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The invisible entrepreneurship – a study based on interviews with owners of businesses with foreign heritage  
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
The invisible entrepreneurship is a study of owners of businesses with foreign heritage. It describes the unexplored 
relationship between ethnicity and class within this group of entrepreneurs. 
 
The result of the study is a model which I have found to be suitable to use when depicting the relationship between 
the ethnic profile and class. The model indicates that the importance of ethnicity decreases as both the owner of, and 
the business reach a more prominent class. The method of collecting data has been interviews with owners of 
businesses and Grounded theory has been used to analyse this data. Theories on ethnicity, owners of businesses with 
foreign heritage, and class in relation to ethnicity have been discussed on the basis of social constructivism. Also, the 
conception of ethnicity, foreigners, and owners of businesses with foreign heritage, entrepreneur and class has been 
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Inledning  
Etnicitet, invandrarskap och integration är ämnen som intresserat mig under hela min 
utbildningstid vid programmet för Samhälls- och kulturanalys. Jag har tidigare forskat utifrån 
dessa ämnen och då med fokus vid företagare med utländsk bakgrund. I den här uppsatsen 
kommer jag fortsätta att diskutera dessa företagare, men nu med en ny utgångspunkt i hur 
förhållandet mellan etnicitet och klass uttrycker sig inom entreprenörskapet. Detta är ett ämne 
som jag anser vara relativt outforskat och min förhoppning är att denna uppsats innehåller nya 
tolkningar av hur forskning kring företagare med utländsk bakgrund kan se ut; det är i anslutning 
till detta av stor vikt att understryka att mycket av den forskning som bedrivs i ämnet nästan 
uteslutande fokuserar vid levebrödsföretagare. Dessa företagare som i den allmänna debatten 
felaktigt benämns ”invandrarföretagare”.  
 
Denna uppsats är inte vidsträckt, notera att det finns en gräns för vad en relativt liten empiri kan 
berätta om ett så pass stort och okänt ämne. Då mitt empiriska material möjligtvis kan ses som 
begränsat har jag inte för avsikt att dra några generella slutsatser utan istället helt utifrån mina 
informanters berättelser bringa nytt ljus och inspirera till ytterligare forskning kring det osynliga 
entreprenörskapet. Titeln på uppsatsen innehåller en viss kritisk ton och detta på grund av den 
reproduktion av diskursen som förs kring företagare med utländsk bakgrund. Denna 
reproduktion står att läsa mer om i avsnittet Bakgrund och tidigare forskning. 
 
Jag kände tidigt att jag var angelägen om att skriva denna uppsats i samarbete med en extern 
intressent. Efter en tid när jag varit i kontakt med ett antal personer inom näringslivet fick jag 
kontakt med Farbod Rezania. Han arbetar med integrations- och mångfaldsfrågor på Svenskt 
näringsliv. Han hade nyligen varit involverad i projekt där företagare med utländsk bakgrund 
intervjuats angående deras företagande. Vi beslutade att jag skulle göra en uppföljning med ett 
antal informanter som deltagit i den studien. Den är mer kvantitativt utformad och min uppsats 
har en mer teoretisk och kvalitativ inriktning. 
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Bakgrund och tidigare forskning 
Som situationen såg ut 2003 var 16 procent av de etablerade företagen i Sverige startande av 
personer med utländsk bakgrund.1 Företagare med utländsk bakgrund är till största del 
representerade inom tjänstesektorn, det vill säga företag inom handel, restaurang, hotell, transport 
och övriga tjänstenäringar. Inom dessa sektorer finns 85 procent av de sysselsatta företagarna 
med utländsk bakgrund.2 När det genomförs studier kring företagare med utländsk bakgrund 
ligger fokus tills stor del på levebrödsföretagarna, det vill säga företag som inte ekonomiskt har så 
stora chanser till utveckling och möjligheter till fler anställda.3 Med levebrödsföretag menas 
företag som inte har ambitionen att växa och det inte finns några anställda, förutom 
företagsledaren och i vissa fall dennes familjemedlemmar. Motsatsen skulle vara 
expansionsföretag där avsikten är att låta företaget expandera och där det finns anställda.4 
Debatten kring ”invandrarföretag” har karaktäriserats av såväl positiva som negativa 
förklaringsmodeller. I denna debatt har exempelvis företagarnas nyskapande och företagsamhet 
berömts och uppmuntrats. Det egna företagandet har dock ibland presenterats som ett alternativ 
för personer med utländsk bakgrund som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. I SOU 
1 999:49 skriver man exempelvis att mot bakgrund av svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden kan många personer med utländsk bakgrund ha förmodats vilja starta eget.5 
Detta stöds av Ali B Najibs forskning om invandrare som egna företagare. Även han menar att 
det kan vara så att företagande är ”framtvingat” till följd av arbetslöshet och att det handlar om 
levebrödsföretag.6

 
När jag ser tillbaka på min egen forskning inom detta ämne ser jag en diskurs som jag inte 
uppmärksammat tidigare men som jag har för avsikt att analysera i denna uppsats. I tidigare 
uppsatser har jag intervjuat företagare med utländsk bakgrund samt analyserat hur riksdag och 
regering ser på dessa företagare. Resultatet av min forskning visar på att företagare med utländsk 
bakgrund ofta betraktas som en homogen grupp som refereras till som ”invandrarföretagare”.7 
Denna benämning har jag även själv använt mig av, men jag anser inte längre att det är en 
passande benämning på människor som i själva verket inte kan föras samman till en fixerad 

                                                 
1 ITPS, Nyföretagande i Sverige 2002 och 2003 (Stockholm, 2004), s. 23 
2003 förändrades definitionen på utländsk härkomst. Innan 2003 krävdes det att man antingen var född utomlands 
eller hade minst en förälder född utrikes. Efter 2003 måste antingen man själv eller båda föräldrarna vara utrikes födda. 
Den statistik jag angett ovan hänvisar alltså till den nya definitionen. Den tidigare siffran skulle ha varit 23 %. I all 
den forskning jag tagit del av hänvisas det till den tidigare siffran, även forskning som redovisats efter 2003. 
2 ITPS, s. 39 
3 Ali b Najib, ”Invandrarföretagande”, i Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik Olsson (Stockholm, 2000), s. 132. 
4 Najib (2000), s. 132.  
5 SOU 1 999:49, Invandare som företagare (Stockholm, 1999), s. 48. 
6 Najib (2000), s. 124 
7 Emilia Landerholm Martinović, Invandrarföretagare i Sverige (Norrköping, 2005), C-uppsats 
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kategori. Den diskurs som främst blev tydlig i de statliga dokument som publicerats av riksdag 
och regering innefattade ”invandrarföretagare” med tonvikten på hur invandrare ska anpassas till 
samhället, snarare än vid själva företagandet och främjandet av entreprenörskap. Med anledning 
av detta anser jag att talet om företagande bland personer med utländsk bakgrund främst har 
kommit att beröra invandrarskapet snarare än företagandet. Jag ser problematiskt på denna 
diskurs där främjandet av den svenska integrationspolitiken och invandrarens position i samhället 
i förlängningen får mer utrymme än utvecklingen och forskningen kring företagandet. 8  
 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att bredda forskningen om företagare med utländsk bakgrund. Som jag inledningsvis 
nämnde är utbudet av forskning i ämnet knappt och begränsat till studier om ”invandrare” och 
”invandrarföretagare”; jag anser dock att detta fält förtjänar större utrymme där fokus fästs vid 
arbete, välfärd och klass i samma utsträckning som vid etnicitet. Därför syftar denna uppsats 
främst till att skildra det outforskade förhållandet mellan etnicitet och klass inom den grupp 
företagare med utländsk bakgrund som kallar sig entreprenörer. Följande frågeställningar ligger 
till grund för detta syfte. 
 

1. Hur upplever mina informanter att deras etnicitet- och klasstillhörighet förändrats genom 
utvecklingen av deras företag? 

 
a. Vad innebär det för mina informanter att vara en entreprenör? 
 
b. Vad är entreprenörskapets fundament? 

 
c. Hur ser mina informanter på levebrödsföretagare och vad anser de om begreppet 

”invandrarföretagare”? 
 

2. Vilka strategier krävs av en entreprenör för att företagandet ska utvecklas och expandera? 
 

a. Vilken inverkan har språket och företagets etniska profil vid kontakter med såväl 
banker och myndigheter som nya kunder? 

 
b. Påverkar företagarnas omsättning av kapital deras affärsmässiga relationer till 

banker och myndigheter? 
 

                                                 
8 Landerholm Martinović (2005) 
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Teoretisk referensram 
Mitt syfte med metoden, för uppsatsen, är att gå utanför de redan existerande teorierna kring 
företagare med utländsk bakgrund och empiriskt undersöka relationen mellan etnicitet och klass. 
Min uppsats grundar sig på intervjuer med företagare med utländsk bakgrund och metoden för 
att analysera detta material är Grundad teori. I denna uppsats kommer jag ändå att resonera kring 
redan befintliga teorier på området och titta på begreppsdefinitioner, detta kommer att ligga till 
grund för jämförelser med de eventuella teorier jag kan finna i mitt empiriska material. Uppsatsen 
kommer genomgående att präglas av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och jag har därför valt 
att i korta ordalag tala om socialkonstruktivism i stort, för att sedan implementera dessa 
tankegångar på de teoretiska temana som ligger till grund för analysen av mitt empiriska material. 
Innebörden av socialkonstruktivismen som teoretisk bas kommer till sin rätt i avsnitten som 
behandlas i denna teoretiska referensram. 

Det samhälleliga finns eller konstitueras på en diskursiv nivå, genom språk. Detta innebär att 
den endast blir intressant att undersöka hur ett problemområde […] på skilda sätt definieras, 
historisk utvecklas och exploateras av grupper […].9  

Denna beskrivning av socialkonstruktivismen ligger till underlag för analysen av mitt empiriska 
material. Min avsikt är att uteslutande fokusera på hur olika teoretiska ”teman” har kommit att 
definieras. Jag motiverar detta med att avse tidigare forskning som ett sätt varpå företagare med 
utländsk bakgrund kan beskrivas.  

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.10

Som Berger och Luckmann framhåller i ovanstående citat vidmakthåller människors tankar och 
handlingar de föreställningar under vilka vi lever. Jag instämmer i Berger & Luckmanns 
resonemang och ställer mig frågan ifall vi inte lägger en värdering i hur exempelvis företagare 
med utländsk bakgrund uppfattas, kan det existera kriterier för dem att leva upp till? 
 

En socialt konstruerad etnicitet 
Det finns många definitioner av etnicitet beroende på vilket synsätt eller kontext som är aktuell. 
Alexandra Ålund har skrivit ett kapitel i boken Etnicitetens gränser och mångfald, en bok som har ett 
tydligt socialkonstruktivistiskt perspektiv på etnicitet. I sitt kapitel diskuterar Ålund dock både ett 
primordialistiskt och konstruktionistiskt synsätt.11 Det primordialistiska synsättet på etnisk 
identitet beskrivs som något statiskt och oföränderligt. Primordialisterna betonar en ursprunglig 

                                                 
9 Thomas Brante, Heine Andersen & Olav Korsnes red. Sociologiskt lexikon (Stockholm, 2001), s. 287 
10 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003), s. 31. 
11 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”, i Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik 
Olsson (Stockholm, 2000), s. 31-32 
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identitet i termer av kulturell kontinuitet med det förflutna och genuin gemenskap som baseras på 
ursprung. Det är då språk, tradition, religion och territorium som ofta anses bilda bas för etnisk 
identitet.12 Konstruktionisterna förstår vanligen etnicitet som något som frambringats genom 
historiska processer och som är konstruerat som ett socialt snarare än ett kulturellt fenomen.13 
Anders Boglind skriver också att en individ får sin etniska tillhörighet först i relation till personer 
med annan etnisk bakgrund men han menar även att för en individ har den etniska identiteten en 
betydelse i de fall som den ger individen något han eller hon uppfattar som värdefullt.14 Thomas 
Hylland Eriksen är professor i socialantropologi vid universitetet i Oslo. Även han menar att 
begreppet etnicitet kan ses som något som konstrueras genom sociala relationer. Han menar 
vidare att ”etniciteten förutsätter ett institutionaliserat förhållande mellan avgränsade kategorier 
vilkas medlemmar betraktar varandra som kulturellt särpräglade.”15 Han drar alltså slutsatsen att 
när två eller flera grupper från olika kategorier möts kan de ha benägenhet att bli mer lika 
varandra men samtidigt bli mer uppmärksamma på sin egen särprägel om grupperna ökar 
kontakten med varandra. Han anser då att etnicitet konstitueras genom social kontakt.16 Marianne 
Winther Jørgensen och Louise Phillips diskuterar social konstruktion i boken Diskursanalys som 
teori och metod. De skriver att den sociala världen konstrueras socialt över tid vilket innebär att den 
bör ses med en antiessentialistisk syn. Ingeting är fast gjutet i en människas identitet eller i den 
sociala världen, följaktligen är kultur, etnicitet och kunskaper inte något som är fastställt på 
förhand utan sådant som skapas oupphörligen.17 Jag delar denna uppfattning med Winther 
Jørgensen och Phillips och dessa ord kommer att ligga till grund för kommande teoretiska 
resonemang. 
 

Fenomenet ”invandrarföretagare”  
Ali B Najib har under flera år forskat kring företagare med utländsk bakgrund och han har – likt 
Åhlund – bidragit med ett kapitel i boken Etnicitetens gränser och mångfald. Hans kapitel heter 
”Invandrarföretagande, Livsverk eller påtvingad lösning?” och där diskuterar han huruvida 
invandrarföretagande handlar om ett genuint intresse eller om det är en påtvingad lösning till 
följd av arbetslöshet.18 Najib framhåller också att det är mycket viktigt att definiera begreppet 
”invandrarföretagare” eftersom ordet innehåller två begrepp som inte är helt oproblematiska, 
både invandrare och företagare.19 Begreppet invandrare inbegriper många olika definitioner, både 

                                                 
12 Ålund (2000), s. 31-32  
13 Ålund (2000), s. 31 
14 Anders Boglind, ”Den symboliska interaktionismen”, i Medvetandets sociologi, red. Lars-Erik Berg m.fl. (Stockholm, 
1975), s. 24 
15 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 2003), s. 28 
16 Hylland Eriksen, s. 28 
17Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 11ff. 
18 Najib (2000), s. 123. 
19 Najib (2000) s. 125-126 
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personer födda i och utanför Sverige, som har svenskt medborgarskap eller inte, det kan även 
bero på om båda eller en av föräldrarna är födda i Sverige.20 I en studie som NUTEK (Verket för 
näringslivsutveckling) gjorde 2001 över företagare med utländsk bakgrund genomfördes 
jämförelser mellan företagare med invandrarbakgrund och övriga,21 där övriga är de som inte 
passar in under definitionen invandrare. När NUTEK talar om ”invandrarföretagare” åsyftar de 
företagsledare med invandrarbakgrund. Enligt Oscar Pripp markeras avvikande från det normala 
ofta på följande sätt: ”män-invandrarmän, kvinnor-invandrarkvinnor, ungdomar-
invandrarungdomar, företagare-invandrarföretagare, o s v”.22 NUTEKS ”övriga” blir då normen 
som symboliserar en etniskt svensk person medan invandrarföretagaren bli avvikande.  
 
När jag nu behandlar begreppen ”invandrare” och ”invandrarföretagare” vill jag föra fram 
exempel på hur dessa termer kan inverka på individen som omfattas av dem. Som jag tidigare 
nämnde så anser Najib att invandrare och företagare kan vara två problematiska begrepp. Jag vill 
påstå att när orden invandrare och företagare används tillsammans kan dessa verka 
stigmatiserande. Följande beskrivning av stigmatisering är hämtad ur Sociologiskt lexikon: 

stigma(tisering), att tillskriva en individ eller grupp en rad negativa egenskaper mot bakgrund 
av ett bestämt kännetecken, ett stigma. Stigmatisering kan bland annat förekomma beträffande 
[…] etnisk tillhörighet eller social position.23

Min uppfattning är att företagare med utländsk bakgrund omfattas av två stigman; dels kan den 
etniska tillhörigheten ses som ett stigma, men också den sociala position som företagandet 
medför. Företagande bland personer med utländsk bakgrund har setts som en arbetslöshetsåtgärd 
av riksdag och regering.24 När då företagande benämns i samma kontext som arbetslöshet 
framställd det som någonting negativt och företagandet kan uppfattas som ett stigma. Enligt min 
mening är det emellertid invandrarskapet som kan verka mest stigmatiserande. Ur ett 
intersektionellt perspektiv, där vissa maktbegrepp står över andra, är det tydligt att det är 
invandrarskapet som står över företagandet i en allmän uppfattning om företagare med utländsk 
bakgrund. Jag har tidigare genomfört en studie med företagare med utländsk bakgrund som ägde 
mindre företag med låg omsättning. Större delen av de företagare som tvingades till företagande 
på grund av arbetslöshet påverkades starkt negativt av tillskrivna egenskaper som invandrarskapet 
och företagandet medförde.25 Det är därför mycket intressant att se hur det yttrar sig, om det ens 
gör det, för företagare med högre socioekonomisk status, vilka jag intervjuat till denna uppsats. 
 

                                                 
20 Najib (2000) s. 126 
21 NUTEK, Invandrares företagande i Sverige (Stockholm, 2001) 
22 Oscar Pripp, Företagande i minoritet: om etnicitet (Tumba, 2001), s. 97 
23 Brante, s. 313 
24 Landerholm Martinović, (2005) 
25 Emilia Landerholm Martinović, ”Pizzan kommer från Italien, bagaren från Iran”, i Vilka är (o)lika? red. Pernilla 
Andersson m.fl. (Norrköping, 2004) 
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Klass i relation till etnicitet 
I boken Etnicitet och nationalism behandlar Hylland Eriksen bland annat etnicitet och klass och 
framhåller att det är nödvändigt att skilja mellan dessa begrepp. Han menar att begreppet etnicitet 
”refererar till förhållandet mellan grupper vilkas medlemmar betraktar sig själva som särskilda”.26 I enlighet 
med Hylland Eriksens definition av etnicitet finner jag det lämpligt att hänvisa till Diana Mulinari 
och Anders Neergaards definition av klassbegreppet i Den nya svenska arbetarklassen. Mulinari och 
Neergaard menar att klassanalysen under de senaste 30 åren närmast försummats inom den 
sociologiska forskningen i Sverige, men tillägger att när begreppet trots allt förekommit har det 
ofta definierats i enlighet med de egenskaper Max Weber talar om; status, inkomst och 
konsumtion.27 Även Hylland Eriksen hänvisar till Weber och menar att medlemmarna av de olika 
klasserna ej fordrade en gemensam politisk agenda.28 Kontentan av vad Mulinari & Neergaard 
och Hylland Eriksen skriver är att etnicitet och klass är två begrepp som förklarar hur likartade 
hierarkiska ordningar verkar. Det är därför viktigt att skilja på klass och etnicitet då olika etniska 
grupper, frånsett samhällsklass, kan vara indelade i en hierarkisk ordning, precis som människor 
kan vara indelade i samhällsklasser oberoende av etnisk tillhörighet.  
 

Begreppsdefinitioner 
Vissa av begreppen som diskuterats i den teoretiska referensramen ovan återkommer i detta 
avsnitt. Jag ska nu förtydliga skillnaden och poängtera varför båda dessa avsnitt gör sig lämpliga i 
denna uppsats. Den teoretiska referensramen har som uppgift att behandla konsekvenserna som 
socialkonstruktivismen har för diskussionen kring etnicitet, ”invandrarföretagare” och etnicitet i 
förhållande till klass. I begreppsdefinition, som följer nedan, presenteras dessa men också 
ytterligare begrepp för att förtydliga min definition av dem och visa vilken innerbörd jag tillskrivet 
begreppen när jag tar dem i anspråk i min analys. 
 

Etnicitet 
Som det framgår i avsnittet En socialt konstruerad etnicitet så anser jag att etnicitet ska ses som något 
socialt konstruerat. I detta avsnitt vill jag nu klargöra vad etnicitet innebär och vilka delar som 
kan ses som karaktäristiska för en etnisk identitet. Primordialisterna är, som jag nämnt tidigare, 
enligt Ålund av den uppfattningen att språk, tradition, religion och territorium ofta bildar bas för 
etnisk identitet.29 Jag anser också att dessa beståndsdelar är vad som huvudsakligen kan 
känneteckna etnicitet men är liksom Ålund av den uppfattningen att språk, tradition, religion och 
territorium är faktorer som är föränderliga över tid. Jag motsätter mig alltså primordialisternas 
                                                 
26 Hylland Eriksen, s. 15. 
27 Diana Mulinari & Anders Neergaard, Den nya svenska arbetarklassen (Umeå, 2004), s. 26. 
28 Hylland Eriksen, s. 16. 
29 Ålund (2000), s. 32  
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tanke om att etnicitet är fundamentalt och obestridbart. I analysen kommer jag att tala om 
företagarens/företagets etniska profil. Den mest förekommande komponenten är språket och hur 
man framställer sig själv i företagandet, även utseende, namn och andra visuella markörer anser 
jag karaktäriserar en etnisk profil.  
 

Invandrare 
Mulinari och Neergaard menar att begreppet invandrare framstår som ett relativt enkelt begrepp. 
De menar att en invandrare är en människa som ”lämnar en stat och får tillstånd att bosätta sig i en 
annan.”30 De tillägger att man kan se ordet invandrare som ett politiskt, juridiskt- administrativt 
begrepp, ”ofta med underavdelningar för hur invandringen har gått till; arbetskraftsskäl, som anhörig eller som 
flykting.”31 Denna definition till trots finns det i samhället meningsskiljaktigheter ifråga om vem 
som klassificeras som invandrare. Konsekvensen av dessa skilda uppfattningar blir enligt Lena 
Magnusson att ordet invandrare blir en permanent benämning som följer människor livet 
igenom.32 Jag vill tala om utländsk bakgrund istället för invandrare för att förtydliga att det 
handlar om en passerad tid. 
 
I många statistiska undersökningar räknas personer födda i Sverige av invandrade föräldrar som 
invandrare. Vad jag ställer mig skeptisk till är huruvida det är rätt att kalla personer födda i 
Sverige för invandrare. Detta kan vara komplicerat att utreda då det i det svenska samhället beror 
på om man ser till statistiken eller till människors egna känslor av nationell tillhörighet. Ofta är 
det så att en person i statistiken kan räknas som invandrare medan han eller hon ser sig själv som 
svensk eller vice versa. Faktorer som spelar in i detta kan vara uppväxtmiljö, uppfostran, 
umgänge och samhälleliga tillskrivningar. Hylland Eriksen pekar på att forskning kring invandrare 
har koncentrerats på anpassningsproblem, etnisk diskriminering, rasism, frågor kring 
identitetshantering och kulturell förändring.33 Även denna typ av forskning bidrar till den ensidiga 
bilden av invandrare som finns i samhället. Därför anser jag att en studie som denna uppsats är 
ett positivt bidrag till den bild av personer med utländsk bakgrund som florerar i den samhälleliga 
debatten. 
 

”Invandrarföretagare” 
Likt hur Mulinari och Neergaard menar att begreppet invandrare framstår som ett politiskt 
konstruerat begrepp anser jag – med bakgrund i min tidigare forskning – att begreppet 

                                                 
30 Mulinari & Neergaard, s 30 
31 Mulinari & Neergaard, s. 30 
32 Lena Magnusson, ”Invandring och segregation: en bakgrund” i Den delade staden, red. Lena Magnusson (Umeå 
2001), s. 12. 
33 Hylland Eriksen, s. 23 
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”invandrarföretagare” är en politisk konstruktion med ursprung i frågor om assimilation i det 
svenska samhället framför frågor om företagande.34 När det talas om personer med utländsk 
bakgrund som driver företag talas det generellt om hur småföretagare i restaurang- och 
servicebranschen kan fungera som en arbetslöshetsåtgärd och främja invandrarens position i 
samhället. Jag kommer inte att bidra med en definition av begreppet invandrarföretagare med 
bland annat hänvisning till Oscar Pripps avhandling Företagande i minoritet. Pripp lyfter där fram 
begreppet ”invandrarföretagare” och menar att det kan ha påverkan på företagares 
självrepresentation gentemot myndigheter och kunder.35 När jag i analysavsnitten talar om mina 
informanter eller andra företagare med utländsk bakgrund kommer jag ibland att enbart skriva 
företagare, del för den språkliga smidighetens skull samt för att undvika en uppledning av 
företagare som verkar i Sverige.  
 

Entreprenören och entreprenörskapet 
I detta avsnitt vill jag belysa vad som kännetecknar en entreprenör och ett entreprenörskap. En 
entreprenör är enligt mig en företagare som genom sitt företagande är idédriven, i sitt företag ser 
en möjlighet till expansions och inspireras av den frihet som eget företagande kan innebära. Jag 
finner ett liknande resonemang i NUTEK rapporten Vem vill bli företagare? där individens drivkraft 
ses som det centrala i ett entreprenörskap; individen måste själv vilja, våga och riskera för att 
komma framåt i företagandet.36 Henrik Levin och Anders Weström som utarbetat rapporten åt 
NUTEK hävdar vidare: 

att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt […] innebär att utveckla egenskaper såsom 
initiativförmåga, tilltro till sin egen förmåga, kreativitet och problemlösningsförmåga, förmåga 
att själv ta ansvar för och organisera sitt arbete och att driva en verksamhet37  

Jag instämmer med Levin & Weströms uppfattning om att utveckling är en viktig del av 
entreprenörskapets kärna, en tolkning som även Frederic Bill och Bengt Johannisson gör i 
Entreprenörskapets rationaliteter och irrationaliteter. De menar att entreprenörskap innebär att skapa ny 
verksamhet genom konkret handling och kreativ organisering, att omsätta idén till handling och 
kommersialisera den.38

 

Klass 
Jag har valt att avgränsa min definition av klass till Anders Boglinds tolkning av Max Webers 
begrepp status och statusgrupper med vilka Weber främst avser livsstil, formell utbildning, härkomst 

                                                 
34 Landerholm Martinović (2005) 
35 Pripp, s. 12 
36 NUTEK, Vem vill bli företagare? (Stockholm, 2005), s. 11-12 
37 NUTEK, (2005), s. 11 
38 Frederic Bill och Bengt Johannisson, Entreprenörskapets rationaliteter och irrationaliteter (Växjö, 2004), s. 15  
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och yrke.39 Det kan således menas att denna definition skiljer sig från mer allmänt förekommande 
beskrivningar. Följande definition av begreppet klass är högst relevant med hänsyn till mitt 
analysavsnitt där begreppet framställs mer precist i förhållande till min empiri. Inom ramarna för 
denna uppsats kommer status att handla om bland annat språk, sociala nätverk och kapital. 
Weber tillägger dock att status inte uteslutande behöver bestämmas av faktorer så som innehav 
av kapital eller social position; således är företagandet i sig inte statushöjande.40 Vidare kommer 
ordet klass alltså avse Webers statusbegrepp och av den orsaken kommer jag att tala om högre- 
och lägre statusgrupper istället för de traditionellt mer förekommande över- respektive 
arbetarklass. 
 

Den nya arbetarklassen 
Begreppet ”den nya arbetarklassen” är främst inspirerat av Diana Mulinaris och Anders 
Neergaards analys av relationen mellan etnicitet, arbete och klass och avser invandrares roll i 
förhållande till klasshierarkin.41 Även då begreppet är konstruerat av Mulinari och Neergaard är 
relationen mellan etnicitet och arbetarklass inte outforskad; ett exempel på forskning om 
invandrare och fackföreningar är Aleksandra Ålunds Skyddsmurar.42  
 
Mulinari och Neergaard menar att den traditionella forskningen av arbetarklassen i större 
omfattning ersatts av studier kring identitetsformationen bland invandrare.43 Ett liknande 
förhållningssätt till studier kring kvinnor är också tydligt och detta menar Mulinari och Neergaard 
är ett resultat av att 75 procent av de utlandsfödda och två tredjedelar av alla kvinnor tillhör den 
så kallade arbetarklassen.44 En orsak till att 75 procent skulle ingå i denna arbetarklass finns i 
Maktens (o)lika förklädnader där det görs tydligt att etnisk diskriminering begränsar utrikes födda på 
den svenska arbetsmarknaden.45 Diskrimineringen positionerar automatiskt personer med 
utländsk bakgrund lägre ner i hierarkin och de ådrar sig låg socioekonomisk status. Det är särskilt 
personer födda i Östeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika som vid inflyttning oberoende av 
faktorer som utbildning, kön och ålder, visar högre arbetslöshetsnivåer än de som härstammar 
från andra länder.46 I mitt analysavsnitt kommer begreppet ”den nya arbetarklassen” att fungera i 
en modell där dess funktion är att kontrastera entreprenörskapet så att skillnader i klass- och 
etnicitethierarkin blir tydliga. 
 

                                                 
39 Anders Boglind, m.fl., Kapital, rationalitet och social sammanhållning (Stockholm, 2005), s.165. 
40 Boglind, (2005), s.165. 
41 Mulinari & Neergaard, s. 18-30. 
42 Ålund, Aleksandra, Skyddsmurar: Etnicitet och klass i invandrar sammanhang (Liber Förlag, Stockholm, 1985), s. 96. 
43 Mulinari & Neergaard, s. 28. 
44 Mulinari & Neergaard, s. 28. 
45 Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari red., Maktens olika förklädnader (Stockholm, 2002), s. 303-304  
46 de los Reyes, Molina & Mulinari, s. 303 



 11

Metod  
Som jag nämnde i mitt syfte avser jag inte att med denna uppsats ge en generaliserad bild av 
företagare med utländsk bakgrund utan snarare att gå ifrån den. För att lämpligast kunna 
undersöka och uppfylla mitt syfte har jag genomfört kvalitativa intervjuer med företagare som 
inte representerar den generaliserande gruppen. När jag genomfört intervjuerna har jag haft en 
mall med frågor att gå efter, men har anpassat frågorna och formuleringarna efter hur 
intervjusituationen fortlöpt. Jag hade allmänna frågor som kunde passa på de flesta företagare och 
som även var så pass öppna att följdfrågor kunde ställas. Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa 
intervjuer om standardisering och att när kvalitativa intervjuer genomförs kan graden av 
standardisering variera. Standardisering innebär att frågorna och situationen när intervjuerna 
genomförs ska vara densamma vid samtliga intervjuer.47 Jag har med det måttet använt mig av en 
låg grad av standardisering; informanterna har själva fått bestämma plats för intervjun för att det 
ska bli så avslappnat som möjligt. Två av intervjuerna genomfördes i informanternas hem, dessa 
intervjuer upplevde jag som mer personliga än de som antingen genomfördes på informanternas 
företag eller på en lunchrestaurant. Vid de intervjuer som genomfördes i informanternas hem 
blev intervjuerna inte lika stressade och detta öppnade upp för ett djupare och mer utförligt 
samtal. 
 

Analysverktyg 
För att kunna analysera och strukturera upp mitt empiriska material har jag använt mig av 
analysverktyg från Grundad teori. Efter att ha studerat denna metod närmare valde jag att 
använda mig av litteratur skriven av Anselm Strauss och Juliet Corbin. De ser världen som socialt 
konstruerad och den uppfattningen delar även jag. Grundad teori är en metod som tidigare, när 
Barney Glaser och Anselm Strauss beskrev metoden, handlat om att generera nya teorier och att 
forskaren måste gå in i sitt material helt förutsättningslöst. Strauss & Corbin har vidgat kriterierna 
och menar att alla kategorier inte måste vara nyskapande och att forskning inte kan och bör 
bedrivas helt förutsättningslöst.48 De påpekar även att Grundad teori inte ska användas slaviskt 
utan att metoden ska erbjuda verktyg som forskaren kan använda utan att följa dem steg för 
steg.49 Detta tycker jag är gynnsamt då jag anser att man inte kan genomföra en analys enbart 
efter en metod utan att influeras av någon annan.  En av anledningarna till att använda sig av 
dessa analysverktyg är att man vidgar sin syn på olika fenomen som annars ofta analyseras utifrån 

                                                 
47 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund, 2005), s. 19 
48 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory 
(California , 1998), s. 99 
49 Strauss & Corbin, s.14 
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en standardmall.50 Jag som är ute efter att hitta nya infallsvinklar på mitt forskningsområde anser 
därför att dessa verktyg kan komma att berika min analys och mitt resultat.  
 
Om materialet är svårt att greppa om eller om analysprocessen stagnerat är det första steget för 
att komma vidare att ställa frågor till materialet. Frågor som vem, när, varför, var och hur är bra 
ingångsportar till analysen där man organiserar sina data efter återkommande mönster, kategorier, 
koder och grundläggande beskrivande begrepp.51 Här följer en beskrivning av tillvägagångssättet 
för att uttolka dessa grundläggande begrepp och kategorierna. En första genomläsning av 
intervjuerna görs för att finna större preliminära mönster. Därefter kodas materialet för att söka 
finna begrepp som passar in under rubrikerna: strategier; hur till exempel en person gått tillväga för 
att bli företagare, konsekvenser; vad har företagandet medfört, kännetecken; vad beskriver en 
företagare, skillnader; vad skiljer företagarna åt, orsaker/omständigheter; vad ledde till företagande. 
När olika begrepp har kunnat utläsas samlas sedan liknade begrepp under större kategorier, 
kategorierna är mer abstrakta än begreppen som ingår i dem.52 Kategorierna och koderna kan få 
sina namn på olika sätt. För det första kan de vara sociologiskt konstruerade och då är det 
forskaren som namngett dem. Eller så är det in-vivo koder och då tas namnet direkt från hur 
informanten använt sig av en viss term eller uttryck i det empiriska materialet.53  
 

Avgränsningar och empiriskt material 
Denna uppsats skriver jag, som tidigare nämnde, i samarbete med Svenskt näringsliv och därför 
har jag även i samråd med dem gjort mitt val av informanter. Totalt har jag genomfört intervjuer 
med sex företagare varav jag kommit i kontakt med fyra av dem genom Svenskt näringsliv. Jag 
valde i samråd med Svenskt näringsliv att använda mig av informanter som redan deltagit i ett 
liknande projekt tidigare för att kunna gå djupare med vissa frågor. Jag fick ett antal förslag på 
informanter som jag sedan kontaktade. Valet av informanter har ingen som helst koppling till 
vilka svar de givit tidigare då dessa svar ej går att spåra till en enskild informant. Ytterligare en 
anledning till att jag önskade informanter från den tidigare studien var att dessa företagare drev 
sina företag utifrån ett entreprenöriellt tänkande något som företagare med utländsk bakgrund 
oftast inte kopplas samman med. Min tanke var också att dessa företagare skulle ha en relativt 
hög ekonomisk omsättning. Efter de fyra första intervjuerna kände jag att jag ville utöka det 
empiriska materialet och sökte ytterligare två informanter. De två andra informanterna kom jag i 
kontakt med själv och valet grundade sig även där på att de drevs av en entreprenörskaps känsla. 
 

                                                 
50 Strauss & Corbin, s. 89 
51 Strauss & Corbin, s. 89ff 
52 Strauss & Corbin, s. 113 
53 Strauss & Corbin, s. 105 
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Etiska reflektioner 
Jag upplever inte att denna uppsats behandlar några speciella etiskt känsliga frågor men har ändå 
beslutat att hålla mina informanters identiteter så anonyma som möjligt. Däremot kan det ibland 
kännas ansträngande att tala om identitet och fördomar. Detta upplevde jag när jag genomförde 
intervjuer till en av mina tidigare studier54. Vissa av företagarna svarade på frågor som jag inte 
ställde och jag uppfattade det som att de satte sig i försvar mot påståenden som jag inte berörde i 
intervjun. Detta talar även Oscar Pripp om i sin avhandling Företagande i minoritet. Han tar upp 
begreppet den tredje närvarande.55 Detta fenomen tar sig i uttryck när en informant besvarar 
frågor som intervjuaren aldrig ställt. Informanten svarar på frågor utifrån hur han eller hon är van 
att identifiera sig och bli identifierad i samhället. Ett exempel hämtat från Pripp är den 
restaurangägare som innan Pripp hunnit ställa frågor, börjar berätta hur bra hygien det är i köket 
och hur illa personen tycker om att driva affärer med svarta pengar.56 Informanten känner alltså 
samhällets förutfattade meningar så starkt att personen vill gardera sig innan frågorna ställs. Jag 
upplevde inte samma situation när jag genomförde intervjuerna till denna uppsats men jag 
analyserar ändå detta närmare i min analysdel där jag berör den socioekonomiska aspektens 
betydelse i en persons sätt att möta samhället och dess fördomar.57  
 
När jag utförde intervjuerna följde jag de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har 
ställt upp, dessa kan definieras i fyra allmänna krav.58

 
• Informationskravet innebär att forskaren skall informera både uppgiftslämnare och 
forskningsdeltagare om studiens syfte. Informanterna ska även informeras om att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när helst det önskas.   
• Samtyckeskravet innebär att ingen ska delta i en studie utan sitt samtycke, detta är särskilt viktigt 
när det rör sig om personer under femton år.  
• Konfidentialitetskravet innebär alla uppgifter skall behandlas konfidentiellt och att inga obehöriga 
ska få ta del av dem. Informanternas identitet skall alltid hållas hemlig om ingen annan 
överenskommelse föreligger.  
• Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas i forskningssyfte.  
 

                                                 
54 Landerholm Martinović (2004)  
55 Pripp, s. 71-75 
56 Pripp, s.74 
57 Se avsnitt, Den etniska profilens minskade betydelse & Entreprenör, inte levebrödsföretagare 
58 www.vr.se 2005-09-14 
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Informanterna  
Jag kommer att nämna i vilken bransch företagarna befinner sig, men inte att gå in närmare på 
namn på företag eller annan information som kan spåras vidare till informanten. Alla informanter 
har tilldelats fiktiva namn. 
 

Juan är född i Colombia och kom till Sverige 1977 för att studera ekonomi. Han hade planer på 
att återvända till Colombia efter studierna men hade rotat sig så pass väl att han valde att stanna. 
Efter att ha studerat ekonomi i sex år läste han även påbyggnadskurser i bland annat 
marknadsföring. Juan upplevde att det som invandrare var svårt att få jobb inom ekonomi så han 
försökte alltid skaffa sig bättre kunskaper än hans kollegier. Efter en tid fick han jobb som 
ekonom på en revisionsbyrå och senare en tjänst som ekonomichef på ett större företag. Efter 
detta var han arbetslös i tre år och insåg sen att det inte var mycket annat att göra än att starta 
eget. Det första företaget som Juan hade var ett konsultföretag. När det fanns färre uppdrag 
återgick Juan tillbaka till att arbeta inom redovisning för att överhuvudtaget arbeta inom 
ekonomi. Då var det en uppdragsgivare som erbjöd Juan att köpa sitt städbolag. Detta bolag äger 
och driver Juan idag med sex fast anställd och uppåt 20 under sommaren. Hans ambition är att 
fortsätta expandera.  
 
Mile kom till Sverige 1970 tillsammans med sina föräldrar på grund av att hans bröder sedan 
tidigare var bosatta här. Miles familj kommer från Montenegro men han växte upp i Kosovo. 
Efter tjugo år inom verkstadsindustrin kände han att om han arbetade lika mycket för sig själv 
som han arbetade åt företaget skulle han aldrig misslyckas på egen hand. Mile startade därför sitt 
första företag; en kombinerad försäljning- och konsultverksamhet med inriktning mot 
verkstadsteknik. Under sin tid som egen företagare har Mile som konsult arbetat med bland annat 
UD, EU och Världsbanken. Idag har han dock återgått allt mer till verkstadsindustrin och 
utvecklat ett nytt system som han har utvecklat en marknad för i Europa.  
 
Hassan kom som fyraåring till Sverige från Turkiet. Han och hans föräldrar kom hit på 60 – talet 
på grund av arbetsinvandring. Tanken var att familjen skulle stanna i 2 – 3 år och sedan återvända 
men de hade förändrats, det fanns heller inte mycket arbete i Turkiet och barnen hade börjat 
skolan i Sverige så de valde att stanna. Hassan studerade ekonomiska programmet på gymnasiet 
och läste sedan på förvaltningshögskolan. Efter det läste han några år på handelshögskolan och 
tog sin masterexamen i Kanada med inriktning finansiell ekonomi. När studierna var klara fick 
han jobb som konsult inom ett större försäkringsbolag där han även fick chefspositioner. Han 
har även arbetat inom en storbank och som implementeringskonsult där han hjälpte andra 
företag att nå sina visioner och mål. Under den tiden blev han tillfrågad att började arbeta som 
Vd för det företag han idag är delägare i. Det är en koncern med 4 företag som har 160 anställda 
och en omsättning på 250 miljoner kr. Företaget fokuserar på import, export och detaljhandel, 
bland annat är ett av företagen inriktat på etnisk mat.  
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Martin kom som barn till Sverige från Iran och har gått hela sin skolgång här. Martin startade vid 
18 års ålder sitt företag tillsammans med en bekant. Ursprungligen var företaget inriktat mot 
restaurang- och nattklubbsverksamhet, men så småningom övergick företaget till 
hotellbranschen. Idag äger Martin en koncern med inriktning mot turistnäring; han har cirka 90 
anställda, en omsättning kring 50 miljoner kronor och är ständigt ute efter att expandera. 
 

Tony kom till Sverige från Turkiet som femåring, familjen var kristen och på grund av religiösa 
oroligheter invandrade de till Sverige 1975. Efter gymnasiet arbetade han mycket inom 
restaurantbranschen och ägde flertalet krogar. Sin första restaurant startade han 1995, men efter 
att restaurantbranschen drabbats av viss nedgång valde Tony att påbörja en ny karriär inom 
frisörbranschen där hans fru var verksam. Idag äger han flera salonger och har femton anställda. 
Tony är hela tiden ute efter en stadig utveckling och expansion. 
 
Mustafa är född i Sverige men vid fyra års ålder flyttade familjen tillbaka till Turkiet för att sedan 
återvända när Mustafa gick på högstadiet. På gymnasiet inriktade hans sig mot grafisk design och 
under gymnasiets sista år startade han sitt första företag; ett tryckeri som sedan utvecklades till ett 
reklamföretag tillsammans med hans bror. Detta företag utvecklades till hans nuvarande företag 
som är inom förpackningbranschen. Mustafas företag har ett kundunderlag som sträcker sig över 
hela norden och en omsättning på cirka 35 miljoner kronor. Företaget har tolv anställda. 
Företaget är ute efter en stadig expansion.  
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Analys 
Resultatet av min empiriska studie pekar på ett tydligt förhållande mellan klass och etnicitet. 
Detta förhållande handlar om företagande och entreprenörskap och den utländska bakgrunden 
som kontrast till omsättning av kapital och social status. Det kan anses att klassamhället eller den 
socioekonomiska hierarkin är förlegad. Det kanske är föråldrat att tala om klassamhället? Men 
Mulinari och Neergaards återupplivning av begreppet arbetarklass inom sociologisk forskning 
styrker min teori om förhållandet mellan klass och etnicitet.59 Denna analys är en introduktion 
som beskriver förhållandet mellan relevanta kategorier som bildar grunden till den modell som 
jag avser behandla i min avslutande diskussion.  
 

Den etniska profilens minskade betydelse 
När mina informanter talar om sina verksamheter och sitt entreprenörskap eller företagande 
innefattar dessa berättelser underlag för två skilda hierarkier; etnicitet och klass. Dessa hierarkier 
verkar i bemärkelsen att etnicitet visar tecken på att försvagas inom de övre klasserna 
(statusgrupperna) medan de i de lägra klasserna finns en tydligare etnisk profil på verksamheterna. 
Jag kommer med hjälp av mina informanter berättelser att bringa klarhet i vad som exakt avses 
med dessa profiler. Jag kan direkt redogöra för att när jag talar om etniska hierarkier och enisk 
profil är dessa begrepp hämtade ur vad som kan kallas det offentliga livet, det är således inte frågan 
om exempelvis en etnisk profil i det privata livet. När jag talar om det offentliga livet menar jag den 
roll som företagaren innehar på arbetstid och med det privata livet avser jag företagaren som 
privatperson. Anledningen till varför jag vill göra denna distinktion är för att även om 
företagarens etniska profil är svag på arbetstid kan den vara starkt representerad i privatlivet. En 
informant påpekar i ett citat länge fram i analysen att bara för att man anpassar sig till samhället 
betyder det inte att man glömmer bort sitt ursprung. 
 
För att förtydliga varför etniciteten får en minskad betydelse i och med högre klasstillhörighet 
kommer jag att kort föra ett resonemang kring diskriminering av företagare med utländsk 
bakgrund. För att göra detta resonemang tydligt kommer jag återigen att hänvisa tillbaka till 
informanter jag intervjuat i en tidigare studie. Flertalet av mina informanter i den studien kände 
sig kränkta och illa behandlade både när det skulle starta företag och under tiden när de var i 
kontakt med exempelvis banker och myndigheter. 60 Dem av företagarna som upplevde dessa 
motsättningar var alla så kallade levebrödsföretagare. Genom att påvisa att det existerar en etnisk 
diskriminering mot företagare med utländsk bakgrund lägre ner i klasshierarkin kan man även tala 
om etnicitetens minskade betydelse högre upp i klasstrukturer; att tala det svenska språket bra 
eller dåligt har visats sig vara en avgörande faktor för hur tydlig den etniska profilen är. Jag 
                                                 
59 Mulinari och Neergaard, s. 28. 
60 Landerholm Martinović (2004)  
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kommer senare att avhandla språkets betydelse i ett enskilt kapitel. Dock får en fråga om språket 
inleda ett exempel på hur min informant Mustafa talar om den etniska profilens minskade 
betydelse. Frågan handlade om hur viktigt det var att man talade en bra svenska.  

Om man bryter eller inte så är det också hur det går med personkontakten. Men det gick inte 
med SE Banken men sen fick jag kontakt med en kille på Nordea och vi har fortfarande 
kontakt. Även om han har slutat så kommer han och hälsar på. Han var mycket hjälpsam. Men 
t.ex. så ringde SE Banken förra året och ville att vi skulle bli kund hos dom men då nämnde jag 
att vi hade varit det men att det var dom som inte ville ha oss. Och nu vill dom att vi ska 
komma tillbaka för att dom ser att det har gått bra. Nu vill alla ha oss. Dom skyllde på saker 
med det är skitsnack – Mustafa 

Detta är ett mycket talande exempel på hur företagarens etniska profil får minskad betydelse när 
ett företag växer och omsätter större kapital. När SE Banken såg att det gick bra för Mustafas 
företag vågade de ta kontakt i hopp om att göra affärer tillsammans; kontentan av vad Mustafa 
säger är att ett företag som drivs av en person med utländsk bakgrund – och omsätter stort 
kapital – betraktas utifrån sina ekonomiska tillgångar framför sin etniska profil. Även Tony talar 
om att ekonomin är väsentlig i till exempel bankers och kunders bemötande av ett företags 
affärsidé eller produkt.  

Det beror på hur många anställda och omsättning. Dom ser dig med ett annat öga. Har man 
större ställen har man lättare att få hjälp. Banker, försäljare det kan vara allt möjligt. – Tony 

Både Tony och Mustafa talar om bankväsendet och det finns en analogi mellan den etniska 
profilens minskade betydelse och ekonomiska aspekter. Även Hassan talar om banken i sitt citat 
nedan.  

Ju större medel du har desto enklare öppnar sig dörrarna, ju mindre medel du har, där tänker 
bankerna några gånger till. Då tar dom in hela bilden och tittar på ditt eget kapital också. – 
Hassan 

I enlighet med att dörrar öppnar sig i Hassans citat beskriver Mustafa ett liknande beteende hos 
SE Banken i citatet tidigare. Mustafa säger att ”nu vill dom att vi ska komma tillbaka” och att ”nu 
vill alla ha oss” vilket påminner starkt om det Hassan säger. Mile talar också om företagets 
omsättning av kapital som en inverkan på bankernas vilja till att samarbeta och tillägger även att 
självkänslan har stor betydelse: 

Jo att jag har kapital och styrka i min självkänsla. Dom (banken, min anm.) får inte en chans att 
behandla mig som en utlänning som kommer med tokiga idéer utan dom måste titta på mig 
och behandla mig efter det jag framför och det som jag är. – Mile 

Mile låter inte banken se honom som en utlänning, med alla de negativa attribut som tillskrivits 
den benämningen. Mile önskar istället att bli betraktad som den företagare han är. Min tolkning är 
att för mina informanter blir det viktigt att inte koppla samman företagandet med den (privata) 
etniska profilen. Detta på grund av den diskriminering som förutfattade meningar tillskriver deras 
ickesvenska etnicitet. Mustafa tror också att om företaget funnits lite längre på marknaden så 
skulle fler människor våga ta kontakt med företaget. 

Om företaget har bra ekonomi är det lättare med kundkontakt? – Emilia 
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Det blir mer accepterat ja. I mitt land så är det så att folk är nyfikna när det kommer nya 
företag men i Sverige är det tvärtom. Här är man misstänksam och vill att företaget ska vara 
etablerat innan man vågar. – Mustafa 

Pripp menar att ju längre ned i klasshierarkin en grupp befinner sig desto mer brukar den uttolkas 
som homogent sammansatt, något som väl överensstämmer med mina informanters uppfattning 
om så kallade levebrödsföretagare.61 Pripp fortsätter och menar att i takt med att en grupp 
sjunker inom denna hierarki desto mer ses dess medlemmars beteende såsom kulturbundet.62 Att 
driva ett företag inom restaurangbranschen – en pizzeria – betraktas exempelvis av Tony, Martin 
och Mustafa som förenat med att tillhöra gruppen ”invandrarföretagare”, en grupp vars 
företagande drivs med en tydligare etnisk profil. Detta synsätt signalerar också att ju högre status 
man har på arbetsmarkanden – högre acceptans från kunder – desto närmare kommer man 
normen; vilken jag i samhället upplever är det etniskt svenska företagandet.  
 
Som jag tidigare nämnde är det viktigt för mina informanter att inte koppla samman företagandet 
med den privata etniska profilen då förutfattade meningar om deras ickesvenska etnicitet kan ligga 
till grund för ogynnsam och orättvis behandling. Jag ställde Hassan en fråga i ämnet i 
förhoppning om att kunna få ett svar på hur en entreprenörs verksamhet, vars etniska profil är 
mindre tydlig, påverkas av omgivningens förutfattade meningar.  

Vad är det för yttre faktorer som är förutsättningar (för expansion, min anm.)? – Emilia 

Framförallt konkurrerande nya aktörer. Regleringar. Vissa typer av mat får inte hämtas. Det 
finns ju mycket strafftullar. Särskilt på olivolja från Turkiet. – Hassan 

Tyvärr kan jag inte empiriskt styrka att svaret på frågan skulle förefalla annorlunda ifall den 
ställdes till en såkallad levebrödsföretager, men vad som ändå framstår som intressant är att 
Hassan inte nämner att hans förutsättningar till expansion påverkas i negativ bemärkelse av 
banker eller myndigheters förutfattade mening om företagare med utländsk bakgrund. Tvärtom 
är de främsta yttre faktorerna konkurrerande företag eller internationell lagstiftning som 
tullavgifter som spelar in. Jag upplever att detta är ett tecken på att mina informanters etniska 
profil inte är lika tydlig eftersom deras berättelser i större utsträckning handlar om företagandet 
och inte om invandrarskapet och etniciteten. Vid ytterligare en fråga om huruvida etniciteten 
begränsat Hassans förutsättningar för expansion eller möjligheter till utveckling svarade han 
följande: 

Nej inte på det sättet, […] Med många har det varit mycket positivt. Vi har ju då dels ett 
utländsktpåbrå och ett utländskklingande namn vilket gör att många gånger har enklare att 
komma ihåg oss men då gäller att man gör på ett positivt sätt för ju positivare grejer, få dom att 
känna att här är den bra grejer och ett bra företag, då går det väldigt bra men, skulle det t.ex. 
krångla någonstans och det skulle inte gå lika bra då tror jag att det kan gå emot dig också. För 
då kommer kanske vissa av dom här fördomarna fram. T.ex. du vet ju hur dom där turkarna är 
dom har ju den typen av kultur va, kan man säga om det inte går bra. – Hassan 

                                                 
61 Se kapitlet Entreprenörer, inte levebrödsföretagare. 
62 Pripp, s. 96ff 
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Martin ger intrycket av att han känner mer självsäkerhet i den ekonomiska sfären varpå 
etniciteten inte blir lika viktig. Martin talar till exempel om att diskriminering på grund av etnicitet 
inte existerar i samma utsträckning på hans nivå.  

Har du några nära vänner som också är företagare som har upplevt något liknande? – Emilia 

Om man nu pratar om min nivå. Låter konstigt men i min kategori där pratar man inte om det. 
Alla har blivit så fina vet du när man kommit i den kretsen. Men pratar man med vänner som 
har mindre företag så beklagar dom sig ofta. Ofta ser jag att bekymret är språket. Jag ser med 
realism på det hela och man måste behärska språket. Och behärska sig själv för de kan bli arga 
och då säger de att ja där kom det fram det riktiga jag och man måste vara försiktig. – Martin 

Martin talar alltså om en klasskillnad som uppstår till följd av hur tydlig företagandets etniska 
profil är. Hassan beskriver också en klasskillnad som talar om att mindre företag framstår som en 
större risk att investera i för banker och försäkringsbolag.  

Sen finns det ju statliga medel som Almi och så men där måste man finansiera lite själv och ha 
med sig banker och så. Försäkringsbolag etc. där är det ju många problem för mindre företag, 
bland annat bolag som dom ser som stora risker som restauranger livsmedel för där sker det ju 
väldigt mycket rån och händelser som gör att det ses som stora risker men många vet många 
restaurangägare har problem i det avseendet är banker och försäkringsbolag. – Hassan 

Hassan talar i ovanstående citat om skillnaden mellan större och mindre företag och deras 
förutsättningar för att få lån och försäkringar. Här är det tydligt att det är företagets storlek – 
alltså deras klasstillhörighet – som har betydelse. Större företag som det Hassan driver har inga 
problem, men mindre företag kan få svårt med ekonomisk finansiering. 
 
Det är viktigt att uppmärksamma det anmärkningsvärda i att mina informanter i stor utsträckning 
talar om så kallade levebrödsföretagare och ”invandrarföretagare”. Delvis beror detta på att jag 
har ställt frågor som framtvingar svar av sådan karaktär, men flera av deras berättelser finns 
hämtade ur andra sammanhang. Oscar Pripp menar att människor som tillhör underordnade 
kategorier blir objektiverade och att aktörer med tolkningsföreträde – entreprenörerna, den så 
kallade eliten i detta sammanhang – intresserar sig för denna grupp vilket i förlängningen 
resulterar i att denna underordnade kategori måste förhålla sig till det som hålls för sant om 
dem.63 Detta förhållande mellan mina informanter, deras entreprenörskap och de så kallade 
levebrödsföretagarna kommer jag att avhandla längre fram i analyskapitlet.64

 

Språkets betydelse 
Att allmänt tala ett ”bra” språk är generellt ett tecken på hög social status eller klass vilket i min 
modell (som jag ämnar presentera i sin helhet i slutsatsen) är förenlig med en svag etnisk profil på 
företagandet. Annick Sjögren skriver i antologin En ”bra” svenska? att personer med utländsk 
bakgrund ”brännmärks av en kollektiv stämpel av otillräcklighet” när de ej behärskar det svenska 

                                                 
63 Pripp, s. 97. 
64 Se avsnitt, Entreprenör, inte levebrödsföretagare & Samtalet om levebrödsföretagare 
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språket.65 Sjögren återkommer till samma resonemang i kapitlet senare och poängterar att den 
svenska uppfattningen om att personer med utländsk bakgrund inte klarar sig utan att behärska 
språket, speglar en komplicerad relation mellan djupt rotade traditioner och dagens förhållanden i 
det nya Sverige.66 Sjögren berör dock inte vad som skulle kunna vara grund för en liknande 
uppfattning hos personer med utländsk bakgrund. Det är således oklart om Sjögren avser att 
denna uppfattning ej är gällande inom denna ”ickesvenska” grupp.  
 
Hassan, som nästintill helt saknar brytning och som inom sitt företag arbetar med människor från 
bland annat forna Jugoslavien, Somalia, Turkiet, Polen och Sverige, berättar att språket är 
grundläggande. Hassan uttrycker dock – genom att inte direkt besvara mina frågor – att det inom 
hans företag inte alltid räcker med att behärska språket då etniciteten kan bli tydlig på andra sätt.  

Tror du att brytningen påverkar kontakten utåt mot kunder […]? – Emilia 

Det gör det. Jag kan säga så här att bara mot kunder om vi tar stora kunder som dom som 
köper in till ICA. Så har dom förutfattade meningar mot folk med utländsk bakgrund på det 
sättet hur de gör affärer. […] Då är det inte bara namnet utan då är det språket också. – Hassan 

Tror du att det är lättare för dig för att du inte bryter? – Emilia 

Ja ja. Men det tar tid. Ska man komma in i dom hör inköpsorganisationerna, vi har hållit på i 
1,5 år, och jobbat på dem. och fastän vi har våra produkter ute i olika butiker och områden så 
hjälper inte det. Man måste kunna visa upp att det säljer. Många gånger har det inte förstått det 
här med etnisk mat t.ex. – Hassan 

Att behärska språket och sättet att uttrycka sig på kan alltså i varierande grad sägas vara viktigt för 
mina informanter. Särskilt viktigt blir detta då språket är något som fungerar likartad både i det 
offentliga- och i det privata livet; om en person med utländsk bakgrund talar ”dålig” svenska privat 
förändras inte kvalitén på språket i rollen som företagare. Trots det säger det ingenting om 
kvalitén på själv företagaren eller dennes företag. Men mina informanter understryker att språket 
ej är helt avgörande för huruvida väl man blir bemött eller hur förutsättningarna är för att lyckas. 
Vissa menar att det går lättare om man talar en korrekt svenska men menar även att det inte är en 
garanti för framgång. Juan menar till exempel att sättet språket används på inte är avgörande för 
huruvida en person med utländsk bakgrund får en högre post inom ett företag eller en 
myndighet; där spelar kunskaper och färdigheter en avgörande roll. Men språket har betydelse för 
Juan som entreprenör vilket framgår när jag frågar honom ifall han hade kontakt med 
myndigheter och banker när han startade sitt företag: 

Ja det var det men i mitt fall tack vare att jag var en kille som var utbildad civilekonom så visste 
var jag skulle vända mig och för att jag kunde språket så hade jag inte några större hinder. Det 
är viktigt att kunna göra sig förstådd. – Juan 

Du tror det är viktigt med språket? – Emilia 

Absolut! När det gäller trovärdigheten – Juan 

                                                 
65 Annick Sjögren, Ann Runfors & Ingrid Ramberg, En ”bra” svenska (Tumba, 1996), s. 33 
66 Sjögren, Runfors & Ramberg, s. 37 
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Känner du andra som har upplevt något liknande? – Emilia 

Jag har hjälpt folk att starta och driva företag och jag har märkt att ju sämre språkkunskaper de 
ha desto sämre bemötande får de. Det bemötandet hos myndigheter och banker o så. – Juan 

Här understryker Juan vikten av att behärska språket. För honom har goda språkkunskaper 
tillsammans med hans ekonomiska bakgrund hjälpt honom i kontakten med myndigheter vilket 
framförallt haft inverkan på de bemötanden han fått. På samma sätt talar flera av mina 
informanter, och även Juan, om att ett bra språk är en förutsättning för framgång. 

Språket är alltid nummer ett. Du ska prata så rent och bra som du bara kan. Och dom som lär 
sig det har mycket lättare att komma fram. Uppförande är också viktigt. Klädd, kultur men 
språket och vilket sätt man för samtalet är oerhört viktigt. Man är samlad och strukturerad och 
har man inte det så har man jättesvårt att låna pengar. – Mile 

Absolut! Absolut. […] Det största medlet du har att hantera det är ju språket, så det är absolut 
a och o – Martin 

Man kan se en duktig företagare eller entreprenör men så fort du börjar känna att han inte kan 
hantera språket, då förlorar han så mycket av sin personlighet och identitet tyvärr, och så är 
det. – Martin 

Om man inte är konstnär musiker eller så utan man ska jobba och kommunicera med folk så 
måste man kunna språket. – Juan 

Mile, Martin och Hassan är de informanter som talar svenska nästan helt utan brytning. I citaten 
ovan är det främst Mile och Martin som talar med övertygelse om att språket har en central roll i 
framgången av företaget. Men även Mustafa anser att språket och jargongen är viktig i mötet med 
kunder. För att språket inte ska bli ett hinder för honom har han valt att anställa en etnisk svensk 
som säljare för att nå ut till den svenska marknaden bättre.  

De sista två åren har vi börjat komma in på svenska marknaden och så, svenskar öppnar inte 
dörren på en gång utan dom väntar och väntar. Dom måste våga, nu börjar det gå bättre och 
det är för att vi har en ny säljare som är svensk. En kvinna. […] Hon har hjälpt oss – Mustafa 

Deltagare i Pripps studie påvisar en snarlik inställning till det mina informanter säger om språket; 
de talar om hur de tillägnat sig nyanser i språket samt studerat språkets skilda betydelse i olika 
sociala rum.67 Sjögrens redogörelse av en svensk uppfattningen om att personer med utländsk 
bakgrund ej kan vara framgångsrika utan att behärska språket, kan alltså vidareutvecklas; det går 
att genom mitt samtal med Mile och Martin empiriskt styrka att denna uppfattning även finns hos 
personer med utländsk bakgrund. Detta styrks också av Pripps studie i ämnet.68 Att tala det 
svenska språket väl kan således fungera som ett verktyg för att tona ner den etniska profilen och 
bli framgångsrik i sitt företagande. 
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Entreprenör, inte levebrödsföretagare 
Att vara entreprenör kan ha olika innebörd för olika personer, något som mina informanter 
styrker genom sina berättelser. Enligt min mening är en företagare en person som äger och driver 
ett företag, men därtill finns det entreprenörer som enligt mig är utmärkande i den meningen att 
de exempelvis är idédrivare. Jag betraktar samtliga av mina informanter som entreprenörer med 
anledning av att de ser sitt företagande som en expansionsmöjlighet och de inspireras av den 
frihet som det egna företagandet innebär. Jag frågade Hassan vad han trodde det var som gjorde 
att han hellre drev ett eget företag än att vara anställd; 

Jag tror alltså. Friheten framförallt. Förverkliga sina idéer. Visioner, mål. Drömmar. Att få vara 
den som från första början får utveckla någonting. – Hassan 

Samtliga av mina informanter betraktar jag som entreprenörer. En av informanterna anser att 
entreprenörskapet är någonting som man föds till – ett kall. Informanten menar att ”man måste 
ha det här företagandet i sig, i blodet” och tillägger att man föds med en företagskänsla. Detta 
argument för svagt tankarna till Hassans berättelse om entreprenörskapet som går i arv:  

Kände du det tidigt att företagande var något som du ville ge dig in i? – Emilia 

Ja. Ekonomi framförallt. Jobba inom ekonomi och handel det ville jag. […] Entreprenaden har 
ju alltid funnits. Jag kommer själv från entreprenadfamilj. – Hassan  

Informanten som talar om företagandet som ett kall nämner även han arvtagare i sin berättelse 
och menar att de också är entreprenörer men att det tyvärr kan gå snett för arvtagare då de får det 
för lätt och därmed kan förlora allt snabbt. Att vara arvtagare är således inte samma sak som att 
födas till entreprenörskapet eller att ha det i blodet. Jag anser att det i förhållande till detta 
resonemang är relevant att förtydliga ett resonemang om kall som Zygmunt Bauman för i boken 
Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Bauman menar att arbeten som anses infria tillfredställelse 
(ex. entreprenörskap, min anm.) alltid har varit eftertraktade. En tillfredställelse som gav stolthet 
och självkänsla åt den som såg sitt yrke som ett kall. Bauman är mycket resolut om att 
människovärdet undermineras när man på detta vis skiljer på arbete och arbete.69 Jag håller med 
Bauman i avseendet att entreprenörskapet inte är en speciell egenskap man föds med; jag väljer 
istället att betrakta det som någonting som över tid konstrueras.  

Sen ville jag ha något eget att bygga upp för framtiden helt enkelt en drivkraft som fanns 
någonstans inom mig. – Mile 

Man kan inte starta företag bara för att starta utan man startar när man känner att man har 
grunden för det. – Mile 

Mile talar om att man blir en entreprenör och även om han tillägger att det fanns en drivkraft 
inom honom är entreprenörskapet konstruerat vilket meningar som ”bygga upp” och ”man har 
grunden” indikerar. Jag tänker dock inte gå så långt att jag helt bortser från det faktum att 
samtliga av mina informanter talar om att det finns en ”känsla”, ”drivkraft” eller ”vilja”. Martin 

                                                 
69 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999), s. 53-55  
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ser sig själv som en entreprenör och anser att det är vikigt med en sådan inställning för att 
företaget ska gå framåt. Juan däremot ser sig inte som en entreprenör, han har dock också 
uppfattningen om att en entreprenör har idéer och är fantasifull.  

I mitt fall t.ex. är jag invandrare och företagare på grund av att jag inte hittade något arbete då 
var jag tvungen att göra någonting åt det. Och jag ramlade i på bananskal där.  – Juan  

Juan fortsätter: 

Jag var ju civilekonom och ville kanske klättra uppåt inom företag som alla andra människor. 
Jag kan inte säga att jag var en entreprenör. Det kan jag inte säga att jag var, det behövs 
framförallt mycket mer mod än vad jag har haft och jag skulle nog säga fantasi framförallt. 
Entreprenörer är folk som har en enorm fantasi och hitta på grejer och så. Och det hade jag 
inte, jag hade inte fantastiska idéer. Men sen hittade jag detta och tack och lov eftersom jag kan 
inom ekonomi och kunde språket och det här bolaget skulle jag administrera driva bolaget så 
tyckte jag att det passade mig. – Juan 

Jag håller med Martin i det avseendet att man tidigt kan känna en drivkraft att ha eget företag 
men jag anser också – vilket framgick av kommentarerna till Miles berättelser – att man kan växa 
in i rollen som entreprenör. Det anser jag att Juan har gjort; han startade på grund av arbetslöshet 
men har inte stannat kvar vid tanken att bara ha ett jobb utan arbetar frekvent med att utveckla 
och hitta nya lösningar. Han svarar själv följande på frågan om han skulle kunna tänka sig vara 
anställd istället för att driva sitt företag: 

Inte när jag upplevt den här friheten som jag upplever idag. – Juan 

Mustafa kände sista året på gymnasiet att han ville ha ett eget företag. Dock ville han inte arbeta 
inom restaurang och pizzeria som många andra av hans vänner gjorde. Så han startade i liten 
skala med ett tryckeri och växte successivt. 

Under sista året startade jag eget för jag ville ha eget. För att våran bransch eller våra kompisar 
eller område det är mest att folk jobbar inom restaurang. Och det ville jag inte, ingen pizzeria 
eller restaurang eller industri som Volvo som är mycket populärt. […] jag hade bra kontakt i 
restaurang och pizzeria man känner mycket folk. Då började jag göra deras menyer. – Mustafa 

Mustafa anser själv att man kan kalla honom för en entreprenör, mycket på grund av den 
framgång hans företag haft i Sverige. När jag frågar om han skulle kunna överväga att vara 
anställd på ett företag istället för att äga det svarar han:  

Jag har inte varit anställd. Kanske vill jag bestämma själv. Friheten. – Mustafa 

Frihet är ett begrepp som alltså återkommer i både Hassan, Juan och Mustafas berättelser om sitt 
entreprenörskap, men begreppet är inte främmande för mina övriga informanter. Som jag 
nämnde inledningsvis betraktar jag samtliga av mina informanter som entreprenörer då de alla 
inspireras av frihet och således är Hassan, Juan och Mustafa inte ensamma om att drivas av denna 
känsla. Mile och Martin är dock ensamma om att uttryckligen tala om nackdelen med att arbeta 
under frihet; otryggheten.  

Som enskild firma så går man inte bara i företagskonkurs utan även i personlig konkurs. Då är 
det oerhört svårt och känns inte alls bra. […] Det är tufft att starta företag och många tror att 
man blir rik men det blir man inte om man inte har en produkt som man kan sälja i stora 
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volymer och på en gång får in massa pengar. […] Man kan aldrig vara säker på att man kan 
sälja sin tjänst och tjäna in dessa pengar även om man har en jättebra idé. – Mile 

Martin talar även han om en felaktig allmän uppfattning om vad det innebär att vara entreprenör 
eller företagare. 

Man kanske ser det här och ser att det ser så fint ut och så lätt men man ska ha klart för sig att 
det är otroligt hårt arbete bakom och jag skulle vilja säga att man inte lever som normala 
människor som entreprenör. Man är ju alltid orolig. – Martin  

Sammansmältningen av Mile och Martins ord är högst talande; ”Man kan aldrig vara säker […] 
man är ju alltid orolig”. Det som skapar osäkerhet i företagandet har hos mina informanter att 
göra med de moment i arbetet som skiljer sig mot hur man traditionellt arbetar. Med traditionellt 
arbete menar jag arbete via anställning. Att på ett icketraditionellt sätt, arbeta i flexibel tids- och 
rumslig form påvisar en frihet. Friheten införlivar en rörlighet och i många fall en eller flera 
valmöjligheter. På samma gång skapar denna frihet och dessa valmöjligheter en osäkerhet 
gentemot vad Anthony Giddens menar är möjliga vinster och risker av ett visst agerande.70 För, 
som Richard Sennett skriver i När karaktären krackelerar, så ”ingår ett element av regression eller 
återgång till något slags nolläge” i all riskexponering.71 Med andra ord innebär entreprenörskapet 
att varje situation kan bestå av en uppgång eller ett fall helt utan samband med vad som skett 
tidigare. Mycket likt ett tärningskast där varje kast har sex potentiella utgångar. Enligt Giddens 
och Sennett innehar det traditionella arbetet färre utgångar; arbetet är monotont och förutsägbart. 
Som entreprenör kan dock varje riskfyllt beslut man tvingas fatta få ödesdigra konsekvenser för 
en själv eller för ens arbete. Mile talar exempelvis om hur man som enskild firma inte bara går i 
företagskonkurs utan även i personlig konkurs. Det resonemang som bygger på Giddens och 
Sennetts uppfattningar om hur entreprenörskapet alstrar osäkerhet får nytt ljus av Ulrich Beck. 
Beck menar i inledningen till Risk society att dagens produktion eller produktionsformer (många 
mindre företag inom större företagsnätverk, min anm.) framställer välstånd samtidigt som det 
produceras risker.72 Baksidan av entreprenörskapet tycks enstämmigt frambringa osäkerhet och 
risktagande, någonting som alltså går att utläsa i mina informanters berättelser 
 

Samtal om levebrödsföretagare 
Mina informanter talar vid flera tillfällen om så kallade ”invandrarföretagare” eller 
levebrödsföretagare; dels i syfte att beskriva hur dessa verksamheter kan se ut och vad det kan 
innebära att vara en sådan företagare, men också i syfte att visa vad som kännetecknar deras eget 
entreprenörskap eller entreprenörskapet i stort. Mustafa talar i termer av att entreprenörskapet är 
ett slutgiltigt mål dit samtliga företagare – även levebrödsföretagarna – ämnar komma.    

                                                 
70 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996), s. 85 
71 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar (Stockholm, 2000), s. 116  
72 Ulrich Beck, Risk society (London, 1992), s. 19  
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Det jag säger till mina kompisar att dom inte bara ska satsa inom restaurang och så för om man 
tittar varför finns det inga andra som svenskar och så. […] för att om man ser på arbetstider är 
det mycket och inte så mycket lön till det. Så med samma kraft och tid i ett annat företag så 
skulle dom lyckas i annan bransch. – Mustafa 

Även Martin och Hassan använder exemplet restaurang när de i egenskap av entreprenörer talar 
om bekanta som driver mindre företag. Martin lägger vikten vid tanken om att entreprenörskap 
ska vara drivet av fri vilja medan Hassan talar om restaurangbranschen som en gynnsam väg från 
lägre företagsamhet mot entreprenörskap.    

Dom har alltså fått sin akademiska utbildning i Sverige och dom ger upp efter ett tag. Och 
börjar baka pizza, och det är inget fel i det men då ska man tycka om det, det är jätteviktigt att 
det man håller på med ska vara bra, det är då man lyckas, göra det för att man inte får något 
annat jobb då tror jag inte att man lyckas. – Martin 

Det är ju en läroprocess och tar man bara restaurangbranschen har jag sett hos många nära 
vänner att dom börjar jobba på en pizzeria sen köpte dom en egen pizzeria och sen en 
restaurang utanför centrumens, och sen inför centrumens. Ganska fina restauranger. Och 
några av dem där ägarna har dom finaste restaurangerna både i Stockholm och i Göteborg.– 
Hassan 

Relationen mellan levebrödsföretagarnas tydliga etniska profil och status blir mycket 
framträdande under mitt samtal med Martin. Martin svarade på frågan om vad han trodde att 
allmänheten lade för värderingar i ordet ”invandrarföretagare” och han menade att ordet 
förknippas med andraklassens samhälle och medborgare och tillägger att denna bild av företagare 
med utländsk bakgrund är konstruerad av media.  

Jag hörde aldrig förr i tiden men jag hör mer, massmedia att folk säger det, vandringen är slut 
faktiskt, man är medborgare och så är det utlänning och utlänning är vi inte för då är man på 
besök. Vi är här för att stanna. Vandrat har man gjort och inte utlänning och vad är man då då. 
Jo ny medborgare, vill man överhuvudtaget ha en annorlunda medborgarbenämning mer är 
medborgare, då får man kalla sig ny medborgare. Då får man nöja sig med det om man vill ha 
en annan, jag känner mig som vilken medborgare som helst. – Martin 

Vårt samtal om detta fortsatte: 

All forskning jag tittat på handlar om företagare som har pizzerior och gatukök och ingenting 
om [blir avbruten] - Emilia 

Eliten - Martin 

Precis - Emilia 

I det övre citatet säger Martin ”vi är här för att stanna” och avser då samtliga personer med 
utländsk bakgrund som kommit till Sverige för att bosätta sig.  Jag tolkar detta som att Martin i 
det övre citatet talar om det privata livet där den ickesvenska etniciteten blir en gemensam 
nämnare. Denna gemensamma nämnare kvarstår i det andra citatet men förlorar betydelse. Det är 
när Martin kallar sig själv och gruppen entreprenörer för eliten som det uppstår en åtskillnad 
mellan olika företagare med utländsk bakgrund; etniciteten åsidosätts av klass. Om en ickesvensk 
etnicitet tidigare fungerat som ett förhållningssätt mellan företagare med utländsk bakgrund 
påvisar Martin att denna inställning förändrats genom hans plats bland eliten. Tidigare förhöll de 
sig till varandra som enskilda delar av en större grupp; de delade en gemensam ickesvensk 
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etnicitet. Nu förhåller de sig till varandra som varandras motsatser, en åtskillnad som baseras på 
bland annat omsättning av kapital och status inom det offentliga livet. Jag vill nu återkoppla till 
avsnittet Fenomenet ”invandrarföretagare” i min teoretiska referensram där jag talar om att vara 
företagare med utländsk bakgrund kan verka stigmatiserande men även till min frågeställning där 
jag ställer frågan vad det innebär för mina informanter att vara en entreprenör. Mitt svar blir att 
till skillnad från företagarna som jag intervjuade till en tidigare studie, vilka påverkades negativt av 
tillskrivningar som invandrarskapet och företagandet medfört,73 upplever mina informanter en 
helt annan bild. Entreprenörskapets fundament karaktäriseras av frihet, drivkraft och en vilja att 
utvecklas. För de flesta informanterna innebär entreprenörskapet lika med att ha lyckats. Lyckats 
ta sig vidare och utvecklas som förtagare genom entreprenörskapets kännetecken. De negativa 
sidorna som kan följa med invandrarskapet och företagande på låg ekonomisk nivå syns inte till i 
mina informanters berättelser om sig själva. 
 

Integration och företagande 
I detta avsnitt ämnar jag diskutera huruvida företagandet kan verka positivt för integrationen. 
Centerpartisten Birgitta Carlsson skriver i en motion till riksdagen 2003/04 om företagandets 
möjligheter att främja integrationen. Carlsson menar att företagande kan vara en nyckel till 
integration och ett sätt att bli en del av det svenska samhället.74 Men det finns studier som 
redogör för en mer negativ syn. I Integrationsverkets Rapport Integration 2005 och kapitlet Eget 
företagande bland utrikes födda lyfter man ett varningens finger för att marginaliseringen är 
överhängande när arbetslösa utrikes födda uppmuntras att starta egna företag med små 
inkomstmöjligheter, långa arbetsdagar och mycket hårt arbete.75 Jag har också tidigare ställt mig 
skeptisk till uttalanden likt det Carlson gör där hon pekar på att eget företagande bland personer 
med utländsk bakgrund skulle ha en positiv effekt på integrationen. Skeptisk eftersom jag då 
fokuserade mestadels på mindre företag där det fanns en eller få anställda. För mig förhöll det sig 
osannolikt att en integrationsprocess kunde fungera när integrationen med andra svenskar var 
nästintill obefintlig.76 En av mina informanter delar samma uppfattning när han i följande citat 
talar om just mindre företag. 

Jag tror att eget företagande segregerar folk. För det gör att de ska vara med sina egna och för 
sig själva. Integrationen skulle vara om dessa personer var placerade på svenska företag, men 
när dom ska driva t ex nått som jag har sett ganska klart. Dom hittar inget jobb. Och dom går 
med i ett projekt för att integreras och ska starta bolag inom städning eller nått och då blir de 
att de ska jobba med sig själva, den kontakten som de ska ha med svenskarna är minimal. Jag 
ser själv att dom jag har anställt i min firma alla är invandrare. Och den kontakt de ha med 
mina uppdragsgivare den är minimal. […] Mina tjejer har minimalkontakt med dom. Jag skulle 
inte säga att om man ska driva företag att man integreras bättre bland svenskar, nej – Juan 

                                                 
73 Landerholm Martinović (2004)  
74 Birgitta Carlsson m.fl. (c), Migration- och integrationspolitiken, Motion till riksdagen, 2003/04: Sf396 
75 Integrationsverket, Rapport Integration 2005 (Norrköping, 2006), s. 84f, 88. 
76 Landerholm Martinović (2004), (2005) 
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Vid de mindre företag som Juan talar om i citatet ovan finns det inte så många anställda och han 
menar att när det inte finns etniska svenskar med i företaget blir integration in i det svenska 
samhället obefintlig. Jag håller med Juan men vill också lyfta fram en annan uppfattning som 
bringar nytt ljus åt den diskussion som förs mellan de två attityder som Birgitta Carlsson och 
Integrationsverket representerar. Mina informanter anser att integrationen kan bli verklighet i och 
med företagande, men då avses inte så kallade levebrödsföretagare utan istället större företag 
drivna av entreprenörer. Martin är en av informanterna som anser att mångfald i både kön och 
etnicitet är viktigt i företaget. Han tror också att integration blir möjligt när man har ett företag 
där det finns olika etniciteter och cirka hälften är infödda svenskar.  

Riksdag och regering talar mycket om att företagande är bra för integrationen. Vad tror du om 
det? – Emilia  

Kanske bland sig själva ha ha. Nej men det, jag tror, man får förstå dom, det dom syftar på är 
att, dom tänker sig att folk skaffar sig en arbetsplats och folk som yttrar sig så, förhoppningsvis 
blir dom storföretagare där dom kan sysselsätta 100-80 anställda varav det är hälften infödda. 
Då kan det bli integration. Och det kan jag visa på vår struktur här har vi när vi har 
personalfesten så finns det nog 10-12 nationaliteter och det är medvetet, det är kul att jobba 
med mångfald och jag vill bidra till det helt enkelt. – Martin 

Martin talar om integration inom företagandet men han visar på en positiv utveckling på grund av 
att det även finns etniska svenskar inom företaget. Jag tror dock att för att företagande ska 
fungera som integrationsfrämjande för företagsledaren krävs det att den personen har ett utbrett 
kontaktnät där det finns en kontinuerlig kommunikation. Mustafa väljer att inte bara tala om att 
invandrare ska integreras i det svenska samhället utan att etniska svenskar även ska integreras i 
den etniska tillhörigheten som han fortfarande känner sig en del av. Han bjuder in 
företagskontakter och på så vis integreras svenskfödda näringsidkare i den turkiska kulturen.  

Vi brukar ha fastemånad ramadan. Så kommer alla bankmännen och leverantörer och vi visar 
en visning om Turkiet och lagar turkisk mat och med familjer och så ställer dom frågor. – 
Mustafa 

Det är bra att få ihop arbetskontakter så? – Emilia 

Jo dom vet sen mer om oss och vilka vi är, det är roligt – Mustafa 

De informanter som har större företag med fler anställda eller som har ett väl utbrett 
kontaktnätverk med exempelvis kunder och banken och har en kontinuerlig kontakt ser en tydlig 
integration på arbetsplatsen och i företagskontakter. Däremot är det tydligt att om det handlar 
om mindre företag där företagsledaren inte har kontinuerlig personlig kundkontakt, de anställda 
är få och det inte finns etniska svenskar representerade, blir integrationen i det svenska samhället 
betydligt mindre synbar. Istället för att hävda att företagande är nyckeln till integration anser jag 
att det snarare är integrationen som främjar företagandet. 
 
Ytterligare en viktig beståndsdel i att lyckas i företagandet anser flertalet informanter vara att man 
måste anpassa sig till det svenska samhället. Jag återkommer nu kort till språket betydelse men nu 
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med fokus på anpassning i det svenska samhället. Det kan i sin tur dock leda till ökad framgång 
som följs av högre klasstillhörighet.  

Det som jag börjar med. Om man tänker sig som ny medborgare som jag kallar det för, kallar 
det inte för invandrare för det har man gjort en gång i sitt liv, om man pratar om nysvenskar då 
så tror jag att man måste ha klart för sig spelreglerna, man ska kunna det man håller på med, 
var man bor, man ska kunna språket, kunna anpassa sig. Det här har jag alltid sagt och varit 
min synpunkt. Jag är med ofta dom här intervjuerna, och då säger jag att man ska komma ihåg 
två saker, att anpassa sig till samhället betyder inte att man ska glömma bort sitt ursprung, det 
är helt två olika saker, och det var oftast att det här blandas och typ vaddå ska jag glömma mitt 
ursprung, det har ingen sagt. Att anpassa sig till nuvarande samhälle som du lever i det är som 
att anpassa sig till en lag. Det är som att anpassa sig i en biograf som i en buss tåg flygplan. 
Precis samma sak att anpassa sig vid ett tillfälle, och lever du i ett samhälle så måste du anpassa 
dig efter det. – Martin 

När Martin säger ”[att] anpassa sig till samhället betyder inte att man ska glömma bort sitt 
ursprung” understryker han en ytterst viktig poäng. Bara för att etniciteten inte blir tydlig i 
entreprenörskapet så betyder det inte att etniciteten inte är viktig för entreprenören som 
privatperson.  

Jag skäms inte för det, vi är invandrare och man ska inte skämmas för var man kommer ifrån. 
Det viktigaste är att man är anpassad till systemet.– Mustafa 

Mustafa betonar, likt Martin, vikten av att vara anpassad till samhället och att samtidigt inte 
förneka sitt ursprung. Att anpassas till samhället och på så sätt integreras kan således fungera som 
ett verktyg för expansion; Jag anser att detta är en viktig strategi som flertalet av mina 
informanter har tagit till sig för att utveckla företaget. Jag anser att det kan ha hjälpt dem framåt i 
expansionen av deras företag. Andra möjligheter och begränsningar till expansion behandlar jag i 
nästkommande avsnitt men där ur ett mer strukturellt förklaringssätt.  
 

Möjligheter och begränsningar till expansion  
I inledningen till NUTEK rapporten Vem vill bli företagare? skriver Henrik Levin och Anders 
Weström att ”reglers utformning och hur de kommunicerar påverkar […] attityderna till 
förtagande”.77 De tillägger att om det upplevs som olönsamt och riskfyllt att starta eller utveckla 
ett företag är det huvudsakliga målet att förbättra näringslivsklimatet så att företagandet eller 
entreprenörskapet blir gynnsamt och stimulerande.78 Inom forskning kring invandrarföretagare 
och utveckling av företagen finns det, grovt indelat, två skilda perspektiv tillika 
förklaringsmodeller; strukturella och kulturella.79 Strukturella förhållanden är mekanismer som 
ligger utanför individens egenskaper; ett strukturellt förklaringssätt karaktäriseras av strukturella 
förändringar på arbetsmarknaden, exempelvis företagande till följd av arbetslöshet. Kulturellt 

                                                 
77 NUTEK (2005), s. 12 
78 NUTEK (2005), s. 12. 
79 NUTEK (2001), s. 11. 
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förklaringssätt skulle i sin tur kunna kännetecknas av att företagandet är grundat på traditionella 
och kulturella förhållanden såsom levnadssätt, värderingar och attityder.80

 
Samtliga av mina informanter reflekterar över huruvida de vill öka tillväxten inom företaget. Man 
talar om att inte öka för kraftigt, att man vill hålla tillväxten under kontroll och ha kvar nöjda 
kunder. Dock upplevs det som komplicerat att öka tillväxten med anledning av så kallade 
strukturella förklaringar. Det som komplicerar möjligheterna för tillväxten är i första hand 
arbetsgivaravgifter och de höga sociala avgifterna. Mustafa har exempelvis funderat på att flytta 
sin produktion utomlands för att minska kostnaderna kring anställning av arbetskraft. Mustafa 
berättar detta när jag frågar honom om han har för avsikt att nyanställa: 

Nej tvärtom, vi har ju egen produktion och det svåraste i Sverige är att när man är från ett 
mellanstort företag, en liten, det västa är med personalen. […] det svårt att skaffa bra personal 
och personalen ska inte kosta för mycket, för att dom här produkterna kommer överallt. Vi 
konkurrerar inte från Sverige men från Tyskland och Kina överallt. Då måste du ha en rimlig 
produktion, vi har ganska bra beställningar och ökningar med produktionen kostar mer. Vårat 
mål är att vi kommer att flytta produktionen utomlands – Mustafa 

[…] 

Ja, det här med arbetsgivaravgift bli ännu mer om jag ska ha två personer på en maskin. Vi har 
redan svårt och det går inte att ha mer folk. Här i Sverige går det bra med produktion om du 
har en exklusiv grej. Om vi kollar på våran bransch, med (annan fabrikant, reds anmärkning) 
nu har dom alla sin produktion till Polen. Det går inte för dom att vara kvar när det är så stora 
arbetskostnader. För dom har så stor produktion. Då flyttar man. Det blir samma problem för 
oss även om det är i mycket liten skala. – Mustafa 

Mustafa talar alltså om strukturella förhållanden som hinder och avser att fler aktörer på 
arbetsmarknaden söker sig till länder där produktions- men främst personalkostnaderna är lägre 
än i Sverige. Jag frågade Hassan vad han upplevde för faktorer som styrde hans förutsättningar 
till expansion. Han berättade om konkurrerande nya aktörer men också om arbetsgivaravgifter 
som han upplever begränsar hans möjligheter till expansion och nyanställning.  

Det (arbetsgivaravgiften, min anm.) gör att det blir väldigt dyrt, och sen även de påförda 
kostnaderna som om en anställd blir sjuk, då får man ta stora dela av den kostnaden. Och 
många företag måste tänka till några gången innan man nyanställer. Man måste nyanställa rätt 
inte bara nyanställa, utan nyanställa rätt. Det vet man ju inte innan och sen kan det ju hända 
saker längre fram. Just de typerna av skatter blir dyrt för företagarna. Problematiken för oss blir 
ju då att vi kanske behöver fler anställda i organisationen men på grund av att dom här höga 
kostnaderna. Arbetsgivaravgifter och sociala kostnader plus också risken för att inte anställa 
rätt etc. etc. gör att man inte fullt ut kan satsa. Då kan vi inte anställa så tvekar vi några gånger 
att anställa. – Hassan 

Behöver ni anställa varje år och vill ni anställa? – Emilia 

Det vill vi. Men det vi gjort nu är att dra ner på personal så mycket som möjligt för att se var är 
den kritiska punkten. Smärtnivån så att säga. Det måste vi först veta och det vet vi nog nu var 
den ligger på. – Hassan 

                                                 
80 Ali B. Najib, Myten om invandrarföretaget (Stockholm, 1999), s. 22. 
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Hassan bekräftar det Mustafa talar om tidigare; arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter är 
avgörande vid nyanställning. Dessa har en negativ inverkan på företagets expansions möjligheter. 
Även Juan upplever effekterna av dessa strukturella förhållanden; om en anställd blir sjuk så 
hamnar han i en ekonomiskt omöjlig situation. Detta resonemang påminner starkt om det Mile 
och Martin förde kring riskerna och osäkerheten med företagandet.81 Mile förklarar att hans 
filosofi bygger på att i största möjliga mån bli oberoende av det inflytande de strukturella 
förhållandena kan ha på hans företag.  

Utan jag har aldrig tagit nästa steg förrän jag har haft kapital att ta nästa steg och öka. Det är 
också den filosofi som jag hade från första dan. Jag vill vara oberoende av bank för jag vet 
många företag, stora företag som stupat just på grund av det här att dom har lånat pengar och 
under bankkrisen har många fina företag har stupat, för min del spelade det ingen roll om jag 
hade inkomster eller inte för jag hade ett hem och möjlighet att överleva. – Mile  

Här måste man tänka från första gången att inte vara beroende av lån. Man kan aldrig vara 
säker på att man kan sälja sin tjänst och tjäna in dessa pengar även om man har en jättebra idé. 
– Mile 

Jag upplever att samtliga av mina informanter talar om ett strukturellt förhållningssätt i sina 
berättelser. Det är högst relevant att ställa sig frågan varför mina informanter inte tycks 
uppmärksamma det kulturella förhållandet; uppfattningar om traditionella och kulturella åsikter 
och värderingar. Hur kommer det sig att deras etniska profil inte inverkar på deras möjligheter till 
expansion? Frågan kommer att besvaras av följande redogörelse: 
 
Ali B. Najib hänvisar till Max Weber och menar att redan vid början av förra seklet tenderade det 
egna företagandet att överrepresenteras av etniska minoriteter; främst av judar och utvandrade 
kineser.82 Najib fortsätter och menar att etniska företagare överlag sägs komma från länder där 
vissa etniska grupper har tillskrivit det egna företagandet ett högre och mer ädelt värde och där 
utbudet av småföretag är stort. Från denna föreställning uppstår en tanketradition som tillskriver 
nutidens levebrödsföretagare, småföretagare eller ”invandrarföretagare” vissa egenskaper; 
levnadssätt, värderingar och attityder.83 Men även då mina informanter har utländska bakgrunder, 
uttrycker de inte innehavet av en tydlig etnisk profil, vilket de andra företagarna gör. Mina 
informanter befinner sig i en högre klass och de upplever således att strukturella förändringar på 
arbetsmarknaden framför exempelvis orättvis behandling och diskriminering, är orsak till varför 
tillväxt och expansion görs komplicerad eller omöjlig.  

                                                 
81 Se kapitel Entreprenör, inte levebrödsföretagare 
82 Najib (1999), s. 22. 
83 Najib (1999), s. 22ff 
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Avslutande diskussion 
Som jag framhåller i syftet är ambitionen att bredda forskningen kring företagare med utländsk 
bakgrund. Detta genom att besvara frågor som vad det innebär att vara entreprenör? Vilken 
inverkan har den etniska profilen på företaget? Och vilka strategier krävs för att företaget ska 
utvecklas och expandera? Detta anser jag att jag har funnit svar på och genom dessa svar 
utformat en modell som beskriver förhållandet mellan etnicitet och klass. Jag är fullt medveten 
om att denna studie innefattar ett relativt litet empiriskt material. Men mitt resultat kan 
förhoppningsvis ligga till grund för en vidare diskussion om entreprenörer och att 
företagsutveckling hamnar i centrum i förhållande till invandrarskapet och att fokus inte endast 
ligger vid levebrödsföretagare. Jag vill återigen framhålla att jag inte har för avsikt att generalisera 
och att resultatet helt grundar sig på mina informanters berättelser.  
 
Modellen går ut på följande: etniciteten får minskad betydelse i och med att företagaren och 
företaget stiger i klass. Nödvändiga affärskontakter såsom myndigheter, banker och 
försäkringsbolag men också kunder har en tendens att inte diskriminera företagare med utländsk 
bakgrund som nått högre upp i samhällsklasserna på samma sätt som de gör med 
levebrödsföretagare. Alla mina informanter har varit i Sverige under större delen av sina liv och 
jag drar slutsatsen att vistelsetiden i Sverige har stor betydelse för hur företagets utveckling skett. 
Exempelvis språk, anpassning till samhället och integration förbättras i och med längre vistelsetid. 
I och med förbättring av ovanstående delar upplever företagaren större självsäkerhet, ekonomisk 
trygghet, expansion, ökat kapital och i slutändan minskad etnisk betydelse i takt med högre 
klasstillhörighet. 
 
En anledning till att den etniska profilen fått en minskad framtoning inom mina informanters 
företag är deras brukande av en så kallad god svenska. Språket har visat sig särskilt viktigt då det i 
det offentliga- och privata livet används samma språk; med visst undantag för jargong och 
nyansering som lämpar sig bäst vid kontakt med banker och företagskunder. Skulle en av mina 
informanter bruka en dålig svenska i rollen som företagare, och därtill bortse från de eventuella 
konsekvenser detta kan få, skulle informanten i fråga inte erhålla ett positivt bemötande vid 
kontakten med myndigheter, banker, institutioner och företagskunder. Men det är viktigt att 
understryka att språket inte under några omständigheter kan betraktas som en självklar garanti för 
framgång. Då en person med utländsk bakgrund talar det svenska språket väl är detta blott ett av 
många kriterier som måste uppfyllas; omsättning av kapital, relevanta kunskaper och en 
entreprenörsanda är likt språket ingredienser till ett framgångsrecept. 
 
Att behärska det svenska språket är en förmån som i princip alla av mina informanter har. För 
dem verkar språket som ett verktyg med vilket de enkelt kan tona ner den etniska profilen på sina 
företag och på sig själva som entreprenörer. Detta verktyg producerar i samband med 
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nedtoningen av den etniska profilen, en bild av hög klasstillhörighet och auktoritet. Jag kan i 
denna uppsats empiriskt styrka att uppfattningen om att personer med utländsk bakgrund inte 
klarar sig utan att behärska språket är representerad både bland personer med utländsk bakgrund 
samt bland etniska svenskar. 
 
I denna uppsats finns åtskilliga berättelser som kan bekräfta det annars förbisedda förhållandet 
mellan etnicitet och klass. Framförallt har det varit intressant och givande att följa mina 
informanters utvecklande och begränsande av ordet entreprenör; att vara eller att arbeta som en 
entreprenör har visat sig innebära bestämda saker. En uppfattning som emellertid inte alla mina 
informanter delar, är att entreprenör är något man föds till, det är ett kall. Men trots att inte 
samtliga mina informanter anser att de har entreprenörskapet i blodet har jag valt att betraktar 
samtliga mina informanter som entreprenörer. Anledningen är att även då samtliga inte talar om 
entreprenörskapet som ett kall så talas det om en känsla eller en vilja att starta upp någonting, 
bygga det från grunden och låta det expandera. Jag menar också att entreprenörskapet är 
någonting man som företagare kan växa in i med tiden. Dessutom omsätter samtliga mina 
informanter ett större kapital, de talar en god svenska och till skillnad från andra företagare med 
en icke-svensk etnicitet ligger deras verksamheters tonvikt vid frihet och valmöjlighet. Det är 
alltså inte obefogat att påstå att mina informanters företag, till följd av entreprenörskap, ingår i en 
högre samhällsklass och påvisar en mindre tydlig etnisk profil på deras verksamheter. 
 
Det finns bland de företagare med utländsk bakgrund som kallar sig entreprenörer en uppfattning 
om att entreprenörskapet är ett slutgiltigt mål dit samtliga företagare – även levebrödsföretagarna 
– ämnar komma. Bland mina informanter finns denna uppfattning representerad, men lite cyniskt 
kan man fråga sig hur samtliga företagare har för avsikt att bli entreprenörer om somliga av 
entreprenörerna anser att de har fötts med entreprenörskapets anda och att de nu lever ut ett 
kall? Det är orimligt att påstå att alla kan bli entreprenörer samt att alla vill bli entreprenörer. Vad 
det emellertid inte råder några tvivel om är ifall alla företagare önskar bli lika inkomstbringande 
och uppskattade som de framgångsrika entreprenörerna. En av mina informanter menade att 
begreppet ”invandrarföretagare” allt som oftast förknippas med ett andraklassens samhälle och 
andraklassens medborgare. I ett Sverige där diskriminering av företagare med utländsk bakgrund 
är stor på grund av att de omsätter lite kapital och besitter en tydlig etnisk profil på sina företag, 
är det i sig inte överraskande att alla dessa företagare skulle vilja bli entreprenörer. 
 
Som ett led i entreprenörskapet reflekterar samtliga av mina informanter över huruvida de har 
möjlighet att öka tillväxten inom sin respektive företaget. Det råder dock en viss osäkerhet kring 
en eventuell expansion och det talas därför om att man inte vill öka tillväxten för kraftigt, man 
vill hålla tillväxten under kontroll och man vill ha kvar nöjda kunder. Jag anser att det som skapar 
denna osäkerhet är de så kallade strukturella förklaringarna, det vill säga mekanismer och 
processer som genom exempelvis arbetsgivaravgifter och höga sociala avgifterna försvårar 
möjligheterna för tillväxt. 
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Motsatsen till de strukturella förklaringssätten utgörs av de kulturella; företagandet är präglat av 
traditioner och kulturella förhållanden såsom levnadssätt, värderingar och attityder. Detta 
förklarar hur mina informanter kan ha en utländsk bakgrund utan att direkt ge uttryck för att 
inneha en tydlig etnisk profil, vilket företagare inom lägre samhällsklasser och med tydligare 
etnisk profil har. Kontentan av detta förhållande är att då mina informanter, som representerar 
gruppen entreprenörer, har en högre klasstillhörighet upplever de de strukturella förändringarna 
på arbetsmarknaden framför exempelvis orättvis behandling och diskriminering. 
 
Detta gör att jag osökt leds in på frågan huruvida företagandet kan verka positivt för 
integrationen. Frågan i sig förtjänar stort utrymme och några mer ingående slutsatser kring 
relationen mellan integration av utlandsfödda och eget företagande kommer inte att kunna 
erbjudas inom ramarna för denna uppsats. Ämnet ligger emellertid så pass nära 
entreprenörskapet att det inte framstår som främmande att hävda att det kan vara en nyckel till 
integration; det har visat sig, med stöd i min empiri, att de informanter som har större företag, 
som av mig eller av sig själv, betraktas som entreprenörer, har det enklare att bli integrerad i det 
svenska samhället än så kallade levebrödsföretagare. Detta kan bero på exempelvis sämre 
kunskaper i svenska språket, låg omsättning av kapital och få anställda vid företaget. Jag skulle i 
denna uppsats anda önska att också vända på uppfattningen om att företagandet kan verka 
positivt för integrationen och istället hävda att integrationen kan främja företagandet i avseendet 
att ju mer en person integreras i Sverige desto enklare blir det att bygga upp ett socialt kontaktnät, 
etablera affärskontakter och utveckla företaget. 
 
Avslutningsvis  

I början av ett företags utveckling är det viktigt att veta var man ska vända sig för att få hjälp och 
goda råd om det behövs. Sådan information måste finnas lättillgänglig. Som Juan sa att hade han 
inte haft bakgrund som ekonom hade han haft svårt med alla regleringar som finns för företagare. 
Detta gäller dock inte bara personer med utländsk bakgrund utan alla oavsett etnicitet i Sverige. 
För att hjälpa till att bygga upp fler självsäkra entreprenörer i Sverige istället för 
levebrödsföretagare krävs först och främst att de som inte vill starta företag får stöd i att hitta 
anställning. Företagande ska inte vara en väg ut ur arbetslösheten. Även om det ibland, som i 
fallet med Juan, blir så att man finner att eget företagande kan passa en bra ska det ändå inte 
presenteras som en arbetslöshetsåtgärd. Vad näringslivet i Sverige behöver är företag som drivs 
av entreprenörer, vara sig det är en glasskiosk eller ett multimiljonföretag så ska det finnas en 
drivkraft hos företagare. På så sätt kan det i längden även bildas fler arbeten åt dem som inte 
anser att eget företagande är det rätta valet i arbetslivet. Men för att få företagandet att fungera i 
Sverige är det också viktigt att små som stora produktionsbolag väljer att inte flytta utomlands. 
För att dessa företag ska stanna inom Sverige verkar det, utifrån en av mina informanters 
berättelser, vara arbetsgivaravgifterna och sociala avgifter som måste sänkas. Men även företagare 
inom tjänstesektorn uttrycker en önskan om att kunna anställa mer personal till en lägre kostnad. 
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Hur detta rent samhällsekonomiskt skulle kunna genomföras lämnar jag därhän till 
beslutsfattarna. Men också att bygga upp nätverk där det ingår företagare från skilda branscher 
skulle ett kontaktnätverk lättare byggas upp och i sin tur kunna leda till att utveckling sker 
smidigare och snabbare. 
 
Här i avslutningen tänkte jag återkoppla till mitt tvivel om den tredje närvarande, som Pripp talar 
om, varit synlig i mina intervjuer. Pripp upplever från sina informanter att de vill vara tydliga med 
hur hederligt de sköter företaget och hur stor vikt de la vid att betala skatter och avgifter.84 I vissa 
situationer talar mina informanter om att göra rätt för sig och att det är viktigt att inte sköta 
företaget med svarta pengar. När jag nu har analyserat intervjuerna närmare kan det finnas tecken 
på ett visst försvar. Det kan ses som ett försvar mot samhällets förutfattade meningar men det jag 
med säkerhet kan säga är att jag inte alls upplevde den tredjes närvaro under själva 
intervjusituationerna.   

                                                 
84 Pripp, s. 88 



 35

Sammanfattning 
Det osynliga entreprenörskapet är en studie av företagare med utländsk bakgrund som fokuserar 
förhållandet mellan etnicitetens betydelse och klass. Syftet med studien har varit att bredda den 
redan existerande forskningen kring företagare med utländsk bakgrund genom att fokusera på 
frågor kring arbete, välfärd och klass i samma utsträckning som etnicitet. Detta har gjorts genom 
att skildra det outforskade förhållandet mellan etnicitet och klass inom den grupp företagare som 
kallar sig entreprenörer.  
 
Metoden för insamlandet av material har varit intervjuer med företagare och för att analysera 
materialet har jag använt mig av verktyg från Grundad teori. Inom den teoretiska referensramen 
har teorier kring etnicitet, ”invandrarföretagare” och klass i relation till etnicitet diskuterats utifrån 
ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Där har även begrepp som etnicitet, invandrare, 
”invandrarföretagare”, entreprenör och klass resonerats kring och definierats.  
 
Resultatet av min studie är en modell som jag funnit lämplig att använda för att gestalta 
förhållandet mellan den etniska profilens betydelse och klass. Modellen går ut på följande: en 
företagares etnicitet får minskad betydelse i och med att företagaren och företaget stiger i klass. 
Nödvändiga affärskontakter såsom myndigheter, banker, försäkringsbolag och kunder har en 
tendens att inte diskriminera företagare med utländsk bakgrund som nått högre upp i 
samhällsklasserna på samma sätt som de gör med levebrödsföretagare. Exempelvis ett ”bra” 
språk, anpassning till samhället och integration har visat sig vara komponenter som bidragit till att 
entreprenörer upplever större självsäkerhet och ekonomisk trygghet vilket kan leda till expansion, 
ökat kapital och i slutändan att företagarens etnicitet får minskad betydelse i takt med högre 
klasstillhörighet. 
 
Viktigt att påpeka är att studien fokuserar entreprenörens offentliga liv och att även om etniciteten 
inte tar så stor plats där så betyder det inte att företagaren som privatperson väljer att glömma 
bort sitt etniska ursprung. En av anledningarna till att den etniska profilen fått en minskad 
framtoning inom mina informanters företag är deras brukande av en så kallad god svenska. 
Språket har visat sig särskilt viktigt då det i det offentliga- och privata livet används samma språk; 
med visst undantag för jargong och nyansering som lämpar sig bäst vid kontakt med banker och 
företagskunder. Skulle en av mina informanter bruka en dålig svenska i rollen som företagare, och 
därtill bortse från de eventuella konsekvenser detta kan få, skulle informanten i fråga inte erhålla 
ett positivt bemötande vid kontakten med myndigheter, banker, institutioner och företagskunder. 
Men det är viktigt att understryka att språket inte under några omständigheter kan betraktas som 
en självklar garanti för framgång. Då en person med utländsk bakgrund talar det svenska språket 
väl är detta blott ett av många kriterier som måste uppfyllas; omsättning av kapital, relevanta 
kunskaper och en entreprenörsanda är likt språket ingredienser till ett framgångsrecept. 
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