
region skapar efterfrågan på produkter som i huvudsak endast invandrarföretagare kan 
tillhandahålla; samt, att högre arbetslöshet bland invandrare stimulerar företagande bland 
dessa.62

Här använder sig riksdagens revisorer den vetenskapliga litteraturens hypoteser för att försöka 
förklara varför invandrare förväntas starta företag i annan utsträckning än svenskar. I detta citat 
talar man även om invandrarföretagande exklusivt till vissa branscher, såsom matbutiker och 
andra serviceföretag. Min tolkning är att detta blir tydligt genom att de talar om vissa produkter 
som endast invandrarföretagare kan tillhandahålla. Jag anser att det är uppenbart vilka slags 
företag det kan handla om, som till exempel butiker med matprodukter och varor som vanligtvis 
inte finns i den svenska dagligvaruhandeln. Gudrun Schyman (v) har i en motion till riksdagen 
uppmärksammat detta sätt att framställa invandrarföretagare funktion i samhället.  

Det finns en myt att invandrade kvinnor och män skulle vara särskilt lämpade att öppna små 
verksamheter som pizzerior, torghandel, eller korvkiosker i egen regi. Detta blir ofta den enda 
utvägen för många invandrare eftersom de inte får arbete inom de yrken de har utbildning för 
och många har alltså mer eller mindre tvingats in i eget företagande.63

Detta citat blir en motvikt till det förra citatet där det används som en vetenskaplig hypotes att 
invandrare förväntas bli företagare för att det finns ett behov av utländska varor. Det som 
förbises är just att dessa företagare inte alltid har möjligheten att välja arbetsplats. Modaliteten 
ligger på helt skilda nivåer i dessa två ovanstående citat. I det övre citatet av riksdagens revisorer 
är graden av instämmande relativt hög i och med att invandrare kan förväntas starta företag av 
vissa anledningar medan det i andra citatet framställs som att det finns en myt att invandrare skulle 
vara mer lämpade till den sortens företagare som nämns ovan. Det är dock vanligt 
förekommande att invandrare förpassas till visst sorts företagande i texter av politiska företrädare. 
 
Lars Lejonborg bidrar även han till bilden av en invandrarföretagare som ägare till mindre butiker 
och liknande. Han talar i sin motion En liberal integrationspolitik om att det måste bli enklare för 
invandrare att starta företag för att; 

                                                 
 
62 Riksdagens revisorers förslag angående svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad, 
Förslag till riksdagen 2000/01: RR12  
63 Gudrun Schyman (v), Integration, Motion till riksdagen, 2002/03: Sf336 
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Om någon tror sig kunna bryta sitt bidragsberoende och hitta en egen födkrok, t ex genom att 
sälja enklare tjänster, öppna en butik eller vara agent för en importvara, kommer han eller hon 
tyvärr att finna att det är praktiskt taget omöjligt.64

Ett av exemplen på företag som Lejonborg ger är just att öppna en butik. Återigen blir 
butiksägare något som tillskrivs invandrarföretagare och de som har startat eller redan driver 
företag av annan inriktning faller automatiskt bort. De politiker som endast talar om 
invandrarföretagare som ägare av mindre enklare företag skapar en bild av att så alltid är fallet. 
De bidrar till en konstruerad verklighet där invandrare inte kan eller har ambitioner att även satsa 
ännu högre. Ett sådant antagande tyder på en föreställning om att invandrarföretagare främst kan 
starta eget i servicebranschen och inom handels, vilket ofta är en lägre kunskapsintensiv bransch. 
Detta stämmer dåligt överens med det faktum att invandrarföretagare faktiskt har högre 
utbildningsnivå än svenska företagare.65 Däremot verkar det som om invandrarföretagare inte får 
användning för sin utbildning då de i större utsträckning är verksamma i mindre 
kunskapsintensiva branscher såsom till exempel butiker. Rådande diskurser tar aldrig upp detta 
faktum, utan tycks istället låta sådana realiteter stå oproblematiserade och man kan ifrågasätta om 
deras tal kring invandrarföretagares branscher eventuellt kan komma att upprätthålla sådana till 
synes ojämlika maktförhållanden.  
 
När det talas om visst typ av företagande bildas en helt ny diskurs utifrån den rådande diskursen 
kring företagande. Citaten signalerar om ett etniskt segregerat företagande. Inte någonstans i 
materialet när det talas om invandrarföretag nämns några andra branscher än just handels, 
transport och service. Genom att makthavarna konstruerar denna verklighetsbild där invandrare 
är förpassade till vissa branscher bildas en diskurs som kan tolkas som etniskt segregerat 
företagande. Det ser dock till viss del ut så i verkligheten men om detta också bara är det som 
förutsätts så blir en eventuell förändring svår eller rentav omöjlig.  
 
I citatet från riksdagens revisorer finns det ytterligare en intressant detalj att titta närmare på. I 
sista meningen står att läsa, ”att högre arbetslöshet bland invandrare stimulerar företagande bland 
dessa.”. Just ordet stimulerar finner jag intressant då högre arbetslöshet är någonting negativt medan 
stimulerar uppfattas som något positivt. Undermeningen blir då att ju högre arbetslöshet desto fler 
företag startas, arbetslöshet blir då någonting positivt eftersom det återkommande uttrycks en 
önskan om att fler företag måste bildas. Här tas även allt hopp om att invandrare faktiskt skulle 
vill starta företag på egen önskan bort. Det blir istället ännu tydligare att invandrarföretag startas 
av alla andra anledningar än att det var ett frivilligt val och en väg till karriär.  
 

                                                 
 
64 Lars Lejonborg m.fl. (fp), En liberal integrationspolitik, Motion till riksdagen, 1998/99: Sf634 
65 Ali B. Najib, Myten om invandrarföretaget, (NUTEK, 1999), s. 7. 
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Företagande som enda utväg 
Jag har i tidigare avsnitt belyst hur man använder sig av olika vetenskapliga hypoteser för att på 
politisk nivå stödja sitt resonemang, exempelvis hur företagande blir etniskt kännetecknat och 
antas fylla ett behov på en etnisk marknad eller för en specifik kundgrupp. Förklaringar pekar 
också på hur invandrarföretagare kan härledas till en stark företagarkultur från hemlandet. Inom 
forskning kring invandrarföretagare finns, grovt indelat, två skilda perspektiv; strukturella och 
kulturella förklaringsmodeller. Strukturella förhållanden är mekanismer som ligger utanför 
individens egenskaper. Ett strukturellt förklaringssätt karakteriseras av strukturella förändringar 
på arbetsmarknaden, exempelvis invandrarföretagande till följd av arbetslöshet. Kulturellt 
förklaringssätt skulle i sin tur kunna kännetecknas av företagande är grundat på traditionella och 
kulturella förhållanden såsom levnadssätt, värderingar och attityder.66 I föreliggande och 
nästkommande avsnitt ligger fokus på hur sådana förklaringsmodeller också får genomslag i den 
politiska debatten.  
 
Vissa politiska företrädare menar att företagande kan vara enda vägen till egen försörjning därför 
använder jag mig återigen av följande citat ”Företagande är en väg in i det svenska samhället. Den 
kanske är den enda vägen till en försörjning och oberoende av bidrag.”67 Politikern Gunnar 
Hökmark menar att: ”Möjligheterna att starta företag är med andra ord nyckeln till både 
sysselsättning och till en social struktur för många invandrare.”68 Det är här intressant att se hur 
det i båda citaten ovan talas om hur viktigt det är med företagande för att försörja sig själv. 
Modaliteten ser olika ut i citaten. I det övre citatet är det en väg till försörjning medan i det andra 
citatet blir en sanning genom att det är den enda vägen eller som Hökmark menar är nyckeln till 
sysselsättning. 
 
Vissa politiska företrädare har dock valt att uppmärksamma att företagande kan vara enda 
utvägen och vad det kan föra med sig.  

Att starta företag har i vissa invandrargrupper blivit det enda sättet att ta sig ur arbetslöshet, 
något som bidrar till att många utlandsfödda egenföretagare känner låg självkänsla i sitt 
yrkesliv. Detta kan i sin tur ha negativa effekter för integrationen.69  

För många har företagande blivit en sista utväg för att slippa vara beroende av bidrag och inte 
något man egentligen vill arbeta med, det konstateras av Maud Olofsson. Dock ges det aldrig 
någon förklaring till vad som ska göras. Detta är någonting som framkommit flera gånger i min 
analys. I detta stycke är det tydligt hur de strukturella problemen ligger i fokus. Bidragsberoende 
och arbetslöshet blir orsaker till invandrares företagande. 

                                                 
 
66 Najib, s. 22. 
67 Lennart Daléus m.fl. (c), Integrationspolitik – mångfald och lika möjligheter, Motion till riksdagen, 1998/99: Sf608 
68 Gunnar Hökmark (m), Social segregation m.m., Motion till riksdagen, 1998/99: N329 
69 Maud Olofsson m.fl. (c), Mer och fler företagare, Motion till riksdagen, 2003/04: N329 
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Ofta ses arbete som en frälsning för invandrare både för att slippa arbetslöshet och för att öka 
integrationen. Återkommande kan man se att när det från början talas om invandrare som 
företagare slutar det oftast med diskurserna som omgärdar arbetslöshet och integration. Gunilla 
Wahlén m.fl. uppmärksammar i sin motion att det oftare bland invandrare startas företag till följd 
av arbetslöshet eller risk för arbetslöshet än vad det gör bland svenskar.70 Detta tydliggör ännu 
starkare att invandrare till stor del tvingas in i företagande. Hon gör även tydligt att personer som 
inte är födda i Sverige kan ha svårare att starta företag. Ordet kan gör att graden av sanning 
försvagas och det lämnas öppet för läsaren att förstå att så inte alltid är fallet. Även fast det är 
vanligt förekommande att det kan vara svårare för invandrare än svenskar att starta företag är det 
inte något som är förutbestämt i denna mening. 
 
Mikael Hjerm menar emellertid att företagande inte alltid är vägen till frälsning för invandrare, i 
alla fall inte ekonomiskt. Han menar att med allt som tillkommer med att driva ett företag kan det 
ofta innebära att med nedlagd arbetstid blir lönen för en företagare betydligt lägre än om 
personen i fråga haft en anställning.71 Ser man dock till att alternativet är arbetslöshet väger 
företagande och en inkomst över men att det ska vara ska vara någon frälsning är att dramatisera.  
 
I detta avsnitt har jag uppmärksammat strukturella faktorer som inverkar på skapandet av 
invandrarföretag. Sådana faktorer kan i vetenskapligt sammanhang ses inom ramen för ett 
strukturellt perspektiv. Som tidigare fastställt är detta i texterna ofta ett konstaterande och man 
ger inga alternativ på förändring. 
 

Företagande grundat på tradition och kultur 
Invandrare finansierar i större utsträckning sin verksamhet med egna medel och med lånat eller 
insatt kapital från släktingar och anhöriga än vad är fallet med företagare i allmänhet. Detta har 
sin bakgrund i det kulturmönster för företagande som finns i många invandrares hemländer 
men även i det faktiska förhållandet att invandrare i dagens situation har svårt att få krediter.72

I detta citat finns både strukturella och kulturella förklaringsmodeller. Först uppmärksammas 
kulturmönster som bakgrund till företagande men senare även svårigheten att få krediter. Att 
invandrare ofta kommer från länder med större företagartradition är också en syn som 
återkommande används som anledning till varför invandrare starta företag i Sverige, det talas om 
att en särskild entreprenörsanda bland invandrare. Detta kan kopplas till vad Najib ringar in som 
ett kulturellt perspektiv i forskningen. I politiska sammanhang tar ett sådant perspektiv sig i 
uttryck såsom i följande citat. 
                                                 
 
70 Gunilla Wahlén m.fl. (v), Invandrades företagande, Motion till riksdagen, 2003/04: N280 
71 Mikael Hjerm, ”Företagande, vägen till fattigdom eller frälsning för invandrare”, i Marginalisering eller integration, red. 
Annika Rosing, Cristian Råberg, Elisabeth Sundin (NUTEK, 2001), s. 85-91. 
72 SOU 1 999:49, s. 145 
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Det har visat sig att invandrare startar och driver företag i högre utsträckning än 
riksgenomsnittet. Det är också så att många som invandrat till Sverige kommer från miljöer 
med mycket starkare företagartraditioner än de vi har i Sverige.73

Till skillnad från en strukturell förklaringsmodell som betonar arbetsmarkanden förändringar ser 
vi här ett helt nytt sätt att förklara det förhållandevis höga invandrarföretagandet i Sverige. Här 
finns inte människans vilja i fokus och inte heller samhällets, här är det andra faktorer som 
framställs som bidragande till att invandrare startar företag i så hög grad. I citatet tydliggörs hur 
en diskurs kring invandrarföretagare kan komma att resultera i en diskursiv praktik där man inte 
tar hänsyn till de strukturella ojämlika maktförhållanden som finns i samhället idag. Exempelvis 
blir förklaringen till eget företagande underbyggt av företagartraditionens betydelse från 
hemlandet. Företagande på grund av utestängning från arbetsmarknaden är inte en anledning som 
blir aktuell att diskutera, man pekar istället på kulturen, det i sig medför en generalisering av 
invandrares företagande. Om man talar om tradition och kultur ser den som vi alla vet inte lika ut 
i alla länder varifrån människor invandrat till Sverige. Kultur är något föränderligt som inte är fast 
gjutet i en människa utan som skapas över tid och förändras i olika kontexter.74 Det bör vara med 
yttersta försiktighet man uttalar sig om invandrares kultur och tradition i en generell bemärkelse. 
 
Ytterligare exempel på att använda sig av forskning och statistik i sina framföranden visas nedan. 
I citatet visar riksdagens revisorer på en studie som visar samband mellan invandrares 
företagande i Sverige och andelen företagare i respektive hemländer. 

Studien visade också på ett visst samband mellan andelen företagare i en invandrargrupp och 
andelen företagare i befolkningen i hemlandet. Ju högre andel företagare i en invandrargrupps 
hemland desto högre andel företagare i invandrargruppen i Sverige. Detta tyder på stöd för 
traditionens betydelse. Sambandet är dock endast måttligt (signifikant endast på 10 % nivån). 
Dessutom måste reservation göras på grund av kriterierna för att klassificeras som företagare 
troligen varierar mellan olika länder. Slutligen tycks sambandet mellan en invandrargrupps 
arbetslöshet och andelen företagare i gruppen vara osäkert.75

I ovanstående citat finner jag det märkligt att författarna först påvisar ett samband mellan 
invandrares företagande för att senare nästintill dementera uppgifterna. I detta citat är det 
dessutom tydligt att det inte alltid är så tillförlitliga siffror som ”kunskapen” baseras på. Ändå 
används mycket statistik när det talas om invandrarföretagare och vilka anledningar det finns till 
företagande. Ett dilemma som kan uppstå till följd av statistiska uppgifter i exempelvis en motion 
är att det inte finns hänvisning till vare sig källa eller förklaringar till varför siffror visar det de gör. 
Ett exempel på detta påvisade jag i kapitlet ”Bakgrund” där siffrorna för antalet nystartade 
företag av invandrare såg olika ut beroende på om siffrorna var hämtade före eller efter 2003. 

                                                 
 
73 Lennart Daléus m.fl. (c) Integrationspolitik – mångfald och lika möjligheter, Motion till riksdagen 1998/99: Sf608 
74 Berger & Luckmann, s. 31. 
75 Riksdagens revisorers förslag angående svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad, 
Förslag till riksdagen 2000/01: RR12  
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Slutsatsen blir att människor påverkas av information som inte alltid är aktuell och detta i sin tur 
ligger till grund för de värderingar och föreställningar som råder om invandrarföretagare. 
 
I de två ovanstående avsnitten har strukturella och kulturella förhållningssätt exemplifierats. 
Företagande till följd av arbetslöshet och bot mot bidragsberoende är de huvudsakliga 
strukturella problem som diskuteras av politiska företrädare. De kulturella perspektiven handlar i 
huvudsak om företagande grundat på tradition från hemlandet. Vilka förklaringsmodeller som än 
används av politiska företrädare håller de oftast fast vid ett perspektiv. För läsaren eller åhöraren 
kan detta medföra en vinklad bild av invandrares företagande och en förändring av de problem 
som behandlas kan bli svår att se. Skyller man endast på kulturella förklaringar glöms de viktiga 
strukturella problemen bort och vice versa.  
 
I likhet med hur jag resonerar i början av detta avsnitt är även integration ett begrepp som ofta 
sammankopplas med invandrares företagande, detta kommer jag att fortsätta diskutera i nästa 
kapitel av arbetet.  
 

Integration genom företagande? 
En individs integration är ett livsprojekt som är beroende av hennes egna mål, syften och 
förutsättningar. Statens uppgift är att stödja individen genom att föra en politik som ger henne 
möjligheter att förverkliga sina mål i livet. […] Alla individer, oavsett ursprung, ska ha samma 
reella förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i samhället.76  

Dessa ord kommer från Integrationsverkets hemsida och jag anser att de är viktiga att ha i åtanke 
när jag i detta kapitel går in på förhållandet mellan integration och företagande.  
 
Övervägande talas det om att integrationen står i nära samband med företagande. I följande citat 
är företagarklimatet starkt förknippat med integration.  

En tredje faktor som hindrar integrationen är det dåliga företagsklimatet som råder i Sverige. 
Företagandet är en nyckel till integration och ett sätt att bli en del av det svenska samhället.77  

I detta citat finns uttryck för modalitet som formulerar sanning. Maud Olofsson tvivlar inte på att 
integrationen har med dåligt företagarklimat att göra utan hon menar att det bestämt är på det 
viset. Jag anser då att sådana uttalanden ytterligare förstärker teorin om att sanningen konstitueras 
av språket och att detta formulerar faktum i den sociala praktiken. Det är intressant att se att när 
invandrarföretagande diskuteras kommer nästan alltid diskursen om integration i fokus. Den är 
också väldigt starkt förknippat med just företagande.  

                                                 
 
76 http://www.integrationsverket.se/templates/ivNormal____2401.aspx 
77 Maud Olofsson m.fl. (c), Maktväxling - federalism i den ekonomiska politiken, Motion till riksdagen 2003/04: Fi242  
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Ibland är det dock inte lika definitivt som vi sett exempel på ovan. Nästkommande citat visar 
detta. ”Företagande kan också vara en nyckel till integration och ett sätt att bli en del av det 
svenska samhället”78 Tittar vi på denna mening så är modaliteten lite annorlunda. Här står det 
”kan också vara nyckel till integration”. Det blir en annan grad av instämmande och det finns nu 
utrymme för läsaren att själv bilda sig en uppfattning om det är på det viset eller om det kan 
finnas ytterligare tänkbara vägar till integration. Texten fortsätter också därefter med meningarna: 

Men det finns en annan sida av myntet. Sociala och strukturella mekanismer, som till exempel 
låg status i samhället och diskriminering på arbetsmarknaden, gör att många invandrare startar 
egna företag. Det krävs nya verktyg inom ramen för arbetsmarknadspolitiken och den 
ekonomiska politiken för att ta bort strukturella barriärer och ogynnsamma villkor för 
företagen.79

Detta citat har jag valt att visa för att belysa i vilket sammanhang det talas om att företagande kan 
vara nyckeln till integration, enligt Birgitta Carlsson. Citaten av Maud Olofsson och Birgitta 
Carlsson är även intressanta att analysera för att se intertextualiteten i texterna. Med 
intertextualitet menas hur texter reproduceras genom att omnämnas i nya texter. Citatet av Maud 
Olofsson var alltså ”Företagandet är en nyckel till integration och ett sätt att bli en del av det 
svenska samhället”, och Birgitta Carlssons ”Företagande kan också vara en nyckel till integration 
och ett sätt att bli en del av det svenska samhället”. Detta är ett exempel på manifest 
intertextualitet när meningarna bygger på varandra på uppenbart sätt. Båda politikerna kommer 
från samma parti och det blir självklart att texterna bygger på varandra. Det enda som skiljer sig i 
meningarna är orden är och kan också vara. Det som blir intressant är att se i vilka diskurser dessa 
texter finns. Maud Olofsson skriver i sin motion om integration och hur det dåliga 
företagsklimatet försämrar integrationen medan Birgitta Carlsson skriver om dåligt 
företagarklimat och att det krävs åtgärder för att förbättra villkoren för invandrarföretagare.  
 
Politikern Roland Larsson (c) tar i sin motion till riksdagen upp att invandrare idag startar och 
driver företag i större utsträckning än riksgenomsnitten. Han menar också att:  

De som startat företag har fått en social ställning och ökat självförtroende.80  

I citatet förutsätts det att alla som startat företag har fått en social ställning i samhället och ökat 
självförtroende. Detta framställs som en självklarhet för alla invandrare som startat eget. Det 
finns ingen hänvisning till någon forskning eller annan källa i motionen. Graden av sanning i 
detta citat är stark och förutsättande att alla invandrarföretagare skulle ha erfarit samma 
upplevelser. Det blir således intressant att se till intertextualiteten i texten och vilken information 
detta citat bygger på eftersom det är så allmängiltigt. Jag har då funnit en motion skriven av 

                                                 
 
78 Birgitta Carlsson m.fl. (c), Migration- och integrationspolitiken, Motion till riksdagen, 2003/04: Sf396 
79 Ibid. 
80 Roland Larsson m.fl. (c), med anledning av prop. 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik 
till integrationspolitik, Motion till riksdagen, 1997/98: Sf7 
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Ingrid Skeppstedt m.fl. ett verksamhetsår innan, 1996/97, där exakt samma citat finns med. Det 
blir följaktligen uppenbart att Roland Larsson använt sig av Ingrid Skeppstedts text när hans 
motion producerade. Men inte heller hon har använt sig av någon hänvisning till varifrån 
informationen hämtats. Denna intertextuella kedja går alltså inte att spåra vidare. I många av 
dokumenten jag analyserat ser jag ideligen samma text som ordagrant används i flera olika 
dokument och av olika författare. En intertextuell kedja blir tydlig. När jag läser samma text i 
skrivelser som kommer från olika år blir det tydligt att den diskursiva praktiken ständigt 
reproduceras av riksdag och regering. Detta kan i förlängningen innebära en klichéartad bild av 
invandrarföretagare som återges och får stå oemotsagd samt att ny information har svårt att vinna 
uppmärksamhet diskursivt, exempelvis att invandrarföretagare är mer utbildade än svenska 
företagare. 
 
I detta kapitel uppmärksammas politikers vilja att påvisa att företagande är den bästa vägen till 
integration. Det lämnas inte mycket plats till andra möjliga väga till en positiv integration. Vägar 
som kunde ha gått via arbete som anställd syns inte till i mitt material. För att knyta an till det 
första citatet i kapitlet hämtat från Integrationsverket om att ”alla individer, oavsett ursprung, ska 
ha samma reella förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i samhället” så är detta 
ingenting som läggs en tanke vid då man från politiskt håll hävdar att det är företagande som är 
nyckeln till integration.  
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Avslutning 
Talas det om invandrarföretagare talas det även om arbetslöshet, integration, strukturella och 
kulturella förklaringsmodeller, kvinnor och företagarklimat. Dessa begrepp är en del av de 
diskurser som omgärdar invandrarföretagare i samhällsdebatten. I flertalet av texterna jag 
analyserat har jag även funnit att invandrare som företagare, ofta benämns med negativa attribut. 
Invandrarföretagare förknippas oftast med strukturella problem som exempelvis arbetslöshet och 
bidragsberoende. Visst finns svårigheter för invandrarföretagare men för att förändring ska ske är 
det även viktigt att belysa fördelarna med invandrarföretagare.  
 
I kapitlet Svenskar och invandrares bidrag till den svenska välfärden tydliggörs hur svenska företagare 
(läs, svenska män) ses som en naturlig del av den framväxande välfärdsdiskursen som pekar mot 
sysselsättning och näringslivets ekonomiska tillväxt, medan invandrarföretagare talas om i 
diskurser rörande arbetslöshet, bidragsberoende och integrationsfrämjande. Politiska företrädare 
talar även om invandrarföretagare hänvisat till specifika arbetsområden såsom matbutiker, 
pizzerior och serviceföretag. Detta resulterar i en diskurs kring etniskt segregerat företagande. Att 
den diskursen ens existerar gör att människors tankar om invandrarföretag resulterar i en 
uppfattning att det är i dessa branscher, som nämns ovan, invandrarföretagare hör hemma. För 
att återigen koppla till Berger och Luckmanns teori socialkonstruktionismen skapas vår 
konstruerade verklighet av språket. Blir etniskt segregerat företagande någonting som 
uppmärksammas blir det även en del av vår verklighet. Följande citat visar en sådan bild som 
förekommer i media. 

Den invandrarföretagare som presenteras i massmedia är oftast en man som driver en kiosk 
eller en pizzeria. Han är lågutbildad, arbetar dynget runt för att tjäna så mycket pengar som 
möjligt så fort som möjligt. Men det förekommer också att invandrarföretagare utpekas som 
mindre seriösa affärsmän, t.ex. påstås ibland att alla är skattefifflare, att alla anställer svart 
arbetskraft, osv.81

Denna bild som målas upp i massmedia förekommer dessvärre även i riksdag och 
regeringssammanhang. Det viktigaste anser jag inte är huruvida det ligger sanning i citat som 
ovan, det viktiga är att vara medveten om att om det endast är dessa attribut som florerar kring 
invandrarföretagare kommer en förändring av människors uppfattning om invandrarföretagare 
och då invandrare i allmänhet att förbli negativ. För att en förändring ska ske till det positiva 
måste även de fördelaktiga sidorna uppmärksammas. 
 
Ett annat citat jag valt att uppmärksamma i avslutningen är följande och jag har valt att ta med 
det för jag anser att även detta bidrar till den särskillnad som görs mellan svenskar och 
invandrare. ”För att vara företagare i dagens Sverige ska man alltså inte vara entreprenör, 
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idédriven, eller gilla att driva företag, att sälja saker. Man ska vara byråkrat.”82 Detta är ett 
konstaterande av politiker Eva Flyborg (fp). Hon talar till regeringen och anser att regeringen 
försöker förvandla företagare i Sverige till byråkrater och tar upp vad hon trodde betecknade en 
företagare men att hon tydligen haft fel. Jag tycker det är intressant att se till de attribut hon 
menar borde känneteckna en företagare. Dessa ord hon använder sig av anser jag borde 
känneteckna alla företagare i Sverige men dessa utmärkande egenskaper används inte när det talas 
om invandrare som företagare. Jag får uppfattningen att man inte ens förväntar sig att invandrare 
ska brinna speciellt för sitt företag och känna som Eva Flyborg menar att en företagare borde 
känna. Invandrarföretagare förpassas istället till serviceföretag och företag vad som i folkmun 
brukar kallas ”levebrödsföretag” för att det inte finns så stora chanser till utveckling och 
möjligheter till fler anställda, alltså inga tillväxtföretag.  
 
I avsnittet Kvinnor och invandrare = problem görs det tydligt hur man talar om företagande utan 
hänsyn till genus eller etnicitet. När det talas om (svenska) kvinnor och invandrare som företagare 
görs det ingen skillnad vad gäller genus eller etnicitet, istället talar man om en enhetlig grupp där 
kvinnor och invandrare måste hjälpas och omformas för att passa in i det svenska 
företagarklimatet. Som jag tidigare skrev upplever jag att normen för företagare i Sverige blir 
svenska män, något som är så naturligt att de aldrig nämns vid det namnet. Talas det om 
företagare i Sverige upplever jag att de talas om svenska män eftersom det aldrig står ”svenska 
män som företagare” utan det står företagare, och handlar det om företag som drivs av kvinnor 
eller invandrare sätts just orden kvinnlig och invandrare före ordet företagare.  
 
Under rubriken Företagande som enda utväg uppmärksammar jag hur eget företagande ses som en 
eller den enda vägen ut ur arbetslöshet och väg till självförverkligande. Strukturella 
förklaringsmodeller behandlas och det är tydligt att man antingen håller sig till de strukturella eller 
kulturella perspektiven. I avsnittet Företagande grundat på tradition ligger tyngdpunkten vid att 
traditionen är en stor del till varför invandrare startar egna företag i Sverige. Kultur och tradition 
står i centrum och det är dessa begrepp som förklarar invandrares företagande, varvid invandrare 
betraktas som mer lämpade än svenskar att starta företag. Strukturella problem som ojämlika 
maktförhållanden och diskriminering är ingenting som tas hänsyn till. Detta kapitel behandlar 
även frågan om hur politiker använder sig av statistik och forskning för att underbygga sina 
argument. Jag finner det högst relevant att resonera kring huruvida detta kan bidra till att felaktig 
information sprids. Under samma rubrik står det även att läsa att många invandrare startar företag 
som en sista chans för att vara oberoende av bidrag men att det inte är vad de vill göra. Samtidigt 
pressas det hela tiden på från högsta nivå att invandrare ska starta ännu fler företag för att 
arbetslösheten ska sjunka. Varför inte se till vilka kunskaper invandrare besitter och utgå från 
dem när man arbetar för att få ner arbetslösheten och för att integrationen ska gå lättare? Det 
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talas även om att invandrare skulle besitta en större företagartradition från sina hemländer och att 
det skulle vara anledning till varför så många invandrare väljer att starta företag. Detta blir nu 
mycket motsägelsefullt då det redan är konstaterat att många gör det på grund av arbetslöshet 
och en ovilja att vara bidragsberoende.  
 
Det sägs även att invandrare startar företag i större utsträckning än svenskar. Återkommande är 
också att arbetslösheten är mycket stor, men om det nu redan är så många som startar företag 
och det fortfarande är hög arbetslöshet kanske man ska tänka om och försöka skapa 
arbetstillfällen för dem som även vill vara anställda. För man kan ju inte mena att alla arbetslösa 
invandrare ska starta företag för att ha en möjlighet att försörja sig.  
 
Det centrala i kapitlet Integration genom företagande är att när det talas om invandrares företagande 
används företagande som en åtgärd för ökad integration och här blir budskapet att om 
företagandet ökar i Sverige påverkas även integrationen positivt. ”Integrationspolitikens 
övergripande syfte är att alla ska inlemmas med samma villkor.”83 Syftet i detta citat stämmer 
dock inte överens med den verklighetsbild där det finns invandare som måste starta företag för 
att överleva. 
 
Ytterligare en fråga jag ställt mig under arbetets gång är hur företagande kan vara positivt för 
integrationen och hur företagande ibland enligt vissa politiska företrädare kan vara enda vägen till 
integration. Det är inte helt ovanligt att ägaren själv arbetar i företaget eller att det finns 
familjemedlemmar som hjälper till. Drygt hälften av invandrarföretagarna har ingen anställd.84 
För att komma till poängen så undrar jag hur det kan vara bra för integrationen då man oftast 
inte har kontinuerlig kontakt med andra etniska svenskar på arbetet och inte har tid att komma ut 
i samhället för att arbetsdagarna oftast sträcker sig från morgon till kväll och ett socialt liv med 
andra svenskar inte finns med i bilden. Jag förstår dock att integration och företagande som 
faktiskt är ett arbete och ger försörjning inte vanligtvis ska stå i dikotomi till varandra men i detta 
fall anser jag att de gör det. Jag ser inte att integrationen påverkas positivt när en företagare tjänar 
minde än om denne vore anställd och samtidigt inte har tid med ett socialt liv, varken på fritiden, 
som det inte finns mycket av, eller i det dagliga arbetet. Det som riskerar att bli en etnisk delad 
arbetsmarknad skapar med minsta sannolikhet någon integration. 
 
I början av arbetet var jag intresserad av att se om det fanns någon skillnad i hur de politiska 
blocken talade om invandrareföretagare. Under arbetets gång har jag dock valt att bortse från den 
faktorn. Jag kände att det inte fanns tillräcklig grund för att genomföra en sådan jämförelse och 
lämnade därmed detta därhän. 
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Jag är väl medveten om att det kan finnas grund för de svårigheter och dilemman som tas upp av 
politiker när de talar om invandrarföretagare. Men det jag vill påvisa är att om det endast är 
problem och svårigheter som hamnar i fokus när diskursen om invandrarföretagare behandlas 
leder det ej till någon förändring av den rådande situationen och heller inga förändringar i 
allmänhetens syn som har skapats av politiker på högre maktpositioner.  
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