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Titel  

Om vägen till självförsörjning. En intervjustudie om eget företagande och integration. 
The way to self-sufficiency. An interview study about small scale business and integration. 
 
 

Sammanfattning 

Abstract 
 
With a starting point in a project for reinforcing small scale business among immigrants in Sweden, carried out  
within Swedish for immigrants (sfi), the aim for this thesis is to examine the project from the view and experiences 
of the participants. Interviews with participants in the project have been inspired by the teoretical and 
methodological views of Grounded Theory. 
 
The interviews show that some participants want to start their own business, but almost as many don’t have that 
dream. The former group all have experience of being self-employed. They are aware of the difficulties but are 
nevertheless determined to proceed their dream. The latter group have no former experience and no interest in 
starting a business. A result of this thesis is that the swedish language as well as interaction with other people are 
seen as important parts of the integration process, but also for the feeling of content. 
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Förord 
 

En hel termin har kretsat kring en enda uppgift – att slutföra magisteruppsatsen, och därmed 

också sätta punkt för fyra års studier vid programmet för Samhälls- och kulturanalys. Det har 

varit ett givande arbete med intressant research och inspirerande möten, men också långa stunder 

av frustration, uppgivenhet och alldeles för mycket choklad. Det är inte utan att jag jämte glädjen 

känner mig lite tom nu när uppgiften äntligen är genomförd – men framför allt är jag oerhört 

lättad och glad! 

 

Jag vill först och främst tacka de personer som möjliggjorde den här uppsatsen genom att dela 

med sig av sina berättelser och tankar. Jag är glad över att ni gav mig förtroendet att föra vidare 

era berättelser och över att jag fick lära känna er en smula. Jag önskar er all lycka! 

Tack också till Tua som välkomnade mig till sina lektioner och som alltid var glad, trevlig och 

tillmötesgående. 

 

Ett stort tack riktas till min handledare Zoran som har besvarat alla oroliga mail, guidat mig åt 

rätt håll och bistått med stor kunskap. 

Slutligen vill jag ge all kärlek och tacksamhet till min familj och mina vänner, alla ni som stundtals 

knappt har sett röken av mig och övrig tid har varit tvungna att prata om (mitt) uppsatsarbete, 

vare sig ni har velat eller ej. Tack till er som har uppmuntrat, diskuterat, läst, lyssnat – och 

slutligen sett till att jag har haft ett liv utanför uppsatsbubblan. Tack! 

 

Josefin Andersson 

Norrköping, juni 2009 
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Inledning 

Det svenska välfärdssamhällets tradition av hög sysselsättning och omfattande skyddssystem för 

de fall där lönearbete är omöjligt är ett välkänt och ofta återkommande fenomen i både politiska 

och vetenskapliga sammanhang, nationellt och internationellt. Med såväl teknologiska som sociala 

samhällsförändringar har förutsättningarna för lönearbetet under åren förändrats. Ove Grape 

beskriver hur full sysselsättning alltjämt är ett av välfärdspolitikens mål. Samtidigt som 

arbetsgivarens krav på arbetskraften blir högre blir dock myndigheternas krav på dem som 

hamnar utanför detsamma.1 Med ökade krav från dessa båda håll blir den enskilda individen 

ensam kvar däremellan med ett allt större ansvar för den tillvaro som till så stor del ändå präglas 

av samhälleliga strukturer. 

 Individens eget ansvar poängteras ofta från politiskt håll i positiva termer av frihet och 

valfrihet men också som något som gynnar Sverige. I regeringens skrivelse Egenmakt mot 

utanförskap – regeringens strategi för integration från 2008 betonas arbetets vikt då strategin för 

introduktionen för nyanlända är ett system som syftar till att ge en snabb etablering på 

arbetsmarknaden. Skrivelsens titel ger en fingervisning om vilken roll individen förväntas ta i 

integrationen.2 I en rapport från NUTEK beskrivs småföretagandet – individens yttersta form av 

eget ansvar på arbetsmarknaden – spela en viktig roll för både sysselsättning och den svenska 

ekonomin. Särskilt intresse har dessutom kommit att riktas mot invandrares företagande, något 

som dels förklaras med småföretagandets positiva effekt på svensk ekonomi men också som en 

lösning på den försvårade arbetsmarknadssituation invandrare möts av idag.3 I och med det 

växande intresset för invandrarföretagande har det uppmärksammats att invandrare här, liksom 

på arbetsmarknaden, utgör en särskilt utsatt grupp och det görs insatser för att främja företagande 

bland invandrare samt komma till rätta med diskriminering och andra svårigheter.4 

 I Norrköping har ett projekt i samarbete mellan Näringslivskontoret och Svenska för 

invandrare startats för att ge möjlighet till en grundläggande förståelse för regler och 

förutsättningar kring företagande i Sverige. Projektet kan ses som ett exempel på hur invandrare 

ges redskap till självförsörjning: Eget företagande – egen försörjning. I den här studien ligger fokus på 

de som omfattas av projektet och därmed förväntas ta det egna ansvaret. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken funktion projektet Eget företagande – egen 

försörjning kan fylla sett utifrån upplevelser och tankar hos deltagarna i tillvalskursen. Därmed har 

                                                 
1 Ove Grape (1998) ―Bistånd och tvång i den svenska arbetslinjen‖ i Rafael Lindqvists (red.) Organisation och 

välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur. s. 105 

2 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 2008/09:24. s. 35 

3 NUTEK, Invandrares företagande. En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige, (2007) Stockholm. s. 3, 5 

4 NUTEK, Invandrares företagande. En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige, (2007) Stockholm. s. 5 
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deltagarnas upplevelser och tankar dels kring kursen, men till stor del också kring tillvaron i 

Sverige, fått ett stort utrymme i uppsatsen. 

För att kunna uppnå mitt syfte har jag utgått från några övergripande frågeställningar: 

 Vilka deltar i tillvalskursen och varför har de valt att göra det? 

 Hur ser deltagarna på kursen? Vilken nytta upplever deltagarna att projektet utgör för dem 

själva och framtida deltagare? 

 Hur ser de på sin framtid i Sverige och kursens inverkan på denna? 

 

Bakgrund 

Flyktingintroduktion 

Svenska för invandrare (sfi) är en del i den introduktion för nyanlända invandrare som finns i 

Sverige. Huvudansvaret för introduktionen ligger hos staten men kommunerna har ansvar över 

introduktionsprogrammens utformning och genomförande.5 Introduktionen består av insatser 

från bland annat Arbetsförmedlingen, landstingen, näringsliv, utbildningssamordnare och 

frivilligorganisationer, och syftet är att hjälpa individen att se sina möjligheter i Sverige utifrån 

tidigare utbildning och erfarenheter. I förlängningen är målet att den nyanlända ska bli delaktig i 

samhället och kunna försörja sig själv.6 Introduktionen pågår under omkring 24 månader och ska 

förutom språkutbildning innefatta validering av tidigare utbildning och kompetens, kontakt med 

arbetslivet genom praktik, kunskaper om detta och om det svenska samhället i övrigt samt 

förståelse för och kunskap om demokratiska värderingar i samhället.7 

Eget företagande – egen försörjning 

Eget företagande – egen försörjning är ett projekt riktat till nyanlända invandrare8 som 

Näringslivskontoret i Norrköping startade inom ramen för sfi-undervisningen under 2008. 

Projektet består av tre delar, varav två hittills har påbörjats. Den första delen har inneburit ett 

informationstillfälle kring företagande som har hållits av ISF/ALMI9 i anslutning till 

Flyktingintroduktionen. En andra del är en tillvalskurs som under omkring 7 veckor (sammanlagt 

12-15 timmar) ger information kring företagande. Inom sfi finns sedan tidigare en yrkesinriktning 

som genom praktik och språkundervisning anpassad efter olika yrkeskategorier syftar till att 

underlätta ett inträde i arbetslivet. Eget företagande – egen försörjning är tänkt att under 2009 leda till 

en motsvarande inriktning för företagare, vilket är den tredje delen av projektet. Både den tänkta 

                                                 
5 Egenansvar – med professionellt stöd. SOU 2008:58. s. 319 

6 Egenansvar – med professionellt stöd. SOU 2008:58. s. 321-322 

7 Egenansvar – med professionellt stöd. SOU 2008:58. s. 323-324 

8 Med detta avses utrikes födda med uppehållstillstånd sedan högst 3 år. 

9 ALMI företagspartner ägs av staten och främjar små och medelstora företag genom finansiering och rådgivning, se 

http://www.almi.se/om-almi/ 
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inriktningen och den pågående tillvalskursen riktar sig till sfi-studenter i hela Östergötland. Syftet 

med projektet är att ge en grund för att kunna starta företag, att underlätta vägen till arbete och 

egen försörjning samt i förlängningen att bidra till integrationen av invandrare i det svenska 

samhället.10 

 

Tidigare forskning 

Kring sfi finns det forskning som har utvärderat verksamheten men även forskning som utgår 

från elevernas egna upplevelser av utbildningen. 

Karolina Karlsson har i sin D-uppsats Swedish language and integration to the labour market 

intervjuat studenter vid sfi i Finspång om deras upplevelse av sfi-utbildningen och sina 

möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Hon har dessutom intervjuat handläggare inom 

Finspångs kommun och Arbetsförmedlingen om deras syn på situationen för de sfi-studerande.11 

Karlsson utgår från ett intersektionalistiskt perspektiv vilket i korthet innebär att inte bara 

etnicitet studeras utan att även genus och klass vägs in.12 Hon har även en fenomenologisk 

utgångspunkt som fokuserar på individens upplevelser av ett fenomen.13 Studien visar på brister i 

organisationen av sfi, där både de olika myndigheternas handläggares samt klienternas ansvar är 

otydligt. Under sfi-studierna finns en möjlighet till praktik med syfte att ge en introduktion till 

arbetsmarknaden, men den står sällan i relation till de verkliga möjligheterna att få jobb inom det 

området.14 

I Svenska för invandrare – brygga eller gräns? har Marie Carlson studerat sfi utifrån styrdokument 

och läromedel men även utifrån intervjuer med både lärare och kursdeltagare. Syftet är dels att 

analysera relationerna mellan kunskap och lärande i både teori och praktik inom sfi, dels att 

studera kursdeltagarnas egna erfarenheter, kunskapsbehov och kunskapspraktiker i relation till 

deras sociala och kulturella kontext.15 Carlsons teoretiska ansats är socialkonstruktivistisk vilket 

här innebär en syn på skolmiljö och lärande som kulturspecifikt konstruerade.16 Det empiriska 

materialet i förhållande till teorin har analyserats med hjälp av ett diskursanalytiskt perspektiv, då 

språkpraktiker, tankemönster och centrala begrepp har studerats för att visa på hur kunskap och 

mening produceras i ett visst sammanhang.17 I sin studie visar Carlsson hur sfi i vissa avseenden 

fungerar som en brygga före eleverna in i det svenska samhället medan det andra gånger snarare 

                                                 
10 Källa: projektansökan 

11 Karolina Karlsson (2008) Swedish language and integration to the labour market. A study of SFI students’ experienced possibility 

to get access to the labour market in Finspång. Linköping: Linköpings universitet, s. 2 

12 Karlsson (2008) s. 5 

13 Karlsson (2008) s. 39 

14 Karlsson (2008) s. 40 

15 Marie Carlson (2003) Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen. Lund: 

Studentlitteratur. s. 16 ff. 

16 Carlsson (2003) s. 18 

17 Carlsson (2003) s. 22 
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utgör en hierarkisk gräns som måste passeras innan eleven tillåts vara en del i samhället.18 Hon är 

även kritisk till det oreflekterade ‖svenska‖ som är den norm som präglar sfi:s utbildning. 

Studenterna konstrueras här som ‖okunniga elever‖ och ‖de andra‖, medan de svenska 

utbildarna och handläggarna representerar Västvärlden med dess rätt att definiera kunskap och 

‖fostra‖ eleverna in i samhället.19 

I en rapport från länsstyrelsen, Forskning och politik relaterat till småföretagande bland invandrare i 

Sverige, ger Zoran Slavnic en presentation av den politik och forskning som omgärdar invandrares 

småföretagande. Han ger en kort överblick över hur politiker och forskare har gett företagandet 

bland invandrare en växande betydelse, dels i syfte att – liksom allt småföretagande – öka tillväxt 

och välstånd men även med en minskad arbetslöshet bland invandrare och en bättre integration 

in i det svenska samhället som mål.20 

Ali B. Najib ger i rapporten Myten om invandrarföretaget från rapportserien ‖Nya jobb & företag‖ 

en övergripande bild av hur invandrares företagare ser ut samt vilken roll de spelar för både 

invandrare själva och samhället i stort.21 Att invandrare som startar företag gör det inom 

yrkesområden där de redan har erfarenhet samt att många dessutom tidigare har drivit företag är 

en vanlig uppfattning som stämmer i vissa fall men långt ifrån alla gånger. Många gånger är ett 

missnöje med arbetslivssituationen en viktig orsak för invandrare att starta företag och många 

driver företag inom områden de inte har tidigare erfarenhet av.22 Najib har studerat 

invandrarföretagare enbart utifrån det faktum att de har invandrarbakgrund och kan slå hål på 

flera myter om invandrarföretag då hans forskning visar på samma heterogenitet som bland 

företag drivna av svenskar. Bland de skillnader gentemot företagare i allmänhet som ändå går att 

urskilja nämns en högre utbildning och att banklån inte förekommer i lika hög utsträckning.23 

 

Teoretisk ram 

Symbolisk interaktionism och fenomenologi  

Den symboliska interaktionismen är en utgångspunkt för Grundad teori, som tas upp i 

metodavsnittet. Symbolisk interaktionism beskrivs av Lars-Erik Berg som ett perspektiv med 

utgångspunkten att människan är en social varelse, så till den grad att till och med hennes 

individualism ytterst är ett uttryck för detta. Människans sociala liv innebär i sig själv en 

påtryckning att se sig som en självständig individ. Inom den symboliska interaktionismen ses 

                                                 
18 Carlsson (2003) s. 223-224 

19 Carlsson (2003) s. 227-228 

20 Zoran Slavnic (2007) Forskning och politik relaterat till småföretaganade bland invandrare i Sverige. Länsstyrelsens rapport 

2007:21, Länsstyrelsen Östergötland. s. 15 

21 Ali B. Najib (1999) Myten om invandrarföretaget. En jämförelse mellan invandrarföretagande och övrigt företagande i Sverige. Nya 

jobb & företag, rapport nr 9 

22 Najib (1999) s. 52-53 

23 Najib (1999) s. 79-80 
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samhället inte som en objektiv realitet utan är istället en ständig process, skapad och styrd av 

sociala händelser. På samma vis formas också människor av det sociala livet.24 Berg drar utifrån 

sociologen Herbert Blumers arbete upp några grundteser för interaktionismen. En utgångspunkt 

är att individerna i samhället utifrån sina ‖jag‖ (selves) hanterar fenomenen omkring dem. Den 

omvärld människan skapas i får hon därmed en relation till, och den ges också mening genom 

hennes agerande mot den. På så vis blir omvärlden ett objekt utan egen inneboende mening. 

Utifrån detta ses människan som en varelse djupt präglad av sitt tänkande. Genom tänkande och 

tolkande av situationer skapas handlingar både hos individen och kollektivet.25  

Då jag inte anser att den sociala interaktionen alltid är det centrala varken för min studies syfte 

eller i det empiriska material jag har utgått ifrån har jag även tagit inspiration från fenomenologin. 

Enligt Steinar Kvale utgår fenomenologin från de enskilda aktörernas perspektiv i sin strävan att 

förstå olika sociala fenomen. Individens upplevelse av verkligheten är värdefull för den 

fenomenologiska forskaren, och därmed ses människan som kapabel att uppfatta vad som är 

relevant och hennes uppfattning ses som betydelsefull. Det är inte bara det som framträder som 

är relevant för forskaren, utan också på vilket sätt det framträder. I fokus hamnar individens 

medvetande, erfarenheter och livsvärld, vilket är relevant för denna studie då syftet är att 

undersöka ett projekts funktion utifrån deltagarnas upplevelser. Innehållet och strukturen i 

individens erfarenheter beskrivs enligt Kvale i detalj för att kunna skapa en djupare förståelse för 

deras mening och synliggöra det osynliga.26 Enligt Dermot Moran söker fenomenologin efter en 

djupare förståelse av fenomen än vad den sociala ‖common sense‖-kunskapen kan tillhandahålla 

och strävar efter förståelse inifrån fenomenet själv.27 

Genom social interaktion tolkar och konstruerar människor den sociala verkligheten, och den 

kunskap och erfarenhet som människan bär med sig får en betydande roll i tolkningen av nya 

situationer.28 Olika fenomen måste enligt Alfred Schütz förstås utifrån den kontext där de 

uppkommer och därmed får kontexten betydelse för en individs upplevelser.29 Schütz menar att 

den kunskap människan kan ha om verkligheten aldrig kan vara objektiv då det vi vet grundar sig 

dels i personliga erfarenheter men främst i en social kunskap som delas med omgivningen.30  

 

                                                 
24 Lars-Erik Berg (2003) ‖Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen‖ i Per Månsons (red.) 

Moderna samhällsteorier. Traditioner riktningar teoretiker, Stockholm: Prisma. s. 151-152 

25 Berg (2003) s. 155-156 

26 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 54 

27 Dermot Moran (1999) Introduction to Phenomenology. London: Routledge. s. 4 

28 Margareta Bäck-Wiklund (2003) ‖Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap‖ i Per Månsons (red.) Moderna 

samhällsteorier. Traditioner riktningar teoretiker, Stockholm: Prisma. s. 73 

29 Alfred Schütz (2002) Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos. s. 35 

30 Schütz (2002) s. 29, 39 
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Centrala begrepp 

Invandrare och invandrarföretagare är två inte helt oproblematiska begrepp som är centrala för denna 

studie. Definitionen av invandrare kan variera i olika sammanhang men jag har i den här 

uppsatsen valt att utgå från den definition som är vanligast förekommande i den litteratur som 

ligger till grund för mitt arbetes bakgrund och teoretiska ram. Med invandrare menas därmed, då 

inget annat anges, utlandsfödda personer som har invandrat till Sverige. Trots att innebörden kan 

variera, att begreppet är välanvänt i det vardagliga språket och att det därmed många gånger får 

en otydlig och värdeladdad mening har jag valt att använda mig av det då det är vanligt 

förekommande både i litteratur och i mina intervjuer. Invandrarföretag blir följaktligen företag som 

ägs eller drivs av invandrare, även om detta i viss litteratur även sträcker sig till personer med 

invandrarbakgrund, det vill säga med föräldrar födda utanför Sverige. Begreppet invandrarföretag 

är i den här studien förhållandevis generellt och säger inget om vilken verksamhet som bedrivs. 

Det belyser heller inte den mångfald och variation i företagande som finns mellan olika etniska 

grupper.31 

 

Invandring och arbetsmarknad 

Carl-Ulrik Schierup belyser i antologin Den gränslösa välfärdsstaten det sena 1900-talets invandring 

till Sverige. Under 1950-70-talen hade Sverige och stora delar av norra och västra Europa en hög 

arbetskraftsinvandring. Inom industrin och i viss mån även inom den offentliga sektorn fanns 

dessa arbetare tillhands när det behövdes arbetskraft, och de kunde lätt sparkas när ekonomin 

blev sämre. Efter hand blev den invandrande arbetskraften oumbärlig i yrken som ratades av 

majoriteten och många stannade kvar i landet och fick ta del av välfärdssamhällets förmåner, inte 

bara dess krav (som att betala skatt). Dock hamnade invandrarna som grupp, trots en hög 

sysselsättningsgrad, långt ner i arbetsmarknadens hierarki.32 

Under den senare halvan av 70-talet förändrades dock förutsättningarna då stora delar av 

industrin omorganiserades och rationaliserades. En mängd jobb försvann och detta, tillsammans 

med diskriminering på arbetsmarknaden, ledde till att många av de invandrade arbetarna stod 

arbetslösa och därmed beroende av olika former av bidrag.33 Ali B. Najib tar upp förändrad 

invandring som en bidragande orsak till detta då arbetskraftsinvandringen minskade under 70- 

och 80-talen samtidigt som allt fler flyktingar kom till Sverige. Dessutom anlände många nya, mer 

kulturellt främmande och avlägsna grupper av invandrare.34 Det tidiga 1970-talets politiska 

strävan att integrera arbetskraftsinvandrarna i samhället och inte enbart betrakta dem som 

                                                 
31 För utvecklade definitioner av begreppen se bl.a. Najib (1999) och Schierup (2007) 

32 Carl-Ulrik Schierup (2003) ‖Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU‖ (s. 176-199), i Paula 

Blomqvists (red.) Den gränslösa välfärdsstaten. Stockholm: Agora. s. 178-180 

33 Schierup (2003), s. 179-180 

34 Ali B. Najib (2000) ‖Invandrarföretagande. Livsverk eller påtvingad lösning?‖ i Erik Olssons (red.) Etnicitetens 

gränser och mångfald. Stockholm: Carlssons. s. 138 
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arbetskraft utvecklades enligt Schierup under 1980-talet mot en arbetslinje i en ambition att 

kombinera en human flyktingpolicy med arbetsmarknadens krav. Därmed tänktes flyktingarna bli 

en arbetskraftsreserv som minskade behovet av importerad arbetskraft, samtidigt som kritik mot 

ett alltför omfattande flyktingmottagande kunde bemötas med ekonomiska argument.35 Utifrån 

det utbredda bidragsberoendet bland invandrare utvecklades nämligen en retorik kring dessa som 

en börda för välfärdssamhället.36 Dessutom fanns problem i administrationen av 

flyktingintegrationen då det blev svårt att tillhandahålla boende till alla och språkprogrammen 

kritiserades för att vara ineffektiva. Medan arbetsgivarna var ovilliga att anställa flyktingar var de 

välutbildade flyktingarna i sin tur ovilliga att utföra okvalificerade jobb på grund av 

diskriminering.37 Samtidigt som populistiska politiska krafter ville begränsa invandringen fanns ett 

behov av flexibel och billig arbetskraft, vilket ledde till korttidskontrakt och svartarbete utan 

möjlighet till social trygghet och medborgarskap.38 Att ambitionen att få flyktingar i arbete 

misslyckades skylldes på dem själva, en inkompetent välfärdsbyråkrati samt arbetsmarknadens 

diskriminering.39 

Idag är invandringen till Sverige förhållandevis hög, detta av några olika orsaker. Förutom en 

generellt hög nivå av flyktinginvandring från olika länder utgör flyktingar till följd av kriget i Irak 

en särskilt stor del av denna. I flyktinginvandringens efterdyningar kommer många anhöriga och 

dessutom finns en ökning av invandring på grund av äktenskap med svenskar.40 I jämförelse med 

den infödda delen av befolkningen har utrikes födda sämre arbetsvillkor och ett lägre deltagande 

på arbetsmarknaden. Till viss del kan detta förklaras med att emigrationen innebär ett avbrott 

eller en omstart i yrkeskarriären och att språkkunskaper, sociala nätverk och adekvat utbildning 

saknas. Dessa omständigheter menar Hjerm och Schierup dock inte står i relation till de 

skillnader som förekommer.41 

 

Invandring och företagande 

Det egna företagandet har enligt en skrivelse från regeringen under senare år ökat bland 

invandrare och utgör ungefär tolv procent av Sveriges småföretag. Även om det förekommer 

stora variationer finns det idag en större andel företagare bland invandrare som grupp än bland 

personer födda i Sverige.42 Med den segregerade och utsatta situationen på arbetsmarknaden som 

                                                 
35 Carl-Ulrik Schierup (1991) ‖ ’The duty to work’: the theory and practice of Swedish refugee policy‖ i Aleksandar 

Ålund och Carl-Ulrik Schierups Paradoxes of multiculturalism. Aldershot: Avebury. s. 23, 32 

36 Schierup (2003), s. 180-181 

37 Schierup (1991), s. 33 

38 Schierup (2003), s. 180-181 

39 Schierup (1991), s. 35 

40 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 2008/09:24. s. 29-30 

41 Mikael Hjerm och Carl-Ulrik Schierup (2007) ‖Integration och arbete‖ i Abby Peterson och Mikael Hjerms (red.) 

Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups 

42 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 2008/09:24. s. 18 
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utgångspunkt finner Najib en av flera förklaringar till ökandet av företagande bland invandrare i 

Sverige idag. Eget företagande kan många gånger vara en sista väg ut ur arbetslöshet eller ur en 

otrygg och otillfredsställande arbetssituation.43 Enligt regeringens skrivelse visar dock statistisk 

redovisning från Verket för näringslivsutveckling att andelen invandrare som startar företag med 

arbetslöshet som skäl inte är mer än 16 procent mot tolv procent för svenskfödda företagare.44 

Företagande bland invandrare ses dessutom många gånger som något som kan bidra till (främst 

ekonomisk) integration i samhället. Detta, tillsammans med en generell retorik kring 

småföretagande som något av stor betydelse för Sveriges ekonomi och sysselsättning, har enligt 

Najib lett till det stora intresse för invandrarföretag som finns bland både forskare och politiker 

idag.45 Statistik från mitten av 1990-talet visar att invandrarföretagare tjänar mindre än 

arbetstagare med invandrarbakgrund och många gånger måste fokusera på överlevnad snarare än 

på att tjäna mycket och expandera. Detta menar Najib talar för att företagandet inte så mycket är 

ett karriärstrategiskt val som ett alternativ till begränsad tillgänglighet till arbetsmarknaden. 

Invandrarföretagen finns överrepresenterade i ett fåtal näringsgrenar (främst i servicesektorn och 

många gånger inom mindre attraktiva områden med få möjligheter till expansion) vilket leder till 

att invandrares företagande inte nödvändigtvis innebär integration; i många fall tillkommer istället 

ny segregation och ogynnsamma förhållanden när det uppstår invandrarföretag.46 Najib anser att 

invandrarföretagande kan gynna och stärka enskilda individer men att det för merparten helt 

enkelt innebär en förflyttning från en utsatt situation till en annan. Eget företagande som 

integrationsstrategi kan därmed stjälpa snarare än hjälpa, och han menar att dessa insatser 

behöver omprioriteras så att de når de företag med verkliga möjligheter att gynna dels den 

enskilda företagaren men även samhället i övrigt både ur en integrations- och en 

näringslivssynpunkt.47 

 

Integration 

Målen för integrationspolitiken slogs fast av riksdagen 1997 och kompletterades 2008. Målens 

fyra punkter griper över ett flertal myndigheter och politikområden även om det är Integrations- 

och jämställdhetsdepartementet som har det huvudsakliga ansvaret för de integrationsinsatser 

regeringen utför. I en skrivelse från regeringen från 2008 kan man läsa att punkterna i korthet 

innebär att alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha lika rättigheter och möjligheter, att 

samhällets mångfald ska utgöra grund för samhällsgemenskapen, att en ömsesidig respekt för 

olikheter kännetecknar samhällsutvecklingen och de demokratiska värderingar som alla är 

medansvarigas för, samt att samhället ska vara fritt från diskriminering.48 Den största 

                                                 
43 Najib (2000) s. 139 

44 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 2008/09:24. s. 19 

45 Najib (2000) s. 123-124 

46 Najib (2000) s. 142, 146-149 

47 Najib (2000) s. 149-150 

48 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 2008/09:24. s. 5 
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prioriteringen för den sittande regeringen är att bryta utanförskapet genom att få fler i arbete och 

öka viljan att skapa jobb bland företagare. Genom arbete ges människor makt över sin tillvaro 

och ett arbete mot utanförskap tros ha goda effekter på integration i Sverige.49 I skrivelsen menar 

man att integrationsproblematik inom en rad olika områden ofta kan ses som en följd av 

arbetsmarknadsrelaterade problem då utbildning, arbete och inkomst utgör viktiga faktorer för 

livsvillkoren i stort.50 

I boken I krusbärslandets storstäder har Bevelander, Carlson och Rojas utifrån statistiskt material 

samt intervjuer med politiker och tjänstemän studerat situationen för olika invandrargrupper i 

Sverige.51 Deras studie har visat att för majoriteten av invandrarna i Sverige idag är den 

socioekonomiska situationen försämrad i relation både till invandrares situation under 1950- och 

1960-talen och till inrikes födda personer idag. Även om situationen förvärrats under 

lågkonjunktur är tendenserna desamma även i bättre tider. Samtidigt är detta en onyanserad bild 

då integrationsmönster och därmed även socioekonomisk situation varierar mellan olika grupper 

av invandrare, något som integrationspolitiken alltför ofta missar att belysa och ta hänsyn till.52 

Författarna menar att integrationsmönsters komplexa process endast kan förstås och förklaras 

med hjälp av en lika komplex och sammansatt förklaringsmodell. Deras modell byggs upp kring 

komponenterna Teknologisk struktur, Institutioner, Mentalitet, Resurser och Nätverk. 

Den teknologiska strukturen i världsekonomin påverkar arbetsmarknadens krav på arbetskraft. I 

och med teknologiska förändringar som har lett fram till dagens postindustriella samhälle har 

resurser såsom utbildning, erfarenhet, nätverk, samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter 

(som tillsammans utgör begreppet humankapital) blivit allt högre värderat. Denna grundläggande 

struktur utgör också en bas för hur invandrares situation på arbetsmarknaden kan förstås. 

Författarna visar på två ytterligheter som de ser finns för att hantera världsekonomins och 

arbetsmarknadens krav på kulturell-kommunikativ kompetens. Genom att omorganisera 

strukturen så att olikheter uppmuntras och tas tillvara på kan samhällets etniska mångfald på sikt 

bidra till framgång. Det motsatta scenariet, vilket är rådande i Sverige idag, bygger på en 

homogen kultur där främmande kulturella inslag måste minimeras och assimileras för att passa in 

i rådande normer. Även om en sådan struktur ger vinster på kort sikt innebär det i längden stora 

förluster både för enskilda individer och för samhället.53 En annan djupt rotad svårighet är de 

institutioner som präglar det svenska samhället. Skattesystem, arbetsrättsliga regler och begränsade 

konkurrensmöjligheter innebär att strukturella förändringar är svåra att få till stånd. 

Konsekvensen för minoriteter har blivit ett utanförskap när det gäller yrkesliv, sociokulturell 

                                                 
49 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 2008/09:24. s. 6 

50 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 2008/09:24. s. 19 

51 Pieter Bevelander, Benny Carlson, Mauricio Rojas (1997) I krusbärslandets storstäder. Om invandrare i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Stockholm: SNS Förlag 

52 Bevelander, Carlson, Rojas (1997) s. 145-146 

53 Bevelander, Carlson, Rojas (1997) s. 150-152 
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delaktighet och politiskt inflytande parallellt med ett innanförskap baserat på beroende av 

försörjning och service från samhället.54  

 Den tredje av förklaringsmodellens fem komponenter är mentalitet. Med det menas de tankesätt 

och livshållningar, det vill säga undermedvetna aspekter av ett kulturellt kapital, som finns hos en 

grupp människor. Genom dessa kommunicerar människor inom gruppen, känner gemenskap 

med varandra och distans till andra. Den svenska kulturen präglas enligt Bevelander m.fl. av en 

hög grad gemensam identitet och är därmed svår att få tillgång till för utomstående.55 Förutom 

mentalitet består det kulturella kapitalet, eller resurserna, av en rad tillgångar som i olika situationer 

har olika värde för en individ eller grupp. Resurser som utbildning, erfarenhet och materiella 

tillgångar påverkar integrationsprocessen dels på arbetsmarknaden, men också när det gäller 

grupper eller individers möjligheter att skapa egna försörjningsalternativ utanför och som 

komplement till den redan etablerade homogena arbetsmarknaden.56 En värdefull aspekt av det 

kulturella kapitalet är nätverket, den femte och sista komponenten i förklaringsmodellen. Teorier 

kring nätverk överbygger glappet mellan mikroperspektiv, med fokus på individen som en 

handelsvara, och makroperspektiv, där övergripande strukturer styr. På så vis kan man förklara 

varför vissa utsatta etniska grupper ändå lyckas nå framgång – starka kollektiva skyddsnät och 

stark gemenskap kanske inte leder till en social men väl till en ekonomisk integration in i ett 

samhälle.57 

 

Klientisering 

Det tidigare nämnda innanförskapet knutet till samhällets institutioner berörs av Masoud Kamali 

i Distorted integration i termer av en negativ integration. Han definierar integration som en process 

mot en demokrati där alla är del i kollektiv produktion och samhällelig reproduktion. Samtidigt 

finns friheten att skapa en egen livsstil utan att på grund av ras, kultur eller religion diskrimineras 

av lagsystem eller myndigheter.58 I boken uttrycks en kritik mot att integration istället blir till en 

strävan efter att främlingar ska bli ‖som oss‖. När detta inte sker helt och fullt stämplas individen 

som avvikande och blir fortsatt beroende av de samhälleliga institutioner som utgör en viss 

trygghet. Bidragsberoende och en ständig kontakt med till exempel socialkontor och 

arbetsförmedling blir därmed en negativ och inkomplett integration i det svenska samhället och 

innebär en klientisering av invandrare.59 Kamali menar att Sverige är ett monokulturellt land där 

‖främmande‖ kulturella drag och livsstilar betraktas som just främmande och avvikande. 

Integration syftar därmed till en anpassning till den rådande kulturen och ‖det goda livet‖ i 

Sverige och saknar, liksom det stagnerade juridiska systemet, en insikt i mångfald och kulturella 

                                                 
54 Bevelander, Carlson, Rojas (1997) s. 153-155 

55 Bevelander, Carlson, Rojas (1997) s. 155-156 

56 Bevelander, Carlson, Rojas (1997) s. 157-158 

57 Bevelander, Carlson, Rojas (1997) s. 158-159 

58 Masoud Kamali (1997) Distorted integration. Clientization of immigrants in Sweden. Uppsala: Uppsala university. s. 196 

59 Kamali (1997) s. 178-179 
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skillnader. Ett sådant intrång i invandrares privata sfär kan vara en stor kränkning som i 

utsträckningen kan innebära att individen inte känner tilltro till det svenska samhället och dess 

lagar.60 

‖In other words, we have today in Sweden a multicultural civil society and a mono-cultural 
system of administration and implementation of law that creates a major hindrance for the 
integration of immigrants into Swedish society.‖61 

Klientisering tas även upp av Grape som menar att klienten skapas i kontakten med 

välfärdsinstitutioner där individen utifrån sin situation tilldelas en standardiserad roll 

överensstämmande med organisationens mål. Detta sker i skärningspunkten mellan den enskildes 

behov, organisationens administrativa uppgifter och olika institutionella faktorer.62 

 

Metod 

Den här studien genomförs på uppdrag av initiativtagarna till projektet men ingången i 

undersökningen har lämnats öppen från deras sida. Fyra universitetsstudenter är involverade i 

utvärderingen och vi har till våra uppsatser valt olika utgångspunkter i projektet. Att skriva på 

uppdrag av en aktör innebär givetvis att vetenskapligheten riskerar att påverkas under hela 

forskningsprocessen. Medan vissa studier grundar sig i ett intresseområde eller en specifik fråga 

som har intresserat forskaren tar denna studie istället sin grund i ett behov och en förfrågan. 

Även om syfte och frågeställningar har varit valfria och därmed grundats i mina intresseområden 

och tankar så innebär uppdraget att det är extra viktigt för mig som forskare att reflektera över 

hur detta påverkar studien. 

Jag har genomfört intervjuer med studenter i tillvalskursen i företagande kring åsikterna om 

sin tillvaro i Sverige i allmänhet och företagarkursen i synnerhet. Eftersom syftet inte bara är att 

skapa en bild över vilka som går kursen och varför de gör det, utan dessutom att få en förståelse 

för deras tankar kring och upplevelser av kursen, är en kvalitativ intervjuundersökning med ett 

mindre antal djupintervjuer ett passande tillvägagångssätt. 

 

Grundad teori 

För att kunna få en överblick och se mönster i och mellan olika informanters berättelser kan 

Grundad teori ge en teoretisk och metodologisk grund samt användbara analytiska verktyg. 

Grundad teori är från början tänkt som en teorigenererande metod där teorier grundas i den data 

som uppkommer, men Strauss och Corbin betonar att metoden (eller delar av den) kan vara till 

stor nytta även när bildandet av nya teorier inte är syftet.63 Metodens flexibilitet har betonats av 

                                                 
60 Kamali (1997) s. 172-174 

61 Kamali (1997) s. 174 

62 Grape (1998) s. 110 

63 Anselm Strauss och Juliet Corbin (1998) Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, California: Sage. s. 8 
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bland andra Kathy Charmaz som ser Grundad teori som en uppsättning riktlinjer snarare än 

regler, samt ett komplement till andra teorier. Charmaz ser inte forskaren som avskild från det 

hon studerar och den data hon samlar. Därmed konstrueras de grundade teorierna genom 

forskarens förförståelse och i interaktion med informanterna snarare än frikopplat från dessa 

aspekter. Forskning kan heller inte ge en exakt bild av verkligheten utan kan endast ge en 

tolkning av den eftersom både forskningen och deltagarnas erfarenheter är konstruktioner av en 

verklighet.64 Eftersom mitt syfte inte är att nå en ‖sanning‖ om hur företagarkursen inom Sfi 

upplevs passar Charmaz´s användning av Grundad teori som en utgångspunkt och inspiration för 

min syn på verkligheten och den kunskap som är möjlig att få om denna.  

 Grundad teoris vetenskapsteoretiska bakgrund finns främst i den symboliska 

interaktionismens utgångspunkt att interaktion mellan människor konstruerar och formar 

tillvaron. Guvå och Hylander menar att Grundad Teori därmed intresserar sig särskilt för 

mellanmänsklig interaktion och innebörden i sociala händelser. Liksom Charmaz har dock olika 

forskare sett metoden som ett komplement till andra teorier, bland annat fenomenologi.65 

 Inom Grundad teori påbörjas analysen redan när den första datan har samlats in och pågår 

sedan kontinuerligt under hela forskningsarbetet. Genom att ställa frågor till och koda materialet 

kan forskaren definiera och kategorisera det i ett tidigt skede, vilket ger nya infallsvinklar och kan 

vara till hjälp vid nästkommande datainsamling.66 

I och med att jag utför min studie på uppdrag är det viktigt att jag är medveten om min roll 

som forskare samt att jag är uppmärksam på hur jag förhåller mig till både informanter och 

uppdragsgivare. Jag väljer därför att kombinera den Grundade teorins analytiska verktyg och 

hjälpmedel med tankar kring en tolkande reflexiv intervjumetod som bland annat berörs av Helén 

Thomsson i Reflexiva intervjuer. Även denna inriktning präglas av en syn på verkligheten som 

konstruerad och forskning som en väg mot förståelse snarare än sanning. Syftet med forskningen 

är att bygga upp teoretiska resonemang och detta har ett värde i sig även om inget kan fastlås som 

en objektiv sanning.67 Det är viktigt att i sin forskning reflektera över och kontinuerligt ifrågasätta 

den egna förförståelsen, personliga erfarenheter och fördomar, men även de ramar i form av 

samhälle, kultur, normer och språk som omger oss. De yttre omständigheterna – i det här fallet 

delvis större samhälleliga och politiska strukturer men framförallt de utbildningspolitiska aktörer 

som är inblandade i projektet – påverkar både informanternas och min kunskap om 

verkligheten.68 

 

                                                 

64 Kathy Charmaz (2006) Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage. s. 

17-19   

65 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander (2003) Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv. Stockholm, Liber. s. 10-

11 

66 Kathy Charmaz (2000) ―Grounded Theory. Objectivist and Constructivist Methods‖ i Denzin & Lincoln, 

Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, California: Sage.  

67 Helén Thomsson (2002) Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s. 30-31 

68 Thomsson (2002) s. 37-38 
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Tillvägagångssätt 

Som jag tog upp i föregående stycke är datainsamling och analys ofta en parallell eller växelvis 

process inom Grundad teori. På grund av arbetets begränsade omfattning har det varit svårt att 

fullt ut använda de verktyg som Grundad teori tillhandahåller men jag har ändå fått inspiration 

från dessa och haft dem i åtanke i mitt arbete. Den första intervjun transkriberade jag direkt och 

läste igenom för att få en uppfattning av innehållet och hur intervjuguiden fungerade. Det kändes 

dessutom viktigt att se vilka eventuella svårigheter som fanns kring min roll som intervjuare och 

den språkbarriär som försvårade intervjusituationen för både mig och informanten. Utifrån en 

övergripande och öppet hållen analys av intervjun, där allt av intresse markerades, gjordes vissa 

förändringar i intervjuguidens upplägg och några frågor lades till. Intervjuguiden var 

semistrukturerad med en rad teman och förslag på frågor för att ge en överblick över vad som 

var viktigt att beröra men ändå ge utrymme för informanten att styra samtalet genom sitt 

berättande.69 

 Förutom den hastiga analysen skrev jag också en kort memo kring intervjuns innehåll och de 

tankar och idéer som kom upp under och efter intervjun. Charmaz beskriver memos som ett 

förmedlande steg mellan kodandet och en första skiss på analysen. Genom memoskrivandet kan 

forskaren se koder och kategorier på nya sätt och påbörja det analytiska tänkandet.70 Detta 

genomfördes kort efter varje intervju för att ge en möjlighet att senare kunna återvända till tidiga 

tankar, men även för att möjliggöra en viss bearbetning inför nästa intervju. Detta gav utrymme 

för vissa reflektioner trots att det inte fanns tid eller möjlighet att koda och kategorisera innehållet 

i varje intervju innan ny datainsamling påbörjades. 

 Den initiala eller öppna kodningen stycke för stycke sätter fokus på händelser i datan och 

informanternas syn på verkligheten och är enligt Charmaz utgångspunkten att bygga analysen 

på.71 När merparten av intervjuerna var genomförda påbörjades det mer ingående analysarbetet 

där det ur den stora mängden markeringar steg för steg sållades fram en mindre antal koder för 

betydelsefulla skeenden. Koderna skapades utifrån ett eller flera ord i intervjuerna då det låter 

erfarenheterna vara i fokus, till skillnad från vetenskapliga termer långt ifrån de ursprungliga 

utsagorna.72 Koderna kunde sedan delas in olika kategorier som dels bildade teman inom varje 

intervju men också länkade samman de olika intervjuerna med varandra och möjliggjorde vissa 

jämförelser. Utifrån dessa jämförelser har analysen kunnat växa fram. 

 

Forskarens roll och etiska förhållningssätt 

Reflexivitet rör enligt Billy Ehn och Barbro Klein forskarens medvetenhet om sig själv och en 

reflektion över den egna inverkan på det studerade. De beskriver forskningsprocessen inom 

                                                 
69 Alan Bryman (2004) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s. 301 

70 Charmaz (2000) s. 517 

71 Charmaz (2000) s. 515 

72 Charmaz (2000) s. 523 
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etnografisk forskning som ett växelspel mellan forskaren och informanten där båda påverkas av 

varandra i ett socialt samspel. På så vis är forskaren en del i den verklighet hon beskriver, 

forskningen blir i hög grad även en studie av henne själv och helt neutrala och objektiva 

beskrivningar är omöjliga att göra.73 

Att tänka över sin egen roll som forskare är med andra ord en viktig del av 

forskningsprocessen. Eftersom undersökningen görs på uppdrag av de intressenter som står 

bakom kursen har det varit särskilt viktigt att reflektera över hur jag som forskare bör förhålla 

mig till studien. Det är viktigt att förhålla sig till krav och önskemål utan att förlora objektivitet 

(även om man aldrig kan vara helt objektiv). Verksamheten förstås utifrån sin utgångspunkt i 

svenskt välfärdspolitik under 2000-talet och inverkan från rådande föreställningar om 

arbetsmarknad, individens ansvar, invandrarpolitik etc. Som forskare om sin egen samtid 

påverkas man av dessa omständigheter, men även av motsättningar kring dessa inom samhället. 

Jag har därför varit tvungen att reflektera över de föreställningar kring sfi, integration och 

invandrare som jag bär på sedan tidigare. 

Steinar Kvale skriver att etiska frågor bör tas upp och hållas i åtanke under hela 

forskningsprocessen. Genom att redan från början vara införstådd i de moraliska frågor som kan 

uppstå under olika stadier i en intervjuundersökning får man en bra grund för att senare vara 

vaksam på känsliga problem och fatta bra beslut. 74 Jag har redan berört hur olika etiska problem 

och frågeställningar delvis har styrt mig i mitt val av metod och kommit att genomsyra mitt 

analysarbete genom reflexivitet, men jag kommer nu att gå in lite djupare i vilka etiska dilemman 

som kan uppstå. 

 Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska riktlinjer75 som bland annat berör etiska 

förhållningssätt till individskydd. På samma linje ritar även Kvale upp vissa riktmärken för 

forskningsintervjuer och etik, sammanfattat i tre punkter. Den första pekar på vikten av att 

informera om studiens förutsättningar, syfte och konsekvenser samt att försäkra sig om att 

informanten är införstådd i detta när hon/han väljer att delta.76 I denna studie har detta varit 

särskilt viktigt att tänka på då informanternas språkkunskaper är begränsade. De måste förstå 

varför de tillfrågas om deltagande och vad de går med på, dels för att deras medverkan ska vara 

helt frivillig, men även för att jag som forskare ska kunna få tag på tillräckligt många informanter 

och kunna göra så uppriktiga intervjuer som möjligt. Det har varit särskilt betydelsefullt att 

poängtera att studien visserligen görs för skolan men att dess inblandning är begränsad och att 

informanterna kan vara ärliga utan att det kan få några konsekvenser för dem personligen. 

Därmed blir också information om nästa punkt nödvändig, nämligen den om konfidentialitet. 

Det är viktigt att informanterna förblir anonyma för alla utom forskaren. Namn och 

                                                 
73 Billy Ehn och Barbro Klein (1994) Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. Stockholm: Carlsson 

Bokförlag. s. 10-11 

74 Kvale (1997) s. 105-106 

75 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf   2006-11-22 

76 Kvale (1997) s. 107 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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identifierbara drag måste skyddas så att andra inte kan förstå vilka som har deltagit och vad de 

har sagt.77 Detta är även viktigt då eventuella negativa upplevelser av kursen kan hållas tillbaka av 

rädsla för konsekvenserna. Studiens syfte går dessutom helt om intet om deltagarnas verkliga 

upplevelser och tankar inte kommer fram. 

 Den sista punkten berör just konsekvenser och betonar forskarens ansvar för att 

informanterna inte ska ta skada av deltagandet i studien. Det måste ske en avvägning mellan för- 

och nackdelar.78 Som tidigare har nämnts anser jag att deltagandet i studien inte kommer att 

utgöra någon skada för informanterna så länge de två tidigare etiska riktmärkena tas på allvar. Att 

människor får en möjlighet att uttrycka sina tankar kring något som berör dem själva är viktigt, 

dels sett ur ett samhälleligt och vetenskapligt perspektiv men även för enskilda individer. 

 

Urval och framställning av informanter 

Potentiella informanter har begränsats till deltagarna i den första tillvalskursen under vårterminen 

2009, vilket har gett mig relativt liten makt i urvalsprocessen. För att få kontakt med möjliga 

informanter besökte jag klassen ett flertal gånger och presenterade mig själv och min uppsats. 

Deltagandet var givetvis frivilligt och intresserade studenter fick lämna sina kontaktuppgifter till 

mig. Tanken från början var att göra ett urval av informanter som i möjligaste mål speglade den 

mångfald (eller eventuell brist på mångfald) som fanns i gruppen, men då intresset för deltagande 

stämde väl överens med behovet av informanter fanns ingen möjlighet att styra valet av 

informanter. Detta kan ha inneburit att vissa typer av individer är överrepresenterade då de är 

positivt inställda till studien, medan andra gruppers åsikter faller bort i och med ett ointresse för 

deltagande. Det är något som jag har varit tvungen att uppmärksamma och reflektera över under 

arbetet med analysen. Ett annat problem var att gruppen från början var så liten att det därför 

finns en risk att personal på skolan kan få insyn och i känna igen vilka som har valt att delta. 

Även detta har varit ständigt närvarande i analysarbetet och i porträtteringen av informanterna. 

Uppsatsen bygger på intervjuer med sju personer. Förutom en person från Afrika kommer alla 

informanter från Mellanöstern. Merparten är män och de är alla mellan 25 och 50 år och har varit 

i Sverige i ungefär 1-2½ år. För att behålla informanternas anonymitet är det inte markerat vem 

som säger vad med vare sig nummer eller fingerade namn då jag inte anser att det är nödvändigt 

för att ta till sig berättelserna. Det är inte heller konsekvent angett om det är en man eller kvinna 

som talar eller hur många av varje kön som har deltagit, allt för att undvika att informanter ska 

kunna identifieras och knytas till en viss åsikt. När det har varit nödvändigt för analysen har 

hänsyn dock tagits till kön. I citaten har jag gjort vissa korrigeringar av språkliga fel och översatt 

delar av samtal som har varit på engelska, dels för att underlätta för läsaren men också av hänsyn 

till informanterna. Detta utan att kompromissa på innehållet eller ta bort de uttryckssätt som är 

personliga och viktiga i de olika individernas berättelser. 

                                                 
77 Kvale (1997) s. 109-110 

78 Kvale (1997) s. 110-111 
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Analys 

Analysens förutsättningar 

Nedan följer analysen av informanternas berättelser. Syftet med min studie har varit att 

undersöka det studerade projektets funktion utifrån upplevelserna hos tillvalskursens deltagare 

och i enlighet med detta genomsyras analysen av kursens relation till olika områden i 

informanternas livsvärldar. De tre frågeställningar som presenterades i samband med syftet är alla 

viktiga men har fått olika stort utrymme i berättelserna. I analysen presenteras dessa inom de två 

övergripande temana Om kursen och Om tillvaron och framtiden även om dessa många gånger griper 

in i varandra. 

 Studiens fokus ligger främst på de enskilda informanternas upplevelser och i enlighet med 

både fenomenologiska angreppssätt och Charmaz´s Grundade teori kan inte någon absolut 

sanning om verkligheten nås. Informanternas erfarenheter är tolkningar och konstruktioner av 

verkligheten, liksom min återgivning av dessa, men det är just det jag vill skildra. Förutom de 

enskilda upplevelserna och konstruktionerna av verkligheten syftar uppsatsen också till att 

utvärdera och dra något mer generella slutsatser om projektet Eget företag – egen försörjning med 

fokus på den tillvalskurs som har studerats. Här har Grundad teori som metod haft en särskild 

roll genom att med sina analytiska verktyg ge en överblick över mönster i och mellan de olika 

berättelserna. 

Det är viktigt att ha i åtanke att den dynamik och de mönster som finns i de berättelser jag har 

fått ta del av inte nödvändigtvis återspeglar hela gruppen. Då det sammanlagt är tre deltagare från 

andra kommuner bland kursens 18-19 deltagare är de överrepresenterade i min studie där två av 

dessa deltagit. Detsamma kan antas gälla andelen informanter med en vilja att starta eget företag 

som utgör majoriteten av informanter i studien. Jag har tagit del av en kort bakgrundsinformation 

som merparten av deltagarna har fyllt i om sig själva, vilken antyder att omkring en tredjedel av 

alla deltagare i kursen har en affärsidé. När det gäller både kön och etnicitet är fördelningen väl 

överensstämmande med gruppen som helhet men när det kommer till ålder är de som är något 

äldre med många års arbetslivserfarenhet överrepresenterade. Studietiden i hemlandet är också 

betydligt högre hos informanterna än hos de övriga kursdeltagarna. Allt detta är några av de 

omständigheterna som påverkar utsagorna. 

 

Om kursen 

Deltagarna och deras anledningar till att läsa kursen 

De sju informanternas anledningar till att läsa tillvalskursen i eget företagande varierar, både när 

det gäller bakomliggande tankar och mer konkreta händelser som har lett fram till deras 

deltagande. Två informanter kommer från andra kommuner då projektet är ett regionalt 

samarbete. De har båda fått information om kursen från kommunala handläggare i sina 
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respektive kommuner eftersom de har pratat med dessa om sina erfarenheter av och tankar på att 

starta företag. Det går givetvis inte att säga något generellt utifrån enbart dessa fall men det är 

ändå två exempel på hur informationen om kursen har nått fram till rätt personer via andra 

kommuners tjänstemän. De övriga fem informanterna läser sfi i Norrköping och har fått 

informationen om kursen från lärare på skolan. Personen i nedanstående citat har blivit upplyst 

om kursen av någon som är medveten om dennes intresse för och dröm om att ha ett eget 

företag. 

‖Min lärare sa till mig ’om du vill och det är av intresse för dig kan du läsa den här kursen’. 
Och jag tyckte att kursen verkade jättebra.‖  

Tre av informanterna säger att de inte vill starta eget företag, men även de har fått information 

om kursen från sina lärare. 

‖De sa ’jättebra lärare, så vem kan studera hos henne?’. Jag sa ’jag vet inte’. Men jag skrev mitt 
namn, sa ’okej, jag vill gå till den läraren’, men jag vet inte vad de pratar om, vad jag ska göra. 
[…] Min lärare sa till oss ’det här är en bra kurs, så det är bra att gå för att kunna arbeta när 
man slutar studera’.‖  

Det här citatet visar en annan aspekt än föregående citat då informanten i fråga inte har någon 

tanke på att starta ett företag och inte heller hade någon direkt uppfattning om kursens innehåll 

innan den startade. En lärare tycks ha berättat om kursen för sin klass utan att försäkra sig om att 

alla är införstådda i syftet med den. På grund av informantens trevande svenska är det dels svårt 

att helt förstå händelseförloppet men också att veta hur medveten denne själv var om vad kursen 

innebar. Det tycks dock som att det i det här fallet har varit viktigare att locka elever till kursen än 

att belysa dess inriktning mot företagande och därmed nå fram enbart till personer med en vilja 

att starta eget företag. En av dessa tre informanter säger sig ha blivit uppskriven på kursen efter 

att ha gått till fel klassrum vid ett tillfälle och uttrycker ett starkt ointresse för kursen. Det är 

oklart hur många lektioner denne i slutändan deltog i på grund av en period av föräldraledighet, 

men även här har studentens intresse hamnat i skymundan. 

Berättelserna ovan kan ses som exempel på klientisering. Både Kamali och Grape har visat på 

hur individer enbart genom kontakten med samhällets olika institutioner betraktas som avvikande 

och skrivs in i en specifik roll som omfattas av vissa specifika åtgärder.  Institutionella och 

organisatoriska mål blir ändamål i sig som förutsätter att individen inordnas i rollen som klient.79 

Att nyanlända invandrare ses som icke kompletta svenska medborgare som måste introduceras in 

i det svenska samhället och bli ‖som oss‖80 innebär dels att en introduktion i språket och det 

svenska samhället är nödvändig men också att individen bör inrättas i den arbetslinje som enligt 

Schierup81 är rådande idag. Det finns alltså ett intresse för att låta människor delta i åtgärder 

enbart genom sin roll som invandrare, och därmed välfärdssamhällets klienter. Om den enskilda 

individens intresse hamnar i skymundan riskerar projektet att blir en åtgärd för sin egen skull 

                                                 
79 Kamali (1997) s. 172 ff. och Grape (1998) s. 110 

80 Se Kamali i uppsatsen teoretiska ram. Se även Karlsson (2008) 

81 Se Schierup (1991) i uppsatsens teoretiska ram 
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snarare än för individernas. Detta kan jämföras med Karlssons uppsats kring sfi i Finspång där 

hon visar på tendenser hos de olika samhälleliga aktörerna att vilja behålla klienter för att uppnå 

organisationens mål istället för att samarbeta för klientens bästa.82 

Två av dessa tre informanter tycker ändå att tillvalskursen är bra, trots att de inte vill starta 

företag och att de båda säger att de inte lär sig så mycket. När jag frågar varför de valde att gå den 

pratar de dels om en vilja att lära sig om arbete och lagar i Sverige men också om framtiden. De 

vill kunna arbeta och skapa sig ett liv i Sverige. 

Framtiden i Sverige samt en förståelse för arbetslivet tas upp som en viktig anledning till att 

välja kursen även för de fyra informanter med en vilja och intresse för företagande. Det viktigaste 

skälet för dem är just viljan att starta ett eget företag, något som de alla har erfarenheter av från 

sitt hemland. De ser eget företagande som en möjlighet att arbeta med det de kan, men även 

företagandet i sig är det de kan och vill göra. 

‖Jag har hela mitt liv i det här yrket, det är inte lätt att lämna det och börja med annat.‖  

‖Jag har alltid haft företag […] Jag hoppas jag kan jobba som jag jobbade där [i hemlandet, min 
anm.].‖  

Kursen är för dem en chans att undersöka möjligheterna i att fortsätta den yrkeskarriär de redan 

har påbörjat och baserat på detta är det för dem självklart att de valde att gå kursen när den 

erbjöds dem. Enligt Najib83 är det en vanlig uppfattning att invandrare som startar företag gör det 

inom yrkesområden där de redan har erfarenhet samt att många dessutom tidigare har drivit 

företag. Detta stämmer i vissa fall men långt ifrån alla gånger. Najibs forskning visar att under 90-

talet hade var femte invandrarföretagare redan vid ankomsten en ambition att starta företag. De 

övrigas företagande hade mer slumpartade grunder med ett missnöje med arbetslivssituationen 

som orsak. Vissa gånger var tidigare utbildning och erfarenhet en utgångspunkt för företagandet 

men många driver företag inom andra områden.84 Som relativt nyanlända till Sverige och ännu 

inte färdiga med sin introduktion kan de fyra informanterna med företagarambitioner ses som en 

del av den minoritet som har dessa ambitioner redan vid ankomsten till Sverige. Då deras 

kontakter med arbetslivet ännu är begränsade kan man anta att den uppgivenhet som flera 

forskare menar tvingar många invandrare till att starta eget sällan har hunnit bli den drivande 

faktorn för att delta i informationskursen. 

Anledningar till att välja tillvalskursen dyker också upp när informanterna beskriver kursens 

innehåll och mening. Det som inte sägs rätt ut när jag frågar om varför de deltar kan istället anas i 

beskrivningarna. Kursen innebär enligt informanterna bra information om lagar, regler, skatt och 

arbetsmarknad. De berättar om vilka som har hållit föredrag85 och vad det har handlat om. Allt 

                                                 
82 Karlsson (2008) s. 24, 31 

83 Najib (1999) 

84 Najib (1999) s. 52-53 

85 Under den här kursen fick deltagarna besök från ALMI, biblioteket, Skatteverket, en revisor och 

Arbetsförmedlingen 
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detta beskriver de som viktig kunskap för invandrare och därmed ger de också en förklaring till 

varför de anser att det är viktigt för dem själva.  

‖Vi invandrare behöver mycket, mycket information.‖ 

De beskriver kursen som viktig och värdefull för invandrare i allmänhet och ‖oss invandrare‖, 

och detta används för att förstärka och stödja den egna berättelsen av fyra av informanterna. På 

det viset skriver de också in sig i en specifik kontext och grupp, något som jag kommer att beröra 

senare. 

De tre informanter som varken vill starta eget företag eller anser sig ha lärt mycket av kursen, 

talar visserligen också många gånger många gånger om kursen som viktig för invandrare i 

allmänhet men knyter inte an detta till sin egen berättelse på samma vis. Det finns också en 

motsättning mellan det de säger är viktigt med kursen och anledningarna till att de har valt den, 

och den nytta kursen faktiskt har haft för dem. De anser att det är viktigt att invandrare får 

mycket information om arbetsförhållanden i Sverige men även om deras omdömen överlag är 

goda tycker de inte att de själva har lärt sig så mycket och därmed är det tveksamt om kursen 

utgör en god information för nyanlända i allmänhet. 

 

Mycket är bra – lite är dåligt 

Med olika mycket entusiasm är alla informanter nöjda med och berömmer tillvalskursen i eget 

företagande. Det empiriska materialet bildar en kategori där, liksom när det gäller anledningar till 

att delta, nyckelorden är information och förståelse. Informanterna tycker att det bästa med kursen är 

att den har gett dem mycket information om det svenska samhället och att de har fått veta nya 

saker. De är alla mycket nöjda med läraren och tycker att det har varit bra och intressant med de 

föredragshållare som har besökt dem. Något som de flesta nämner är att kursen också innebär en 

möjlighet att lära sig mer svenska. Kursen syftar inte till att vara en språkkurs utan är primärt en 

informationskurs i ett specifikt ämne, men eftersom den hålls på svenska inom undervisningen i 

sfi finns det naturligtvis utrymme för språklig utveckling. Att stora delar av undervisningen hålls 

av aktörer utanför sfi tas upp som en språklig utmaning och utvecklingsmöjlighet för deltagarna 

eftersom många av dem inte är vana vid att prata svenska med andra än lärarna vid sfi. Detta 

innebär en träning i att lyssna på någon som pratar snabbt och kanske inte är medveten om vilka 

ord deltagarna kan eller inte. En annan aspekt av språkinlärningen är de specifika ord och 

begrepp som är aktuella när man talar om arbetsmarknad och företagande, något som illustreras i 

citatet nedan. 

‖Jag lär mig mycket nytt. Varje måndag skriver jag till exempel tio till tolv nya ord. Idag pratade 
de om olika skatter…och om handelsbolag.‖ 

I intervjuerna frågar jag också efter nackdelar eller saker som kan förbättras i kursen. Föga 

förvånande är de informanter utan planer för eget företagande också de som är minst nyanserade 

i sina omdömen om kursen. Det som vid en första anblick tycks vara en nästan rakt igenom 

positiv upplevelse med få saker att kritisera kan utifrån detta snarare ses som ett uttryck för ett 
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mindre engagemang. Som tidigare har nämnts anser de heller inte att de har haft stor nytta av 

kursen även om de inte har något specifikt att klaga på. De fyra personer med företagarplaner 

diskuterar i sina beskrivningar både för- och nackdelar med kursen och ger därmed aldrig en 

enbart positiv bild av sina upplevelser, men de är entusiastiska i sitt beröm och grundar sina 

åsikter i den nytta kursen har för dem personligen. De har visserligen mer negativt att säga än de 

övriga men det anser jag till stor del bero på tidigare kunskaper, engagemang för ämnet samt en 

förmåga att sätta in kursen i både en samhällelig och personlig kontext. Med en förförståelse i 

ämnet och en personlig erfarenhet att relatera till blir de mindre bra delarna betydligt tydligare än 

för en person som inte ser någon koppling till det egna livet. 

‖Det är en väldigt bra kurs men vi behöver mer information. De kom bara en timme från 
Skatteverket och de andra ställena. Bara en eller en och en halv timme, det är inte tillräckligt. 
[…] Vi behöver ställa frågor till dem men vi har inte tid i kursen, det finns inte tid att besvara 
dem.‖ 

För vissa är en och en halv timmes föredrag tillräckligt mycket information för att ge en bild av 

grundläggande strukturer i exempelvis företagsformer, skatter eller lagar, men informanten ovan 

tycker inte att det ger tillräckligt djup kunskap för att han ska kunna förstå vad de svenska 

förutsättningarna innebär för honom. Han saknar dessutom utrymme för att ställa mer ingående 

frågor samt frågor kring hans specifika företagsidé vilket också andra informanter påpekar. 

Föredragen innebär även andra svårigheter: 

‖Har kursen hjälpt dig att förstå regler och lagar?‖ (Josefin) 

‖Ja ja, inte mycket, men den hjälper. Kursen är mycket bra, ger mycket information, men jag 
förstår fortfarande inte många saker. Och det finns andra problem: när det kommer personer 
som inte är från skolan pratar de snabbare, jag förstår mindre.‖ 

Det här citatet skulle kunna vara taget ur vilken intervju som helst eftersom alla tar upp 

problemet med att de inte förstår allt som sägs, särskilt inte vid de föredrag som hålls av andra än 

läraren. Detta gäller även de informanter som inte vill starta företag men för dem tycks det vara 

att inte förstå i sig som är problemet snarare än att gå miste om information. Detta skiljer sig från 

exempelvis informanterna i de två citaten ovan, som senare uttrycker en oro över att inte kunna 

ta till sig information, att inte förstå den helt samt att i utsträckningen inte ha kunnat få tillräcklig 

kunskap för att lyckas med sitt företagande. En person anser att kursen är en lagom stor språklig 

utmaning och tycker att han förstår tillräckligt för att ha nytta av den. Han är dock lite bekymrad 

för några av de övriga deltagarna då han märker att de inte uppfattar allt som sägs och dessutom 

drar sig för att ställa frågor eller be föredragshållarna förklara igen. Det illustreras med citatet 

nedan. 

‖Jag ser på alla som sitter där och har tänkt på en sak. De förstår knappt vad som menas. De 
behöver tolk men de vill inte säga det. […] Idag pratade de om handelsbolag. Många av dem 
förstår inte, de behöver exempel.‖ 

Informanten har själv många gånger översatt det som sägs och berättar att det till en annan 

lektion ska komma en tolk. Syftet med kursen sägs inte vara att lära sig språket utan att få 

grundläggande information om förtagande, dock på svenska. Flera av deltagarna nämner att det 
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skulle vara bra att alltid ha en tolk närvarande. Eftersom vissa inte har förstått mycket av det som 

sägs har de heller inte kunnat ta till sig den information som givits. Med undervisning på sitt 

hemspråk hade de helt kunnat ta del av den grundläggande information kursen är tänkt att ge 

men detta skulle också kunna innebära att vissa svenska begrepp faller bort. Även om kursen inte 

beskrivs som en språkkurs anser deltagarna att en viktig aspekt är just att kursen blir ett tillfälle att 

lära sig mer svenska. 

 Flera av de informanter som själva vill starta företag anser att kursen är bra eftersom 

informationen som ges inte bara är till nytta för dem själva utan även för personer som inte delar 

deras ambitioner. Därmed finns en dissonans i hur kursen uppfattas av de två olika grupperna av 

deltagare eftersom de som inte vill starta eget inte upplever sig ha haft särskilt stor behållning av 

den sett i ett större perspektiv. 

‖Språk är mycket viktigt för alla, när man bor här måste man förstå språket. Många människor 
har inte mål i Sverige, i sfi. Det är bra med information till dem om vad de kan göra i Sverige, 
vad Sverige kan hjälpa dem med. Och i Starta eget lär man sig språket också, man pratar 
mycket, det är bra med kursen.‖  

―Om alla invandrare fick gå den kursen skulle det vara ännu bättre. För ni svenskar, ni lär er 
här. Vi invandrare vet inte lika mycket, vi har inga dokument, vi har inte studerat här. […] 
Kanske kan det ge människor någon idé till att starta eget.‖ 

Personen i det sista citatet anser att kursen borde vara obligatorisk eftersom den ger en liten men 

grundläggande förståelse om det svenska samhällets arbets- och företagsförutsättningar som alla 

invandrare bör känna till. I båda citaten tas nyttan med kursen som en allmänbildande kurs upp 

och dessutom tror informanterna att den kan ge idéer och inspiration kring företagande för fler. 

 

Praktik 

En del i sfi är möjligheten att göra praktik, en möjlighet som många gånger är beroende av hur 

många och vilka arbetsplatser som är villiga att ta emot praktikanter. Praktiken är både en första 

kontakt med arbetsmarknaden och ett tillfälle att prata och lära sig mer svenska. 

 De informanter som har haft praktik uttrycker i intervjuerna att detta har haft ett stort värde 

för dem och att alla borde få den möjligheten. Genom att praktisera på en arbetsplats med 

anknytning till deras tidigare erfarenheter och intresseområden har de fått möjligheten att göra 

något praktiskt, se likheter och olikheter med sina tidigare arbetsplatser och få använda sig av det 

språk som är specifikt kopplat till yrket.  

‖Det är inte annorlunda från i x [hemland] men det är svårt med orden. På mitt modersmål är 
det lätt, men här måste jag lära mig vad det är, till exempel här: ’mätsticka för motorolja’. Så är 
det i alla yrken. Jag måste kunna alla namn på de här delarna innan jag kan jobba med det.‖  

Dessutom innebär praktiken en kontakt med människor utanför sfi. En informant berättar att 

han fortfarande har kontakt med en arbetskamrat från sin praktik. Med honom kan han prata om 

yrket och drömmen om att starta sitt eget företag men också om vardagliga saker – som vänner 

helt enkelt. Han säger att det är viktigt att kunna prata om saker som livet, familjen och annat. 
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För honom har praktiken inte bara inneburit en erfarenhet av arbetsmarknaden och en chans att 

tala svenska utan också gett honom en vänskap och möjlighet att vidga sitt kontaktnät. 

 Karolina Karlsson har i sin uppsats intervjuat sfi-studenter kring deras upplevelser av sina 

möjligheter på arbetsmarknaden och beskriver en praktikverksamhet som har hamnat mellan två 

stolar. Samtidigt som det uttalade syftet är att vara ett praktiskt led i språkinlärningen verkar 

arbetsförmedlingen för att praktiken ska kunna leda till arbete. Detta är dessvärre inte fallet, och 

studien visar på ett missnöje bland informanterna som antingen inte får någon praktikplats eller 

får praktisera men då utan att se några möjligheter till fortsatt arbete. Karlsson anser att 

verksamhetens dubbla syfte därmed missar att se till individens bästa.86 Även i mina intervjuer 

framställs praktikplats som leder till jobb som något av en utopi, men till skillnad från i Karlssons 

studie är informanterna inte missnöjda med de praktikplatser där så inte är fallet. De flesta tycker 

att praktiken är viktig och att det borde finnas fler möjligheter för detta. Även om en chans till 

jobb efter slutförd praktik vore det bästa ser de ett värde i praktiken i sig. 

Detta är särskilt tydligt bland dem som vill starta företag eftersom de vill ta varje chans de kan 

få till att bredda sin förståelse och erfarenhet av arbetslivet i Sverige. De anser att praktik eller 

studiebesök hos en företagare vore ett önskvärt inslag i den kurs de har läst, men flera av dem 

betonar att en praktikplats baserad enbart på deras yrkeskunskap också fyller ett värdefullt syfte. 

Att få samtala med någon som själv har startat ett företag och vet vilka svårigheter och 

möjligheter som kan finnas kan behöva kompletteras med en praktisk erfarenhet av att utföra sitt 

yrke efter de förutsättningar som finns i Sverige och en chans att få använda den retorik som kan 

vara knuten till specifika yrkesområden. Personen i citatet längre upp poängterar vikten av att få 

göra praktik inom sitt yrke. För honom är det viktigaste inte att få en anställning efteråt eftersom 

hans primära mål är att starta ett eget företag, men praktiken i sig blir en ovärderlig erfarenhet. I 

det här specifika fallet ser man hur flyktingintroduktionens tillhandahållande av praktikplatser 

spelar en liten roll i att få arbete, blir en viktig del i språkinlärningen men framför allt utgör ett 

betydande redskap i individens process för att själv ta kontroll över sina möjligheter till 

integrering. 

 

Om tillvaron och framtiden 

Att vilja arbeta 

Gemensamt för alla informanter är att de, trots varierande framtidstro, har drömmar och 

ambitioner för sitt liv i Sverige. 

‖När jag kommer till D-nivå i sfi vill jag klara trafikkursen så jag kan bli busschaufför. Jag vill 
klara mig själv och slippa gå på socialbidrag.‖ 

                                                 
86 Karlsson, s. 21-22 
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‖ Jag vet inte vad jag ska göra i Sverige, men jag trivs. Jag vill hjälpa andra människor, göra 
något, jobba. Inte bara sitta hemma. Det känns bra när jag jobbar och får kontakt med nya 
människor, jag blir pigg och glad.‖ 

Alla talar om att de tycker att det är viktigt med en sysselsättning och att göra nytta i samhället. 

En person säger att Sverige har ett väldigt bra system där man får ekonomiskt stöd som 

invandrare när man läser svenska samt när man är arbetslös eller blir sjuk, men själv vill 

informanten inte behöva dra nytta av dessa skyddssystem. Det är viktigt att göra rätt för sig och 

på så vis bli en del av samhället. I definitionen av medborgarskap är relationen mellan rättigheter 

och skyldigheter en viktig del, något som tas upp av Schierup som betydelsefulla faktorer i 

invandringens utveckling under det sena 1900-talet. När arbetskraftsinvandrares skyldigheter 

gentemot samhället också kompletterades med rättigheter och fördelar blev medborgarskapet 

fullständigt.87 Talet om inkludering i samhället, ett bokstavligt eller bildligt medborgarskap, blir i 

intervjuerna främst synlig genom skyldigheten att arbeta. De rättigheter som en inkludering för 

med sig hamnar i skymundan och nämns sällan. Det är svårt att veta i vilken utsträckning detta 

beror på en internalisering av det svenska samhällets arbetslinje där plikten att arbeta möjliggör 

ett starkt samhälle med möjlighet att fånga upp de svaga.88 Många gånger framstår dock som att 

informanterna snarare ser arbete som en önskvärd rättighet än en skyldighet och att det 

fullständiga medborgarskapet finns nära till hands när de ges den rättigheten och förmånen. 

Förutom att klara sig själv och tjäna sitt uppehälle finns det en än mer personlig aspekt av arbetet 

då det bidrar till en meningsfull vardag. Detta illustreras av det sista citatet ovan där informanten 

berättar att hon mår bättre både psykiskt och socialt av att ha ett arbete att gå till. 

 Medan vissa är osäkra på exakt vad de vill och kan arbeta med har andra noga uttänkta 

ambitioner, och åter andra har flera olika alternativ de kan tänka sig. Att de flesta av mina 

informanter är välutbildade och oftast har över tio års arbetslivserfarenhet tolkar jag som något 

som påverkar deras målmedvetenhet. Den som är yngst är också den som tycks vara mest osäker 

på sina möjligheter. De som är lite äldre har dessutom familjer att försörja och anger det som en 

anledning till arbetets stora betydelse. Samtidigt som ålder tillsammans med utbildning och 

erfarenhet kan ses som en styrka ges den i intervjuerna också en negativ innebörd då flera av 

informanterna också ser sina tidigare erfarenheter som ett hinder. Att arbeta med det man har 

utbildning för är det önskvärda men för vissa är en validering av tidigare erfarenheter för 

tidskrävande och de har varit tvungna att omvärdera sina ambitioner. 

Bland företagsidéerna finns tankar om bilmekanik, byggföretag, importföretag, körskola samt 

olika slags butiker. Informanternas erfarenhet är många gånger bred och om den ursprungliga 

idén inte är gångbar ser de alternativa lösningar inom angränsande områden. Hos tre av de fyra 

personer med en vilja att starta egna företag är idéerna relativt utarbetade och företagandet ses 

som en möjlighet att arbeta inom sitt yrke. En av de fyra informanterna skiljer sig från de andra 

på så vis att han visserligen har viss erfarenhet av företagande men att andra yrkeserfarenheter 

                                                 
87 Carl-Ulrik Schierup (2003) ‖Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU‖ (s. 176-199), i Paula 

Blomqvists (red.) Den gränslösa välfärdsstaten. Stockholm: Agora. s. 178-180 

88 Grape (1998) s. 111, Schierup (1991) s. 23 
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kommer i första hand. Att starta eget blir därmed en utväg om han inte kan få möjligheten att 

arbeta inom sitt yrke i Sverige och han tror att det är lättare att starta eget än att få ett arbete. Som 

citatet nedan visar deltar denne informant i kursen för att få information och förståelse, och han 

ser en möjlighet att på allvar och konkret använda sig av den informationen i framtiden eftersom 

han tror att detta kan vara en lättare väg för honom. 

‖Det finns många regler om skatt, a-kassa och så som jag måste förstå. Kanske kan jag starta 
eget, det är mycket svårt att arbeta i Sverige.‖ 

Som tidigare nämnts visar forskning att detta är en bakomliggande drivkraft för många 

invandrarföretagare då strukturella förutsättningar och diskriminering leder till stor arbetslöshet 

eller en sysselsättning begränsad till okvalificerade yrken. I samband med satsningar för att öka 

och stimulera företagande har särskilda resurser också avsatts för just invandrare, något som av 

forskare många gånger har framhållits som ett sätt att komma runt problemet med invandrares 

svårigheter på arbetsmarknaden. Istället för att samhället tar itu med dessa svårigheter 

uppmuntras invandrare till egen försörjning genom en ofta tung arbetsbörda, låg lön och ett stort 

risktagande.89 Bortsett från i ovanstående fall ses detta sällan av informanterna själva som något 

som påverkar deras val. Flera av dem tror att det är lättare att få anställning än att starta ett 

företag men de vill ändå göra allt de kan för att kunna starta eget. Ju mer vi samtalar framkommer 

det dock i flera av intervjuerna att de arbeten som ses som alternativet till eget företagande 

förutsätts kräva vissa kompromisser från deras egen sida, vilket illustreras med citaten nedan. 

‖Jag har levt med företag. Och jag tror inte att jag nu när jag är äldre kan …jobba som städare 
eller diskare, jag kan inte det. Därför måste jag starta företag här i Sverige.‖  

‖Jag har chans till två månaders vikariat i en annan stad nu, men jag vill stanna här. Och jag har 
skickat en ansökan till Tyskland, där har jag möjlighet att få ett jobb.‖ 

‖Det är inte lätt att få jobb här. Misslyckas jag åker jag till Rumänien, jag har vänner där, jag 
kan få jobb där.‖ 

Informanterna har insikter om de svårigheter som väntar för dem på arbetsmarknaden både 

baserat på egna erfarenheter och av vad andra har berättat för dem. I de ovanstående citaten syns 

exempel på de alternativ som informanterna själva ser sig ha förutom företagande. Som flera 

forskare har menat på kan företagande många gånger vara en icke lönsam utväg från arbetslöshet 

för invandrare och detta tycks vara åtminstone en del i det bakomliggande resonemanget för de 

informanter som vill starta företag.90 De tycks inställda på svårigheter, hårt arbete och vissa 

kompromisser men det är ett lågt pris att betala för möjligheten att få vara sin egen. Det är dock 

viktigt att poängtera att det för alla fyra finns en stark vilja som grundar sig i tidigare erfarenheter 

och att de övriga tre informanterna inte har viljan eller tron på, men inte heller erfarenheten av, 

eget företagande. Även om detta inte går att generalisera till hela gruppen och än mindre till alla 

                                                 
89 Se t.ex. Hjerm och Schierup (2007), Najib (2000), Slavnic (2007) 

90 Se Tidigare forskning samt Teoretisk ram, t.ex. Hjerm och Schierup (2007), Najib (2000), Slavnic (2007) 
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grupper som har deltagit i kursen syns vissa gemensamma drag bland dem som vill starta företag 

respektive dem som inte vill det. 

 

Att starta eget i Sverige 

Något som ofta anges som en anledning till att delta i tillvalskursen är en vilja att förstå hur 

arbetsmarknad och företagande fungerar i Sverige. Medan vissa inte anser att de har lärt sig 

mycket under kursens gång säger andra att kursen har varit värdefull och att den har gett en 

större kunskap och förståelse i ämnet. För vissa andra har kursen inneburit en motsatt insikt i 

förutsättningarna för företagande då informationen har visat på fler svårigheter än de var 

medvetna om innan. För de som har ambitioner att starta företag har kursen trots dessa insikter 

gett värdefull information som de tror förbättrar deras chanser att lyckas i slutändan. De flesta 

delar dock uppfattningen, oavsett hur mycket kunskap kursen har gett dem, att det är svårt att 

starta företag i Sverige.  

‖Jättesvårt tror jag. Jättesvårt att starta företag i Sverige. Du måste ha utbildning, eller ha 
erfarenheter. Eller också ha körkort, och du måste prata svenska bra.‖ 

‖Det är svårt. Det är inte samma land och mycket är annorlunda.‖ 

En man säger dock att han tror att det är förhållandevis lätt att starta företag i Sverige. Genom 

deltidskursen har han fått veta vilka möjligheter och förutsättningar som finns och därmed blivit 

mer hoppfull än han var tidigare. I kombination med den kunskap han har fått om olika lagar och 

regler tror han att detta ger honom goda chanser att utveckla sin idé. 

‖Det finns många platser där du kan få hjälp, information, lån. Det finns många myndigheter 
som hjälper dig om du vill öppna företag. Det är skillnaden mellan mitt land och här i Sverige, 
jag tror det är lättare här.‖ 

En annan informant har vänner som försöker starta företag och han berättar om de dubbla 

budskap han får, något som han verkar ha svårt att förhålla sig till. 

‖Innan jag började kursen fick jag information från kompisar och andra människor – men 
inget var säkert! Till 90% var informationen fel. […] Jag har två kompisar som vill starta eget. 
De har det mycket svårt med kontakten med arbetsförmedlingen och banken. Men när du 
pratar med mig säger jag att det är lätt. […] Min kompis vill öppna restaurang, han får inte 
hjälp, det finns många svåra regler. Men när de kommer till kursen och berättar för mig säger 
de att det är mycket lätt. [skrattar] Och jag vet inte om det är rätt eller fel.‖ 

Mycket av det hans vänner har berättat om lagar och regler kring att starta företag har visat sig 

vara felaktigt och min informant har kunnat komma med korrekt information efter kursen. Han 

känner sig mer hoppfull inför framtiden än han var innan han läste kursen och berättar om den 

hjälp han har fått höra finns. Han konstaterar också att det är mycket svårt att arbeta i Sverige 

och att ett eget företag kan vara en möjlighet till försörjning. Samtidigt har vännerna inte upplevt 

att det går lätt att starta företag och att det finns hjälp att få efter att ha försökt i flera månader. 

Även om det inte sägs rätt ut kan man i citatet ovan ana en viss misstro mot kursen och att det 

framställs som lättare än det egentligen är. Att uttala detta skulle dock innebära att tillåta sig tvivla 
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på det som för tillfället kanske är hans största hopp om framtiden. Detta hopp delar han med 

informanten i det föregående citatet som också upplever att kursen har visat på möjligheter och 

vägar till självförsörjning. 

Både Najib och Slavnic betonar att deras egen och andras forskning visar att företagande 

bland invandrare varken förbättrar den ekonomiska eller sociala integrationen i samhället utan 

generellt innebär ett tyngre och mindre lönsamt arbete än för invandrare med anställning, detta 

trots att det många gånger är just dåliga förhållanden på arbetsmarknaden som driver dem till 

egenförsörjning.91 Satsningar på invandrares småföretagande kan därmed bli en åtgärd som driver 

människor från ett utsatt utanförskap till ett annat. Arbetsmarknadens diskriminering följer 

många gånger med in i egenföretagandet och ger svårigheter både när det gäller att ta sig in på 

marknaden och att få stöd och finansiering för sin verksamhet.92 De personer jag har talat med är 

medvetna om att svårigheter kan vänta för dem även som självförsörjande men att ha en 

sysselsättning och få göra något man trivs med förväntas vara värt det hårda arbetet för att ta sig 

dit. 

 

Att förstå språket är att förstå samhället 

När vi pratar om vilken nytta kursen gör och värdet av att förstå det svenska samhället kommer 

flera av mina informanter in på språkets roll, en av de största kategorierna som har kunnat 

urskiljas och den genomsyrar stora delar av berättelserna. 

‖Har kursen hjälpt dig att förstå?‖ (Josefin) 

‖Ja ja, inte mycket, men den hjälper. Kursen är mycket bra, den ger mycket information, men 
många saker förstår jag fortfarande inte. Och det finns andra problem, när det kommer 
personer utanför skolan pratar de snabbare. […] Men de hjälper mig. Här finns 
arbetsförmedlingen som hjälper mig, det finns mycket service och viktig information. Men det 
är ett problem att invandrare fortfarande inte förstår allting. Jag kan inte börja nya jobb om jag 
inte kan reglerna. Jag kan inte ha kontakt med bara invandrare, jag vill ha kontakt med 
svenskar. Men kanske blir det problem när det kommer en svensk kund och jag inte kan prata 
bra, kanske kommer de inte tillbaka till mig.‖ 

Informanten talar växelvis om att han och andra invandrare måste förstå samhället och att de 

måste förstå det svenska språket. Genom alla intervjuer utom en är dessa två aspekter tätt 

sammanlänkande. Många gånger uttrycks en oro inför framtiden med just språket som grund och 

informanterna betonar att de måste lära sig svenska innan de kan arbeta eftersom man inte kan 

arbeta i Sverige utan att kunna språket.  

En intervju görs helt på engelska på grund av bristande svenska.93 Att informanten har svårt 

att både tala och förstå svenska har givetvis varit ett problem under kursens gång men han har 

kunnat tillägna sig information genom att andra deltagare har översatt åt honom. Själv reflekterar 

                                                 
91 Najib (2000) s. 142, Slavnic (2007) s. 16 

92 Najib (2000) s. 149-150, Hjerm och Schierup (2007) s. 100 

93 Jag har valt att konsekvent översätta intervjun till svenska för att det i övriga stycken inte ska gå att urskilja vilka 

citat som är hämtade ur den intervjun. 
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han inte över detta i intervjun och han nämner heller aldrig språkets roll som ingång till det 

svenska samhället. Han är den enda av informanterna som inte reflekterar över detta och det är 

svårt att veta om han inte anser att det har betydelse eller om det är extra känsligt för honom som 

inte har kommit lika långt som de andra jag har intervjuat. Han har blivit hänvisad till kursen av 

sin handläggare på den arbetsmarknadsinsats som ansvarar för flyktingmottagning efter att under 

ett halvår ha försökt få en möjlighet att driva sin affärsidé. 

‖Jag vill få det här att fungera men jag vet inte hur jag ska kunna få kontakter. Jag har inte 
vänner här. Jag har talat med många människor – de säger ’vi vet inte, vi vet inte, vi vet inte’. 
[…] Det är nära nog omöjligt! Det är omöjligt … [att upprätta kontakter i Sverige, min anm.]‖ 

Informanten nämner som sagt aldrig vilken roll språket spelar i hans försök att skapa 

meningsfulla kontakter för att kunna starta sitt företag och inte heller för hans tillvaro i Sverige i 

övrigt. Detta kan sättas i relation till de övriga informanterna som på motsvarande vis inte 

ifrågasätter det svenska språkets nödvändighet för att kunna arbeta i Sverige. Den omfattande 

kategori kring språkets roll som syns i intervjuerna är överensstämmande med den samhälleliga 

diskurs kring detsamma som berörs och kritiseras av flera forskare. Carlson beskriver hur sfi i 

samverkan med andra institutioner många gånger utgör en hierarkisk och oreflekterad gräns som 

måste passeras för att få tillgång till den svenska arbetsmarknaden. I vissa fall innebär det att 

individer som tidigare har arbetat i Sverige förpassas från arbetsmarknaden på grund av en 

‖otillräcklig‖ språkkunskap.94 Språkets relativa betydelse blir synlig även i de intervjuer som 

Slavnic har genomfört med finska och jugoslaviska arbetskraftsinvandrare kring deras upplevelser 

när de kom till Sverige under 1960- och -70-talen. Slavnic skildrar hur de rekryterades av företag 

utifrån yrkesskicklighet och fick påbörja arbetet direkt trots att de inte kunde ett ord svenska.95 

Idag betraktas goda språkkunskaper som nödvändigt oavsett yrke och det är något som anammas 

av invandrarna själva i de intervjuer jag har genomfört. 

Språket som en barriär är inte bara något som kan kopplas till samhällets språkkrav. 

Informanterna tar även upp en högst personlig frustration över att inte kunna kommunicera med 

andra människor, både i en arbetssituation och i vardagslivet.  

‖Känns det svårt att komma in i samhället och skapa kontakter med människor?‖ (Josefin) 

‖Ja. Eftersom det är ett nytt språk. Om jag kan språket bra och jag kan prata med dig lättare än 
nu tror jag att jag kan ta kontakt med svenskar här i Sverige. Men jag har inte nycklarna, 
nycklarna är språket. Och det är mitt mål nu, språket i första hand. […] Om jag inte kan ta 
kontakt med svenskar kan jag inte jobba i Sverige. […] Jag tror att jag behöver ta kontakt med 
svenskar, mer än invandrare. Jag tror det hjälper mig mer än invandrare här i Sverige.‖  

Utifrån utsagorna i intervjuerna kan man se hur behärskandet av språket för informanterna 

innebär en möjlighet att ta kontroll över den egna tillvaron i det nya landet. I interaktionen med 

andra människor anser de skapa förutsättningar för sin framtid då arbets- och social integration är 

                                                 
94 Carlson (2003) s. 101, 223 

95 Zoran Slavnic (2006) ‖Finska och jugoslaviska gästarbetare i Finspång‖ i Lars Lagergren och Annette Thörnquists 

(red.) Finspång, en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet. Norrköping: Linköpings 

universitet och Centrum för kommunstrategiska studier. s. 107 
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något som av de flesta ses som tätt sammanlänkade, och språket förutsätts vara villkoret för 

interaktion. Detta kan jämföras med den symboliska interaktionismens syn på samhället som en 

socialt skapad process där inget är objektivt eller bestående.96 Med detta som utgångspunkt 

innebär interaktionen inte bara kontakt med samhället utan också vägen till att bli en del av och 

delta i det kollektiva skapandet av verkligheten. I utsträckningen kan det också ses som en strategi 

för att hantera den egna identiteten då det sociala livet även är det som formar individen.97 Frågan 

om hur viktigt ett felfritt språkbruk egentligen är kvarstår dock. Den klientisering som har tagits 

upp tidigare är applicerbar även på relationen mellan sfi som institution och invandraren. Höga 

krav på språkkunskaper innebär att individen blir beroende av sfi98 för att ens få möjligheten att 

ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt som språket är det som möjliggör sfi:s klientisering och 

negativa integration av invandrare är det också det som utgör den enda vägen ut ur klientskapet. 

 

Interaktion som integration 

I intervjuerna talar nästan alla informanter i termer av invandrare och svenskar och inkluderar sig 

själva i gruppen invandrare. Genom att tala om vad som är viktigt eller svårt för ‖oss invandrare‖ 

skapas en grupptillhörigheter där de svårigheter och det utanförskap de ibland kan känna blir 

något som delas av fler. Samtidigt innehåller begreppet sällan några nyanser och verkar inte 

definieras inifrån sig själv och av dem som inkluderas utan snarare utifrån den avsaknad av 

svenskhet det innebär. I samtalen uttrycks många gånger att ‖vi invandrare har det svårt och 

behöver hjälp eftersom vi är nya här, vi är inte svenska‖. De flesta tycks ha anammat en ‖vi och 

dom‖-retorik där de själva är tredje person – ‖de andra‖. Detta berörs i Marie Carlsons 

avhandling där begreppet invandrare problematiseras då dess innebörd i både politik- och 

forskningssammanhang samt i det vardagliga språket i det närmaste beskriver en avsaknad av 

svenskhet, en diskurs som hon anser skapas i växelverkan mellan de olika sammanhangen. Ordet 

får betydelse genom sin relation till något annat, den svenska normen, snarare än att den ges en 

egen innebörd. Det skapas därmed en än tydligare åtskillnad mellan de två grupperna.99 

Att starta eget beskrivs i intervjuerna som extra svårt för invandrare som är nya i landet och 

inte har samma kännedom om regler som svenskar har. De som vill starta företag planerar 

visserligen att göra det själva men de betonar ändå att det är viktigt för dem – kanske viktigare än 

för svenskar – att ha bra kontakter som kan vara till stöd i processen. Dessa kan dels utgöras av 

rent affärsmässiga kontakter men också av familj och vänner. Affärskontakterna och kunder 

beskrivs i termer av invandrare och svenskar och förväntas fylla olika funktioner. 

‖Och datoraffär…jag tror det är bra för det finns många arabiska människor, och ofta kan de 
arabiska inte prata bra svenska, och kommer till mig eftersom jag pratar arabiska. Och många 

                                                 
96 Berg (2003) s. 151-152 

97 Berg (2003) s. 151-152 

98 Se Kamali i Teoretisk ram 

99 Carlson (2003) s. 184-185 
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från mitt folk vet jag förstår inte mycket om datorer – bra för mig, då kan jag hjälpa dem och 
få pengar [skrattar]. Jag tror det!‖ 

‖Du bor här i Sverige. Du kan inte bara ha tänkt på invandrare, du måste ha tänkt på svenskar 
också. […] Om en svensk kund kommer till mig tror jag det är bättre än tre till fem kunder 
från mitt hemland.‖ 

När det gäller sociala nätverk som familj och vänner talas det sällan om dem i fråga om 

ekonomiskt stöd men väl när det handlar om att få annan praktisk hjälp och råd. Najibs visar i sin 

studie att invandrarföretagare mer sällan än företagare med svensk bakgrund är omgivna av ett 

företagsnätverk men däremot ofta har andra sociala nätverk.100 Att vissa etniska grupper är 

betydligt mer representerade bland företagare än andra anses av Bevelander m.fl. till viss del bero 

på det utvecklade och skyddande nätverk som finns inom vissa grupper. Släktskap eller regionala 

band bidrar till uppkomsten av sociala skyddsnät där kapital och arbetskraft tillhandahålls.101 En 

kvinna berör nätverkens roll när berättar att hon tror att eget företagande kan vara ett bra sätt för 

människor att bygga upp sitt liv i Sverige. 

‖Det kan vara jättebra, många invandrare har pengar så de kan starta eget, göra något.‖ 

‖Vill du starta eget företag?‖ (Josefin) 

‖Företag för vad? Ska du starta eget måste du ha pengar, du måste kunna… Själv kan man inte. 
Jag är kvinna, jag är ensam. Jag har ingen man eller kompis som kan hjälpa mig. För män är det 
lättare, kvinnor behöver hjälp.‖ 

Att starta företag utan ett nätverk omkring sig som kan hjälpa till med både pengar och kunskap 

tror hon inte är möjligt, särskilt inte som kvinna. Det som beskrivs vara bra för ‖oss invandrare‖ 

visar sig i intervjun vara begränsat till invandrarmän. Kvinnan ifråga vill inte starta företag och 

anger sin könstillhörighet som en begränsning, dock utan att reflektera över vilket hinder det 

verkligen utgör och varför. Även om invandrarföretagaren i hennes utsagor är män skulle 

begränsningen för kvinnor kunna vara specifik för henne. Även om så är fallet uppger hon en 

skillnad för män och kvinnor då hon säger att det är lättare för män och att det för kvinnor är 

särskilt viktigt med hjälp från omgivningen. Flera av männen jag har intervjuat tar också avstamp 

i en könlös invandrare som blivande företagare men pendlar därefter mellan denne och bilden av 

en invandrarman, som i följande citat: 

‖Jag tror att när man vill börja med sitt eget företag måste man först vara anställd, sen… När 
han har lärt sig vad som är bra, vad som är dåligt, då kan han börja.‖ 

Paulina de los Reyes menar i sin forskning kring etnicitet att både i samhället och i forskning 

representeras invandraren oftast av invandrarmannen och den invandrande kvinnan förblir 

osynlig.102 I de studier kring invandrarföretagande som jag har tagit del av förblir företagaren ofta 

könlös men Najib tar i sin statistik kring företagande upp att andelen företag bland invandrare 

                                                 
100 Najib (1999) s. 79 

101 Bevelander, Carlson, Rojas (1997) s. 158-159 

102 Paulina de los Reyes (1998) I skärningspunkten mellan genus och etnicitet. Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på 

invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 4, nr 1. s. 16 



 30 

som startades av kvinnor mellan 1993 och 1997 varierade mellan 20 och 29 procent.103 Utöver 

detta utelämnas skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors företagande och då männen är i 

majoritet kan de även här antas vara den främsta representanten för forskningens invandrare. 

 Eftersom männen även utgör majoriteten av deltagarna i tillvalskursen är det främst de som 

har kommit till tals även i den här studien. Det är också deras tankar kring eget företagande som 

har blivit centralt då ingen kvinna har uttalat viljan att starta eget. Detta har varit något som jag 

har fått förhålla mig till under analysarbetet, men eftersom det inte är en generell bild av kursens 

deltagare som presenteras utan enskilda deltagares upplevelser anser jag inte att det har inneburit 

några större problem. Det som har kommit fram kan varken generaliseras till invandrarmän, 

invandrarkvinnor eller invandrare som grupp utan är tankarna hos de individer jag har talat med. 

I avsnittet om praktik tog jag upp den betydelse som informanterna upplever att praktik har 

när det gäller ett socialt liv och integration i samhället. Alla utom två tar upp att möten med 

människor är viktigt för dem. En av personerna som inte ser det som en viktig aspekt av livet i 

Sverige berättar att han helst bara vill ha ett jobb och kunna bidra till att försörja sin familj. Hans 

fru har varit längre i Sverige och har ett socialt kontaktnät men själv vill han bara arbeta och vara 

med sin familj. Han känner ingen vilja att lära känna varken svenskar eller sina medstudenter på 

sfi utan ser det som behov som kanske uppkommer senare, när andra aspekter av hans tillvaro 

har fallit på plats. 

 

Framtiden 

Med ambitionerna för framtiden följer också en oro för densamma. 

‖Dålig chans för jobb, jag vet. Men jag hoppas starta eget eller få annat jobb. Jag måste förstå 
reglerna.‖ 

Som Schierup beskriver i sin sammanfattning av invandringens förändring sedan mitten av 1900-

talet har flyktinginvandringens ersättande av arbetskraftsinvandringen inneburit en förändring i 

de generella förutsättningarna på arbetsmarknaden för invandrare. Genom en arbetslinje i den 

svenska integrationspolitiken var det tänkt dels att arbetsgivarna skulle komma tillrätta med 80-

talets underskott på arbetskraft och dels att arbetslösa invandrare skulle komma ur ett 

bidragsberoende och förflyttningar mellan olika språk- och arbetsmarknadsprogram. Medan 

individer utan utbildning förblev mindre attraktiva på arbetsmarknaden hade de högutbildade 

invandrarna på grund av diskriminering ändå svårigheter att få kvalificerade arbeten.104 Medan 

arbetsmarknaden idag ser annorlunda ut och arbetslösheten är hög är integration på 

arbetsmarknaden fortfarande i fokus. 

‖Jag har levt med företag. Och jag tror inte att jag kan nu när jag är äldre…jobba som städare 
eller diskare, jag kan inte det. Därför måste jag starta företag här i Sverige.‖ 

                                                 
103 Najib (1999) s. 63 

104 Schierup (1991) s. 32-33 
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Informanten i ovanstående citat är omkring 50 år och har haft företag sedan han var 

färdigutbildad som civilingenjör. Att driva ett företag är vad han kan göra, det är vad han har 

erfarenhet av, därför faller det sig naturligt att det är hans mål även här i Sverige. Men som man 

ser i citatet handlar det inte bara om att få göra det han kan utan också om att inte vilja ta 

okvalificerade arbeten såsom städare eller diskare. Det är inte bara företaget i sig som är det 

viktiga utan att få användning av de kunskaper som både utbildning och arbetslivserfarenhet har 

gett. Att han poängterar att han måste starta företag här i Sverige är inte på grund av en ovilja att 

vara anställd, även om han trivs med att driva sitt eget företag, utan det vittnar främst om en tro 

på att eget företagande är hans enda möjlighet att få arbeta med det han vill. Som tidigare studier 

visat på tenderar högutbildade invandrare hamna inom yrken långt under deras kvalifikationer, 

och särskilda svårigheter finns för dem som upplevs kulturellt eller utseendemässigt olika 

majoritetsbefolkningen.105 

 Den tredje delen av projektet, en heltidskurs i företagande i likhet med de yrkesinriktningar 

som redan finns, har ännu inte startat. De tre informanter som inte vill starta företag har av 

förklarliga skäl inget intresse för att delta i heltidskursen även om de säger att det säkert är bra för 

dem som drömmer om att starta eget. De övriga fyra är mycket positiva till kursen och hoppas att 

den ska bli av. En heltidsinriktning vore nyttigt för dem och skulle ge en möjlighet att sätta sig in 

ännu djupare i de förutsättningar som är specifika för just deras företagsidé. En av deltagarna 

säger att han trots detta inte tror att han skulle delta om kursen startades. Hans första mål är att 

lära sig språket bra och förbättra sina möjligheter att få ett arbete inom det område som har varit 

hans yrke de senaste åren. Företaget är en sista utväg för honom. De övriga säger dock att de vill 

delta om kursen startas och att det är precis vad de behöver. Två av informanterna kommer som 

sagt från andra kommuner men är trots det positiva, vilket illustreras med nedanstående citat, 

som också får avsluta stycket. 

‖Om den här kursen inte var bra skulle jag inte komma. […] Idag sa jag till läraren ’om ni 
startar den här kursen, kontakta mig’!‖ 

                                                 
105 Se t.ex. Schierup (1991) och Bevelander, Carlson, Rojas (1997) 
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Avslutande diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utifrån deltagarnas egna upplevelser och berättelser 

undersöka vilken funktion tillvalskursen i företagande kan fylla. Tre övergripande frågeställningar 

formulerades för att nå detta syfte: Vilka deltar i deltidskursen och varför? Hur ser deltagarna på 

kursen? Hur ser deltagarna på sin framtid och kursens inverkan på denna? De två första 

frågeställningarna har i analysen berörts under rubriken Om kursen medan den sista främst har 

besvarats under rubriken Om tillvaron och framtiden. 

Intervjuerna har visat att deltagarna i sfi:s informationskurs i företagande antingen har en stark 

vilja och beslutsamhet när det gäller att starta företag alternativt inte har något sådant intresse alls. 

Anledningen till att de sistnämnda alls deltar är dels en vilja att få en fördjupad förståelse för det 

svenska arbetslivet men rent konkret också en följd av att lärare inom sfi har uppmuntrat ett 

deltagande. Även de deltagare som har som mål att starta företag har blivit informerade om 

kursen av lärare men då snarare på grund av att läraren är medveten om deras intresse och 

framtidsplaner. Två av informanterna är deltagare från andra kommuner som har blivit hänvisade 

till kursen av dina kommunala handläggare. 

Syftet med tillvalskursen är att vara en introduktion och information kring de förutsättningar, 

regler och möjligheter för företagande som finns i Sverige men det är oklart om tillvalskursen på 

samma vis som den planerade heltidsinriktningen främst riktar sig till blivande företagare. Med 

fokus på regler specifikt knutna till företagande tycks det så, men informanters tidigare nämnda 

berättelser om den ‖reklam‖ som lärare på skolan har gjort för kursen ger en annan bild. I nuläget 

utgör kursens innehåll visserligen en nyttig allmänbildning men med sin inriktning mot personer 

med intresse för att starta företag bör den främst presenteras som detta. Med en bredare ingång 

mot arbetslivets regler i allmänhet skulle den kunna göra större nytta även för de av informanter 

som är mindre nöjda men det skulle innebära viss förändring av det ursprungliga syftet. En något 

ospecificerad målgrupp tillsammans med en vilja att få tillräckligt många deltagare för att få till 

stånd en kurs anser jag är anledningarna till att vissa av deltagarna inte har haft så stor behållning 

av kursen. 

Mina samtal med kursdeltagarna har visat att kursen är oerhört värdefull för dem som har 

ambitionen att driva sitt eget företag i Sverige. Den ger en första kontakt med de förutsättningar 

som omger företagande och innebär en möjlighet att tidigt förbereda sig för framtidens 

möjligheter och svårigheter. Berättelserna från dem med ambitionen att starta företag uppvisar 

både likheter och skillnader med den tidigare forskning som finns kring drivkrafterna bakom 

invandrarföretagande. Forskning visar på ett tydligt samband mellan att invandrare startar företag 

och deras situation på arbetsmarknaden. Arbetslöshet, diskriminering och arbeten med låga 

kvalifikationskrav är faktorer som många gånger driver invandrare till en osäker och arbetsam 

tillvaro som småföretagare.106 Mina informanter kan dock i det närmaste ses tillhöra den minoritet 

bland invandrarföretagarna (förutsatt att de kommer att starta företag) som har anlänt till Sverige 

                                                 
106 Se Teoretisk ram 
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med en vilja att starta företag. De har dessutom erfarenheter och relevant utbildning för sina 

huvudsakliga idéer, vilket också skiljer dem från majoriteten av invandrarföretagarna. Att dessa 

minoriteter är finns representerade i gruppen kan kopplas till att de har bott en relativt kort tid i 

Sverige och hittills haft en begränsad kontakt med arbetsmarknaden. De mer ‖slumpmässigt‖ 

startade invandrarföretag till följd av svårigheter i arbetslivet som Najib talar om återfinns därmed 

i ett senare skede än under introduktionen, som sfi och tillvalskursen i företagande är en del i. En 

fördel med projektet Eget företag – egen försörjning är därmed att det kan vara till stor hjälp och 

tillhandahålla verktyg för just de nyanlända som för sina ambitioner och drömmar är i stort 

behov av sådan information. På så vis hjälper det de som ändå skulle ha startat eget att komma 

igång och fundera djupare på sin affärsidé i ett tidigt skede samtidigt som de får en grundläggande 

insikt i regler och förutsättningar. 

Samtidigt är det ett stort antal deltagare som inte har samma drömmar och som heller inte har 

haft samma behållning av tillvalskursen. Som jag har tagit upp riskerar tillvalskursen att bli ett mål 

i sig istället för att fokus ligger på att i samförstånd med varje enskild individ se till dennes bästa. 

Kursen kan visserligen ses som en nyttig samhällsinformation, vilket flera av de nöjda deltagarna 

påpekar, men man kan också se en fara i att sfi-studenter deltar i en kurs under de falska 

premisserna att den är viktig för deras framtid i Sverige. Som jag har tagit upp belyser flera 

forskare hur företagande ibland blir vägen ut ur en utsatt situation men in i annan. En risk finns 

för att kursen skulle kunna bli ett stöd för och möjliggöra att företag startas på dessa grunden, 

vilket är fel väg att gå. Företagande ska vara en möjlighet för alla individer i ett samhälle men det 

får inte bli ett sätt för samhället att lösa vissa gruppers utsatthet på arbetsmarknaden. Med ett för 

stort politiskt stöd för invandrares företagande underlättas visserligen självförsörjning för en 

utsatt grupp men detta får inte ske på bekostnad av arbetet för integration på arbetsmarknaden. 

En kritik som har framförts är de svårigheter som språket har inneburit. Tillvalskursens 

huvudsakliga syfte är inte att vara en språkkurs, men som en introduktionskurs i företagande 

hållen på svenska är det oundvikligt att språket får en stor betydelse. Möjlighet till tolkning 

efterfrågas av deltagarna då de många gånger känner att de går miste om viktig information. 

Samtidigt som det ligger ett stort värde i att kursen ges på svenska då det handlar om svenska 

begrepp och den hålls inom sfi kan man diskutera vilken funktion den fyller om deltagarna inte 

kan tillgodose sig all information de behöver. Vid minst ett tillfälle fanns en tolk på plats och 

under kursens gång har studenter med goda kunskaper i svenska tolkat åt medstudenter som inte 

har kommit lika långt. Balansen mellan att tillhandahålla information som deltagarna kan ta till sig 

och att hålla en kurs på svenska är därmed något som även i fortsättningen bör finnas i åtanke för 

att kursen i sig inte ska bli viktigare än deltagarna. 

I informanternas berättelser ges språket en stor betydelse för både inkludering på 

arbetsmarknad och i samhällets sociala sfär. I många fall kan de individer jag har intervjuas i det 

närmaste ses internalisera en oreflekterad diskurs kring språket som nödvändig för integration. 

Detta tas upp också i tidigare forskning. Samtidigt får det inte glömmas bort att dessa upplevelser 

är högst verkliga och viktiga för de som tar upp dem. I den genom interaktion konstruerade 

verkligheten blir språket en central punkt och något som upplevs som nyckeln till det sociala, och 
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därmed också till delaktighet i konstruerandet av verkligheten. Språk och kontakter anses av 

informanterna också ha en stor betydelse för det egna välbefinnandet, på samma vis som arbete, 

och därmed blir de tre nära besläktade. 

En annan samhällelig diskurs som informanterna tycks anamma visar sig i det oreflekterade 

talet kring invandrare och svenskar. Draget till sin spets innebär flyktingintroduktionen att 

människor stämplas som klienter enbart på grund av att de anländer till Sverige från ett annat 

land107 och de anses därmed inte vara kapabla att klara sig själva i samhället. Som Carlson har 

uttryckt beskriver begreppet invandrare i det närmaste en avsaknad av svenskhet snarare än att 

ordet har en egen innebörd och det skapar en åtskillnad mellan de två grupperna.108 I samtalen 

med informanterna skriver de in sig i den innehållslösa kategori som ‖invandrare‖ utgör och vars 

utmärkande drag är att det inte är detsamma som svensk. 

En svårighet under genomförandet av den här studien var insikten om att liksom stora delar 

av den tidigare forskning som finns kom också min studie att främst belysa invandrare utifrån 

invandrarmännens perspektiv. Med få kvinnor i kursen och ännu färre som var beredda att delta i 

en intervju har även här männens upplevelser fått dominera. Den här studien har dock aldrig 

gjort anspråk på att säga något om varken män eller kvinnors tankar kring sin tillvaro, och inte 

heller på att göra en jämförelse mellan de båda. Även om stora likheter finns mellan de olika 

berättelserna är det likväl individerna som står i fokus. 

 

                                                 
107 Se Teoretisk ram 

108 Carlson (2003) s. 184-185 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken funktion projektet Eget företagande – egen 

försörjning fyller sett utifrån upplevelser och tankar hos deltagarna i tillvalskursen. Därmed har 

deltagarnas upplevelser och tankar dels kring kursen, men till stor del också kring tillvaron i 

Sverige, fått ett stort utrymme i uppsatsen. 

Eget företagande – egen försörjning är ett projekt riktat till nyanlända invandrare som 

Näringslivskontoret i Norrköping startade inom ramen för sfi under 2008. Syftet med projektet är 

att ge en grund för att kunna starta företag, att underlätta vägen till arbete och egen försörjning 

samt i förlängningen att bidra till integrationen av invandrare i det svenska samhället.109 En del av 

projektet är en tillvalskurs som ger information kring företagande som riktar sig till sfi-studenter i 

hela Östergötland.  

Då studiens fokus främst ligger på deltagarnas upplevelser av tillvalskursen har kvalitativa 

intervjuer genomförts med sju deltagare. I enlighet med både fenomenologiska angreppssätt och 

Charmaz´s Grundade teori kan inte någon absolut sanning om verkligheten nås och 

informanternas erfarenheter betraktas endast som tolkningar och konstruktioner av verkligheten, 

och är värdefulla som just det. Syftet innefattar också uppgiften att utvärdera och dra något mer 

generella slutsatser om tillvalskursen utifrån deltagarnas upplevelser. Här har Grundad teori som 

metod bidragit med analytiska verktyg som hjälper till att ge en överblick över mönster i och 

mellan de olika berättelserna. 

 Genom intervjuerna har jag funnit att flera av deltagarna drivs av en vilja att starta eget 

företag. De har tidigare erfarenheter av detta och ser då ofta företagandet i sig som sitt yrke, eller 

som en informant uttryckte sig: ‖Det är det jag kan‖. Ambitionen att starta företag är något de 

har haft med sig redan vid ankomsten till Sverige och det kan därmed inte ses som något de 

tvingas till av svårigheter på arbetsmarknaden, som forskning visar på är en vanlig anledning till 

invandrarföretagande. Svårigheterna är ändå något som de reflekterar över och tror finns där, 

vilket syns tydligast hos den av informanterna som är den enda som ser företagandet som en 

utväg om han inte kan arbeta inom sitt yrke. Han är också den som har minst erfarenhet av 

företagande. Dessa informanter tror att det kan vara svårt att starta företag men är mycket nöjda 

med tillvalskursen de har gått och anser att den har gett de en god grund för framtiden och en 

förståelse för vilka förutsättningar som finns. 

 En nästan lika stor del av informanterna har inte någon erfarenhet av företagande och har 

heller inga sådana ambitioner. De ser överlag positivt på kursen men anser inte att de själva har 

fått ut så mycket av den. De kan inte relatera innehållet till sina egna liv och tycks inte ha varit 

helt informerade om kursens innehåll då de valde att delta. Det kan diskuteras om kursen ska 

rikta sig till sfi-studenter med ett intresse för företagande eller ha ett mer allmänbildande mål och 

därmed rikta sig till fler. 

                                                 
109 Källa: projektansökan 
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 Kursen beskrivs av alla informanter innehålla mycket information kring företagande och 

arbetslivs i Sverige. De berömmer innehåll, lärare och externa föredragshållare. Kursen ses som 

nyttig också när det gäller språkinlärningen men en negativ aspekt är att de många gånger inte 

förstår allt som sägs och upplever att de går miste om mycket information. Något som saknas är 

möjlighet till praktik, kanske inte så mycket som en väg till arbete som det ses vara ett led i en 

större insikt i svenskt företagande och en möjlighet att lära sig språket ‖ute i verkligheten‖. 

 Informanterna har alla ambitioner för sitt liv i Sverige men är inställda på svårigheter att få 

arbete. De upplever att det är viktigt för dem att arbeta, både för känslan av att klara sig och att 

ha en meningsfull vardag där de möter andra människor. Möten med människor ses som viktigt, 

både i arbetslivet och i det sociala livet. Interaktionen beskrivs också som vägen in i samhället, 

vägen mot integration. Genom att känna samhörighet med andra känner de sig också delaktiga i 

samhället och den sociala konstruktionen av verkligheten. 

 Språk och integration upplevs vara nära sammanlänkade och vissa gånger tycks informanterna 

ha internaliserat omgivningens tal om språk som nödvändigt för arbete och företagande. Genom 

att lära sig språket och lära sig om Sverige anser de att deras möjligheter till delaktighet vidgas. 

Många gånger talar de också om svårigheter som de har just på grund av att de är invandrare, 

något som också kan ses som en internalisering av omgivningens tal och kategoriseringar. Liksom 

i så många andra sammanhang faller heterogeniteten i begreppet invandrare bort och de faller in i 

en förutbestämd roll som fokuserar på en konstruerad svaghet istället för på de styrkor som varje 

individ har. 
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