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Sammanfattning 
 
 
Syftet med min studie var att beskriva vilka hinder invandrarföretagare möter i 
inom Linköpings kommun. 

För att få ett resultat har jag ställt 4 olika forskningsfrågor om byråkrati, 
skattebestämmelser, myndighetsspråk och vardagsspråk som huvudsyfte. 

Mitt tillvägagångssätt har baserats på 7 intervjuer med personer som har olika 
bakgrund och jobbar inom skiftande organisationer och företag. Som aktörer har 
jag valt Skatteverket, Nulink och Nyföretagarcentrum i Linköping. 

De personer som jag har gjort intervju med heter Susanne Eriksson(företagare), 
Elin Walin (företagare), Ali Reza Ghodoosi(företagare) och Maryam Azmand 
(tidigare företagare). 

 När jag har tittat på resultatet då ser jag ett tydligt och starkt mönster kring 
informanternas uppfattningar om mina indikatorer. 

Om man tittar på myndigheters svar då ser man en tendens kring uppfattning av 
byråkrati, skattebestämmelser samt myndighetsspråk. Jag ser nämligen också att 
det finns tydliga skillnader mellan företagare som är inrikes födda med företagare 
med utländsk bakgrund vad gäller förståelse kring mina frågeställningar. 

 I mitt arbete slås jag av att en informant ser byråkrati som något negativt och 
personer med utländsk bakgrund har svårt att uppfatta myndighetsbyråkrati. 

Jag tycker också att det är intressant att de officiella personerna tycker att 
skattereglerna har blivit enklare medan invandrarföretagare tycker att det är svårt 
med skatteregler. När jag tittar på vardagsspråk som mitt huvudsyfte så tycker 
förstås jag att företagare med utländsk bakgrund bör se det svenska språket som 
nyckel till allting precis såsom språkläraren tycker. Slutligen ser jag ett klart och 
tydligt mönster mellan svenska företagare och invandrarföretagare vilket innebär 
att svenska företagare har lätt att anpassa sig efter gällande regler mot bakgrunden 
av att svenska är modersmål för dem medan invandrarföretagare har problem med 
anpassning till regler och lagar vilket beror på det svenska språket som ett hinder, 
enligt min tolkning. 

Nyckelord: Byråkrati, skattebestämmelser, myndighetsspråk och vardagsspråk. 
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English Summary 
 
The aim of my study was to see which problem faces immigrant 
entrepreneurs in comparison with the Swedish entrepreneurs. 
To reach a result, I have done seven interviews with three organizations and 
four entrepreneurs in Linkoping municipality. 
When I look at the answers from the informants I see a clear tendency as 
concerns the answers from the informants. 
If you look at the answers from the authorities there is a clear tendency as 
concerns the apprehension of bureaucracy, tax regulations and the language of 
the authorities. I also see that there are obvious differences between 
entrepreneurs born in Sweden and entrepreneurs born abroad as concerns the 
understanding of my indicators. In my study I am struck by the fact that one 
informant sees bureaucracy as something negative and informants with a 
foreign background find it hard to understand the bureaucracy of the 
authorities 
I also find it interesting that the official persons think that the tax rules have 
become simpler while entrepreneurs of foreign origin find the tax rules 
difficult. When I look at every day language as my main purpose I am of 
course of the opinion that entrepreneurs with foreign background should look 
upon the Swedish language as the key to everything which the language 
teacher also says. Finally I see a clear pattern between Swedish entrepreneurs 
and entrepreneurs of foreign origin which means that Swedish entrepreneurs 
find it easy to adjust themselves to rules and regulations and this is because the 
Swedish language is an obstacle in my opinion. 

 
Keywords: Bureaucracy, tax provisions, official language and Swedish 
language. 
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1. Inledning	
 
I Sverige bor mer än 9 miljoner människor.1 Det är ganska många som bor 
i det här landet med utlandsbakgrund och antalet utrikesfödda nådde till 
1,3 miljoner personer i Sverige enligt den statiska centralbyrån (SCB, 
2010).2 När det gäller nyföretagande så är det många företag som startas 
av invandrare i Sverige. Det sägs att det finns cirka85000 företag som 
drivs av personer med utlandsbakgrund i Sverige och de som sysselsätts 
inom olika branscher räknas till cirka 250 000 personer med utländsk 
bakgrund.3 

 
Att starta eget företag är inte bara för att tjäna pengar utan man bör tänka på 
vissa saker bland annat byråkrati, myndighetsspråk, skattebestämmelser och 
särskilt det svenska språket som en utmaning när det gäller kontakter mellan 
personer med utländsk bakgrund och olika myndigheter.  

 
Jag har valt att undersöka ovanstående indikatorer men det betyder inte att det 
inte finns andra viktiga aspekter för undersökning utan för mig handlar de 
indikatorerna om ett aktuellt samt samhällsrelevant ämne som rör personer med 
utländsk bakgrund i ett modernt samhälle som Sverige. 
 
Hade jag valt att fördjupa mig i andra indikatorer som t ex arbetsrätt och 
pensionsregler då behövde jag mer tid samt mer material. Att forska om arbetsrätt 
eller pensionsregler kräver att man har vissa juridiska kunskaper också. 
 För att skapa en bättre förståelse hos mina läsare, vill jag skriva kort om 
byråkrati i min inledning eftersom byråkrati är ett centralt begrepp i mitt arbete 
och det bär ett större sammanhang inom den svenska förvaltningen. 
 
I dagens samhälle betraktas byråkrati som en kontrast till demokrati som en 
negativ definition. En del beskriver begreppet såsom ”krångel”, tröghet”, slöseri” 
samt ”maktfullkomlig”.4 I många länder har kritiken mot byråkrati lett till het 
diskussion i den politiska debatten.5 I den förvaltnings politiska reformideologi 
eller ” New Public Management” säger man att ”det bör slängas på historiens 

                                                            
1 Statistisk årsbok för Sverige 2013: www.scb.se  

2 Tillväxt i företag ledda av personer med utländsk härkomst i Sverige: www.scb.se 
3 3Invandrarföretagande i Sverige:  http://ifs.a.se   
4 Premfors, m.f., s.26 
5 Premfors , m.fl., s.27 
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sophög”. 6  Och en av mina informanter upplever också byråkrati som något 
negativt. Men byråkrati kan användas mera neutralt. T.ex. Martin Albrows tar 
upp sju olika definitioner kring byråkrati bland annat ” rationell organisation”, ” 
organisatorisk ineffektivitet”, ”tjänstemannastyre”, ” offentlig förvaltning”, 
tjänstemannaförvaltning”, ”organisationstyp”, och slutligen” det moderna 
samhället”.7 

 

1.1	 Bakgrund	
 
Ambitionen bakom detta arbete är att underlätta kontakter mellan invandrare 
som startar eget inom Linköpings kommun och å andra sidan de svenska 
myndigheterna med mycket fokus på det svenska språket. Som jag har nämnt 
tidigare att finns det vissa hinder, bland annat det svenska språket vilket gör att 
invandrarföretagare inte kan anpassa sig till vissa regler och lagar och mycket 
specifikt med företags klimat i Sverige. 
Att invandrarföretagare inte kan utvecklas inom näringslivet kan sannolikt leda 
till vissa konsekvenser bland annat att de kommer att känna sig isolerade och 
utanför trots att de är en del av samhället. 

1.2	 Avgränsningar	
Som begränsning har jag valt att avgränsa min studie inom Linköpings 
kommun och ville se vilka hinder som möter invandrarföretagare inom 
Linköpings kommun. Detta beror på att jag själv bor i Linköpings kommun 
och jag har goda kontakter med myndigheter å ena sidan och 
invandrarföretagare å andra sidan. 
En annan anledning till varför jag har avgränsat mitt arbete till Linköping kan 
beror på materialtillgång och tidsplan. Det är mycket lättare att samla material 
till detta arbete med tanke på att intervjupersoner bor också i samma kommun 
vilket innebär att man inte behöver använda stora resurser för att genomföra 
sitt arbete. 

1.3	 Dispositioner	
  Uppsatsens inledning, bakgrund och avgränsningar presenteras i det första 
kapitlet. I kapitel 2 kommer ämnesval, syfte och frågeställningar beskrivas. 
 Vidare förklaras de huvudliga begreppen i samma kapitel. I kapitel 3 diskuteras 
metoddelen . Källmaterial och källkritik diskuteras i kapitel 4 och avslutningsvis har 
jag ägnat kapitel 5 till analysredovisning, resultat, slutsatsen samt vidare forskning.
                                                            
6 Premfors, m.fl., s.27                                                                                                                     
7 Premfors, m.f., s.27 
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2. 	Ämnesval	
Mitt arbete handlar om	 Vad särskiljer invandrarföretagare från svenska företagare 
i Linköpings kommun? 

 
 Detta ämne har jag valt för att jag har tyckt ämnet ha någon form av relevans 
för det svenska samhället och särskilt för linköpings kommun.  
Med andra ord kan man säga att ämnet uppfyller det” utomvetenskapliga 
kriterier” som Teorell Jan nämner i sin bok: att fråga och att svara. 
Teorell menar att ett ämne ska vara betydelsefullt ur ett ” politiskt, ekonomiskt, 
eller ”socialt” perspektiv.8 
Jag vill säga att mitt ämne angå många personer som kallas för invandrare eller 
personer med utländsk bakgrund i det svenska samhället. 
 
En annan orsak till att jag har valt detta ämne kan ses som ett behov att känna till 
hur arbetet går till inom skatteverket och andra organisationer och att lära mig 
regler och lagar inom förvaltningar för att vidare få möjlighet att komma in i 
någon av dessa organisationer efter avslutade studier. 
 
Jag valde detta ämne eftersom man inte har skrivit mycket om 
invandrarföretagare inom Linköpings kommun trots att de är många som är 
verksamma inom olika branscher och framför allt inom restaurang, transporter, 
städning och vård i Linköping. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, s.18 
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2.1	 Syfte	&	frågeställningar	
Syftet med min studie är att undersöka hur det svenska språket påverkar företagare 
med utländsk bakgrund i skillnad till svenska företagare inom Linköpings 
kommun. 

För att komma fram till ett bra resultat har jag ställt följande frågor med fokus på 
det svenska språket som mitt huvudsyfte: 

Huvud fråga: 

• Är det svenska språket ett hinder för invandrarföretagare vad gäller 
regler och lagar kring företagande? 
Delfrågor: 

 

• Hur påverkar byråkrati invandrarföretagare jämfört med svenska företagare 
i Linköping? 

• Vad som är problemet med myndighetsspråk? 
 
• Hur upplever invandrarföretagare resp. svenska företagare 

skattebestämmelser?
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2.2	 Definition	av	huvudsakliga	begrepp	
Det är en princip inom det vetenskapliga arbetet att granska och redovisa viktiga 
begrepp som forskaren vill sprida via någon undersökning och därför är det viktigt 
att definiera nyckel begrepp i en studie för att bli lättförståligt för de som läser 
texten.9 

I ljuset av denna princip vill jag definiera mitt centrala begrepp som är direkt 
kopplat till mina frågeställningar. 

Invandrare 
För första gången i slutet av 1960-talet valdes begreppet invandrare i Sverige 
istället för den gamla definitionen av utlänning. När det gäller det allmänna 
språket brukar man kalla personer som är bosatta i Sverige och har ett utländskt 
ursprung för invandrare.10 
Byråkrati 
För att definiera begreppet byråkrati allmänt och särskilt i samband med 
organisationer eller förvaltning tänkte jag definiera detta begrepp i olika 
sammanhang. Enligt nationalencyklopedin (NE) innebär ordet byråkrati “ 
bureaucratie” på franska och det definieras som” Krati-a välde” på grekiska .11 
Byråkrati definieras också som ett utryck för en organisations rutiner. Med andra 
ord, är begreppet byråkrati tecken på ett förhållande mellan en förvaltning och 
samhället. Det ses ibland som ett slags regelverk också. 
I princip finns det två viktiga aspekter kring byråkrati. Det första handlar om 
byråkrati som en ”organisationsform” och byråkrati som ett verktyg för att styra 
ett system. Detta innebär att byråkratin finns för att styra samhället i samband 
med ”maktposition” och jämsides med demokrati, arbetsmarknad och andra 
normer12. Enligt John Stuart Mill så innebär byråkrati det bäste alternativet till 
ett välfungerande demokratiskt samhälle. 
 

                                                            
9 Torell, Jan & Svensson, Torsten, s.38 
10 Begreppet invandrare-användning i myndigheters verksamhet:http://www.regeringen.se 
 
11 Byråkrati: www.ne.se  
 
12 Byråkrati: www.ne.se  
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Fördelen med byråkratin är enligt Mill de grundläggande principer och 
information som man får från någon organisation. Men den negativa 
beskrivningen av byråkratin hos Mill definieras som ” dödande rutiner”.13  
För att visa en tydlig bild av byråkrati som ett slags makt i det moderna samhället 
vill jag referera till Max Weber som säger att: 

”En fullt utvecklande byråkratis maktställning är alltid mycket stark, och under normala förhållanden är den 
överlägsen. Den ”herre” som byråkratin tjänar befinner sig gentemot förvaltningens skolade byråkrat i samma 
situation som ”dilettanten2 i förhållande till ”fackmannen”.14 
 
 
Myndighetsspråk 
Anledningen till att man använder myndighetsspråk som tjänstemän handlar 
om att förstärka demokratin i samhället och det handlar också om att bygga 
upp en hög grad av förtroende mellan statliga organisationer och medborgarna. 
Meningen är att minska onödiga kostnader men också att spara tid. 
Enligt förvaltningslagen (1986:223) gäller att myndigheter som jobbar inom 
förvaltningen skall kunna uttrycka sig på ett lättförståeligt sätt så att 
medborgarna ska kunna förstå den myndighet som man pratar med. 
Det står också att medborgarna ska ha möjlighet att ha kontakt med 
myndigheterna på ett enkelt sätt. Som facit i hand har man verksförordningen 
med nummer (1995:1 322).15 
För att komma till en tydligare beskrivning kring begreppet myndighetsspråk så 
tänkte jag att ställa en fråga till (Majvor wren) som är verksam inom 
skatteverket och har varit en av mina informanter. 
Vad innebär myndighetsspråk? 
 
”Skatteverket har riktlinjer för språk som beskriver skatteverkets grundläggande hållning till språk 
och språkfrågor. Syftet med riktlinjen är i första hand att skatteverket ska följa språklagen. Enligt 
språklagen ska det offentliga språket vara vårdat, enkelt och begripligt”. 16  
 
Språk 

Språk är ett medel för att människan ska kunna kommunicera med varandra i tal 
och skrift.17 

                                                            
13 Byråkrati/ Nationalencyklopedin: www.ne.se  
 
14 Premfors, m.fl., s.41 
15 Klarspråk- för en vårdad, enkel och begriplig svenska: www. sprakradet.se 
16 Direkt citat från min informant: Majvor Wren den 14.11.2013 
17 Språk: www.ne.se  
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 När det gäller det svenska språket så räknas det som ett officiellt och nationellt 
språk och det är också modersmål för många människor i det svenska 
samhället. 
År 2009 lagstiftades i Sverige att det svenska språket är huvudspråk i landet och 
på det här sättet har berörda organisationer inom förvaltningar skyldighet att 
arbete för det svenska språket på ett tillfredsställande sätt. 

3. 	Metod	
 

Jag valde att besvara mina frågeställningar genom sju intervjuer relevanta för 
min studies syfte. Syftet med intervjuerna har varit att undersöka hur 
invandrare resp. svenska företagare upplever byråkrati, myndighetsspråk, 
skattebestämmelser och specifik det vardagliga språket som huvud syfte. 
 

3.1	 Explorativ	undersökning	
Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning av explorativ karaktär. 
Anledningen till att jag har valt den explorativa undersökningen beror på att man 
använder denna form av undersökning när ett problem inte känt för allmänheten 
eller det inte finns tillräcklig med kunskap om det.18 
Poängen med explorativ undersökning är att man har större möjlighet att samla 
information med stöd av någon teknik. Min teknik för att samla kunskap och 
information kring mitt huvudsyfte och övriga frågor är intervjuer.  
Runa Patel menar att den explorativa studien är mycket passande med intervjuer. 
Vidare menar Patel att denna typ av undersökning används när en problembild inte 
känt tidigare.19 
 
 
 
En annan anledning till att jag valde intervjuer var att denna form kunde passa 
till mitt arbete. Via denna metod kan man få direkta svar från informanten. 
Denna metod leder till öppna svarsmöjligheter vilket innebär att informanten 
kan framföra sin åsikt på ett bättre sätt och kan vara relevant för mina 
frågeställningar. 

Esaiasson menar att vid en frågeundersökning vänder man sig till någon typ av 
datainsamlingsmetod. Han nämner exempelvis intervjuer, telefonsamtal eller 
                                                            
18 Patel, Runa& Tibelius, Ulla, s.53 ff 
19 Patel& Tibelius, s. 53 
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enkäter. Han påpekar vidare att fördelarna med intervjuer är större än nackdelarna. 
Detta innebär att man har större möjlighet att “kombinera” insamlingsmetoder 
inom ramen för samma undersökning. Detta kan handla om att det inte finns någon 
utmaning om man vill byta metod under pågående arbete eller att byta metod 
mellan valda utfrågningar osv.20 

Esaiason påpekar på kostnader för olika typer av intervjuer och han menar att en 
nackdel med personliga intervjuer är att den är dyrare än postenkäter eller 
telefonintervjuer men han hävdar också att personliga intervjuer är betydligt 
billigare än en riksrepresentativ undersökning om man vill beställa från ett 
opinionsinstitut.21 

 Kostnaderna för mig som har genomfört min studie med flera personer i samma 
kommun har inte varit så höga med tanke på att jag själv också bor i samma 
kommun men ändå har det kostat mig lika mycket tid. Vidare anser Esaisson att det 
billigaste valet är att sända ut “webbenkäter”. Fördelen med en sådan intervju är att 
geografiskt avstånd inte kan ledda till något hinder och verktyget som man använder 
för att “tillgå” kostar ingenting.22 

Men jag vägrade att använda mig av enkäter med tanke på svarsfrekvens som 
Esaiasson tar upp i sin bok. Han menar att det är ganska många personer som visar 
intresse för intervjuundersökningar mer än vad de gör för postundersökning och i 
samband med enkäter. 

 Anledning att man hanterar på detta sätt beror på att det är lättare an glömma bort 
eller slänga bort enkäten i papperskorgen än att strunta i en intervju via telefon eller 
hembesök.23 

Jag har valt att genomföra en semi- strukturerad intervju. Varför jag valde denna 
form berodde på att samma frågor ställde jag till mina informanter. 

 Jag valde att inte använda den öppna formen av intervju eftersom det kunde bli 
problematiskt och gjorde att man kunde få svårt att svara på samma frågor vid 
mina intervjuer med mina informanter. 

Anledning att jag valde bort även den strukturerade formen berodde på att jag inte 
ville missa intressanta exempel och föreställningar från informanterna.  

                                                            
20 Esaiasson, m.fl. 232 
21 Esaisson, m.fl, s.233 
22 Esaisson, m.fl., s.234 
23 Esaisson, m.fl, s.235 
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3.2	 Kvalitativ	studie	
I min studie har jag använt mig av en kvalitativ studie av formen explorativ 
undersökning istället för kvantitativ genom att intervjua några personer. 
Kvalitativ studie beskrivs som ett” tillvägagångssätt” som gör att flera 
analysenheter studeras på ett likvärdighetssätt.24 

 
Hade mitt arbete handlade om innehållsanalys i form av skriftlig, bildmässig 
eller analys av diagram då skulle jag gärna använda mig av kvantitativ med tanke 
på att den baseras på likvärdiga data som kan analyseras med hjälp av siffror.25 
Mitt arbete är beskrivande eftersom denna studie hjälper till att svara på frågor 
som bygger på hur, vilka, vem osv. I denna studie har jag framför allt använt 
mig av hur och vilka. Vidare kan man säga att via intervjuer går det att ta reda 
på varför det har gått bra för den ena företagaren men inte för den andra. För att 
fokusera mig på frågorna och svaren så har jag spelat in intervjuer på en 
diktafon. 
              

3.3	 Studiens	kvalitet	
 Validitet och reliabilitet 

I mitt arbete har jag strävat efter att komma till en fungerande validitet som 
Esaiasson nämner i sin bok, Metodpraktikan. Det innebär att validitet i min 
studie baserar på svaren som jag har fått från mina informanter vilket är 
relevant med min frågeställning eller mitt syfte. 
 
Reliabilitet avser om jag har gjort mitt arbete på ett tillförlitligt sätt då vill jag 
säga att mitt arbete är baserat på svar från informanter och kursmaterial och 
andra källor som jag har använt.  
Om vi antar att validitet i mitt arbete handlar om invandrarföretagare just i 
Linköpings kommun då gäller att jag har använt rätt sak vid rätt tillfälle. 

 

 

                                                            
24 Esaiasson, m.fl., s.210 
25 Esaisson, m.fl.., s.197         



8 
 

	3.4	 Strategi	och	design		
Mina intervjuer bygger på 7 personers arbetslivserfarenhet. Mina informanter har 
olika bakgrund vad gäller yrkeslivserfarenhet.  För min studies syfte så har jag 
valt 7 personer med svensk och utlandsbakgrund. 
 
 Personer som jag har intervjuat är inte mina anhöriga med tanke på vetenskaps 
relation. 
Jämlikhet är viktigt och därför har jag valt 4 kvinnor och tre män till min studie 
men min fokus ligger fortfarande på företagare med utländsk bakgrund samt 
företagare med svensk bakgrund. 
 

 

 

 

 

 

4. Källmaterial&	källkritik	
Mitt huvudsakliga källmaterial i mitt arbete består av intervjusvar från 
mina informanter men jag har också använt mig av övrigt källmaterial för 
att belysa min studie i ett större sammanhang. 

4.1	 Källkritik:	
Mycket konkret vill jag bedöma att källor som jag har använt under mitt arbete är 
äkta och de uppfyller den klassiska källkritiken: 

Enligt Esaiasson så är källkritik ett verktyg för samhällsvetare som jobbar 
med beskrivande frågeställningar som baserar på vad, hur, vad, vem osv. 26 
För att se att någon text är sann eller har trovärdighet bör texten möta den 
klassiska källkritiken som består av fyra olika regler.27 
 

De fyra reglerna kallas för: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.28 

                                                            
26 Esaisson m.fl., s. 278 
27 Esaisson, m.fl., s. 279 
28  Esaisson, m.fl., s.279 
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För att förstå de reglerna har man valt att beskriva dem i en formell: Ädel-Ost= 
Äkthet, Oberoende, Samtidighet, Tendens.29 

 

Äkthet handlar om grundläggande krav som visar att en studie eller arbete är 

”äkta”.30 

 Man måste visa att information som man har fått från informanterna är inte falska 
vad gäller källmaterialen.31 

Oberoende handlar om en text är tillförlitlig eller inte. T.ex. kommer min studie 
som jag har gjort att betraktas som tillförlitlig eller oberoende av mina läsare?32 

Samtidighet kräver att man har genomfört sitt arbete under en bestämd tid för att 
undvika ”memoarskildringar” i arbetet.33 Det handlar om tilltrohet av det som man 
har skrivit. Jag måste visa på något sätt t.ex. att jag har gjort intervju med mina 
informanter precis enligt de tiderna som stått i min tidsplan och inte senare då 
kommer blir svårt för mig att bli tilltrodd av mina läsare. 

 
Tendens hjälper till att se att i vilken miljö man har genomfört sitt arbete. 
Denna kriteriet testar och bedömer berättarens påstående vad gäller 
”sanningshalten” och ” icke- beroende i en studie.34 
När det gäller kursmaterialen som jag har använt är det material som är relevant 
till mitt syfte och de är tillförlitliga källor inom statsvetenskap. 
 

 

I syftet att visa siffror om invandrarföretagare i Sverige, har jag använt mig av 
den statistiska central byrån (SCB) som har ansvar att samla, samordna och 
sprida och även överlämna statistiska uppgifter både globalt och nationellt.35 
Orsaken att jag har använt mig av regeringens hemsida beror på att regeringen 
brukar beställa äkta och riktiga material.  

                                                            
29 Esaisson, m.fl., s.279 
30 Esaisson, m.fl., s.282 
31 Esaisson, m.fl., s. 282 
32 Esaisson, m.fl., s.283 
33 Esaisson, m.fl, s. 284 
34 Esaisson, m.fl., s. 285 
35 SCB: www.scb.se 
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Nationalencyklopedin ses som ett svenskt uppslagsverk som består av 20band 12 
700 sidor med 170 000 uppslagsord samt 100 miljoner tecken.  Bakom banden 
står förlaget Bra Böcker AB.36 
 
För att titta lite närmare på invandrare som har startat eget ville jag använda 
mig av www.ifs.a.se 
Denna förening startades 1996 i Sverige för att stötta personer med utländsk 
bakgrund i syfte uppmuntra att våga och starta eget företag. 
 
IFS har skrivit, forskat och spridit många rapporter kring invandrarföretagare 
som är verksamma i Sverige. 
Organisationen är den enda aktör som är förebild för mångfalden och rådgivning 
till de som vill starta eller redan startat företag och de kan hjälpa 
invandrarföretagare på flera språk vilket är positivt enligt min tolkning. 
 
I samband med förtroende för föreningen så finns IFS priset som delas ut sedan 
1999 och för att priset existeras och skyddas så står kungen (Carl XVI 
Gustav16) bakom priset sedan 2000.37 

 

 

 

4.2	 Urval	&	Informanterna	
Först valde min studiefråga och sedan fick jag kontakt med lämpliga personer 
som kunde svara på mina frågor. Som urval valde jag 3 aktörer (skatteverket, 
Nulink och nyföretagarcentrum i Linköping). Samtliga organisationer är 
verksamma inom linköpings kommun. 
 
Sedan valde jag två företagare med utländsk bakgrund och två svenska 
företagare som var lämpliga till mitt syfte. Orsaken att jag valde olika personer 
var för att få olika svar gällande min studie. 
 

                                                            
36 Vårt uppdrag är att sprida kunskap: www.ne.se 
37 Om IFS- internationella företagarföreningen i Sverige: www.ifs.a.se 
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Jag har bestämt mig att kalla intervjupersoner för informanter istället för 
respondenter med tanke på att jag var intresserad av kunskap kring mitt 
huvudsyfte. 
 
	

5. Analysredovisning	

5.1	 Tematisk	analys	av	mina	indikatorer	
Att undersöka just om skillnader mellan företagare med utländsk bakgrund och 
företagare med svensk bakgrund är inte så lätt och det kräver goda resurser och 
kanske är kostnadsamt för min del. 

 För att genomföra min studie så har jag valt att använda mig av 4 olika indikatorer 
i samband med samtliga intervjuer med valda informanter i detta arbete med mer 
fokus på språket. Detta har jag gjort för att se om det finns något mönster mellan 
personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund vad gäller 
förståelse och anpassning kring mina indikatorer och särskilt det svenska språket. 

Jag har återgivit informanternas svar under 4 indikatorer som inte är främmande 
med mina frågeställningar eller min intervjuguide. 

	

5.2	 Hur	 påverkar	 byråkrati	 invandrarföretagare	 jämfört	 med	
svenska	företagare	i	Linköping?	

 
En av mina informanter som har arbetat länge inom skatteverket tycker att det har 
funnit byråkrati tidigare men nu förtiden har det minskat om man vill jämföra just 
skatteverket med hur det var för tio år sedan. Informanten hävdar vidare att 
kontakter och särskilt de skriftliga och muntliga delarna kommer att bli bättre i 
framtiden men en annan informant som jobbar inom Nyföretagarcentrum i 
Linköping har en positiv uppfattning kring skatteverket. 
 
 Denna person anser att skatteverket fungerar bättre än tidigare. Vidare nämner 
informanten skatteverkets hemsida som ett exempel att den har utvecklats till ett 
bra verktyg eller ” lösning orienterade”.  
 
Språkläraren hävdar att hon inte upplevt någon byråkrati inom skatteverket men 
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hon beskriver begreppet byråkrati ” som ett negativt”. Trots det känner hon sig 
nöjd med skatteverkets service. 
 
En annan informant som är verksam på NuLink i Linköping ser inte 
skatteverket som en byråkratisk myndighet utan han rekommenderar att 
företagare ska kunna lära sig det byråkratiska språket istället. Enligt denna 
person är skatteverket väldigt modern organisation vilket innebär att 
organisationen vill ha att man ska göra allt via nätet för att minska manuella 
ärenden samtidigt kan minska pappers arbete inom skatteverket. 
 
Rådande byråkrati inom skatteverket har ägaren till kolgrillen inte mycket att 
berätta utan han tycker att det är för mycket papper ibland och det känns 
krångligt och ibland blir för mycket för onödan . 
 
Vad gäller byråkrati och pappersarbete inom skatteverket så säger en kvinna som 
har bedrivit Maryamscattering i Linköping att det är svårt att fylla i skatteverkets 
blankett och förstå deras regler men hon berättar att hon har fått rimligt stöd från 
Nyföretagarcentrum i Linköping.  
 
Enligt denna informant så är det inte lätt för en kvinna som kommer från andra 
delen av världen att förstå skatteverkets byråkrati samt rutiner på samma sätt som 
en svensk som är född i Sverige. En annan företagare som är född i Sverige har 
inte upplevt byråkrati inom skatteverket på det sätt som andra kvinnan med 
utländsk bakgrund hävdar, utan hon har en positiv bild kring skatteverkets och 
tycket att ” svenskarna är vana med förvaltnings regler och särskilt med 
skatteverket”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	



13 
 

5.3	 Hur	 upplever	 invandrarföretagare	 resp.	 svenska	 företagare	
skattebestämmelser?	

 
Informanten som har en lång erfarenhet av samarbete med företagare med olika 
bakgrund säger att en del av företagare som har registrerat via skatteverket har 
utländsk bakgrund. När det gäller skattebestämmelser så beskriver reglerna Så 
här: 
“Skatteverket skiljer inte på invandrarföretagare med svenska företagare utan 
skatteregler är lika för alla”. För att bygga upp en bro mellan 
Nyföretagarcentrum och företagare som besöker de för rådgivning så har 
organisationen 4 träff med skatteverket om året. 
 
Via dessa kontakter får man tillräcklig med kunskap. Vidare och för att 
nyföretagare ska komma igång med skattebestämmelserna det bästa sättet så har 
Nyföretagarcentrum en strategi att bjuda varje företagare på en timme 
rådgivning om bokföring nämligen. 
 
 Å andra sidan berättar språkläraren väldigt kort att hon inte ser på 
skattebestämmelser som något besvärligt utan hon var nöjd med reglerna. 
Dessutom säger läraren att ” skattebestämmelser för mig som född i Sverige är 
lättförståeligt”.  
 
För att se hur upplever svenska förvaltningen just skattebestämmelser så vill jag 
hänvisa till ett citat från Michael Nyden som jobbar inom NuLink i Linköping. 
“Det är inte skattebestämmelser som är krångliga utan för att förstå skatteregler 
så bör man kunna både IT samt det tekniska språket” Vidare berättar ägare till 
kollogrillen i Skäggetorp att skattebestämmelser inte varit några hinder för 
honom med tanke på att han har läst 20 poäng ekonomi på universitet och han 
har jobbat en del med siffror och bokföring innan han startar sitt eget företag.  
 
Som en poäng rekommenderar han att invandrare bör läsa mer om lagar och 
bestämmelser kring företagare och fortsätter så här” Invandrare företagare måste 
vara väldigt noggranna med alla lagar och bestämmelser eftersom man kan 
missa vissa saker som kan kosta en del pengar för en företagare”. 
 
 En annan informant som har goda kontakter med skatteverket tycker att det är 
bra att betala skatt men ibland blir det för mycket trots det anser hon att det är 
viktigt att kunna om moms och skatten bland annat. 
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 Kvinnan som står bakom ett företag inom vården berättar att hon inte kommer 
ihåg vilka hinder hon har haft när hon startade eget men hon kommer ihåg hur 
mycket hjälp hon har fått från skatteverket kring skattebestämmelser. Att vara 
företagare som kvinna är en plus för henne vad gäller kontakter med 
myndigheterna inom skatteverket. 
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	5.4	Vad	som	är	problemet	med	myndighetsspråk?	
 
Avseende myndighetsspråk hävdar min informant inom skatteverket att de har” 
riktlinjer” gällnade det språket som man använder inom skatteverket vilket 
innebär att riktlinjer visar vilka grundläggande “hållning” bör man ha till 
myndighetsspråk. För skatteverket är riktlinjen så viktigt för att det rör sig om 
“språklagen”. 
 
 Informanten poängterar att det offentliga språket ska vara lättförståeligt för alla 
enligt lagen. För en av mina informanter inom Nyföretagarcentrum är 
myndighetsspråk självklart. Han berättar att det har förekommit att företagare 
med utländsk bakgrund kommer till dem och han ser ett hinder att de inte kan 
förstå myndighetsspråk och detta problem leder till att de personer inte kommer 
att förstå det språket som används nämligen inom förvaltningen. 
 
 Hos en annan informant inom NuLink i Linköping handlar myndighetsspråk inte 
om dialog mellan två personer eller redundans utan det finns en fråga och den 
frågan ska man begripa och du kan inte fråga om. Han hävdar vidare att 
myndighetsspråk inte gäller bara skatteverket utan det gäller alla myndigheter i 
Sverige. 
 Denna informant påstår att om man som företagare med utländsk bakgrund inte 
kan behärska det tekniska språket då har man allt svårt på en gång. För honom 
som jobbar inom en statlig organisation är myndighetsspråk ” tekniskt, tyngt och 
fullt med speciella ord”. 
 
 Slutligen tycker han att det svenska språket som man ska behärska som 
företagare består av en blandning av ekonomi språk och myndighetsspråk. 
Språkläraren som kan myndighetsspråk på ett avancerat sätt har inte några 
problem med detta språk utan hon tipsar att företagare med utländsk bakgrund 
ska försöka att lära sig myndighetsspråk innan de startar företag.  
 
Hon rekommenderar även att både skatteverket och Linköpings kommun ska 
hjälpa företagare med utländsk bakgrund att lära sig myndighetsspråk på ett 
lättförståeligt sätt. Den som bedriver kollogrillen berättar att han inte hade stora 
problem med myndighetsspråk på grund av att han hade läst på universitet och 
han hade jobbat några år innan han startade sitt företag vilket innebär att 
myndighetsspråk inte har varit speciellt svårt för honom. 
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 Medan för informanten som står bakom Maryamscattering har myndighetsspråk 
varit ett svårt språk för henne men hon säger att det inte är omöjligt att lära sig 
detta språk om man har intresse. En annan företagare som har svenska som sitt 
modersmål har inga problem med myndighetsspråk heller. 
 
 

	

5.5	Är	det	svenska	språket	ett	hinder	 för	 invandrarföretagare	vad	
gäller	regler	och	lagar	kring	företagande?	

 
 

Enligt min informant inom skatteverket så jobbar man hårt för att ge en 
“likvärdig” service till alla utan att man tänker på vilket språk man talar. För att 
göra rätt så får alla samma möjligheter hävdar informanten. Detta gäller både 
muntlig och skriftligt information inom skatteverket. 

 I syftet att alla ska förstå skatteverkets regler så finns det information på deras 
webbplats på flera språk bland annat svenska, finska, jiddisch, samiska, arabiska, 
kurdiska, persiska, bosniska, serbiska m.m.  

 
Trots allt så är det svenska språket inte lätt för en del företagare med utländsk 
bakgrund. Som bevis hävdar VD inom Nyföretagarcentrum att det kommer 
ibland företagare med utrikesfödd bakgrund till dem med tolk. Det är därför är 
han inte 100 % säker att den personen som kommer i kontakt med dem via en 
tolk kommer att få rätt kunskap vad gäller ” ekonomiska termer”. 
 
 Han berättar att en del företagare med utländsk bakgrund har väldigt bra 
affärside men eftersom de inte kan det svenska språket så hänvisar 
Nyföretagarecentrum de här personerna till Internationella Företagarförening i 
Sverige (IFS) som ett inbytte avtal med ALMI. Så rekommenderar informanten 
att man som företagare med utrikesbakgrund ska lägga mycket tid och energi för 
att lära sig svenska på ett bra sätt. 
 Det svenska språket för språkläraren är nyckeln till allt. Hon förslår att man som 
företagare med en annan bakgrund ska kunna svenska i muntligt och skriftligt 
om man vill lyckas som företagare. Hon påpekar att invandrarföretagare bör 
försöka att utrycka sig rätt t.ex. att kunna använda rätt ord och ha korrekt 
ordföljd. För att bedriva verksamhet ska man vara tydlig i sitt budskap och vara 
seriös. 
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 För att fånga kundernas intresse kring din/dina produkter så finns det bara en 
väg och denna väg är det svenska språket, tycker språkläraren. 
En annan informant inom NuLink är att det borde vara bra om man kunde ställa 
krav på företagare med utländsk bakgrund för att lära sig ” ekonomisk språk” på 
Svenska.  
I anknytning till detta förslag kritiserar han Svenska för invandrare(SFI) och han 
anser att de som bedriver programmet SFI inte skiljer på individers kompetens 
och det känns konstigt för honom när man tvingar en teknologi doktorand att 
sitta i samma system med en analfabet person. 
 
 Vidare följer han språklärarens spår att man som företagare med utländsk 
bakgrund ska prata svenska på ett rätt sätt innan börjar starta eget. I 
överensstämmelse med vad språkläraren och andra informanter har sagt om det 
svenska språket så håller ägaren till Maryams catering med om att Svenska är 
viktigt om man vill komma in i det svenska samhället och hon tycket att det finns 
bara en väg för att komma in och denna väg är att lära sig det svenska språket rätt 
från grunden. 
 
 Vad gäller svårighet kring svenska bland invandrarföretagare så påpekar hon på 
ett område som Skäggetorp där bedrivs flera företag med utländsk bakgrund och 
hon tycker att de flesta har svårt att behärska det vardagliga språket på ett rätt 
sätt, vilket är en utmaning att inte förstå viktiga regler och lagar som rör 
företagare i Sverige. 
 
 Enligt en annan informant som är verksam inom vården anser att det svenska 
språket är ett verktyg som underlättar kontakter mellan företagare samt kunderna 
men trots det så hävdar hon att det är svårt att förstå och klara av vissa moment, 
t.ex. att fylla i “formulär” även på svenska som modersmål.  
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6. 	Resultat		
Syftet med min studie har varit att undersöka fyra olika indikatorer bland annat 
byråkrati, skattebestämmelser, myndighetsspråk och vardagsspråk som 
huvudsyfte. Undersökning visar att jag har fått svar på mina frågor som är 
relevanta med mitt syfte. Jag är väldigt nöjd med det resultaten som jag har fått i 
min studie. Jag har nått till det syfte som jag hade strävat efter i min forskning. 
Med andra ord har jag försökt att se om det svenska språket har varit hinder 
för invandrarföretagare att inte utveckla på samma sätt som födda i Sverige. 
När jag har tittat på resultat då ser jag ett starkt och tydligt mönster kring 
detta. 
Min studie har även visat att de som har sitt ursprung i Sverige tyckte att 
skatteverket har fått bättre rutiner än för tio år sedan medan de som har utländsk 
bakgrund tycker att det var fortfarande krångligt med skatteverkets byråkrati. 
Men de var också ganska nöjda med servicen inom skatteverket. 
Enligt Michael Nyden på NuLink i Linköping så har svenskarna en ” hög 
skattemoral”. 
Resultatet har visat att mina informanter som har svenskt bakgrund hade bättre 
förståelse kring skattebestämmelser. De betraktade inte de reglerna som 
besvärliga utan de var införstådda att man ska betala skatten som en plikt. 
Å andra sidan, tycker mina informanter med utländsk bakgrund att det är okey 
med att betala skatten men det var för mycket skatt. 
 
De som är födda i Sverige ser myndighetsspråk som självklart. De tyckte att 
myndighetsspråk är ett språk som behövs för att kunna följa regler och lagar 
medan de utrikesfödda tyckte att det var svårt med myndighetsspråk. 
Enligt min forskning så är det svenska språket som betyder mycket för alla 
som kommer till Sverige och naturligtvis är det också viktigt för företagare. 
 
  
En av mina informanter med utländsk bakgrund kunde inte se det vardagliga 
språket som ett stort hinder eftersom han har studerat på akademisk nivå 
medan en annan informant som är en kvinna har haft svårt med språket. 
Jag ser nämligen att det finns tydliga skillnader mellan företagare som är 
inrikes födda med företagare som är av utrikesfödda vad gäller förståelse 
kring byråkrati inom skatteverket, skattebestämmelser, myndighetsspråk samt 
det vardagliga språket. 
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Jag själv är också utrikesfödd och jag ser att om man vill att företagare med 
utländsk bakgrund ska utveckla i Linköpings kommun då rekommenderar jag att 
kommunen prioriterar de personerna att de ska lära sig myndighetsspråk, 
ekonomi språk och det vardagliga språket på ett annat sätt än det klassiska sättet 
som kommunen håller på under många år. 
Detta är viktigt för att det kan leda till mer tillväxt för vår kommun om man 
kunna regler, lagar och det ekonomi språket framför allt. 

	

	

	

	

	

6.1	 Slutsats		
Vad är det som jag har kommit fram till? 

Jag har kommit fram till att byråkrati är negativt för språkläraren. Vidare menar 
en av mina informanter att byråkrati har minskat inom skatteverket under de 
senaste åren. En annan person med utländsk bakgrund anser att det blir för mycket 
för onödan.( se bild 1 i punkt 5.4) 

När det gäller skattebestämmelser så har jag uppfattat att en del tycker att det är 
krångligt medan en annan del tycker att skattebestämmelserna är lättförståeliga 
och är lika för alla. ( se bild 2 i punkt 5.4) 

Om vi går vidare till myndighetsspråk så visar sig att det är självklart, språkslagen 
och riktlinje för skatteverket men å andra sidan uppfattar man att detta språk inte 
är tillräckligt lätt för visa personer med utländsk bakgrund. 

Jag kan också nämna att även folk som född i Sverige kan ha problem med 
myndighetsspråk.( se bild 3 i punkt 5.4) 

I slutsats diskussionen vill jag återknytta mig till mitt huvudsyfte och jag vill se 
om jag har uppnått mitt syfte: 

Är det svenska språket ett hinder för invandrarföretagare vad gäller regler och 
lagar kring företagare? 

Resultatet visar att det svenska språket har varit ett hinder mot bakgrund av mina 
informanters uppfattningar. Det visar att vissa företagare med utländsk bakgrund 
använder sig av tolk i samband med sina kontakter med olika myndigheter. 
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Vidare har jag kommit fram till att skatteverket erbjuder en likvärdig service 
avseende det svenska språket.  Generellt har jag kommit fram också att det 
svenska språket är nyckel till allting.( se bild 4 i punkt 5.4) 

Jag själv är också utrikesfödd och jag ser nämligen att det svenska språket inte 
är så lätt när man skriver uppsats. Men hur som helst kan jag se ett behov att 
företagare med utländsk bakgrund ska utveckla vad gäller det svenska språket.  
För mer etablering inom arbetsmarknaden rekommenderar jag att Linköpings 
kommun prioriterar de personerna att de ska lära sig myndighetsspråk, ekonomi 
språk och det vardagliga språket på ett annat sätt än det klassiska sättet som 
kommunen håller på under många år. 
Slutligen vill säga att kan man det svenska språket då kan man också 
myndighetsspråk och skattebestämmelser på ett bra sätt. 

 

	

	

6.2	Sammanfattning	av	resultat		
För att visa upp en konkret bild av informanternas uppfattningar om mina 
indikatorer tänkte jag att sammanfatta deras uppfattningar såväl deras 
föreställningar på följande sätt: 

Ett negativt begrepp enligt 
språkläraren med svensk 

bakgrund
Minskat under de senaste 
10 åren inom skatteverket

Manuella ärenden minskat 
inom skatteverket enligt en 
myndighet inom NuLink

Ibland blir för mycket för 
onödan 

Byråkrati
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Lika för alla Ej besvärligt för personer med 
svensk bakgrund

lättförståeligt Besvärligt för personer med 
utländsk bakgrund

Skattebest
ämmelser

 

Språkslagen &riktlinje Självklart för personer med 
svensk bakgrund

Varit svårt för  en kvinna med 
utländsk bakgrund

Ej varit svårt för en företagare 
med utländsk bakgrund

Myndighets
språk
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Likvärdig service för alla  enligt 
Majvor Wren inom skatteverket

Vissa tolk som kommer med 
företagare med utländsk bakgrund 

kan ej ekonomiska termer

Det svenska språket är nyckel till 
allting

Att kunna svenska är väldigt 
viktigt  för företagare med 

utländsk bakgrund

Vardagsspråk

 

 

 

 

6.3Vidare	forskning	
 Min vilja var i början att fortsätta och fördjupa min studie kring företagare 
med utländsk bakgrund i framtiden men nu har jag ångrat mig på grund av 
olika faktorer. Min erfarenhet har visat att det inte är ett behov för mig att 
jobba vidare med en sådan typ studie utan jag kommer att undersöka andra ämne 
inom annat område istället. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till mina informanter 

Hej XXX 

Mitt namn är Heshmat Khosrawi och jag läser min andra termin statsvetenskap på 

Linköpings universitet. 

Jag håller på med min B- uppsats under pågående termin som handlar om 
invandrarföretagare utifrån byråkrati, skattebestämmelser, myndighetsspråk 
vardagsspråket. 

Jag blir tacksam om du kan svara på några frågor som tar ca/30 minuter. 

Det här är så att jag har tänkt intervjua dig på plats och spela in intervjun medan 
jag antecknar om det känns okey för dig. 

Om du vill ha att jag ska intervjua dig på ett annat sätt, så du får gärna nå mig via 
0700- 

00 00 00. 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Heshmat Khosrawi vid Linköpings universitet 

 

Bilaga 2: inspelningar 

Intervjuer: 

IP A(2013-10-08) 

IPB(2013-10-12) 

IP C(2013-11-18) 

IP D(2013-11-22) 

IP E(2013-11-25) 

IP F(2013-11-26) 

IP G(2013-11-29) 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Skatteverket: 

1.   Vad har Skatteverket för uppgift överhuvudtaget? 

2.   Hur ser ni på invandrarföretag i allmänt och särskilt i Linköpings kommun 
avseende skattebestämmelser? 

3.   Vad bör ett företag tänka på innan att komma i kontakt med skatteverket? 

4.   Vad innebär myndighets språk? 

5.   En del invandrarföretagare tycker era regler är besvärliga. Hur kan stämma ett 
sådant antagande? 

6.   Hur bemöter ni invandrarföretagare jämförande med svenskföretagande? 

7.   Upplever ni att ni är byråkratiska? 

8.   Vilken roll har det svenska språket för invandrarföretagare rådande kontakter 
med myndigheter och särskilt skatteverket? 

9.    Hur fungerar nya skatteregler för att minska svarta pengar inom 

Invandrare och svenska företagande? 

10. Företag som går i konkurs i Linköping skyler eller klagar på skatteverket. 
Varför gör de det? 

11. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga3: Nyföretagarcentrum-Linköping 

 

1.  Vad gör nyföretagarcentrum i Linköping? 

2.  Hur hjälper ni nyföretagare? 

3.  På vilket sätt bemöter ni invandrarföretagare resp. svenska företagare? 

4.  Vad krävs för att ett företag ska lyckas? 

5.  Hur jobbar ni med att informera nyföretagare om skattebestämmelser? 

6.  Hur upplever ni begreppet byråkrati inom skatteverket? 

7.  Hur fungerar det svenska språket kring kontakter och marknadsföring vad 
gäller invandrarföretagare? 

8.  På vilket sätt bidrar invandrarföretagare till tillväxt i Linköping? 

9.  Är det något som jag har glömt att ställa till dig? 

Bilaga3: NuLink – Linköping 

1. ”Linköping är staden där idéer blir verklighet, Hur stämmer visionen med 
verkligheten vad gäller invandrarföretagare? 

2. Varför finns det NuLink i Linköping? 

3. Hur ser ni på invandrarföretagare i Linköping? 

4. Vilka medel rekommenderar ni för att invandrarföretagare ska 

Starta eget? 

5. vilka svårigheter finns det vad gäller regelverket? 

6. Hur viktigt är det svenska språket för personer med 

Utländsk bakgrund? 

7. vad händer om någon inte kan språket? 

8. Hur står andel står invandrarföretagare för av den tillväxten i Linköping? 

9. Upplever ni på något sätt, vissa skillnader mellan invandrarföretagare resp. 
svenska företagare? 
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10. ” Pappers exirces” . Är det mycket papper inom skatteverket? Jag menar om 
det finns byråkrati hos skatteverket? 

11. vad har nio för samarbete med skatteverket samt Nyföretagarcentrum i 
Linköping? 

12. Vad har ni för rekommendationer för att invandrarföretagare kan leda till 
lönsamhet eller mer tillväxt i Linköpings kommun? 

13. Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga4: Språkkonsult 

 

1. Varför startade du ditt eget företag? 

 

2. Hur upplevde du lagstiftning kring nyföretagande? 

 

3. Vilka svårigheter upplevde du? 

 

4. Hur gick det? 

 

5. Tycker du att skattebestämmelser var rimliga? 

 

6. Hur tycker ni gällande byråkrati inom skatteverket? 

 

7. Har du ändrat inriktning på ditt företag? 

 

8. Känner du dig nöjd eller missnöjd? 

 

9. Hur viktigt är det svenska språket för invandrarföretagare? 

 

10. Tror du att det finns skillnader mellan svensk företagare jämfört med 
invandrarföretagare vad gäller myndighetsspråk? 
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11. Är det något som du vill lägga till? 

 

Bilaga 5: kol & Grillen Skäggetorp 

 

1.    Varför startade du ditt eget företag? 

2.   Hur gick det till? 

3.   Vilka svårigheter har du haft? 

4.   Vad fick för stöd från nyföretagarcentrum & NuLink i linköping? 

5.   Hur upplevde du skattebestämmelser? 

6.   Hade du som en invandrarföretagare några problem med myndighets språk? 

7.   Hur fungerar det svenska språket som en företagare i Sverige? 

8.   Vad händer om man (invandrarföretagare) inte kan det svenska språket? 

9.   Hur bemötte du dina kunder? Var de nöjda med din service? 

10. Tycker du att Sverige är byråkratiskt? 

11. Har jag glömt något? 

 

 

 

 

 

Bilaga6: Maryamscattering-Linköping 

 

1. varför startade du ditt eget företag? 

2. Hur gick det till? 
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3. Vilka svårigheter har du haft? 

4. Hur vågade du starta eget under finanskrisen (2008- 2009? 

5. Vad fick du för stöd från Nyföretagarcentrum & NuLink i Linköping? 

6. Hur upplevde du skattebestämmelser? 

7. Hade du som en invandrarkvinna några problem med myndighetsspråk men 
tanken på det svenska språket? 

 8. Hur bemötte du dina kunder? Var de nöjda med din service? 

 9. Tycker du att Sverige är byråkratiskt? 

 10.varför avvecklade du ditt företag? 

 11.planerar du att starta eget igen? 

 12. Har jag glömt något? 

 

Bilaga7: Elin Wallin 

 

1.varför startade du ditt eget företag? 

2. Hur upplevde du lagstiftning kring nyföretagande? 

3. Vilka svårigheter upplevde du? 

4. Tycker du att skattebestämmelse var rimliga? 

5. Känner du dig nöjd eller missnöjd? 

6Hur viktigt är det svenska språket för invandrarföretagare? 

7. Hur tycker ni gällande byråkrati inom skatteverket? 

8. Tror du att det finns skillnader mellan svensk motsvarande 
invandrarföretagare vad gäller myndighetsspråk och det svenska språket? 

9. Är det något som du vill lägga till? 

 


