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1. Inledning 

Under 1950- och 1960- talen hade invandrare i Sverige ett gott sysselsättningsläge och goda 
inkomster (Ekberg & Gustafsson 1995). Detta berodde på enligt Hammar (1998) att personer 
med invandrarbakgrund var eftertraktade på arbetsmarknaden och fyllde en funktion då de tog 
arbeten i lågbetalda segment på arbetsmarknaden eftersom Sverige var i stort behov av 
arbetskraft. Sedan 1970-talet har många välutbildade människor invandrat till Sverige från 
olika håll i världen, oftast kom flyktingar, och samhället har blivit mer mångetniskt. Arbets-
marknadsförankringen var och är emellertid svag för nyligen anlända flyktinginvandrare och 
deras anhöriga från länder i tredje världen. Men även för invandrare från Norden, Europa och 
Nordamerika har andelen sysselsatta sjunkit sedan 1970-talet. Andelen sysselsatta var högst 
bland infödda, följt av nordbor och västeuropéer, medan arbetsmarknadsanknytningen var 
sämst för invandrare från tredje världens länder (Lundh m.fl.2002). Till skillnad från arbets-
kraftsinvandrarna har flyktingarnas situation på arbetsmarknaden varit dålig (Abbasian 2003). 

Trots 1980-talets högkonjunktur fortsatte sysselsättningsgraden att falla särskilt bland invand-
rarna. Många av de flyktingar som kom i arbete under åttiotalets högkonjunktur ”återvände” 
till arbetsförmedlingarna efter något år i okvalificerade arbeten som arbetslösa, icke svensk-
talande och icke yrkesutbildade (Brune1993). För flyktingar anordnades arbetsmarknads-
utbildningar med syftet att göra deras yrkeskunskaper från hemlandet mer gångbara och 
efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden (Lundh & Ohlsson 1999). Enligt en SOU-
rapport (1984:58) hade 1980-talets kategorispecifika åtgärder inte varit tillräckliga. Eftersom 
tyngdpunkten i de nödvändiga åtgärderna i stor utsträckning faller inom arbetsmarknadspoli-
tiken, bör arbetsmarknadsmyndigheterna ha ett huvudansvar för att åtgärder initieras och ha 
ansvaret för att de genomförs och följs upp. Ett stort ansvar vilar också på kommunerna 
eftersom socialtjänsten inom kommunerna har ett ”totalansvar” för invandraren och hans 
familj (SOU 1984:58:). Situationen har förvärrats under 1990-talets lågkonjunktur. Kraftig 
stigande arbetslöshet medförde att belastningen på arbetsförmedlingen ökade drastiskt. 
Strävan efter att integrera invandrarna på arbetsmarknaden blev en än aktuellare fråga, fram-
förallt efter 1990-talets lågkonjunktur (Arbetsmarknadsstyrelsen 1992). 

1.1.  Arbetsmarknadspolitik och arbetslösa personer med utländskbakgrund 
Arbetsmarknadspolitiken är en del av den ekonomiska politiken med såväl tillväxtpolitiska 
som stabiliserings- och fördelningspolitiska uppgifter. En strävan är att lösa problem med 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder istället för kontantstöd. En åtgärd är arbetsmarknadsutbild-
ningar vars syfte är att främja ekonomisk tillväxt genom att tillgodose behovet av yrkesut-
bildad arbetskraft, samtidigt som den ska medverka till större jämlikhet genom att stödja 
personer med en svag ställning på arbetsmarknaden - som exempelvis invandrare och arbets-
handikappade (Arbetsmarknadsstyrelsen 1992). Men arbetskraften bedöms inte bara utifrån 
vad de kan, utan också utifrån vilka de är. Vem som helst hamnar inte var som helst 
(Hertzberg 2003). Problemet är att om invandrarna får ett arbete av svenska arbetsgivare är 
det oftast en i förväg bestämd roll i segregerade och segmenterade delar av arbetsmarknaden, 
oavsett tidigare yrkesbakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta försvårar den 
ömsesidiga integrationsprocessen (Abassian 2003). Med ömsesidig integration menar 
Charlotte Hamberger (1997) dels integration mellan etniska grupper och dels mellan dem och 
själva systemet, det vill säga när invandrare har tillgång till både formella möjligheter (arbete 
och delaktighet i politiken) och reella (sociala relationer och kulturella aktiviteter). Forskaren 
Hosseini Kaladjahi (1997) är kritisk mot arbetsmarknadsutbildning och åtgärder riktade till 
projekt som ”beredskapsarbete” och arbetslivsutveckling. Han pekar på att projekt som 
beredskapsarbete hjälper arbetsgivaren till obetald arbetsvinst snarare än invandrare att hitta 
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ett fast jobb. Han skriver vidare att “Jag ser ingen annan väg för deras ekonomiska integration 
utom positiv diskriminering och att skapa anställningsmöjligheter i offentlig sektor”. Ofta är 
det projektarbetarna och målgruppen för en arbetsmarknadsåtgärd som får bära ett ansvar som 
egentligen skulle bäras av arbetsgivaren (Hosseini-Kaladjahi 1998).

En annan kritik mot arbetsmarknadsutbildningar som riktar sig till invandrare kommer från 
forskarna Lindgren och Madsen (2003) som hävdar att det finns ett påtagligt problem ur 
policyutvecklingssynpunkt, nämligen bristen på sammanhängande utvärdering och upp-
följning. Författarna menar att kunskapen om utbildningsprogrammens effektivitet är otill-
fredsställande. De integrationspolitiska utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken överens-
stämmer inte med det praktiska arbetet. Lindgren och Madsen menar att utbildningar praktik-
verksamhet som inte har en klar koppling till framtida arbetsmöjligheter riskerar att sänka 
motivationsnivån hos deltagarna och i slutändan snarare verka passiviserande än kompetens-
höjande. Vidare menar de att en integrationsfråga som idag inte fångas i de ordinära arbets-
marknadspolitiska satsningarna är problemet ”rätt man på fel plats”. Många högutbildade 
invandrare har svårt att finna arbete som motsvarar deras reella kompetens, istället får de nöja 
sig med mer lågt kvalificerade arbeten. Även välutbildade invandrare missgynnades sålunda 
på arbetsmarknaden. Även om de skolade om sig och kompletterade sina utbildningar fick de 
lägre befattningar med lägre löner, långt under sin kompetensnivå (Hertzberg och Magnusson 
1996). Arbetsmarknadspolitiken är ett viktigt verktyg, men inte tillräckligt, för att öka syssel-
sättningen bland dem med utländsk bakgrund. Arbetsgivarens vilja att anställa har en avgö-
rande betydelse. Det anser arbetslivsminister Hans Karlsson och integrationsminister Jens 
Orback med anledning av att två nya arbetsmarknadspolitiska reformer trädde i kraft den 
första februari 2005, ”arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens” och ”prova på 
platser”. Den första reformen innebar att en person kan få ett kvitto på sin yrkeskompetens 
bedömd på en arbetsplats. Den andra reformen gäller för de personer som saknar eller inte har 
någon som helst erfarenhet från svensk arbetsmarknad. Enligt arbetslivsministern ska de två 
åtgärderna bidra till att personer med utländsk bakgrund snabbare får jobb (Näringsdeparte-
mentet 2005). 

1.2 Arbetsmarknadspolitiken idag – företagande/entreprenörskap 
Det finns flera forskningsrapporter och utredningar som visar att personer med utländsk 
bakgrund ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden och när de väl kommer in har de 
svårt att hävda sig på ett med svenskar jämlikt sätt (Brune 1993, Schierup och Paulson 1994, 
SOU 1 995:76, Wadensjö, 1995, Augustsson 1996). Bevelander m.fl.(1997) visar att många 
iranier som kom till Sverige på 1980- och 1990- talen saknade tradition av eget företagande. 
Trots hög akademisk utbildning hade det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 
Enda framkomliga vägen för dessa människor var egenföretagande för att inte riskera att 
hamna i en situation som passiva och bidragstagare. En liknande kritik mot arbetsmarknads-
åtgärder som riktar sig till personer med utländskbakgrund kommer från Kenneth 
Abrahamsson (1999) som hävdar att olika formar av arbetsmarknadsåtgärder som vuxen-
praktik och introduktionspaket stundtals ger positiva resultat men ofta är resultatet tveksamt. 
Abrahamsson påpekar att för många invandrare återstår bara ”att köpa sig ett jobb” genom att 
starta eget till höga kostnader för den enskilde och hans eller hennes familj.  

På grund av yrkesdiskriminering återfinns invandrarna inom vissa yrken och närings-
grenar/branscher, vilket leder till en allokering av invandrarna till yrken som inte motsvarar 
deras utbildning eller kompetens (Bellante & Jackson, 1979, s.200ff).  Flera studier både i 
Sverige och utomlands (Waldinger m fl, 1990; Najip, 1991 och 1994; Pripp, 1994) har pekat 
på att personer med utländsk bakgrund startar egna företag för att undvika diskriminering 
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inom arbetslivet eller för att slippa lågstatusjobb. I en artikel skriver Najip (1999) att ekono-
miska faktorer utgör viktiga motiv för att starta eget. Många invandrare från tredje världen är 
mer utsatta för etnisk diskriminering i arbetslivet och drabbas därför hårdare av långvarig 
arbetslöshet och har svårigheter att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden.  

Invandrarföretagare möter i likhet med svenska kollegor, en rad problem, men det finns också 
problem som är specifika för invandrarföretagare (Najip 1999). För att dessa hinder inte ska 
bli överstrigliga behövs åtgärder som riktar sig särskilt mot invandrarföretagare. Detta be-
traktas av Steins (2000) i rapporten ”Invandrarna – de nya svenska entreprenörerna” där han 
visar att krångliga regelverk många gånger leder till att invandrarföretagare drabbas extra hårt 
i sin dubbla roll som invandrare och företagare. Hammarstedt (2002) har följt 8000 personer 
med invandrarbakgrund som 1996 fick ”starta eget” bidrag fram till januari 2000 för att se om 
de överlevde som företagare. Forskarens slutsats är att ”starta eget” bidraget inte är mer 
effektivt för invandrare än för svenskar. Han hävdar att många invandrare som startar företag 
tvärtom löper större risk att misslyckas än vad infödda svenskar gör. I takt med arbetslösheten 
ökade invandrarnas egenföretagande under 1990-talet. Detta tyder enligt Hammarstedt på att 
invandrare tvingats in i företagandet för att de saknar bättre alternativ – inte på en lyckad 
integration. Han menar att prioriteringen av ”starta eget” bidrag för invandrare är en cynisk 
satsning från statens sida. Hammarstedt säger att; 

”Jag är ingen motståndare till företagande eller invandrarföretagande - tvärtom. Men i 
stället för att stimulera enbart invandrarföretagandet vill jag att företagandet ska sti-
muleras generellt.  Då skapas en efterfrågan på arbetskraft. Företagandet ska inte 
tvingas fram, det ska födas ur bra idéer” (Hammarstedt 2002 sid. 5)  

Sundin, (2003) hävdar att ett ökat småföretagande både kan vara ett tecken på att det finns 
människor som vill ”starta eget”, men det kan också vara ett tecken på allvarliga brister i 
ekonomin och en stagnerad arbetsmarknad. Särskilda satsningar har under 2002-2004 genom-
förts för att öka företagandet bland kvinnor och invandrare samt kooperativt företagande. Från 
och med år 2005 avsätts årligen 19 miljoner kronor för att främja kvinnors och invandrares 
företagande och 35 miljoner för att stödja kooperativt företagande. Näringsminister Leif 
Pagrotsky deklarerar i ett pressmeddelande från 2004: 

”Sverige behöver fler företagare och stor mångfald i företagandet, Det är viktigt för 
jobben och tillväxten i Sverige. Därför behöver vi uppmuntra människor att blir företa-
gare och underlätta för dem som vill bli det”  (Näringsdepartementet 2004-04-05).  

Det har således skett en ökning av antalet politiska program och åtgärder riktade till personer 
med utländsk bakgrund.  Ambitionen har varit att minska arbetslösheten genom att starta eget 
och att skaffa praktikplatser samt olika slag yrkesinriktade utbildning. De är klassiska åt-
gärder som var en av hörnstenarna i den ”svenska modellen” (Meidner 1984, Olofsson 1996).  
Utvärderingarna under 1990- talet tyder på att åtgärderna inte varit tillräckliga och man har 
hittills inte lyckats förbättra integration på arbetsmarknaden för personer med utländsk bak-
grund. Individernas inställning till eget arbete, företagsamhet och deras inställning till olika 
åtgärdsprogram har inte heller blivit belyst i i någon större utsträckning. Denna kunskapsbrist 
verkar vara ett generellt fenomen i de flesta kommunerna i Sverige. Invandrarföretagandet är 
delvis en följd av att många offentliga arbetsmarknadspolitiska integrationsprogram miss-
lyckats med sin uppgift att inlemma invandrare i samhället och ge dem samma möjligheter 
som infödda svenskar. Invandrares beslut att starta företag är ibland ett led i ett försök att ta 
sig bort från utanförskap på arbetsmarknaden. Svag arbetsmarknadsintegration påverkar även, 
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på ett negativ sätt, individens möjligheter att välja bosättningsområde. Ekberg och Gustafsson 
(1995) menar att svag integrering i arbetslivet sannolikt också innebär svag integrering i 
Sverige i andra avseenden. Ännu större är kunskapsbrist om företagandets betydelse och 
konsekvenser för familjer med utländsk bakgrund, något som inte uppmärksammats tillräck-
ligt i svensk forskning.

1.3 Arbetsmarknadspolitik och projekt gentemot arbetslösa i en lokal kontext  
När man diskuterar arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund är det vanligtvis 
situationen i riket som helhet som står i fokus eller storstadsområden. Det är mer sällan som 
dessa frågor diskuteras med anknytning till olika landsortskontext eller mindre kommuner. 
Sannolikt beror detta på att olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder är generella och tillämp-
ningen antas inte variera inte särskilt mycket vid en jämförelse mellan olika kommuner.  
Olika åtgärder kan dock tillämpas på olika sätt och ha olika konsekvenser beroende på vilka 
lokala förutsättningar som finns, tex med hänsyn till arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter 
och engagemang från både formella och informella aktörer.  Övergår man till att granska den 
lokala kontext som föreliggande studie omfattar kan man konstatera att konsekvenserna av 
den övergripande arbetsmarknadspolitiken tycks vara densamma i Luleå kommun som för 
riket som helhet. Idag är arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund relativ hög i 
Luleå1. Det gäller främst långtidsarbetslösa och utomnordiska medborgare. 

Etnisk bakgrund och andel arbetslösa (öppet arbetslösa och personer i 
arbetsmarknadsåtgärd) bland individer 16-64 år under perioden 1998-

2005, i Luleå kommun.
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Källa: Egen bearbetning av rådatamaterial som beställs från Läns arbetsnämnden i Luleå under 2005. 

Diagrammet ovan visar att det finns goda skäl att studera vilka faktorer som underlättar 
respektive motverkar integrationsprocesserna i en lokal kontext. Bristande integration är inte 
bara ett storstadsproblem utan det finns relativt stora skillnader mellan innevånare med 

1 Luleå kommun är landets i storlek 26:e kommun med sina drygt 71 000 invånare. Andelen personer med 
utländsk bakgrund i Luleå kommun utgör 2,5 % av befolkningen. Genomsnitten för hela Sverige är cirka 8 %. 
Idag finns det 91 nationaliteter i Luleå som talar 30 olika språk. 
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utomnordisk bakgrund individer och inrikes födda. Diagrammet klargör att det även i Luleå 
finns stora skillnader mellan medborgare med olika etnisk bakgrund.  

Sammanfattningsvis har genomgången ovan gett några lärdomar som är värda att ta fasta på i 
föreliggande studie. Den första är att arbetsmarknadsläget har varit problematisk under en 
längre tid för personer med utländsk bakgrund, speciellt sedan mitten av 1980-talet men även 
under 1990-talet. En annan viktig lärdom är bristen på forskning där många centrala frågor 
inte belysts tillräckligt utifrån ett perspektiv där utländsk bakgrund är en viktig faktor. Som 
exempel kan nämnas att sambandet mellan utländsk bakgrund och konjunkturberoendet, 
förändrad arbetsmarknadspolicy, arbetsgivarens segregering, uppföljning av olika utbild-
ningsprogram samt inställning till eget arbete, företagsamhet och till olika åtgärdsprogram 
inte har blivit belysta i särskilt stor utsträckning. En tredje lärdom av genomgången är att 
egenföretagande som arbetsmarknadspolitisk åtgärd mer eller mindre verkar ha misslyckats 
som en utväg ur arbetslösheten. En fjärde viktig lärdom av genomgången är att denna kun-
skapsbrist verkar vara ett generellt fenomen i de flesta kommunerna i Sverige. 

1.4 Studiens uppläggning
I denna uppsats beskrivs och analyseras åtta studier som berör integration och företagande hos 
personer med utländsk bakgrund och som är eller har varit arbetslösa under en längre tid. Den 
första studien belyser Priorums aktiviteter och deras erfarenheter av arbetslösa personer som 
har deltagit i entreprenörskap och nätverksbyggande program för nyföretagande. Den andra 
studie, INVIT, har genomförts tillsammans med Företagarna i Norrbotten och belyser ut-
ländsk bakgrund företagarnas hinder och möjligheter på vägen till företagande. Den tredje 
studien fokuserar på kvinnor som driver företag och deras upplevelser och erfarenheter av 
företagande. Denna grupp består av åtta kvinnor. Den fjärde studien granskar företagandes 
betydelse och dess konsekvenser för familjer. Den femte studien belyser hinder och möjlig-
heter för internationellt småföretagande. Denna grupp består av svenska, turkiska och finska 
småföretagare. Den sjätte studien behandlar introduktionsinsatserna för arbetslösa familjer 
med utländsk bakgrund som har flyttat till Brännberg byn i Boden kommun. Denna grupp 
består av två familjer och tre barn. Den sjunde studien gäller lokal arbetsmarknadspolitik 
relaterad till arbetslösa personer med utländsk bakgrund i Luleå kommun. Den åttonde och 
sista studien omfattar ett internationellt kvinnonätverk.  

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna licentiatuppsats är att identifiera hinder och gynnsamma faktorer i de åtta 
studier och identifiera vilka faktorer som underlättar respektive motverkar arbetsmarknads-
itegrationsprocesserna samt att beskriva vilka generella lärdomar man kan dra av de åtta 
studierna.

1.6 Disposition av rapporten 
Kapitel ett består av bakgrund och problemområde, syfte, frågeställningar och även en kort 
sammanfattning av de åtta studier som utgör avhandlingens empiri. Kapitel två omfattar en 
teoretisk genomgång där tyngdpunkten ligger på flera dimensioner av integration och 
integrationspolitik. Kapitel tre behandlar några begrepp som nätverk, etnicitet, invandrare, 
invandrarföretagare, invandrarkvinnor och invandrarkvinnoföretagarna. Kapitel fyra redovisar 
forskningsdesign och undersökningsmetoder samt en kort redovisning av det empiriska 
material på vilket min studie är baserad. Därefter presenteras resultat i kapitel fem, sex, sju, 
åtta, nio och tio. Varje kapitel avslutas med egna reflektioner och erfarenheter kring mina 
frågeställningar. I kapitel elva sker en sammanfattande analys där jag lyfter fram de centrala 
teoretiska och empiriska slutsatserna. 
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2 Perspektiv på integration 

2.1. Integrationens områden och former 
Alla forskare menar inte samma sak när de diskuterar och studerar olika sociala fenomen som 
kan anknytas till en integrationsproblematik. Detta gäller särskilt när integration studeras i 
relation till personer med utländsk bakgrund. Begreppets användningsområden har flera 
dimensioner: kulturella, ekonomiska, sociala och politiska. Därför menar flera forskare att 
begreppen alltid bör definieras när de skall tillämpas i olika studier (Schierup, 1987, 1993, 
Diaz, 1993, 1996, Hosseini-Kaladjahi, 1997).

Den amerikanske sociologen Milton Gordon (1964) är en av dem som diskuterat ”Assimi-
lation in American life” med hänvisning till det minoritetsgrupper i Amerika. Han har tagit 
fasta på kulturella och strukturella aspekter samt visat på assimilation kan existera i olika 
grader och som både en process och ett tillstånd. På samma sätt som Gordon (1964) utgår 
Alexandra Ålund (1985) från kulturella och strukturella aspekter och kopplar de invandrande 
individernas integration till sociala relationer och sociala positioner (diskriminering) och till 
minoritets kulturella status (marginalisering) i samhället. Enligt Ålund handlar integration om 
invandrargruppens sociala, ekonomiska och kulturella inkludering i majoritetssamhället.  

Även för Diaz (1993) är integration ett socialt fenomen relaterat till invandrade personers 
delaktighet inom olika sociala områden och relationer. Men det handlar också om en process 
genom invandrares individuella val beroende på vilka integrationsorienterade val hon/han gör. 
Med detta menar Diaz att i vilken utsträckning omgivningen erbjuder henne/honom möjlig-
heter respektive hindrar henne/honom för att bli integrerad. 

Aytars (1999) beskrivning av integration skiljer sig från ovanstående framställningar. Enligt 
denne uppnås den mångkulturella integrationen då alla parter deltar aktiv i skapandet av en ny 
gemenskap och sammanhållning på både en individuell och institutionell nivå. Abbassian 
(2003) framhåller vikten av framförallt integration i arbetslivet. Integration enligt Abbassian 
uppnås då invandrare är jämlika i fråga om tillgång till samhällsresurser och då diskrimine-
ring och negative fördomar inte förekommer. Vidare skriver Abbassian att integration är en 
ömsesidig process, en fråga om att ”ge och ta”.  

Som ovan nämnts handlar integration mycket om olika aspekter och som kan existera i olika 
grader som både en process och ett tillstånd. För en närmare beskrivning av den mångdimen-
sionella integrationen presenteras nedan olika teorier och modeller för att uppnå integration i 
olika sammanhang.  

2.2 Assimilation - en process och ett tillstånd 
Gordon (1964) presenterar en assimilationsmodell i vilken består av sju olika processer, på 
följande sätt; 

1. Kulturell assimilation och beteende assimilation. Detta betecknas även som ackultura-
tion, med andra ord invandrade individernas kulturella mönster och beteende mönster 
ändrar sig ständigt i invandringslandet för att passa in de normer gom gäller.  

2. Strukturell assimilation. De invandrade förväntas bli delaktiga i centrala institutioner 
och organisationer i samhället. 

3. Familj, äktenskaps assimilation. Med denna assimilation förväntas blandade äktenskap 
mellan invandrade individer och inhemska befolkningen. 
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4. Identitetsassimilation. Den invandrades identifikation med den inhemska befolk-
ningens norm – och värdesystem och känsla av samhörighet med majoritetsbefolk-
ningen.

5. Attityd assimilation. Med denna process menar han att majoritetsbefolkningens atti-
tyder till de invandrade förväntas att fördomar försvinner. 

6. Beteende accepterande assimilation. I den här processen antas majoritetsbefolkningens 
diskriminering av de invandrade också har försvunnit. 

7. ”Civic” medborgarskaplig assimilation. De invandrade antas vara delaktiga i 
majoritetssamhället utan värderingskonflikter. 

En viktig slutsats som Gordon har framhållit efter resultaten av studien var att primära 
relationer mellan olika etniska och religiösa grupper hade varit på den lägsta nivån om man 
inte tagit hänsyn till att intellektuella från olika grupper som var avvikande i detta avseende. 
Man hade ansträngt sig funktionellt att behålla sin etniska sammanhållning. Att vara majoritet 
samhället, (I USA protestanter) hade minskat risken för eventuell erosion av ens normer och 
värderingar i interäktenskap eller andra typer av interetniska relationer på primär grupps nivå. 

2.3 Integration en dynamisk process- med interna och externa former 
Carl- Erik Schierup och Alexandra Ålund (1987) hävdar att integration är en dynamisk 
process som (med referenser till Bourdieu) äger rum inom olika men med varandra samman-
länkade sociala fält. Schierup och Åhlund utgår från strukturell och kulturell integration 
genom att studera migranters upplevelser och koppling till vad som uppfattas som hemlandet 
samtidigt som de utvecklar strategier för att integreras i det nya landet. Det är i spännings-
fältet mellan tidigare hemland och invandringland som de invandrade grupperna utvecklar 
och hanterar den aktuella livssituationen att invandrades positioner i samhället är marginali-
serade och att de skandinaviska samhällena kännetecknas av en strukturell pluralism efter 
etniska linjer. Denna tar sig uttryck i en förstärkt kulturell pluralism. Författarna antar att den 
ökade polariseringen mellan etniska grupper har stimulerat intern organisering bland 
invandrade personer generellt sett. De utgår från att dessa organisationer inte är ett sätt att 
distansera sig från majoritetssamhället utan istället uppfattar de att ju mer integrerade 
arbetskrafts migranterna blir desto mer medvetna blir de om etniska skillnader och sociala 
ojämlikheter. Det är i denna process som sociokulturella förändringar äger rum, och ger 
uttryck för både förändringar i samhället i stort och förändringar i de enskilda grupperna. 
Skapandet av etniska minoritetskulturer bland invandrare är oftast kopplat till respektive 
grupps etniskt historiska förflutna, men inte som någon statisk repetition av ”tradition”. 
Istället handlar det om omdefinieringar som använder det förflutna som medel för att 
omdefiniera och hantera nya situationer (Schierup och Åhlund, 1987, s 14). 

Schierup och Åhlund har inspirerats av Breton som framhåller att invandrade personer kan 
integreras i tre olika grupper; den egna etniska gruppen, den infödda dominerande kulturella 
gruppen och andra etniska grupper. Breton poängterar vidare att etniska grupperingar är 
särskilt viktiga för den allmänna integrationen vilket innebär att det är av största vikt att 
etniska grupper har en förmåga att organisera sig socialt. Detta har Schierup och Åhlund tagit 
fasta på och utvecklar begreppet intern integration med hänvisning till integration inom den 
egna etniska gruppen. Extern integration är i Schierup och Åhlunds tappning integration i det 
övriga samhället.  

Författarna menar att den interna och den externa integrationen på intet sätt är ömsesidigt 
uteslutande utan i linje med Breton framhåller de den interna integrationens betydelse för den 
externa. Etniska grupperingar som är väl integrerade har en möjlighet att politiskt sträva efter 
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reell mångkulturalism och strukturell jämlikhet. Denna syn på integration kräver en annan 
kulturförståelse än den som antar att det finns en homogen kultur i det mottagandet landet. 
Schierup och Åhlund tar fasta på migranters förändringsbenägenhet samt deras ständiga 
tillfällighet (continuing temporariness). Migranter lever med ständig ambivalens: de deltar i 
två alternativa socio-kulturella system, i tidigare hemland och i det nya landet. Denna dubbla 
inblandning som migration innebär omgärdar integrationsprocessen för alla migranter och 
bidrar till dess specifika utformning. Migration är inte något avslutat utan en ständigt 
pågående process.

De olika formerna såsom utvandring, invandring, integration och återmigration är del av en 
större social och ofta motsägelsefull process. Migranter kan sägas vara aktörer i de sociala 
processer som pågår både i invandringslandet och i tidigare hemland. Migration, integration 
och etnisk transformation innehåller en mängd sociala strategier och praktiker som används 
av olika etniska grupper. Integrationsprocessen väljer Schierup och Åhlund därför, med 
referenser till Bourdieu och hans begrepp sociala fält och habitus, att analysera inom 
kontexten av ett ”totalt socialt fält” av migration. De har delat upp detta totala sociala fält i två 
huvudsakliga underfält. Det är dels ursprungshemorten och dels invandringsorten. Dessa 
underfält delas sedan upp i ytterligare underfält utifrån praktiker inom det vardagliga livet 
som är centrala för att förstå integrationsprocessen. 

2.4 Metodologisk individualism och integration 
Diaz (1993) framförde i sin doktorsavhandling ”Choosing integration” kritik mot Gordons 
(1964) strukturella assimilations modell men också mot den i Sverige förda migrations-
politiken. Hans kritik utgår från att svenska migrationstudier dominerats av den strukturalist 
och Anglo-saxisk påverkan. Diaz kritik är på följande sätt;

“In sociological literature the concept of structural integration is frequently used in an 
ambiguous relation to other concepts in the field of inter-ethnic relation. Initially, a 
conceptual distinction is indispensable, especially, in relation to Gordon’s concept of 
“structural assimilation” formulated in the well known paradigm of assimilation. The 
concept is related by Gordon to the sphere of primary social relations (large scale 
entrance into cliques, clubs, etc.) and is defined as a key sub-process in the causal 
sequence of the multidimensional assimilation” (sid. 79-80). 

I sin avhandling hänvisar Diaz till en studie som har gjorts av Ipsen (1977:404) som påpekar 
att;

“Gordon´s defination does not include a structural dimension of social relation (for 
instance, economic factors) which has been indicated in certain criticism as a limitation 
in theoretical model” (Vol.6. N.4, pp.403-424). 

I motsats till de dominerande strukturalistiska och Anglo-saxiska studierna ville Diaz 
undersöka de analytiska potentialer av metodologisk individualism som har formulerat i den 
tyska handlingsteoretiska traditionen. Diaz analysmodell som bygger på den tyske sociologen 
Harmut Essers tidigare studie, och utgår från antagandet att individuella faktorer som 
motivation, kognition, attribution och motstånd är faktorer som utgör grunden för invand-
rarnas relationer till ett samhälle. 

Diaz (1993) analys bygger vidare på en ”metodologisk individualism” och utgår från 
antagandet att integration är resultat av invandrares individuella val. Med andra ord invand-
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rare väljer i egenskap av enskilde individer, under alla omständigheter att bli integrerade om 
de ges möjlighet till detta, men detta val varierar för olika individer beroende på vilka 
integrationsorienterade val hon/han gör. Den enskilde individens val påverkas också av 
dennes motivation för att bli integrerad samt externa faktorer såsom i vilken utsträckning 
omgivningen erbjuder henne/honom möjligheter respektive hindrar henne/honom från att bli 
integrerad. 

Integration är enligt Diaz en process genom vilken invandraren bli en fungerande del i viktiga 
samhällssfärer. Inom dessa sfärer äger en fördelning rum av eftersträvansvärda resurser, 
såsom arbete, inkomster sociala resurser, rättigheter och information. Diaz skriver att 
invandrarnas integration in i en ”host environment” är beroende på vilka möjligheter och 
hinder som finns;  

”In the different dimension of integration, the model specifies these two general social 
context variables as major factors affecting the immigrant’s integration oriented action. 
Furthermore, the model maintains that there are three general actor, variables, moti-
vations, cost and resources, which are of relevance for understanding the patterns of 
integration in the new societal structure of action” (Diaz 1993 s. 75). 

I sin modell identifierar Diaz (1996) gruppernas delaktighet i tre mått på följande sätt; 

1. Strukturell integration (främst inkomst och yrkespositioner)  
2. Social integration (invandrarna umgås med infödda svenska grannar, etnisk blandade 

grannar, äktenskap med svenskar)   
3. Politisk integration (betyder val av medborgarskap, deltagande och representation i 

politiken).
4. Kommunikativ integration (Detta mäts i termer av språklig färdighet och resurser till 

information och språkkurser).  
5. Familjeintegration innebär tillgång till svenska släktförhållanden via blandäktenskap 

och samboförhållanden. Att ingå i etniskt blandade familjeförhållanden är ett mått på 
familjeintegration. 

6. Boendeintegration (tillgång till kvalitativa goda/genomsnittliga bostadsförhållanden 
samt deltagande i det lokala svenska föreningslivet är olika mått).  

7. Personlig integration (individens tillfredsställelse med sitt arbete och inkomster. 
(invandrarens) allmänna tillfredsställelse med livet i Sverige) .  

En kritik som riktades mot Diaz analysmodell kom den av forskaren Said Abbasian (2003). I 
sin doktorsavhandling ifrågasätter han Diaz sätt att mäta social integration. Det inte är säkert 
att alla eller ens flertalet infödda svenskar överhuvudtaget umgås med sina arbetskamrater på 
fritiden. Om antalet svenska familjer och arbetskamrater som en invandrare träffar på fritiden 
är en indikator på integration, hur många ska det vara då? Vidare kritiserar Abbasian 
familjeintegration som beskrevs av Diaz, att blandäktenskap och svenska äktenskapsband som 
en förutsättning för integration, vilket enligt Abbasian är inte trovärdigt. Han hävdar att man 
kan vara integrerad i samhället utan att detta betyder att man ingår i äktenskap med etniska 
svenskar. I likhet med Gordons assimilationsmodell har detta ett inslag av etnocentrism i sig. 
(2003 s. 41-42) 

2.5 Ekonomisk, kulturell och social integration 
I sin doktorsavhandling undersöker Hosseini-Kaladjahi (1997) invandrares integration i 
Sverige. Kaladjahi behandlar integrationen utifrån tre dimensioner som är utvecklade från 
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Parsons indelning av ekonomiska, sociala, kulturella och politiska arenor av socialt liv och 
existens. Han mäter integration i tre indikatorer såsom grad av arbetslöshet, socioekonomisk 
status och inkomst. Kognitiv respektive normativ ackulturation är de två indikatorerna av 
kulturell integration. Social integration undersöks genom den kulturella distansen mellan 
infödda svenskar och respektive invandrargrupper. Utifrån resultaten av den empiriska 
studien drar Hosseini Kaladjahi slutsatsen att integration är en i hög grad komplext och 
multidimensionellt fenomen. Han identifierar fyra viktiga faktorer som har en avgörande 
betydelse för integration och därmed möjligheterna för olika etniska grupper;

The life and destiny of an ethnic group are directly influenced by; 
the size and composition of the group, 
the social conditions current in the country of origin tree the social conditions 
current in the country of residence and 
the international movements and processes having an impact on the relations 
between countries. 

Dessutom betonar Hosseini-Kaladjahi vikten språket, som har en positiv effekter för 
ekonomisk integration, dvs. att kunskaper i svenska språket öppnar upp för att lättare etablera 
sig på arbetsmarknaden. Nödvändig information och kunskaper kan kommuniceras och 
tillgodogöras.

2.6 Integration: en objektiv och subjektiv sida 
I sin avhandling ”integration på egen hand” (2003) diskuterar Abbasian, hur invandrade 
kvinnors egenföretagande kan vara ett sätt för dem att bli integrerade i arbetslivet. I detta 
avseende definierar han integrationen på ett objektiv och subjektiv sätt. Objektivitet är 
kvinnorna integrerade eftersom de har ett arbete, även om arbetet kan ligga långt ifrån de 
deras egna kvalifikationer och meriter. Subjektivt är de integrerade om de uppfattar att arbetet 
motsvarar deras egna kvalifikationer, meriter och intressen. 

Abbasians utgångspunkt anknyter delvis till Diaz (1993) modell med två olika integrations-
former, nämligen en ekonomisk och en personlig integration. Han menar att kvinnorna har ett 
arbete att gå till och meningsfull försörjning och sysselsättning antingen i frånvaro av andra 
och bättre alternativ eller helt enkelt som följd av ett fritt val. Däremot hävdar han att 
kvinnornas företagande inte är en direkt integrationsfrämjande handling men en bieffekt av 
företagande är just att de känner sig integrerade i arbetslivet. Vidare hävdar Abbasian att 
kvinnor trivs med sitt arbete och trivseln kan tyda på integration på en nivå även om arbetet 
inte råkar bestå av det arbete man helst hade velat ha. Han menar att graden av integration 
dock varierar mellan kvinnorna om hänsyn tas till deras subjektiva och objektiva uppfattning 
om integration i arbetslivet. Om en invandrande har ett arbete innebär att han/hon objektiv 
sätt är integrerad i arbetslivet. Abbasian ger ett exempel på följande sätt; 

”Anta att en turkisk eller chilensk läkare trots stora satsningar inte får arbete som 
läkare i Sverige. De tvingas att starta ett företag och får, till och med kvinnor lån, och 
andra finansiella möjligheter, och tjänar dubbelt så mycket som om hon hade haft en 
tjänst som läkare. Alla dessa fördelar innebär inte automatiskt att hon subjektiv känner 
sig integrerad i arbetslivet som hon trots allt inte är tillfredställd. Hon får inte chansen 
att visa hur kapabel hon är som läkare och tvingas mer eller mindre att starta eget bara 
för att ha en sysselsättning”. 
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Däremot hävdar Abbasian att hon kan som egenföretagare vara subjektiv integrerad i 
arbetslivet om hon känner sig nöjd och tycker att hon har fått den plats hon förtjänar och att 
hon föredrar företagsamheten framför läkaryrket. 

Den slutsats som kan dras av Abbassian`s undersökning är att invandrade kvinnor som startar 
eget är subjektivt integrerade i arbetslivet, det vill säga att de är helt tillfredsställda med sitt 
aktuella arbetsliv. I sin undersökning drar han slutsatsen att en subjektiv integration föreligger 
när följande kriterier är uppfyllda:

Om de lyckas att starta eget inom de branscher som ligger nära deras kvalifikationer, 
meriter, intressen och önskemål, 
Om de har användning för sina kvalifikationer och har karriärmöjligheter i sina företag 
Om arbete ger dem ekonomisk självständighet, säkra månadsinkomster och upphäver 
eventuellt förekommande passivitet, 
Om de företrädesvis identifierar sig med sina aktuella yrkespositioner 
Om de har en etablerad stamkundkrets, ett socialt liv och välfungerande sociala 
nätverk
Om de mår psykisk bra, 
Om de lyckas att starta eget inom mer avancerade och framriktinriktade branscher. 

Detta ovan är nämligen enligt min mening är en instrumentell syn på arbetet som redan 
beskrivits av Åhlund i ”Skyddsmurar”. Om individer väljer ett arbete eller meningsfull 
försörjning och sysselsättning i frånvaro av andra och bättre alternativ kan inte nuvarande 
sysselsättning vara som följd av ett fritt val utan det kan bara vara sista eller bästa alternativ. 

Abbasian definierar integration som en fråga om jämlikhet, jämställdhet och valmöjlighet. 
Han menar att när alla människor, män och kvinnor, betraktas som självständiga individer och 
tas hänsyn tas till deras personliga meriter och inte till deras kön, etnicitet, ”ras”, namn, 
utseende, brytning, mm då kan vi uppnå till integration. Tillgång till passande arbete det vill 
säga ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer, meriter och intressen är en nyckel till 
integration.

2.7 Egna reflektioner 
Integration har således flera dimensioner vilket framgått ovan. I föreliggande studie kommer 
jag att tillämpa begreppet, med en socioekonomisk utgångspunkt. En lyckad integration 
utifrån detta perspektiv är att människor integreras i ekonomiska och sociala dimensioner. 

Människor definieras i deras socioekonomiska sammanhang, det vill säga deras positioner i 
samhället kopplat till olika samhällsklasser. Dessa positioner baseras framförallt på vilka 
tillgångar i form resurser som utbildning, yrkesposition och politiska resurser som kan knytas 
till dessa. En individ eller grupp av individer som har invandrat till ett land av olika anled-
ningar, kommer i början till en inledningsfas av en integration. När individer lämnar sina 
länder lämnar de också sina sociala och ekonomiska resurser bakom sig. När de sedan 
kommer till ett nytt land betraktas de ofta som resurslösa och maktlösa, dvs. att kunna 
påverka sin egen situation.  Tillsammans med den en diskurs där ett ”vi och dom-tänkande” är 
framträdande skapas ett utanförskap som både är strukturellt som en sorts underklass, men 
också socialt att genom att de inte integreras i arbetsliv och utbildning, som för en social 
mobilitet möjligt. Detta förhållningssätt gör att invandrare som grupp tillskrivs en status som 
okvalificerad arbetarklass i ett första ögonkast. 
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Trots att många av dem som kommer har med sig olika kompetenser, erfarenheter, kunskaper 
och meriter tas dessa inte tillvara som en resurs för integration eftersom dessa inte passar helt 
in i det formella utbildning och meriteringssystemet i invandringslandet. Istället ställs krav på 
kompletterande utbildningar, språkkurser, yrkeskompetens men också anpassningsförmåga 
etc. Byråkratiska eller administrativa regelsystem kan på detta sätt i många i fall få dysfunk-
tionella konsekvenser, dvs. blir ett hinder i en integrationsprocess. En annan konsekvens av 
att individers tidigare erfarenheter och kunskaper inte kan komma till användning är att 
individen tvingas välja ”genvägar” till arbetslivet på egen hand. Detta resulterar ofta i arbeten 
som är antingen under deras kompetensnivå eller enbart som ett arbete, för att få ett levebröd. 
Detta gäller också företagandet bland invandrare, ofta är det egna företagandet det enda sättet 
att kunna förtjäna sitt eget levebröd. De yrken, verksamheter och branscher som är tillgäng-
liga och som oftast också representeras av och identifieras med invandrare är exempelvis 
pizzabagare, städare, restauranger, taxiförare, etc. Man kan på goda grunder påstå att 
invandrare i detta avseende är socialt marginaliserade till vissa branscher och verksamheter i 
samhällsekonomin, man är en del av den, men samtidigt utestängd från andra delar. Detta 
innebär således att invandrare också får det svårare att integreras socialt och kulturellt, 
exempelvis genom att de pga. sämre ekonomiska resurser är hänvisade till ”billigare” 
bostadsområden tillsammans med andra invandrade etniska grupper. 

Mot denna bakgrund är Diaz resonemang och enligt min mening i viss mån problematiskt. På 
ena sidan av sin argumentation påstår han att integration är beroende på individens egna 
egenskaper såsom motivation, kognition och attribution. På den andra sidan hävdar han att 
beroende på motståndsfaktorer eller externa faktorer utgör ett hinder och om möjligheterna är 
få eller begränsade i ett samhälle för personer med utländsk bakgrund, då kan vi inte påstå att 
individens egenskaper och egna val är en avgörande faktor på vägen till integration. Jag 
menar att när individens valmöjligheter är begränsade i ett samhälle det spelar inte så stor roll 
vilket egenskaper hon/han har, de yttre förutsättningarna är i sista hand avgörande. En viktig 
förutsättning för integration skall kunna äga rum är att administrativa system och regler blir 
mindre generella och mer öppna för att kunna tillämpa individuella hänsyn och lösningar. 
Detta skulle innebära att yttre hinder för individens integrering skulle kunna minska och en 
reell valmöjlighet skulle bli större och bättre passa individens prioriteringar. Ett exempel är en 
40 årig pappa som kommer till ett nytt land med sin familj och som är utbildad ingenjör i det 
land han lämnat, tvingas till att komplettera sin utbildning upp till 3 till 4 år för att räknas som 
ingenjör i det nya landet. Utbildningsalternativet är knappast ett reellt alternativ i detta fall 
med hänsyn till familjens försörjningsbörda. Jag tror att system för evaluering där invandrares 
utbildningsnivå på ett rimligt sätt skulle kunna vägas mot formella krav för vissa yrken skulle 
kunna korta ned tiden för kompletterande utbildningar och därmed underlätta integrationen. 

Jag ser att intern integration kan leda till extern integration. Schierup och Åhlund, inspirerade 
av R Breton, hävdar att etniska grupperingar som är väl integrerade har en möjlighet att 
politiskt sträva efter reell mångkulturalism och strukturell jämlikhet. Intern integration mellan 
egna och olika etniska invandrargrupper kan därmed i många fall leda till en extern integra-
tion. Men en stark intern integration kan också förstärka känslan av utanförskap och leda till 
kriminalitet, bildandet av extrema politiska religiösa grupperingar och liknande.  

Jag tror också att en framgångsrik integration är ett tillstånd som kan uppnås då invandrare får 
en position i samhället som motsvarar majoritetsbefolkningens levnadsvillkor med hänsyn till 
jämförbara kategorier. Att man som invandrad får samma tillgång till utbildning, boende, 
arbetsmarknad, lagar och tillgång till samhällsresurser och institutioner. Oavsätt kön, ålder 
och etnisk bakgrund definition av integration som ett tillstånd som kan ha uppnåtts då 
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invandrare får en position i samhället som motsvarar majoritetens jämförbara kategorier 
såsom åldersgrupp, utbildningsnivå och kön, boende, arbetsmarknad, lagar även tillgång till 
samhällsresurser och institutioner. 
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3. Begrepp och definitioner 

I detta kapitel definieras begrepp som är centrala för denna studie. De begrepp som kommer 
att tillämpas används inte sällan med något olika betydelser beroende på i vilka sammanhang 
de diskuteras. Invandrare, etniskt eller invandrarföretagare, invandrarkvinna, 
etnisk/invandrarkvinnoföretagare nätverk, etnicitet, är exempel på begrepp som förekommer 
inom forskning, media och i olika samhällsdebatter och betyder inte alltid samma sak. Syftet 
med detta kapital är att diskutera och definiera dessa begrepp och fixera innebörden i dem i 
förhållande till föreliggande studie. Anledningen är att dessa utgör den teoretiska referens-
ramen som detta arbete vilar på och kommer tillämpas i beskrivning och analys av data.  

3.1 Invandrare, personer med utländsk bakgrund och importerad arbetskraft  
Det första begrepp som behöver diskuteras och klargöras är benämningen ”invandrare”. 
Svårigheten med ett ord som invandrare är att det används ofta i det dagliga språkbruket och 
med lite olika betydelser. Vi tänker inte alltid på vad vi menar egentligen, exempelvis 
förekommer det ofta att man kallar flyktingar för invandrare. Invandrarbegreppet upplevdes 
också som problematiskt i mina intervjuer med informanter, när jag ställde frågor som 
handlade om invandrarföretagare, invandrarkvinnor och arbetslösa invandrare relaterat till 
olika sociala sammanhang. Man hade exempelvis svårt att identifiera sig med benämningen 
”invandrarföretagare”, man betraktade sig själv i första hand som företagare. 

I officiella sammanhang började begreppet invandrare användas i Sverige först i slutet av 
1960-talet då myndigheterna ville gå ifrån benämningen ”importerad utländsk arbetskraft” 
(Knocke 1996).  Med begreppet ”invandrare” infördes en beteckning på de människor som 
var födda i utlandet, och som hade varit eller fortfarande var utländska medborgare men hade 
hemortsrätt i Sverige. Termen ”utlänning”, ersattes därmed som beteckning för denna grupp. 
Benämningen ”invandrare” betraktades vara en mer inkluderande term som betecknade alla 
utrikes födda som vistades i landet, oavsett om det var permanent eller högst tillfälligt. 
Termen ”utlänning” övergavs därför att den ”uppfattades ha en starkare valör av utanförskap i 
förhållande till det samhälle (den stat) som personen vid det aktuella tillfället har sin formella 
anknytning till” (Westin m fl 1999; 98).  I socialstyrelsens rapport (1999:6 s.98) definieras 
ordet invandrare på följande sätt: 

”En invandrare är en person som flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där 
en längre tid eller permanent. Att invandra är att komma och bosätta sig i annat land 
än i hemlandet. I Sverige har man ansetts vara invandrare efter att ha varit folkbokförd 
i landet som regel i minst ett år.” 

Widgren (1988) diskuterar i sitt arbete att det blir allt mindre meningsfullt att tala om 
”invandrare” i någon slags allmän betydelse som om det gällde en klart avgränsbar grupp. En 
stor del av ”invandrarna” enligt Widgren är i lika hög grad ”svenskar”, beroende från vilka 
utgångspunkter man söker analysera deras bakgrund. En fjärdedel av alla utländska med-
borgare och naturaliserade är födda i Sverige. Och ju fler generationer som föds desto svårare 
blir det att klart avgränsa vem som är ”invandrare” och vem som är ”svensk”. I sin studie fann 
Widgren att varje år gifter sig ungefär 1500 svenska män med kvinnor med utländskt 
medborgarskap som bor i Sverige, och nästan lika många svenska kvinnor gifter sig varje år 
med utländska män som bor i Sverige. Ungefär 100 utländska kvinnor och mer än 200 
utländska män som är bosatta här gifter sig varje år med någon i Sverige som varken är 
svensk eller tillhör den egna nationsgruppen. Abrahamsson (1999) har liknande tankar kring 
begreppet invandrare. I dag har nära en fjärdedel av befolkningen rötter från andra länder, i 
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första, andra eller tredje generationen. Att kalla alla dem för invandrare åtskilda från svenskar 
blir därmed en förenkling som inte är särskilt adekvat som beskrivning av verkligheten. I 
Sverige riskerar benämningen invandrare bli en livslång stämpel som dessutom kan sitta kvar 
över generationer. 

I sin bok ”Invandrare på arbetsmarknaden” (Ekberg och Gustafsson1995) beskriver förfat-
tarna att den typiska nyanlände invandraren är mellan 20 och 35 år gammal. Invandrare utgör 
i deras definition en person som rest över en landgräns för att bosätta sig stadigvarande i ett 
annat land. Flyttningen gör att den flyttande kommer till en ny kultur med ett annat språk. 
Författarna skriver vidare att invandrarbefolkningens avgränsning inte är självklar. Det är 
svårt att åstadkomma en entydig och meningsfull definition av begreppet invandrare. Ibland 
avses personer med utländskt medborgarskap. I andra sammanhang låter man invandrar-
begreppet omfatta både utländska medborgare och naturaliserade individer (personer som fått 
svenskt medborgarskap). Det finns också personer som fötts i Sverige med någon förälder 
som har eller har haft utländskt medborgarskap men som genom sitt ursprung i vissa 
sammanhang uppfattas som invandrare (Ekberg och Gustafsson 1995).

Många forskare har under det senaste decenniet i linje med detta påpekat att synsättet på 
kategorin invandrare tenderat till att bli alltmer problemfokuserande, och att personer 
invandrade till Sverige alltmer identifieras som bärare av sociala problem (se t.ex. Ronström, 
uå, Knocke, 1991, Ålund 1991a, Jonsson 1993, Brune 1998, Westin, 2001, Kamali 2002). 
Enligt Ålund och Schierup (1992) förknippas beteckningar som ”svarstkalle”, ”främling” och 
”invandrare” med åtföljande socialt utanförskap och kulturell degradering. Man menar att 
sociala orättvisor bortförklaras i termer av kulturella olikheter. Invandrare definieras som 
problem i sig till följd av deras ”annorlunda kulturella bakgrund. Detta gäller kanske särskilt 
människor från "ickevästerländska" länder som på ett självklart sätt, enligt Brune (1998) 
förutsätts vara mer kulturellt avlägsna och annorlunda, än människor från europeiska länder. I 
en sådan betydelse används invandrarbegreppet ofta i en mer omfattande kulturrasism, där 
kultur och kulturella skillnader tas som en förevändning för att utestänga och diskriminera 
människor som upplevs som utseendemässigt, kulturellt och/eller religiöst annorlunda .

Bilden av invandrare i media följer en viss berättelsestruktur som förstärker kulturella 
olikheter Brune (1998).  I denna bild framställs invandrare antingen som offer för orättvisor 
som behöver hjälp från det svenska samhället eller som ett hot i form av en invasion. En 
annan återkommande bild av invandrare är den som brottslingar, vars patriarkala kultur och 
promiskuitet gör dem hotfulla och farliga. Enligt Brune (1998) har begreppet laddats med en 
innebörd av skillnad och annorlundaskap och bygger i den meningen på et ”Vi – och dom”. 
Ett grundläggande problem är således att man i Sverige år efter år fortsätter att kategorisera 
människor i grupper utifrån var de, eller till och med deras föräldrar, är födda (Kamali 2002). 
Detta kan i sin förlängning leda till att risken för en institutionell diskriminering ökar. 
”Myndigheterna har makten att genomdriva sin tolkning av regler och definitioner. Det är 
inom socialtjänsten, sjukvården, barnhälsovården, skolan, banken etc. som risken för 
diskriminering, institutionell diskriminering är stor” (Westin 1987). Westin menar också att 
”det är absurt kategorisera en del människor som är födda och uppvuxna i Sverige som 
invandrare”. Begreppet ”invandrare” har ifrågasatts i regeringens offentliga utredningar.  I 
dessa utredningar och regeringspropositioner har man betonat vikten av att i så stor utsträck-
ning som möjligt undvika begreppen invandrare, invandrarungdomar och andra generations 
invandrare. Endast de personer som nyligen har flyttat till Sverige bör betecknas som 
invandrare, enligt förslag från en arbetsgrupp inom regeringen. De utrikes födda personer som 
bott i Sverige en längre tid bör istället kallas personer med utländsk bakgrund. Ungdomar 
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med en eller båda föräldrar födda utomlands bör, enligt denna syn, också kallas för personer 
med utländsk bakgrund. I dagligt tal benämns dessa ungdomar som ungdomar med utländsk 
bakgrund, ungdomar med invandrarbakgrund eller också som invandrarungdomar (Depar-
tementsskrivelse Ds1 999:48). Någon vedertagen definition av begreppet ”invandrare” finns 
inte och har egentligen aldrig funnits. I statistiska sammanhang används en indelning som 
görs antingen efter personers födelseland eller efter medborgarskap. I båda fallen görs 
indelningen i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive svenskt eller 
utländskt medborgarskap (http://www.migrationsverket.se/). 

3.2 Invandrare och kvinna 
Sociologen Knocke (1991) riktar sin kritik mot användning av begreppet invandrare. Hon 
menar att begreppet ”invandrare” gör människor såväl könlösa som historielösa; ”de är varken 
kvinnor eller män”. Enligt Brune (1998) när artiklar handlar generellt om invandrarkvinnor så 
illustreras dessa ofta med en muslimsk kvinna med slöja och heltäckande klädsel. Brune 
skriver vidare att bilden som media alltför ofta förmedlar av invandrare är tämligen stereo-
typisk och består av mörkhåriga och/eller mörkhyade män. En vanlig effekt av detta är att när 
invandrare skildras i media eller forskning är det i första hand invandrade män som avses. Ett 
exempel som ekonomihistorikern Paulina de los Reyes (2001) tar upp är att skildringar av 
1950- och 1960-talets arbetskraftsinvandring ofta lyfter fram invandringen av manliga 
arbetare, trots att omkring hälften av de personer som invandrade var kvinnor. De kvinnor 
som invandrade under denna period osynliggörs därmed, liksom deras skäl till att invandra 
och deras situation på t ex arbetsmarknaden.  

Ålund (1985) diskuterar i sin bok ”skydds murar” att invandrarkvinnors ytterst varierande 
kulturella arv ger dem olika förutsättningar i det svenska samhället. Men de har också vissa 
gemensamma villkor. På det gemensamma, generella planet förklarar Ålund att de är först och 
främst invandrare och kvinnor och i och med detta möter det svenska samhället utifrån 
likartade villkor. I en artikel menar Parbring (2000) att det finns en övertro bland företrädare 
för olika myndigheter om att de har insikt i kvinnornas situation. Studier visade dock att så 
inte var fallet. Bilden som man hade med kvinnor som starkt orienterade mot hemmet och 
med huvudsakliga sysslor som matlagning, klädvård och barnpassning stämde inte. Istället 
kom det fram att deras liv stor del också cirkulerade kring kurser, tillfälliga jobb och 
arbetslöshet. 

Begreppet invandrarkvinnor används alltför enhetlig utan hänsyn till faktorer som utbildning 
och erfarenhet som också gör dessa kvinnor till en tämligen heterogen social kategori. 
Invandrarkvinnor ses generellt som outbildade och utan ambitioner, menar forskarna i 
Parbrings artikel och skriver vidare att ändå hävdar många tjänstemän att det är viktig att ha 
ett individperspektiv. Invandrare beskrivs som mer könsstereotypa jämfört med infödda 
svenskar. Alla kvinnor med invandrarbakgrund anses ha många barn och bilden av mannen 
med invandrarbakgrund är att han håller tillbaka sin fru till hemmets sfär. 

Forskarna kom också fram till att ansvariga på arbetsförmedlingen behandlar kvinnorna i med 
alltför generella åtgärder, dvs. oavsett bakgrund, utbildning och erfarenheter så tillämpas 
samma typ av åtgärder. En vanlig strategi är att arbetsförmedlingar försöker omvandla en 
arbetsmarknadsåtgärd i form av exempelvis ett hantverksprojekt till ett kooperativ som 
kvinnorna ska driva själva och kvinnorna ska starta eget. Parbring skriver att det är ett sätt för 
samhället att friköpa sig från ansvaret. Det blir heller ingen integration eller mångkulturella 
arbetsplatser som man talar så mycket om. Kvinnorna sitter själva och gör sitt hantverk som 
de sedan säljer till oss svenskar som vi kan hänga upp på väggen och känna oss lite kulturella. 
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Kvinnorna med invandrarbakgrund får vikariat längst ner i samhället. Det beror inte på att de 
har låg utbildning. Det beror på någon slags uteslutningsmekanism som samverkar med en 
massa fördomar om vad den här gruppen kvinnor anses vara kapabla till, det vill säga 
omvårdnad, sömnad och matlagning. 

3.3 Reflektioner kring begreppet invandrare 
Susanne Bank (1990) skriver att den som observerar ett beteende hos en person från en annan 
kultur, anlägger i regel omedvetet den egna kulturens måttstock på den andre. Det vill säga 
man gör återigen omedvetet sina egna beteendemönster allmängiltiga (och alltså inte på något 
sätt kulturell betingade). Man ställer sig själv i centrum, medan den andres handlingar 
representerar ett annorlunda beteende. När vi undervärderar det kulturspecifika hos den andre 
och gör vårt eget kulturbetingade beteende till allmänmänskligt, slipper vi att ta ställning till 
att se oss själva som en produkt av kulturella påverkan. Begreppet invandrare är implicit 
förknippad med problembilder, antingen som offer eller hot, de representerar det annorlunda, 
främmande och kanske till och med det farliga. Denna diskurs leder till ett ”dom och vi” 
perspektiv som förstärker olikheter på områden där dessa inte egentligen är relevanta. Ett 
exempel är att bli bedömd och behandlad efter måttstocken invandrarföretagare när man 
istället vill bli identifierad som företagare och behandlad som en sådan. Ett annat exempel är 
de egenskaper som tillskrivs kvinnor med invandrarbakgrund, dvs. att de framförallt skulle 
vara kompetenta med arbetsuppgifter som anknyter till hemmasfär. Trots denna problematik 
används invandrarbegreppet och termerna invandrarkvinnor, invandrarmän och invandrar-
ungdomar, barn till invandrarfamiljer och invandrarföretagarna, dagligen i media, politiska 
debatter och forskning. I denna uppsats kommer därför jag använda Departementsskrivelse Ds 
1999:48 benämning så långt så möjligt personer med ”utländsk bakgrund”. Avsikten är att i så 
liten utsträckning som möjlig falla in i en etablerad diskurs där själva benämningarna av mitt 
studieobjekt underförstått också är bärare av olika sociala problem. 

3.4 Etnicitet
Etnicitet innefattar kulturell praxis och kulturella värderingar som skiljer en grupp människor 
från andra, ofta en omgivande majoritet. Medlemmar av en sådan etnisk grupp upplever sig 
själva som kulturellt skilda från andra grupper (Giddens 1998). Etnicitet från ett konstrukti-
vistiskt perspektiv, som formulerades av Fredrik Barth (1969) syftar på att den etniska 
organisationsformen och dess uttryck är en konsekvens av en etnisk grupp interagerar med 
varandra, snarare än produkt av att de utvecklar divergerande traditioner eller sätt att leva 
isolering från varandra. En etnisk grupps uppsättning av identitetsmarkörer bör inte förklaras 
med hänvisning till dess inre egenskaper, hävdade Barth. Det grundläggande kriteriet för en 
etnisk grupps existens är alltså inte att dess medlemmar uppvisar gemensamma kulturdrag, 
utan att de delar en självtillskriven och av andra tillskriven status. Därmed understryks den 
identitetsformerande aspekten av etniciteten, det vill säga det faktum att människor benämner 
sig själva, och bli klassificerade av andra, med hänvisning till en grundläggande identitet. 
Enligt Barth bör forskningen om etnicitet fokusera på gränsdragningsprocesser, med andra 
ord när och hur människor anser sig vara olika andra, vilka egenskaper som lyfts fram som 
betydelsebärande, och varför de blir betydelsebärande just då, just där. Barth menar att det 
analytiska intresset därmed borde rikta sig mot den etniska gruppens sociala organisation, det 
vill säga hur enskilda eller grupper av personer konstruerar en etnisk identitet i ett socialt 
samspel med (företrädare för) andra etniska grupper. Enligt Barth bör den etniska kategorin 
förstås som ”ett organisatoriskt kärl” vilket kan fyllas med varierande innehåll (Barth 
1 969:14). Etnicitet är i själva verket är ett samtal, en diskurs i ett större språk. Detta större 
språk heter enligt Berg kultur. Kultur är den kollektiva, meningsskapande process i vilken 
människor reser sina identitetsanspråk (Berg 1997 s 104).  
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Om man håller fast vid Ehn (1993:68) och dennes tankar om etnicitet blir, i det här konstruk-
tivistiska perspektivet, något som skapas och omskapas i socialt liv, och//har en relativ 
betydelse, beroende på sammanhanget. Etnisk identitet är med andra ord något föränderlig, 
som konstrueras och rekonstrueras utifrån aktuella förhållanden. I boken ”Skyddsmurar” 
skriver Ålund (1985) att vissa invandrargrupper vidmakthåller etnicitet som en ”skyddsmur” 
gentemot det omgivande samhället och om varför andra grupper snabbare öppnar sig för 
kommunikation med och närmande till invandringssamhället. I boken visar Ålund på 
erfarenheterna från USA att trots ett ökat kulturellt närmande mellan invandrare och infödda, 
så har de sociala närmandena uteblivit i en rad avseenden, vilket ofta tvingat fram en ofrivillig 
kulturell ”ö-bildning”. Enligt Åhlund är tendensen i Sverige densamma, personer med 
utländsk bakgrund blir så att säga mera lika ”kulturellt” och mera olika (och ojämlika) 
”strukturellt”. Åhlund menar att konsekvenserna av den utvecklingen kan betyda en fortsatte 
eniskt indelad arbetsmarknad mellan personer med utländsk bakgrund och infödda också för 
kommande generationer, där kulturell mångfald snarare blir uttryck för strukturellt tvång än 
för fria val. (Ålund, s 58). Skyddsmurarna (etniciteten) kan emellertid också fungera som en 
offensiv kraft som öppnar upp för kommunikation med invandringssamhället och andra 
etniska grupper, och kan på sikt utgöra en faktor för integration i invandringslandet. Exempel 
är hur olika föreningar med förankring i den etniska gruppen där olika intressen och 
angelägenheter fångas upp och artikuleras blir förhandlingspartners på såväl lokal nivå som 
riksnivå med myndigheter och andra föreningar. Detta kan på sikt stärka den etniska gruppen 
position och i sin tur dess integration i invandringslandet.

3.5 Etnisk bakgrund, företagare och kvinnors företagande 
Svårigheten med begreppen etnisk eller invandrare i kombination med företag (are) är att det 
inte alltid lätt att veta vad som menas med detta. De två begreppen invandrar och etnisk 
företagande blandas i många fall ihop eller tolkas som synonymer trots att finns skillnader. 
Invandrarföretagande kan samtidig vara ett etniskt företagande, och etnisk företagande kan 
vara en del av invandrarföretagande men behöver inte nödvändigtvis vara det Najip (1999c). 
Najip menar att invandrarföretagande är ett sätt för invandrare att försörja sig och etniskt 
företagande utgör en gren av invandrarföretagandet. Etniskt företagande är om man med sin 
verksamhet och produkter främst riktar sig till särskilt en eller flera etniska grupper. Den 
allmänna uppfattningen om invandrare är att de är lågutbildade, men det stämmer inte med 
verkligheten när det gäller företagare skriver Najip (1996) Han hävdar att företagare med 
invandrarbakgrund har bättre utbildning än svenska företagare. Men personer med utländsk 
bakgrund enligt Najip (1996) ha inte en företagsrelaterad utbildning, dvs. en utbildning som 
antingen är relevant för företagets branschverksamhet eller en utbildning i ekonomi/ 
företagande.

Mauricio Rojas (2001) docent i ekonomisk historia menar att ”invandrare inte är födda till 
företagare, och man bör inte använda invandrarföretagare som ett särskilt begrepp” dvs att 
invandrare inte utgör en enhetlig grupp med en naturlig talang att vara företagare. Det är 
vanligtvis helt andra faktorer som avgör varför vissa individer ägnar sig åt företagande. Själva 
benämningen invandrarföretagare eller etnisk företagare kan således ifrågasättas på samma 
sätt som begreppet invandrare, dvs. att det är förankrat i samma diskurs inom vilket ”ett vi 
och dom - tänkande” utvecklats. Relevansen av distinktionen mellan företagare och invand-
rarföretagare kan ifrågasättas menar exempelvis Löfgren (2003), själv företagare i chefs-
position som skriver, ”Vem skall kallas invandrarföretagare”? Varför det är viktigt att 
gruppera företagare så här? Ingen skulle väl komma på tanken att presentera sig: ”Hej, jag 
heter Sara och är invandrarföretagare!”. Det är väl mer relevant menar han att om hon är 
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arkitekt, marknadskonsult eller plåtslagare. Löfgren drar slutsatsen att det kanske är främst 
handlar om ett sätt att skilja ”de från ”oss”. Dalhammar (2004) understryker att i vissa fall är 
etniciteten en tillgång, i andra fall är den oväsentlig eller rentav ett hinder när det gäller 
företagande. Enligt Dalhammar är det inom teknikorienterade branscher exempelvis 
företagarens professionella identitet viktigare än hans eller hennes eventuella invandrar-
bakgrund relaterat till dennes yrkesutövande eller företagande. 

Forskning om kvinnors företagande relaterad till deras utländska bakgrund saknas i stor 
utsträckning inom forskning om kvinnoföretagande. Kovalainen (1993) kritiserar forskningen 
om företagandet och anser att den haft ett mycket smalt och begränsat perspektiv när det 
gäller kvinnors företagande. Irigaray (1994) påpekar att det förment universella i vetenskapen 
inte är könsneutralt utan att det i själva verket motsvaras av männen idiolekt dvs. det är en 
särskild diskurs som omgärdar forskningen om företagande. I och med detta är det inte 
förvånande att kvinnors företagande många gånger varit osynligt. (Sunden/Holmqvist, 1989). 
Invandrarkvinnor startar eget företag antingen på grund av kulturella faktorer (traditioner, 
livsstil, värderingar med mera) eller strukturella (arbetslöshet, marginalisering på arbets-
marknaden, dåliga arbetsvillkor och löner med mera enligt Najip (1999). Även Abbasian 
(2002) visar i sin undersökning att huvudmotivet för kvinnorna att starta eget var arbetslöshet 
eller svårigheter att ordna ett passande arbete. Att starta eget var troligen den sista utvägen för 
många av dem ur arbetslösheten under 1990-talets lågkonjunktur. Abbasian (2003) skriver 
vidare att starta eget företag kan också vara ett svar på ett samhällssystem som inte tillräckligt 
beaktar en invandrarkvinnans färdigheter, eller öppet nonchalerar henne och föreslår henne att 
vara passiv och beroende av maken. Detta synsätt och bemötande kan komma från en 
myndighet, från en handläggare eller arbetsgivare, och i många fall med ett inslag av 
diskriminering (Abbasian 2003 s 140-141). 

Enligt Wells, J (1998) har forskning om entreprenörskap med utländsk bakgrund varit 
fokuserad på män och deras fokuserad deras situation. Företagande bland dem med utländsk 
bakgrund har ökat i Sverige under de senaste åren. De få studierna som har gjorts av detta har 
emellertid inte kunnat erbjuda någon förklaring till ökningen av företagande som skett bland 
kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige. 

3.6 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och begreppen; etnisk, invandrare och 
företagare 
Människor är aldrig uteslutande etniska. Etnisk, invandrare, invandrarkvinnor och invandrar-
företag är en av de många kategoriseringar som upprättar en speciell av social identitet. En 
social identitet enligt Daun och Ehn (1988) är inte en egenskap som kan ärvas, den måste 
ständigt upprätthållas. När företagarna med utländsk bakgrund talar om sig själva, definierar 
de sig inte uteslutande som etnisk och invandrarföretagare utan också som svenskar, kvinnor, 
män företagare och så vidare. De reser kontinuerligt anspråk på tillhörighet till andra 
gemenskaper än den etniska. Men olika former av kategoriseringar med hjälp av olika 
begrepp innebär ett uteslutande. Personer med utländsk bakgrund exkluderas från normen och 
majoriteten. Kategoriseringar av olika grupper som etnisk, invandrar, invandrarkvinnor,
invandrarföretag behöver inte vara ett problem i sig. Ett problem är däremot när kategorier 
placeras i en hierarki i ett system länkat till social över- och underordning. Det kan handla om 
att man beroende av sitt kön eller ursprung ges begränsade möjligheter att starta ett företag, 
hitta ett jobb motsvarande sin kompetens eller en bostad i ett område där man själv önskar bo 
( Pripp, 2001 s. 178).  I sin avhandling skriver Ahl på följande sätt:
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“Even if an individual does not identify herself as, for example, a working-class, woman 
and immigrant, people around her are likely to do it, which means both that she must 
relate to these categories and that these categories will have some repercussions on her 
life “(Ahl 2002 s.187). 

En viktig lärdom av genomgången ovan studier kring olika begrep som etnicitet, invandrare, 
invandrarkvinnor, invandrarmän, företagare och invandrarkvinnors företagande så tolkas i 
mer eller mindre samhällsproblem in och tillför begreppen en negativ laddning. Det andra 
problemet är att individer med utländskbakgrund i mina studier inte identifierar sig med den 
betydelse som de olika begreppen betecknar. 

Fairclough (1995) menar att ideologi/kunskap är socialkulturella praktiker, text ideologiskt 
formad av maktstrukturer och hegemoni.  Diskursiva praktiker bidrar till att reproducera och 
skapa de ojämlika maktförhållandena i samhället som de mellan klasser, kön eller på grund av 
etnicitet (Fairclough 1995). En tolkning kan vara att relationen mellan svenskar och andra 
etniska grupper konstrueras genom språket. Vilket leder till att personer med utländsk 
bakgrund är de som definieras som avvikare medan svenskarna betraktar sig normala. Detta 
innebär i sin tur att dessa normer att exkluderar individer med utländskbakgrund och 
inkluderar svenskar i en socialkulturell och politiska praktik. Jag har i studien försökt att visa 
hur fenomenet med över och underordning av sociala kategorier hur de upprepas och 
reproduceras om och om igen detta genom att beskriva hur detta sker i olika sammanhang. 
Detta innebär att i varje form av kategorisering innebär ett uteslutande. Det vill säga personer 
med utländsk bakgrund exkluderas från normen, med andra ord från majoriteten. I detta 
perspektiv är det mer eller mindre uppenbart att frågan om etnicitet, invandrare eller 
invandrarmän, kvinnor, företagare sällan diskuteras i rättvisetermer, vilket har framgått 
tydligare ovanstående avsnitten. I sin avhandling skriver Hertzberg (2003) att den sociala 
kategorin ”invandrare bygger på en extern definition”. Den kan med fördel betraktas som en 
maktkategori, i det att den är ett uttryck för att överordnad grupp genom en rutinmässigt 
utförd kategoriserande aktivitet vill säga något om en underordnad samling människor, i 
syften som – huvudsakligen eller nästan uteslutande är bestämda av representanter för denna 
överordnade grupp. Det är trots allt de icke-invandrade som regelmässigt intervenerar i de 
invandrades liv och tillvaro, och interventionen motiveras med problembeskrivningar som tar 
fasta på hur de sistnämnda lever. Dessa livsmönster värderas i sin tur utifrån värden och 
normer som är dominerande i kategoriserande, icke – invandrade gruppen (Hertzberg 2003 s 
15)  Jag tror det här ett dilemma som präglar oss som individer och vi återfinner på detta sätt i 
form av de normer och värderingar som påverkar oss och genom detta sätt konstruerar vi 
olika begrepp och termer. Problemet är att våra normer och värderingar inte alla gånger är så 
självklara.

3.7 Formella och informella nätverk 
Begreppet formella nätverk är ett viktigt begrepp som anknyter till företagare med utländsk 
bakgrund när det gäller att förstå företagarnas relationer som kan kopplas till olika institu-
tioner och organisationer utanför sitt etniska nätverk. De formella nätverken är mera 
affärsinriktade och kan utgöras av olika strategiska allianser. De informella nätverken är de 
där deltagande är mera privat men även dessa kan få stor betydelse för utveckling av 
företagen Näsman (1997).   Enligt Najip (1992, 1994) finns det två typer av etniska nätverk; 
ett organiserat formellt etniskt nätverk (det institutionella) och ett informellt familjenätverk. 
Med ett organiserat formellt etnisk nätverk räknas utöver personer, organisationer föreningar 
inom den egna etniska gruppen, etniska medier och tidskrifter (Najip 1994). Utöver formella 
nätverkskopplingar med anknytning till den etniska gruppen kan sådana också existera med 
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organisationer och institutioner utanför den etniska gruppen.  De formella nätverken är mera 
affärsinriktade och kan utgöras av olika strategiska allianser. Dessa kan bestå av någon från 
en organisation tillsammans med någon från ett företag eller mellan företag, och kombinatio-
nerna kan utgöra verklig dynamik (Vedin 1993). En viktig företeelse i många nätverk, och 
som utgör det sammanfogande kittet i dessa, är fenomenet ömsesidigt tillit, eller ömsesidigt 
förtroende- ”generalized reiprocitivity” (Putnam 1996). I likhet med Putnam ser jag det 
ömsesidiga förtroendet som den faktor som spelar störst roll bland företagare med utländsk 
bakgrund och deras relationer till formella organisationer. En annan viktig faktor är att de 
olika aktörerna inom de formella nätverken har rimliga förväntningar på vilken ömsesidig 
nytta man kan ha av varandra. Det är således viktigt att företagare med utländsk bakgrund, 
branschråd och andra organisationer har tillräckliga kunskaper om varandra för att kunna 
samverka inom nätverket. De ömsesidiga kunskaperna bör omfatta vilka förutsättningar som 
de olika aktörerna har i sitt ”nätverkande”, dvs. vilka resurser och funktioner de kan tänkas 
uppfylla i förhållande till varandra. Detta är viktiga förutsättningar för tillit och förväntningar 
på nätverket och avgörande för dess långsiktiga funktion och kontinuitet. Med andra ord 
måste nätverkets medlemmar och aktörer uppleva att de har nytta av nätverket för att vilja 
lägga ned tid och resurser. 

3.8 Nätverk, sociala nätverk, socialt kapital och företagande 
Begreppet nätverk kan definieras i tämligen generella termer utan att anknyta till en specifik 
kontext, exempelvis Castells definierar det på följande sätt; 

“A network is a set of interconnected nodes. A node is the point at which a curve 
intersects itself. What a node is, concretely speaking depends on the kind of concrete 
networks of which we speak” (Castells, 1996 s.470). 

Enligt Castells (1996) är nätverk öppna strukturer, som kan expanderas utan gränser, 
integrera nya noder så länge som man kan kommunicera inom nätverket, med andra ord så 
länge man delar samma kommunikationskod i form av värderingar eller förväntade resultat. 
Castells påpekar att en nätverkbaserad social struktur är ett mycket dynamiskt, öppet och 
innovationsbenäget system utan att hota balansen inom nätverket. Nätverk är en struktur av 
bindningar mellan objekt som bildar en social entitet med emergenta egenskaper. Bland dessa 
egenskaper återfinns värdeskapande, diffusion, flexibilitet, samarbete och tillit (Lind 2002 s 
135). Socialt nätverk är ”ett typiskt kontaktmönster i en grupp av vissa personer, där 
kontaktmönstret har den egenskapen som helhet betraktat, att det kan användas för att förklara 
hur dessa personer uppför sig” (Klefbeck och Ogden 1 995:84). I sociala nätverk kan noderna 
utgöras av mänskliga individer eller kollektiv, och länkarna utgörs av alla tänkbara slag. Det 
är mönstret av relationer som utgör nätverket (Borell och Johansson 1 996:14). I ett socialt 
nätverk är de sociala relationerna väsentligen horisontella och informella och ofta är 
nätverken beständiga och sega, personliga och förhållandevis osynliga för utomstående 
iakttagare. Det kan vara svårt att komma åt dessa osynliga band mellan personer, särskilt i de 
fall där nätverksrelationen får fungera om en möjlighet att gå runt formella beslutsvägar 
(Götlind och Haraldsson 1999). Inom nätverksteorin kan man skönja två huvudinriktningar 
beträffande nätverksrelationer. Den ena betonar resursinriktade relationer medan den andra 
också betonar sociala relationer Johannisson (1992). Han skriver vidare: Enligt det resurs-
inriktade perspektivet utvecklar entreprenörerna nätverket i syfte att uppnå högre flexibilitet 
och resurserna inkluderar material, affärsrådgivning och finansiering. 

Med socialt kapital avses släktrelationer, personliga kontakter, vänskapsband och andra typer 
av mer eller mindre privata förbindelser som kan känneteckna ett nätverk. Författarna påpekar 
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att social kapital är minst lika viktig som det ekonomiska kapital som också byts i ett nätverk. 
Via nätverk kan ett socialt kapital konverteras till ekonomiskt kapital. Ett exempel på detta är 
kulturgeografen Najips (1 992,1994) studier där man fann att många företagare med utländsk 
bakgrund ofta använder sina egna besparingar men också informella krediter från familje-
medlemmar och vänner snarare än kommersiella banker och andra finansinstitut. Denna höga 
social moral genomsyrar invandrarföretagsamhet skriver Najip (1999) och visar genom 
forskning att det förekommer ”osynligt socialt kapital” som skapas genom ömsesidiga 
förpliktelser mellan familjemedlemmar, släktingar och vänner. Detta leder till en ”spillover” i 
form av mer påtaglig, öppen och seriös hjälp som förs över från familjmedlemmar och vänner 
till företagarna.  

Även Waldinger et al 1990 hävdar att etnisk företagandes framgång åtminstone delvis kan 
tillskrivas förekomsten av socialt nätverk bland invandrare och formulerar detta enligt 
följande

“That a group’s success in attaining business ownership is determined by three 
characteristics- its pre migration experiences, the circumstances of its migration and 
settlement, and its post migration experiences-and how these characteristics interact 
with one another. A group’s position depends, in part on the cultural, social, and 
economic resources it brings with it. Success with such strategies depends heavily on 
the nature of ties among co ethnics and the shape of the social networks in which 
immigrants are embedded”. (Waldinger et al 1990, sid 41). 

Att sociala nätverk växer fram bland immigranter och får nämnda ekonomiska funktion kan 
också betraktas vara en reaktion på bemötandet som de kan erfara i det land som de kommit 
till. I Sverige utsätts ofta invandrarföretagare, både före och efter starten av företaget för en 
negativ särbehandling från kreditinstitut, banker, och statliga organisationer som vägrar att 
gen dem lån (SOU 1996:55). Därför tvingas de att låna av vänner, bekanta och släktingar. En 
annan aspekt är också att på grund av brist på kapital, så startar de små företag i redan 
övermättade och hårt konkurrensutsatta branscher som övergivits av infödda företagare 
(Abbassian 2003, Waldinger 1989, Morokvasic 1990).  

De sociala nätverken bland invandrare och invandrarföretagare har en viktig betydelse för 
livsvillkoren generellt men också specifik för själva företagandet. Via nätverken skaffar man 
sig kunskaper och information om marknader, företagandets villkor och om möjligheterna att 
starta företag. Dessa upplysningar är annars tämligen svåra att skaffa sig på egen hand utan 
tillräckliga kunskaper i det nya språket och de administrativa rutiner och regler som gäller för 
företagandet i det nya landet.2 Man använder också nätverket, dvs. sina social och kulturella 
förbindelser till att utvidga kontaktnätet att omfatta nya bekantskaper med andra etniska 
grupper. Via nätverket anställs släktingar, vänner och bekanta i de olika invandrarföretagen 
där man har ömsesidigt nytta i form av billig arbetskraft, anställning eller praktik, skapandet 
av kontakter och erhållande av kunskaper när det gäller att vara affärsidkare. Kontakterna blir 
senare viktiga för framtida affärsutbyten men också i att skapa lokala marknader bland sina 
landsmän vilket framför allt sker storstäderna (Bassan, 1999, Johannisson, 1996). I en intervju 

2 I boken ”Hemort Sverige” skriver Andersson (2000 c) att individers nätverk bär information och tillhandahåller materiella 
resurser. Särskilt för invandrade som saknar vissa rättigheter i form av socialförsäkringsskydd, rätten att låna pengar m.m. 
och eftersom de genom språkliga och andra informationsrelaterade brister har sämre tillgång till institutionella resurser, har 
de goda skäl att dra nytta av ett etniskt nätverk under sin första tid i landet. 
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med Oscar Pripp som studerat företagande bland invandrare beskrivs nätverkens betydelse 
och funktion enligt följande; 

”Bland de assyrier och syrianer han studerat finns vardagliga nätverk men inga for-
mella organisationer. Flera personer kan vara kompanjoner i ett företag och var och en 
kan också tillsammans med andra, ingå i kompanjonskap i andra företag. Arbetskraften 
inom nätverken är billigare och lojalare. Frågan är vad som håller samma dessa nät-
verk? Är det etniciteten eller något annat?”. 

Enligt Pripp är den ömsesidiga tilliten en förutsättning för fungerande social nätverk. Han 
menar att ett sådant nätverk består av en uppsättning sociala relationer, där det alltid var de 
personliga egenskaperna som avgjorde om ett kompanjonskap skulle bli till. Personen kom 
alltid före etniciteten. ”Nära sociala band gör att pengar kan lånas utan räntor, kvitton och 
avbetalningsplan. ”Man betalar tillbaka hela summan den dagen man har pengar” (Ibid). I sin 
studie fann Pripp (2001) att de personliga kvaliteterna spelade en central roll för dennes 
möjligheter att få lån. Goda egenskaper och heder var viktigare än delad etnisk tillhörighet. 
Hedern kunde också vara förknippad med en hel familjs och släktgrupps anseende. Den som 
inte uppförde sig drog skam över familjen och släkten. En person som förlorat sin heder 
kunde få svårigheter både att gifta sig och få hjälp att driva ett företag. Pripp studier tyder på 
att hedern utgör grunden för räntefria lån och att överenskommelser oftast slöts med handslag 
utan skuldebrev och kvitton (Pripp 2001 s.166). Utöver kontakter med personer inom den 
egna etniska/nationella gruppen, behöver invandrarföretagare kontakter med majoritets-
samhället för att starta eget och etablera sig (Pripp 2001). 

3.9 Reflektioner kring socialt nätverk och företagande bland personer med utländsk 
bakgrund
Det är ingen överdrift att hävda att de sociala nätverkens betydelse bland personer med 
utländsk bakgrund är av mycket stor betydelse. Dels generellt med avseende på en social 
integration i det nya land man kommer till och dels som en resurs när det gäller att både starta 
och driva ett företag. Oavsätt om individen utgår ifrån sin egen vilja och intresse för att starta 
nytt företag eller utifrån mer eller mindre påtvingade motiv, exempelvis att bryta en arbets-
löshet genom att etablera en egen verksamhet krävs det olika resurser. Här är betydelsen av ett 
starkt nätverk sannolikt av en avgörande betydelse för att lyckas eftersom etablerade kanaler, 
exempelvis finansinstitut, banker och myndigheter inte är tillgängliga som resurser i särskilt 
stor utsträckning för en potentiell företagare med utländsk bakgrund. Sannolikt beror detta på 
att en relativt nyanländ person med utländsk bakgrund inte uppfattas ha tillräckliga kunskaper 
om tämligen komplexa regler, rättigheter och skyldigheter som gäller för företagande i 
Sverige. Detta gör att etablerade finansiärer bedömer affärsrisken som alltför stor för att 
skjuta till kapital. Det är inte omöjligt att goda företagsidéer och affärsplaner går till spillo på 
detta sätt. 

Nätverk kan emellertid beskrivas på olika sätt och har gjorts så inom forskningen. Forskare 
använder olika benämningar såsom etniskt nätverk, sociala kapital och socialt nätverk . I den 
forskning som refererats ovan framgår dock inte betydelsen av de sociala nätverk som omger 
kvinnoföretagarna med utländsk bakgrund. En viktig aspekt som är outforskad är om kvinnors 
sociala nätverk är annorlunda både till sin struktur, innehåll och hur de används och utnyttjas i 
samband med företagandet. 

Pripp (2001) betonar vikten av att bland manliga företagare med utländsk bakgrund utgör 
”heder” grunden för räntefria lån och att överenskommelser oftast slöts med handslag utan 
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skuldbrev och kvitton. Pripp beskriver att om en person (man) som förlorat sin heder kunde få 
svårigheter både att gifta sig och få hjälp att driva ett företag. Vad som saknas i tidigare 
undersökningar är att hur sociala nätverk skapas av kvinnoföretagare med utländsk bakgrund 
samt vilka resurser som dessa innebär, men också vilka risker de tar om de inte kan leva upp 
till en motsvarande norm av ”heder” som tycks finnas hos män företagare. En grundläggande 
fråga är således vilka sociala nätverk har företagare med utländsk bakgrund, hur använder 
man dessa i samband med sitt företagande? 
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4. Metodbeskrivning – och presentation av de åtta studierna 

4.1 Inledning
Syftet med min forskning är som tidigare nämnts att identifiera hinder och gynnsamma 
faktorer i åtta fallstudier och identifiera vilka faktorer som underlättar respektive motverkar 
arbetsmarknadsintegrationsprocesserna samt att beskriva vilka generella lärdomar man kan 
dra av de åtta studierna. Alla vetenskapliga metoder har sina starka och svaga sidor (Giddens 
1998). När det gäller att studera en komplex och mångfaldig verklighet krävs en relativt bred 
uppsättning av metoder. I detta kapitel beskrivs genomförandet av hur själva undersökningen 
har gått till. Davidsson och Patel (2003) redovisar att en metodbeskrivning är till för att 
underlätta för läsaren att på egen hand bedöma troligheten av de resultat och tolkningar som 
framkommer i uppsatsen. Innan jag presenterar de åtta delstudierna, ska jag kort nämna något 
generellt om val av metoder och källmaterial. 

4.2 Val av metod 
I boken Case Study Research. Design and Methods av Robert K. Yin (1994) framgår att 
fallstudien är lämplig som metod när man vill undersöka aktuella och nutida skeenden utan att 
riskera att relevanta variabler manipuleras. En annan fördel är att företeelsen kan belysas 
utifrån många olika perspektiv (i detta fall arbetsmarknadsintegration). Dessutom medger
metoden större handlingsfrihet vid insamlandet av information.

När man använder teorier talar man om två olika angreppssätt, deduktiv respektive induktiv 
metod eller bevisandets väg respektive upptäcktens väg (Holme och Solvang 1997). Ett 
deduktivt angreppssätt kännetecknas av att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om 
enskilda företeelser. Ett induktivt arbetssätt däremot kännetecknas av att forskaren studerar 
forskningsobjektet och därefter försöker utifrån insamlad information formulera en teori. 
Inom samhällsvetenskaperna används både deduktiv och induktiv metod (Patel och Davidsson 
1994). Jag väljer att använda ett induktivt angreppssätt eftersom jag vill ha en öppenhet i 
datainsamlingen för att på så sätt möjliggöra upptäckter och nya infallsvinklar under 
undersökningens gång. Förenklat kan induktiv metod beskrivas med ”the road of discovery” 
och deduktiv metod med ”the road of proof” (Andersen 1998). Nackdelar med induktiva 
metoden är att den underliggande strukturen (teorin eller djupstrukturen) eller situationen inte 
tas med i bilden, utan att man riskerar att enbart fokusera ett ytligt samband (Alvesson och 
Sköldberg 1994). 

4.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
I uppsatsen används många olika källor och olika typer av empiriskt material. Jag har strävat 
efter en varierad och nyanserad datainsamling och valt många olika tekniker för att öka 
tillförlitligheten. Till primärkällor hör ett antal dokument som behandlar olika typer av 
integrationsprogram och program för yrkesutbildning riktade till arbetslösa personer med 
utländsk bakgrund. Dessutom används material och utvärderingsrapport som beskriver, 
exempelvis Luleå kommuns verksamheter tillsammans med Priorum avseende arbetslösa 
personer och entreprenörskaputbildning. En annan källa avseende studien i Boden är 
dokumentation som beskriver beslutprocesser mellan länsstyrelse och projektansvariga. En 
tredje källa är dokumentation från Luleå kommuns verksamheter och handlingar för 
arbetslösa personer med utländsk bakgrund. 

Min empiri består som tidigare redovisats av åtta studier i Luleå och i Boden kommun. I mitt 
fall är det viktigt att belysa i vilken utsträckning olika aktiviteter som t ex ”starta eget” 
program, nätverksbyggande, yrkesutbildning eller praktik verkligen leder till arbetsmarknads 
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integration av personer med utländsk bakgrund. Vilka hinder och möjligheter finns det under 
och efter olika program och utbildning? För att kunna belysa mitt forskningsproblem med 
hjälp av de olika projekten använde jag mig av olika data insamlingsmetoder. Jag har använt 
mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Till de kvantitativa metoderna räknar jag 
mina sammanställningar av statiska uppgifter och mina enkäter till de kvalitativa räknas 
sammanställning och analys av tidigare forskning, intervjuer av individer och grupper samt 
deltagande observationer. Litteraturstudien kan kategorisera i tre grupper; Arbetsmarknads 
åtgärder för arbetslösa personer, Företagare (män och kvinnor) med utländsk bakgrund och 
Betydelsen av socialt kapital för företagande. Den kvalitativa metoden kan ses som baserad på 
induktiv synsätt i betydelsen att iakttagelser i omvärlden används som underlag för slutsatser 
om generella samband. Problemet med en så här bred datainsamling är material blev 
omfattande. Till primärkällor hör även, intervjuer, enkäter, observationer, deltagande i olika 
möten.

Intervjuer  
Intervjuerna avser nyckelpersoner, företagare och deltagare. Med nyckelpersoner menas, 
exempelvis tjänstemän på arbetsförmedlingen och olika näringslivsaktörer i lokalsamhälle. 
Här finns även projektansvariga och ledare eller affärsrådgivare som agerat tillsammans med 
arbetslösa personer eller företagare med utländsk bakgrund. Intervjuerna med nyckelpersoner 
var framförallt för att få ökad kunskap om och förståelse för situation på arbetsmarknaden för 
personer med utländsk bakgrund och anledningen till att många av dem hänvisas till 
arbetsmarknads utbildning eller dem väljer att starta eget. Intervjuerna med företagare avsåg 
kvinnor och män med utländsk bakgrund som driver eget företag i Luleå. Intervjuerna med 
deltagare omfattade arbetslösa personer med utländsk bakgrund som har deltagit i olika 
arbetsmarknads utbildning och program i Boden och Luleå kommun. Mina intervjuer har 
spelats i på band och sedan skrivits ut i sin helhet. Att skriva ut intervjuerna i sin helhet ger 
möjlighet att gå igenom materialet flera gånger i detalj vilket underlättar en noggrann analys 
(Bryman, 2001). Samtliga intervjuer är genomförande med hjälp av öppna frågeställningar 
och pågick under en till två timmar. 

Enkäter
Under INVIT projektet formades en enkät som besvarades av företagare med utländsk 
bakgrund. Enkäterna bestod dels av bakgrundsuppgifter och kompletterande frågor om 
företagande och deras nätverk (Bilaga 1).  

Deltagande observationer 
Deltagande observation är, enligt Taylor and Bogdan (1998) den kvalitativa metodologins 
kärna. Vid INVIT projektet genomfördes fem olika aktiviteter mellan juni och oktober 2003 
där jag har varit deltagande observatör. Dokumentationen gjordes genom anteckningar både 
under och efter respektive observationstillfälle. Deltagande observationer med efterföljande 
samtal kan vara positiv av flera anledningar. Forskaren anpassar sig till företagets verksamhet 
och kommer processerna nära (Hultman, 1999; Hultman & Klasson, 1999). De deltagande 
observationerna under fallet INVIT har varit mycket givande och lärorik.

Även vid faller Advantage Brännberg, som pågick under 2003 och 2004, har deltagande 
observationer använts för datainsamlingen. Observationerna genomfördes i familjernas hem 
och i deras arbetsmiljö under en dag. Syftet var främst att få en övergripande bild av 
familjernas boendeintegration och arbetsintegration i byn. Deltagare verkade uppskatta att jag 
visade ett intresse även för deras vardagliga sysslor. Som komplement har jag intervjuat 
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personer med utländsk bakgrund både enskilt och i grupper. Jag har även intervjuat projekt-
ansvariga och stödfamiljer. 

Nedan ska jag nu kort introducera de olika fallen och vilka metoder jag använt i respektive 
studie.

4.4 Priorum  
Den första studien avser Priorum som en organisation i Luleå kommun som har genomfört ett 
”starta eget” program för arbetslösa personer med utländsk bakgrund. Priorum har också 
program för nätverksbyggande bland nya företagare. Mitt syfte med studien är att belysa 
Priorums aktiviteter och deras erfarenheter av arbetslösa personer som har deltagit i ”starta 
eget” programmet och det nätverksbyggande programmet för nyföretagande. Priorums 
aktiviteter genomfördes under 2000-2003.

I detta fall har jag valt den personliga intervjuformen med nyckelpersoner (två affärs-
rådgivare) i Priorum. Intervjuerna genomfördes på nyckelpersonernas arbetsplats. Under 
intervjun användes bandspelare. Varje intervju tog dryg en och en och halvtimma. Utöver 
intervjuerna har jag haft tillgång till två utvärderingar, den ena är en förstudie om att starta 
eget och den andra handlar om entreprenörskap och invandrare. 

4.5 INVIT 
Det andra projektet, INVIT, har jag utfört på uppdrag av Företagarna i Norrbotten under 
2003-2005 med syfte att kartlägga företagare med utländsk bakgrund och deras möjligheter 
och hinder för företagande i Luleå. Ett syfte var att skapa nätverk mellan dessa företagare, 
mellan dessa företag och befintliga nätverk såsom Företagarna, samt att verka för att skapa 
förutsättningar att driva företag. Mitt syfte med att studera INVIT var att synliggöra företa-
garnas relationer med andra nätverk och att identifiera deras hinder och möjligheter på vägen 
till företagande.  

Datainsamlingen för INVIT genomfördes under våren 2003. Jag kontaktade skattemyndig-
heten, länsstyrelsen, och näringslivskontor i Luleå för att kartlägga förekomsten av företagare 
med utländskbakgrund. Arbetet visade att företagare med utländsk bakgrund till stor del en 
osynlig grupp. Varken kommunen eller näringslivskontor eller skattemyndigheten hade 
kunskap om antalet företagare med utländsk bakgrund. Via SCB: s bearbetnings av data från 
2000 fick vi information om att det fanns 150 registrerade företagare med utländsk bakgrund i 
Luleå. Under mars månad skickades en enkät via SCB till de 150 företagarna med utländsk 
bakgrund som identifierats i Luleå. Enkätens avsändare var Företagarna i Norrbotten och den 
bestod av två delar. Första delen behandlar bakgrundsinformation om företagaren och andra 
delen av enkäten bestod av kompletterande frågor som behandlande personliga upplevelser av 
företagande. Det visade sig emellertid att SCB:s register inte var aktuellt. Det hade hänt 
mycket mellan 2000 och 2003 och endast 11 företagare besvarade enkäten. För att få en så bra 
bild som möjligt av företagare med utländsk bakgrund sökte vi istället reda personer som har 
företag med telefonkatalogens hjälp. Urvalet gjordes efter företagsledarens namn. Utifrån 
enkäter och telefonsamtalen bokades tid hos 29 företagare för ett personligt besök under maj 
och juni 2003. Vi kontaktade även de 11 företagarna som redan besvarat enkäter till 
företagarna Norrbotten i Luleå. Av dessa intervjuade jag 9 vilket innebär att totalt 38 
intervjuer genomfördes. Av de 38 företagarna var 8 stycken kvinnor företagare. 

Förutom telefonsamtal och personliga intervjuer med företagarna har jag även samlat material 
genom att delta i olika seminarium, möten och nätverk som företagare med utländsk bakgrund 
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deltagit i. Inom ramen för projektet INVIT har företagare med utländsk bakgrund inbjudits till 
fem olika möten. 

I juni 2003 bjöds företagarna med utländsk bakgrund till Företagarna i Norrbotten. 
Temat var juridiska frågor, avtal/kontrakt, företags expansion och fördelar av medlem-
skap i olika organisationer. Av de 6 företagarna deltog varav en kvinna. 
I augusti 2003 bjöds utländska företagare i Luleå till ”Företagardagen”. Av ett 70-tal 
deltagare hade 18 utländsk bakgrund därav fyra kvinnor. Temat var ”Tillväxt i Norr-
botten” och syftet var att försöka klarlägga kritiska framgångsfaktorer för en fortsätt 
gynnsam utveckling. I september 2003 inbjöds företagare till ett möte på Luleå 
Näringslivs AB. Mötet handlade om hur Luleå Näringsliv AB och företagare ska sam-
verka med varandra. Totalt ett 20-tal företagare deltog i mötet varar 9 med utländsk 
bakgrund. Av dessa var 3 kvinnor. 
I september 2003 inbjöd Företagarna i Norrbotten medlemmar och företagare med 
utländsk bakgrund till ett företag som hette FDT för att diskutera hur ett framgångsrikt 
företag har utvecklats. Total 12 företagare deltog, varav 5 var företagare med utländsk 
bakgrund. Två av dem var kvinnor. 
14 oktober, 2003 bjöds alla företagare från Luleå, Övertorneå och Gällivare till Företa-
garnas höstmöte i Piteå havsbad. Temat för dagen var ”Tillväxt och framtid i Norr-
botten”. Totalt ett 30 företagare och personer som arbetar med företagsutveckling 
fanns med på mötet. Av de 30 deltagarna hade 4 företagare utländsk bakgrund. 

Det totala informationsmaterialet från INVIT var mycket omfattande. Därför har jag valt att i 
detta fall presentera 30 företagare av män med utländsk bakgrund som kommer från 13 olika 
länder nämligen från Iran, Finland, Turkiet, Eritrea, Storbritannien, Bosnien, Bangladesh, 
Irak, Kina, Ryssland, Spanien, USA och Egypten som driver företag i 14 olika branscher i 
Luleå. Anledningen att jag här valt enbart män är att jag valt att gör en separat studie av de 
kvinnor som deltagit i INVIT `s aktiviteter (se nedan). Jag har valt att begränsa intervju-
studien till företagarna som deltagit i olika mötesplatser och organiserade nätverk, eftersom 
det är företagarnas upplevelser av olika möten och nätverk som jag främst är intresserade av. 

4.6 Röster om kvinnoföretagande 
Studiens empiriska material härstammar, som jag ovan nämnt, från projektet INVIT som 
genomfördes under 2003. Av de åtta kvinnor som ingår i studien kommer två från Iran, resten 
kommer från Angola, Uruguay, Turkiet, Bosna, Ryssland och Ukraina. De driver företag i sex 
olika branscher i Luleå. Min avsikt med denna studie att identifiera vilka faktorer som hindrar 
eller underlättar deras relationer med andra organisationer och nätverk. 

Datainsamlingen har skett genom strukturerade intervjuer. Tre av intervjuerna har filmats och 
sedan redigerats till en kort film som kan användas som underlag för diskussioner i olika 
sammanhang. 

4.7 Företagandets betydelse och konsekvenser för familjer med utländsk bakgrund. 
Redan tidigt i mina INVIT- intervjuer upptäckte jag att ett tiotal företagare med utländsk 
bakgrund hade problem med att kombinera familjeliv och företagande. Två år senare 
kontaktade jag de företagare som jag antecknat under intervju perioden. Den studien gav ett 
nytt perspektiv för att kunna analysera betydelsen av företagande för familjer. Denna grupp 
består av nio företagande. 
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Datainsamlingen har skett genom intervjuer med en kvinnlig och åtta manliga företagare med 
utländsk bakgrund. Intervjuerna genomfördes under augusti och oktober 2005. Intervjuerna 
behandlades frågor om varför några företagare lade ner sin verksamhet, och av vilka 
anledning har de börjat söka arbete hos offentliga och privata organisationer? 

4.8 SWETURK – ett nätverk av internationella småföretag
Bakgrunden till detta kan spåras till våren 2002 när några små företagare med svensk och 
turkisk bakgrund tillsammans byggde ett jordbävningsförstärkas hus i Turkiet. Efter att det 
första visningshuset var byggt i Turkiet började företagarna att reflektera över vinsterna med 
samverkan. Fyra av företagen övervägde att bredda kontaktytan och bilda någon form av 
nätverkbaserad affärsplan. Målsättningen var att skapa ett nätverk bland företagare med 
svensk, turkisk och finsk bakgrund med syfte att marknadsföra och sälja hus i olika bygg-
nadssystem för olika ändamål i Turkiet. Idén var att skapa ett både formellt och informellt 
nätverk för att få en plattform där småföretagare kunde träffa varandra. Det studerade 
nätverkprojektet bestod av sju olika tillverkningsföretag, en koordinator för hela projektet och 
en koordinator i Turkiet och en kontaktperson mot Finland. Studien SWETURK omfattande 
fem olika faser; Projektets fas ett och fas två genomfördes under 2003 och resultatet 
presenterades i form av en marknadsundersökning. Under fas två genomförda en deltagare ett 
besök i Turkiet för att studera markförhållanden, byggmaterialhandeln samt knyta ytterligare 
kontakter samt försöka slutföra förhandlingar beträffande ett utställningshus i Ankara och ett i 
Istanbul. Projektet och dess aktiviteter betraktades som viktiga men när de mötte olika hinder 
sköts de upp eller avslutades. Fas tre till fem kom därför aldrig att realiseras. Den viktigaste 
orsaken var brist på ekonomiska resurser. 

Mitt syfte med denna studie var att studera processen med att utveckla en nätverksbaserad 
affärsplan och dess effekter. Förutom att studera effekter av nätverk var jag intresserad av att 
se vilka möjligheter och hinder som småföretagare möter under projektet gång. Datainsam-
lingen skedda genom deltagande observation vid ett antal möten och personliga intervjuer 
med tre företagare, en med finsk en med turkisk och en med svensk bakgrund där den svenska 
samtidigt var projektkoordinator. En av de intervjuerna genomfördes per telefon och två 
genomfördes på Luleå tekniska universitet. 

4.9 Ny i Luleå - ett utvecklingsprogram för invandrare
Projektet ”Ny i Luleå, utvecklingsprogram för invandrare” är ett stort projekt som sedan 2001 
drivs av Luleå kommun med syfte att underlätta integrationen i samhället av personer med 
utländsk bakgrund och att ge deltagarna förutsättningar att försörja sig själva men också att bli 
delaktiga i det svenska samhället.  

Min avsikt med fallet ”Ny i Luleå utvecklingsprogram för invandrare” var att kartlägga och 
analysera utländsk personernas integration på arbetsmarknaden i ett lokalt perspektiv. Hur 
upplevde nyckelpersoner utbildnings genomförande och vad hände deltagarna efter projektet? 
I vilket avseende de olika möjligheter respektive hinder påverkar intern och extern integration 
på arbetsmarknaden? Fokus för mej var att studera två av de utbildningar som genomförts 
inom ”Ny i Luleå”; Restaurangutbildning för personer med utländsk bakgrund och Handels-
utbildning för personer med utländsk bakgrund. Datainsamlingen har skett via utvärderings-
rapporter från de olika delprojekten. Intervjuer har genomförts med projektledaren för de båda 
utbildningarna och med enhetschefen för kommunens invandrarservice samt 9 kursdeltagare. 
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4.10 Advantage Brännberg
Syftet med ”Advantage Brännberg” är att utveckla en modell för tillvaratagande och 
utveckling av invandrares kompetens och integration i det lilla glesbygdssamhället. Min 
avsikt med Advantage Brännberg projektet är att följa upp de arbetslösa familjernas, sociala, 
kulturell och sysselsättningsmönster i en liten by i ett regionalt perspektiv. Med sysselsätt-
ningsmönster avses i denna studie arbetsmarknadsintegration i ett lokalt perspektiv.

Jag följde projektet under från 2003 till vintern 2004. Mitt första besök skedde i byn 
Brännberg 2003. Vid besöken gjorde jag observationer och förde samtal med projektledaren 
och skolans rektor. En djupare studie genomfördes under år 2003 och 2004. Studiens resultat 
baseras på tolv personliga och en gruppintervju som genomfördes med två olika perioder. De 
personliga intervjuerna omfattade två familjer med utländsk bakgrund och genomfördes i 
familjernas hem. Varje intervju tog mellan 30-90 minuter och som stöd under intervjuerna 
hade jag formulerade intervjufrågor som återfinns i bilaga 3. Frågorna handlade om familjer-
nas upplevelser och erfarenheter av projektet. Intervjuerna spelades in på band för att sedan 
ordagrant transkriberas till text. En av familj intervjuerna genomfördes med tolk projekttiden. 
Under den de två intervjuperioderna träffande jag även lärare i brännbergskola, analyserades 
också ett antal brev från deltagare i projektet och olika dokument som jag fått av projekt-
ägaren och projektledaren. Under våren 2003 till vintern 2004 följde jag projektledarens 
arbete genom att antingen e-mail, telefonsamtal och att delta i deras möten. Under hösten 
minskade omfattningen besök och intervjuer. Jag fokuserade mer på att följa projektledarnas 
nya ansökningar för att lösa de finansiella problem som projektet hade samtidigt som deltar 
vid deras möten. Vid mötena förde jag anteckningar och lyssnade på deras synpunkter och 
erfarenheter på exempelvis kommunernas och andra myndigheternas roll. 

Gruppintervjun eller gruppdiskussion genomfördes i byn skolmatsalen så att de intervjuade 
personer skulle känna sig tryggare och våga ställa upp i en gruppintervju. I stället för en 
kommunikationssituation mellan forskare och en individ kommer man här att få en diskussion 
mellan människor som i ett socialt samspel med likasinnade formar och utvecklar uppfatt-
ningar och åsikter. En sådan situation liknar mer det sätt som man normal skaffar sig sina 
åsikter och uppfattningar på, nämligen genom ömsesidig påverkan och grupptryck (Home och 
Solvang 1991). I studien genomfördes även deltagande observationer. Om man ska lyckas 
med en sådan observation, måste man ha tillåtelse och dessutom åtnjuta tillit från gruppens 
sida (Home och Solvang 1995). Deltagande observationer gjordes i familjernas bostad, på 
arbetsplatsen och i byns skola. 

4.11 Internationellt kvinnonätverk 
Projektet Internationellt kvinnonätverk syftade till att skapa möten mellan kvinnor olika 
etnisk bakgrund. Projekt krävde mycket tid och resurs samtidigt som dessa resurser inte fanns 
vilket medförde att projektet avslutades efter några möten. Denna studie är därför inte lika rik 
på information som för de övriga studierna. Jag ha samlat mina data genom att delta i 
projektets möten och intervjua de inblandade kvinnorna. 
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5. Studie 1 PRIORUM
Priorum är Luleå kommuns organisation för att stimulera nyföretagarverksamhet och drivs 
som ett projekt med stöd av Luleå kommun, EU: s regionala och sociala fonder och arbets-
förmedlingen. År 2000 genomfördes Priorum en förstudie ”Rationell-affärsutvecklings-
program för långtidsarbetslösa invandrare” i Luleå. Denna förstudie ledde sedan till projektet 
”Entreprenörskap för invandrare” som ett projekt som utförts av Priorum under perioden 
2000-2003. Projektet var redan avslutat när jag inledde min undersökning. Syfte med 
projektet är att stödja invandrare med egna affärs-och produktidéer samt att utveckla dessa 
genom att använda de befintliga resurser och den kunskap som finns på Priorum. Till detta har 
ytterligare ett projekt fogats, Nätverksbyggande, som vänder sig till både deltagare med 
utländsk bakgrund och svenska företagare. 

Jag har kartlagt nyckelpersonernas erfarenheter och upplevelser av projektet samt att studera 
effekter av insatserna samt vilka metoder som används under projektet. Jag valde en kvalitativ 
uppläggning av min studie och empirin samlades in med hjälp av två intervjuer och några 
utvärderingsrapporter. Intervjuerna genomfördes med en projektledare och en som var 
ansvarig för projektet ”Nätverksbyggande” på Priorum. 

5.1 Intervju med Projektledaren 
Projektet, ”Entreprenörskap för invandrare” har pågått i tre år och avslutades med en 
slutrapport i mars 2003. Under den tiden har 81 personer med utländskbakgrund varit i 
kontakt med Priorum. Såväl utvärderingsrapporten som intervjun med projektledaren visar på 
goda resultat. När projektet startades av Luleå kommun var ambitionen att 70 personer med 
utländsk bakgrund skulle delta och att tolv av dessa skulle starta egna företag. Resultaten 
visar på 81 deltagare och 30 nya företag. Projektet har särskilt riktat sig till kvinnor med 
utländsk bakgrund och av de 30 nystartade företagen drevs av 13 kvinnor. Jag återkommer till 
detta i nästa avsnitt. Projektdeltagarna hat fått individuellt anpassade utbildningsinsatser och 
rådgivning.

Vid intervjun med projektledaren framkom att det störste anledning att personer med 
utländskbakgrund kommer till priorum är att de är arbetslösa men det förekommer även att de 
har en affärsidé som de vill förverkliga.  Resultaten visar att dubbelt så många utländskföre-
tagare som infödda startar företag på grund av arbetslöshet. Enligt projektledaren handlar 
nyföretagarprogrammet inte bara om hur man rent teknisk startar ett företag utan även om en 
livsidé, och deltagarna jobbar mycket med attityder och värderingar. Projektledaren påpekade 
att när de möter nya deltagare får de ofta höra ”jag vill starta ett företag och vill lära mej 
ekonomi och bokföring” Enligt projektledaren lägst fokus direkt där och sedan vidgas 
programmet för att hitta en balans mellan livet och företag och hur viktig det är få familjen 
med sig. Projektledaren påpekar att människor har olika driftkraft och vilja för att starta 
företagsverksamhet. Hon menar att alla inte passar till företagare. Men ibland kan det hända 
att deltagaren kan ha usel idé men man kan vara väldigt bra entreprenör ändå. På frågan om 
hur jobbar ni med deltagarna svarade hon på följande sätt: 

Vi träffas dels för enskild rådgivning och dels för grupprådgivning en gång i veckan. Vi 
har fortlöpande diskussioner under tidens gång, man ställer sina frågor, passar det 
eller inte. Jag ser positivt på vilken driftkraft och vilja det finns att starta olika före-
tagsverksamheter.

Projektledaren påpekade också att det finns skillnader mellan män och kvinnor som jobbar 
med affärsidéer. Hon beskriver skillnader följande sätt: 
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Kvinnor är mycket försiktiga. De vill vara 150 % säkra. De vill låna mycket mindre 
pengar, ta mindre risker. Alltså det är genomgående att kvinnor är väldigt försiktig har 
svårt att värdera och sätta pris på sig själva. 

Projektledaren påpekar att det i detta avseende inte finns någon skillnad mellan invandrar-
kvinnor och svenska kvinnor. Hon menar att invandrarkvinnor och svenska kvinnor de har 
samma svårigheter fat det olika gradering. Oavsätt kulturell bakgrund har kvinnor svårare än 
män att få gehör på sin affärsidé på banken. De idéer som kvinnor kommer med beskrivs som 
att baka buller eller sticka vantar istället för att starta ett café eller en hantverksbutik. Det 
handlar om social konstruktion. Om man frågar en manlig snickare vad han gör kan man få 
svaret ”Jag är företagare”. Om man frågor en kvinna svarar hon ”Jag är frisörska”, men hon 
ser inte sig själv som företagare trots att hon har egen salong. 

Den intervjuade projektledaren menar att kvotera fram nya invandrarföretagare genom beslut 
av riksdag och regeringen utan företagande bygger på individens egna idéer och vilja. För att 
hjälpa dem med att lösa problem måste man veta bakomliggande orsaker. På frågan om vilka 
orsaker och faktorer som ligger bakom de företag som inte finns kvar efter tre år svarade hon 
att ekonomi är en viktig orsak, man inte får de intäkt man tänkt och kostnaderna är för höga så 
att det får inte ihop helt enkelt. Enligt projektledaren är det tungt att vara småföretagare. Man 
får jobba mycket och kan inte ta ut semester, man måste jobba många timmar per dygn vilket 
leder till stress. Det kan också vara stress orsakad av att man inte drar in tillräcklig med 
intäkterna och man kanske inte får familjen stöd. 

Projektledaren pekar vidare att invandrare måste börja ses som en tillgång istället för ett 
problem. Ofta beskrivs invandrare som en homogen grupp med låg utbildning, liten arbets-
erfarenhet och i stort utan utvecklingspotential. Det stämmer inte med verkligheten säger hon. 
Resultaten pekar på att det finns stora skillnader mellan olika nationaliteter, beroende på när 
de invandrade till Sverige och vilken utbildning de haft med sig i bagaget. Ytterligare ett 
hinder för invandrarnas integration i samhället är svårigheten att umgås med svenskar. De 
flesta av deltagarna har berättad att de mycket gärna vill ha kontakt med svenskar, men det är 
av olika anledningar svårt att knyta vänskapsband. 

I folks ögon är företagaren någon som bara glider omkring, tjänar stora pengar och lurar 
skatteverket. Men den attityden håller förhoppningsvis på att försvinna. Enligt projektledaren 
ligger orsaken i skilda kulturer och den bakomliggande attityder i den svenska kulturen. 

”Vi har skilda kulturer. Det går långt tillbaka, ända till bonde samhället. Det ligger i 
historia hur svenskheten är. Jag tror kyrkan har spelat en roll. Är du nolltaxeårad har 
bilen skriven på företaget då kommer du längre bak, och man tänker ”vad är det där för 
folk”. Samtidigt möter jag en beundran för invandrarföretagaren och man kan höra 
svenskar säger ”Tänk invandrare de är riktiga entreprenörer det ligger i blodet”. De är 
så duktiga för affärsmannen”. Men det är myt.

På frågan om hur man ska jobba med attityder pekar projektledaren på att det måste finnas 
tydliga politiska signaler uppifrån också samtidigt som man jobbar nerifrån. Inom kommuner 
och företag måste man forma strategier för stöd när det gäller attityder till invandrare. Hon 
upplever att de negativa attityder som finns idag inte bara gäller människor som har kommit 
till Sverige från andra länder utan även handikappade, homosexuella och alla som inte 
befinner sig inom normen. De upplever samma svårigheter, att få nej och ständigt möta 
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stängda dörrar. Projektledaren menar att det finns tillräcklig med kunskap för att jobba med 
attityder. Man måste bearbeta problemen och det måste finnas en strategi för det. Det måste 
läggas upp klara mål, och sedan måste man få stöd från kommun och företag för sitt arbete. 
På samma sätt som man har utbildning om jämställdhet för sina medarbetare så skulle man 
kunna ha utbildning om attityder och värderingar. 

Vid intervjun tog upp projektledaren upp bristen på samverkan över kommungränserna som 
ett problem. 

Norra Sverige är ganska mycket beroende av olika statsbidrag, EU bidrag och regio-
nala bidrag för att överleva. Och det gäller även de bidrag som är knutna till flykting-
mottagandet. Det leder till att varje lite kommun är rädd att bli av med någonting så att 
man stänger in sig och ser inte nytta av samverkan. Då är vi säkra på att om vi får 
pengar behöver vi inte dela. Så jobbar man överallt i Norrbotten. Hela invandrar-
servicen bygger enbart på statliga bidrag, de får inga kommunala bidrag. De vill inte 
släppa sina flyktingar, då går pengarna någon annanstans. 

Projektledaren tycker att vi för enkelt kategoriserar människor som invandrare och svenskar. 
Varför ska det alltid plockas fram invandrarföretagare? Hon menar att personer som har bott i 
Sverige och har blivit svenskt medborgare är inte flykting eller invandrare längre. De har 
vandrat färdig. Enlig henne har vi en homogen befolkning som har levt här uppe i norra 
periferin långt ifrån andra. Den bristande erfarenheten av andra kulturer kan leda till 
invandrarfientlighet. 

Hos oss fanns i början bara några tyska köpmän och handelsman.  Först på 60-talet 
kom italienare, greker och jugoslaver. Och sedan har vi haft vår stora arbetskrafts-
invandring under 60- och 70-talet. Men den tog slut ganska fort för att arbetsmark-
naden blev mättad. Sedan kom den politiskt styrda invandring av humanistiska skäll. 
Det var jättevackert och jättefint. Men då har vi också bäddat för invandrarfientlighet. 
Då svenskarna börjar tänka att ”flyktingarna borde vara tacksamma. De ska vara 
glada för det att de får komma hit och bli omhändertagna och få bostad”. 

Projektledaren tar upp att det i Norrbotten kommer att finnas arbetstillfällen inom vård och 
service. Om man vill stanna och bo här måste man ta och utbilda sig inom det området där det 
finns jobb. Då är det faktiskt upp till individen att ta den möjligheten, om man inte vill starta 
ett företag. Projektledaren tycker att Invandrarservice i Luleå är oerhört duktiga på att ordna 
undervisning kompletterande med praktik som sedan leder till faktiskt i arbete. 

Projektledaren menar att Norrbotten har blivit passiviserad genom kopplingen till statliga 
företag och verk som järnverket, postverket och SJ, Det har varit stora arbetsgivare men vad 
händer då när de stora flyttar på sig? 

Om inte storföretag och statliga verk och offentliga sektorn gör det längre, vilka ska då 
göra det? Man måste hitta sitt eget arbeta och eget jobb. En möjlighet är att man 
startar ett eget företag som bli livskraft och gör att man kan bor kvar i regionen. Vi 
jobbar med individen de ska ta rätta beslut för sig det kan gärna lika vara ja eller nej. 

Som jag inledningsvis nämnde visar resultaten att av de 81 deltagare i Priorum aktiviteter har 
30 personer startat eget företag inom olika branscher. Intervjuer med företagare som har 
deltagit i Priorums insatser visade att alla var nöjda med Priorum utbildning och insatser. Jag 
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återkommer till detta i nästa studie där företagarna ingår. Resultaten visar att projektinsatserna 
med individuellt anpassade utbildningar och rådgivning i grupp. Priorum har tillsammans med 
andra aktörer genomfört konkreta insatser för att underlätta ekonomisk integration bland 
arbetslösa genom att inte bara satsa för utbildnings skull utan även stödja individer som har 
slutat utbildningen. Ekonomisk integration innebär inlemmande i arbetslivet, främst via 
arbetsmarknaden och företagsamhet. Detta innebär tillgång till inkomster och yrkespositioner 
för individer. Invandrarnas ekonomiska resurser i form av olika typer av inkomster, förvär-
vande av egendom och kapital är olika mått på ekonomisk integration (Diaz 1996). 

5.2 Intervju med ansvarig för projektet Nätverksbyggande 
Projektledaren för projektet ”Nätverksbyggande” har jobbat som affärsrådgivare sedan 1998. 
Hon är också arbetsrådgivare och jobbar med pedagogiska och metodiska arbetet på Priorum. 
Hon beskriver sitt arbete på följande sätt: 

Det är svårt att förklara men jag jobbar alltså med grupper i nyföretagarprogrammet 
eller med kompetensutveckling av dom som redan har startat företag eller andra 
grupper som har någon form av gemensamt behov. För att dom ska komma framåt mot 
ett mål så har vi utvecklad en metod att snabbt kunna hjälpa dem att hitta syfte, mål och 
spelregler och det kallar vi för nätverksbyggande. 

Vid intervjun berättar projektledaren att de har skapat nätverk bland deltagarna i en ny 
företagarutbildning. Under utbildningsperioden har de haft total 25 deltagare, men i slutat av 
utbildning var 15 deltagare kvar. Bland dessa har man skapat ett nätverk som har utgått ifrån 
varje deltagarnas behov och intresse. Under utbildning har man gått igenom deltagarnas 
affärsplaner. Vad är affärsidén, vad det är för produkt, vad man ska sälja, vad har man för mål 
och visioner? Under nio veckors nätverksbyggande har deltagarna fått feedback från varandra 
och lärt sig av varannans kunskap och erfarenhet. Sedan fortsätter de som vill träffas efter 
utbildningen och på så sätt växer de här nätverken till andra nätverk. Enligt projektledaren 
handlar nätverksbyggandet om att få en insikt i nätverkets betydelse. Vid intervjun pekade 
hon på att de även har skapat nätverk mellan grupper som är redan är företagare och som har 
gått några av Priorums olika kurser, exempelvis ekonomi eller marknadsföringskurser. För 
den här gruppen har projektledaren jobbat mer strukturerat för att igång nätverket eftersom 
företagarna inte känner varandra sedan tidigare. Efter nätverksbyggandet har projektledaren 
intervjuat alla som har gått hos Priorum oavsett om de redan är eller vill blir företagare. 
Projektledaren upplever att många av deltagarna var nöjda med både utbildningen och 
nätverkbyggandet.

Nätverkbyggandet har jobbat även med lunchträffar för att kunna bygga upp nätverk mellan 
olika företagare men det har inte lyckats så väl. Projektledarens upplevelse av situationen är 
följande.

Det är ingen som orkar ta tag i det. Man måste kunna se vinningen i det annars blir det 
bara mera arbete för företagarna. Samtidigt har vi en tradition som säger att många 
kockar kokar sämre soppa. Vi måste vända på tänkandet. 

Projektledaren berättar vidare att det finns ett glapp mellan stora företag och små levebröd-
företag. Storföretagarna har råd att gå med i nätverk och deltar i branschrådet. De mindre 
levebrödsföretagarna ståt ofta utanför och de blir väldigt ensamma. 
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Det finns forskning som visar att många av dem som går från arbetslösheten till företagande 
efter ett tag går de i konkurs. Man kan fråga sig om det är lämpligt att arbetslösa personer får 
direkt från arbetslöshet till företagande när de inte har någon erfarenhet eller några nätverk. 
Projektledaren har reflekterat över denna problematik. 

Det är kortsiktigt tänkande att tro att alla arbetslösa ska starta eget. Men samhället 
förändras ju. Vi går från storindustri till småföretag och det handlar mer om att man 
måste ta hand om sig själv. Det är en del av de kulturförändringar som finns. Om de får 
bra baskunskaper så att dom kan ta ställning till om företagandet är något för mig, det 
handlar ju mycket om hur jag är som person. Känner dem inte tillräckligt för det så 
startar dem inte företaget. Det är inte vi som tar beslut åt dem. Dom tar det beslutet 
själva. Det handlar ju om att börja leva som en företagare med egen drivkraft och 
initiativ.

Detta reser frågan om alla kan bli entreprenör om man får rätt kunskap/utbildning? 

En erfaren entreprenör fatta sina beslut på magkänsla medan en ny går på fakta. Jag 
tror att man kan bli entreprenör med god utbildning, men det räcker inte. Idén ska 
passa, förutsättningarna måste vara de rätta, konjunkturläget kan ju också gynna före-
tag. Det finns alltså många faktorer som påverkar om du lyckas eller inte. Jag tror inte 
att man kan forska om det här, för det är så mycket som spelar in. Det går inte att mäta 
om man är entreprenör eller inte. För att det är så mycket som påverkar. 

Priorum har startat ett kvinnligt nätverk med både svenska och utländska kvinnor men 
projektledaren vet inte vad som har hänt med det nätverket. Hon beklagar samtidigt att det är 
gjort så lite för företagare med utländsk bakgrund. De olika företagarorganisationerna borde 
kunna samarbete mer kring invandrarfrågan. 

Jag vet inte vad det beror på. Vårt uppdrag är att det blir nya företag och stötta dem 
under de första 3 åren så att de överlever. Norrbotten har som tradition att staten gör 
saker och när man då blir företagare har man så mycket att stå i. Vi som kvinnor och 
företagare borde ta kontakt med invandrarkvinnor som är företagare och använda 
deras kontaktnät för att göra mer affärer. Men vi har inte fattat det ännu. Vi ser inte 
det. Vi har ju kommit fram till att det finns många etniska grupper i Luleå, vi har ju 
många nationaliteter. Om vi kunde se till fördelar av det här istället för att tycka synd 
om invandrarna och sluta försöka ta hand om dem hela tiden, och istället utnyttja den 
här mångfalden ömsesidigt och ta vara på den. 

Projektledaren ser en koppling till den övergripande maktstrukturen i samhället. Hade vi en 
annan maktfördelning i strukturerna så hade nätverken blivit annorlunda. 

Titta bara på den här kommunen. Hur många kvinnor har vi i höga poster? Vi har två 
kvinnor som är VD i två företag. Det är hemskt lite och det tror jag också påverkar i 
stort. Hade vi en annan maktfördelning i strukturerna så tror jag att det här med 
nätverk och ledarskapet hade blivit annorlunda. Det kan alltså också vara att i 
branschrådens styrelse sitter bara enstaka kvinna. Det är typiskt för Norrbotten. Hur 
ska man bryta när det här? 

Intervju med ledaren för projektet ”Nätverksbyggande” visade att Priorums nätverksbyggande 
bara hinner hjälpa de som kommer till Priorum som kunder. Enligt projektledaren finns inte 
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utrymme för fler och all den kunskapen som man besitter hinner man inte med förmedla i den 
utsträckning man önskar. Att arbete med olika nätverk är tid och resurskrävande. En fråga 
som inte fick tillräckligt svar under intervjun gällde konsekvenserna av att få från arbetslöshet 
till företagande när man inte har någon erfarenhet eller något nätverk där man kan söka råd 
och stöd. Min tolkning är att det räcker mer Priorums utbildning men det räcker inte om man 
inte har något nätverk. Viktigast är dock att man tror på sin ide. 
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6. Studie 2: INVIT

”INVIT företagarna med utländskbakgrund” är ett samarbetsprojekt som startades av FR 
(företagarna i Norrbotten) och Luleå Tekniska universitet. Projektet vände sig till företagare 
med utländsk bakgrund som driver företag i Luleå. Projektet genomfördes av Företagarna i 
Norrbotten från februari 2003 och avslutades i september 2003. Syftet var att kartlägga 
företagarna med utländskbakgrund och belysa vilka hinder och möjligheter de möter på vägen 
till företagande i Luleå. Projektets mål var att identifiera vilka företagare med utländsk 
bakgrund som fanns i kommunen och skapa nya nätverk mellan Företagarna Norrbotten och 
befintliga företagare med utländsk bakgrund. Denna studie bygger på en enkätundersökning 
som består av sex frågor samt djupintervjuer med 38 företagare med utländsk bakgrund i 
Luleå. Av 38 företagare var 8 kvinnliga företagare. 

De flesta av företagarna startade sina verksamheter i Luleå under 1990-talet. Total sjutton 
nationaliteter fanns bland företagare med utländskbakgrund. Av de 38 företagarna har sju 
personer startat under 1970- och 1980- talet. 23 personer startade sina företag under 1990-
talet och åtta personer startade mellan 2000-2003. 

6.1 Bransch/Verksamhet
Under undersökningen intervjuades företag från 15 olika branscher. De flesta företagare med 
utländskbakgrund i Luleå driver restaurang/caféer. Många av de personerna hade utbildning 
och arbetslivserfarenhet inom andra branscher. Men deras utbildning och arbetslivserfarenhet 
inom nuvarande bransch var mindre. En av de intervjuade företagarna berättar på följandesätt;

Jag var historia lärare på universitet i femton år innan jag kom Sverige. När jag lärde 
mig svenska började jag söka jobb i Luleå. Men myndigheter och institutioner ställer 
större krav på att komplettera utbildningar. Därför startade min egen firma i en annan 
bransch.
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Tabell 2. Ursprungsland, utbildningsbakgrund/yrke och bransch för 30 män företagare  

Ursprungsland utbildningsbakgrund/Yrke Nuvarande branch 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Turkiet
Turkiet
Turkiet
Turkiet
Eritrea
USA
Storbrittan
Bosnien
Bangladesh
Irak
Irak
Kina
Kina
Kina
Ryssland 
Spanien
Egypten                   

Ekonom 
Ingenjör
Ingenjör
Ingenjör
pedagog
Driving instructor 
Skräddare
Försäljare
Upper secondary school  
Upper secondary school  
Grund skola 
Grund skola  
Ekonom 
Tekniker
Klädd butik
Sjuksköterska 
Ekonom 
Data ingenjör 
Tekniker
Försäljare
Textil
Grund skola  
Yrkes utbildning  
Restaurang
Gymnasium 
Upper secondary school   
Hairdresser 
researcher  
Frisör
Revisör

Café
Café
Information material 
Grossit
Livsmedelbutiken 
Frisör
Elektriker
Building material sales 
Städ firma 
Building
Industry 
Städ firma 
Hantverk and design 
Restaurang
Pizzabagare
Pizzabagare
Second-hand books 
Restaurang
English editing 
Café
Restaurang
Restaurang
Pizza bagare 
Restaurang
Restaurang
Restaurang
Restaurang
Media company 
Frisör
Restaurang

Tabell 3. Ursprungsland, utbildningsbakgrund/yrke och bransch för åtta kvinnoföretagare.

Ursprungsland Utbildningsbakgrund/Yrke Nuvarande bransch 
1
2
3
4
5
6
7
8

Iran
Iran
Angola
Uruguay 
Turkiet
Bosna and Hercegovina 
Ryssland 
Ukraina

Ekonom 
Public administration 
Bookkeeper
Tourism 
Ekonom 
Socionom 
Forskare
Lärare

Café
Café
Frisör
Turism 
Restaurang
Restaurang
Konsult
Översättare 

6.2 Erfarenheter av att starta och driva företag i Sverige 
Personer som har startat sina företag i mitten av 1970-talet och i början av 1980-talet tycker 
att det var svårt att få information och kunskap om företagande och att driva företag. Personer 
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som startade företag i slutat av 1990-talet och i början 2000 tyckte att det var lätt att få 
information för att starta företag men det är fortfarande svårt att driva företag.

Vissa företagare har deltagit i Priorums starta eget kurser i Luleå. De har fått hjälp både i 
början av företagsstarten och även fortlöpande vid behov. Speciellt kvinnor som har deltagit i 
Priorums ”entreprenörskap för invandrare” - program hävdar att de har lärt sig mycket. De 
flesta företagarna har idéer om att expandera sitt företag eller skapa nya varor eller ny 
verksamhet. En del tycker inte att företaget ska expandera, framförallt de som tillhör den äldre 
generationen och redan har ett brett nätverk bland kunderna. Andra vill ha kompetens- 
utveckling inom ny verksamhetsinriktning såsom data, marknadsföring, försäljning. Några av 
de företagarna betonade vikten om kompetenshöjning av personal. En av företagarna berättar 
på följande sätt; 

Jag är enmansföretagare i informationsmaterialbranschen. När jag bli sjuk är det svår 
att hitta personer som har kompetens i den branschen. Ibland är jag tvungen jobba över 
för att hinna tillfredställa kundens behov. Ibland är jag tvungen att stänga företaget när 
jag är sjuk och inte kan jobba. Vilket leder till att jag förlorar kunder.

Bland vissa företagare med utländsk bakgrund finns det en tendens att det ibland inte är den 
bästa kompetensen som avgör vid anställning, utan att det är en person som man känner och 
litar på. 

6.3 Skillnader mellan företagare av olika etniskbakgrund 
Det finns vissa skillnader mellan de 38 företagare med avseende på under vilken tidsperiod de 
anlänt till Sverige. De flesta finländarna har flyttat till Sverige under 1970- och 1980-talet. 
Hos finländarna anges som skälet till utvandring antingen arbetslöshet, giftermål eller 
familj/släkt som bor nära gränsen till Finland. Några personer som har startat sitt företag i 
mitten av 1970-talet berättar att folks attityder var mycket negativ mot företagarna. En 
företagare berättar på följande sätt; 

Vi kunde inte visa vår nya bil när vi åkte till byn, istället åkte vi med en gammal Volvo 
för att folk inte ska tro att vi är annorlunda än de. När vi åkte semester kunde vi inte 
säga att vi ska till Kanarieöarna.

Hos iranier, turkar och irakier var den dominerande orsaken missnöje med politiken i 
hemlandet. Skälet hos de två kinesiska företagarna var ekonomiska. Resten av företagarna 
med utländsk bakgrund som kommer från 12 olika länder flyttade till Sverige eller Luleå 
antingen av humanistiska skäl eller av missnöje med ekonomin, religionen och politiken i 
hemlandet. Av de 38 utländska företagarna sex företagare flyttat till Luleå och stannat på 
grund av kärlek (giftermål). Finländare har i genomsnitt bott längre tid i Luleå än övriga 
företagare med utländsk bakgrund. 

6.4 Företagarnas skäl till att starta företag. 
I undersökningen ställdes en fråga om var som vad anledningen till att de startade sitt företag? 
Följande svarsalternativ gavs: 

Arbetslöshet eller att inte få lämpligt arbete eller brist på andra alternativ på arbets-
marknaden. 
En affärsidé 
Längtan efter större frihet och att förverkliga sina idéer. 
Tidigare erfarenheter av företagande. 
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Figur 1. Företagarnas skäl till att starta företag. 
Den vanligaste orsak att starta eget företag hon den 38 företagarna med utländsk bakgrund har 
varit brist på andra alternativ på arbetsmarknaden (16 svar). Framförallt hos de högutbildade 
personer som startat sina företag antingen på grund av arbetslöshet eller att de anvisades 
arbete inom vissa sektorer, ofta servicearbete, på för låg nivå. 

Av de 38 företagarna hade 11 personer en affärsidé innan de startade företaget. De flesta har 
utvecklat sina affärsidéer från sina tidigare erfarenheter. En del hade redan bestämt sig vid 
ankomsten till Luleå för att för att starta ett eget företag. Fem personer erfarenheter av 
företagande från hemländer innan de startade sina företag. Två av fem har startat i samma 
bransch som de hade tidigare erfarenhet av och de övriga tre har startat företag i ny bransch. 
Tre företagare angav som orsak en längtan efter större frihet. Alla tre hade varit anställda 
mellan fyra och sjutton år inom den offentliga sektorn. En av de företagarna berättar på 
följande sätt; 

Jag var anställt hos Luleå kommun som undersköterska. När arbetstiderna förändrades 
även arbetsvillkoren, då bestämde jag mig att pröva eget. Jag ångrar aldrig mig att jag 
har sagt upp min tjänst. 
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Två av de 38 personerna ansåg sig inte ha någon annan utväg än att starta eget företag. En 
hade lämnat sin anställning på grund av diskriminering på arbetsplatsen. Den andra hade 
lämnat sin anställning på grund av att det var svårt att göra karriär.

6.5 Hinder och möjligheter på vägen till företagande 
Företagarna har blivit tillfrågade om vem/vilka som hjälpte dem vid företagsstarten? Svaren 
fördelade sig på följande sätt:

16 företagare berättar att de inte har fått hjälp utifrån. 
13 företagare har fått hjälp av sina vänner/släktingar 
6 företagare berättar att de har fått hjälp av Priorum 
3 företagare har fått hjälp av sin externa revisor/rådgivare 

Personer som har startat sina företag under 1970- och 1980-talet berättar att de inte fått någon 
hjälp utifrån, medan personer som har startat under 1900-talet fått mest hjälp av släkt och 
vänner. Av de 38 företagarna har 6 fått mycket information, handledning och till och med 
utbildning av Priorum i slutat av 1900-talet och mellan 2000-2003. En av företagarna berättar 
följande; 

Jag började läsa fritidspedagog utbildning på universitet. Under praktikperioden 
märkte jag att pedagogjobben inte passar mig. Jag hade en annan affärs idé. Jag har 
kontaktad arbetsförmedlingen och anmälda mig till Priorums ”starta eget”- utbildning. 
Jag har lärt mycket genom denna utbildning och sedan lyckades jag starta mitt eget 
företag. Jag får fortfarande hjälp av Priorum vid behov. 

Av de 38 har 3 företagare fått hjälp av extern revisor, rådgivare och konsult. De flesta av 
företagarna berättade att vänner och släktingar är den viktigaste hjälpen vid själva företags-
starten. Några företagare har fått mycket hjälp av svenska vänner. Samtliga har fått hjälp av 
sina kusiner och familjemedlemmar. En företagare berättar följande; 

Det är inte lätt att starta och driva företag i Sverige om man inte kan mycket svenska. 
Allt vårt företags nätverk med andra organisationer och myndigheter styrs av våran 
revisor och konsult som är svenskar. 

6.6 Finansiering och social kapital 
Vi ställde också frågan hur man finansierat sin verksamhet. De flesta av företagarna har 
finansierat sina företag med hjälp av släkt och vänner.

Familj/Släkt/vänner    18
Eget sparande 9
Banklån 5
Starta eget och andra offentliga bidrag 6

Tabell 4. Företagarnas sätt att finansiera sina verksamheter 

De flesta av företagarna har finansierat sina företag med hjälp av släkt och vänner. En 
företagare berättar på följande sätt: 
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För att starta mitt företag behövde jag 500 000 kr. Jag sökte lån från banken och fick 
veta att jag fick låna högst 250 000 kr. Jag behövde samla ihop resten inom en vecka 
annars skulle lokalen säljas till en annan person. Jag gick från dörr till dörr hos alla 
mina vänner och släktingar och samlade ihop 250 000 kr inom en vecka och startade 
mitt företag. Men jag hade lovat alla att jag ska betala mina skulder om ett år. Efter 
åtta månader betalde jag mina skulder till alla.

En kvinnoföretagare berättar att när hon lånade pengar av sina vänner och bekanta sade hon 
att;

Ni ska veta om att jag är en frisk person och kommer att betala tillbaka de pengar jag 
lånat av mina vänner tills den dag jag slutas andas.

En annan kvinna sade att; 

Personer runt omkring mig i Sverige vet att jag är en arbetsam och mycket aktiv kvinna. 
Jag anser att ett förtroende för personer är väldigt viktig. Det avgör ifall jag ska låna ut 
pengar eller inte. Men i Iran, särskilt förr, när en man skulle låna pengar utav någon 
tog han av en bit av sin mustasch och lade den i ett kuvert. Med denna handling lovade 
personen att betala tillbaka sitt lån. I Iran är kvinnans ord inget värt. 

Ytterligare en kvinnoföretagare berättar på följande sätt; 

När jag lånar ut pengar till t.ex. en familj, så diskuterar jag lånet med den mest pålit-
liga personen i familjen. Om jag vet att mannen i familjen har ett dåligt intryck i omgiv-
ningen medan kvinnan har ett gott, så lånar jag ut pengarna till kvinnan istället.

När jag lånade pengar till mitt företag, uppgav jag aldrig något datum när jag skall 
betala tillbaka. Jag sade istället att jag ska betala tillbaka så fort som möjligt. Jag har 
byggt upp ett nätverk där alla vet att jag håller mitt ord. Därför är de flesta inte rädda 
för att låna ut pengar till mig.

6.7 Nätverkshinder 
Företagarna tillfrågas om de är med i något nätverk såsom Företagarna i Norrbotten och vad 
de förväntar sig från nätverksorganisation. Av de 38 företagarna ingår 22 i nätverket 
Småföretagarnas förening. Däremot var det ingen av företagarna som ingick i nätverket 
Företagarna i Norrbotten.  De flesta företagare med utländsk bakgrund var tveksamma till 
vilken nytta nätverk kan ge och vilka möjligheter det finns om man blir medlem. Några 
företagare tyckte att medlemsavgiften var för hög och att betydelsen av medlemskapet vad 
inte viktigt. En av företagarna berättar följande:

Jag är enmansföretagare och blev medlem i Företagarna i Norrbotten. Jag tycker 
medlemsavgiften för små enmansföretagare var dyrt. Dessutom såg jag ingen nyttja av 
medlemskapet. Jag har sagt upp mitt medlemskap.

Företagarna i Norrbotten har genom projektet INVIT tagit kritiken på alvar och bjudit in till 
möten, de flesta tillsammans med sina svenska medlemmar. Den 12 juni 2003 bjöds flera 
företagare med utländsk bakgrund till Företagare Norrbotten i Luleå för att diskutera juridiska 
frågor och fördelar av medlemskap. Total 6 företagare fanns på mötet. Företagarnas rådgivare 
svarade på deltagarnas frågor och informerade om olika medlemsförmåner, eftersom ingen av 
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företagarna var medlem eller vill bli medlem i Företagarna Norrbotten. En av företagarna 
påpekade att medlemsavgiften var dyr. Alla företagare var mycket nöjda om dagens tema och 
rådgivning och vill gärna delta på andra mötesplatser. 

Den 29 augusti 2003 bjöds utländska företagare i Luleå till ”Företagardagen” vid Nord-
kalotten hotell i Luleå. Total deltog ett 70-tal företagare, varav 18 var företagare med utländsk 
bakgrund. Dagens rubrik var ”Tillväxt i Norrbotten” och syftet var att försöka klarlägga de 
kritiska framgångsfaktorerna för en fortsätt gynnsam utveckling.  Under seminariet ställdes en 
fråga av en företagare om hur vi kan påverka attityder till företagsamhet så att vi får större och 
fler företag. Några företagare med utländsk bakgrund hävdade att vissa tjänstemän inom 
offentlig sektor har en negativ attityd till företagare. Företagare kom under seminariedagen 
bland annat fram till att man skulle lyfta fram mentorer och förebilder och bland dessa skulle 
finnas företagare med utländsk bakgrund.  

Den 4 september bjöds företagare till ett möte på Luleå Näringslivs AB. Dagens tema 
handlade om hur Luleå Näringslivs AB, Branschråden och företagare ska samverka med 
varandra. Totalt ett 20-tal företagare deltog i mötet. Av de 20 var 9 företagare med utländsk 
bakgrund. En av de deltagande var den nya biträdande chefen för Luleå Näringslivs AB.  Han 
upplyste om vikten av medlemskap i Företagarna i Norrbotten och att vara aktiv i bransch-
råden i Luleå. Det framkom tydligt att man som företagare måste ta ansvar för sin egen 
utveckling och delta i olika seminarium som samordnas av Luleå Näringslivs AB. En av 
företagarna med utländsk bakgrund berättade följande; 

Jag har bott och drivit företag i Luleå i ca 20 år men ingen har bjudit mig till företa-
garnas möte eller seminarium. Idag är det första gången som jag deltar i ett sådant 
möte.

Den 15 september inbjöd Företagarna i Norrbotten sina medlemmar och företagare med 
utländsk bakgrund till ett företag som hette FDT för att diskutera hur ett framgångsrikt företag 
har utvecklat genom att sälja och sålt affärssystem till företag i hela Sverige i mer än 24 år. 
Idag finns det drygt 4000 företag som varje dag använder deras system. Totalt deltog 12 
företagare, varav fem med utländsk bakgrund. Deltagarna var mycket positiva efter mötet. 

Den 4 oktober bjöds alla företagare från Luleå, Övertorneå och Gällivare till Företagarnas 
höstmöte i Piteå havsbad. Dagens rubrik var ”Tillväxt och framtid i Norrbotten”. Totalt ett 30-
tal företagare och personer som arbetar med företagsutveckling fanns med på mötet. Av dessa 
hade 4 företagare utländsk bakgrund. 

Företagarna med utländsk bakgrund driver, med några få undantag, sina verksamheter utan 
nätverk och med bristande kunskap om samhällets organisationer och institutioner. Även 
myndigheter, institutioner, organisationer såsom Svenskt Näringsliv och Länsstyrelsen driver 
sin verksamhet oftast utan att samverkan med eller kunskap om möjligheter och hinder för 
företagare med utländsk bakgrund. Nätverken mellan företagare och andra organisationer som 
branschråden, Almi, Luleå Näringslivs AB och företagare med utländsk bakgrund är 
begränsade. De flesta av företagarna visste inte vad organisationerna står för.  Några har varit 
under kort tid varit medlemmar i Företagarna men har inte sett någon nyttja av medlemskapet 
och har därför sagt upp medlemskapet.  De flesta företagare har startat sina företag med 
relativt lite kunskap om villkoren för företagande i Sverige. Det har blivit tydligt under 
undersökningens gång att det nätverkshinder som finns mellan organisationer, föreningar, 
företagare och myndigheter borde diskuteras, både inom organisationerna och direkt med de 
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berörda företagarna. Om dessa verksamheter kan öppnas för företagare med utländsk 
bakgrund kan det i sin tur leda till ökande integration. 

Företagare med utländsk bakgrund möter en rad problem. Vissa har de gemensamt med sina 
svenska kollegor med det finns också problem som är specifika för invandrarföretagare.
Under intervjuerna reagerade flera företagare med utländsk bakgrund inför att bli kallad 
”invandrarföretagare”. Kan man vara invandrare i det länd där man har bott i 30 år har blivit 
svensk medborgare? Och i så fall, i hur många generationer är man fortfarande invandrare? 
Bland företagare i Luleå med utländsk bakgrund finns det flera högutbildade företagare. De är 
viktiga tillgångar i ett internationellt nätverk och för Norrbottens ekonomi. Undersökningens 
resultat visar att det finns 17 olika nationaliteter bland de 38 intervjuade företagarna. Detta 
betyder att de har kunskaper om kultur, affärskontakter och språk. Det är genom att skapa 
mötesplatser, nätverk och öppenhet kan Norrbotten växa tillsammans. 

Företagarna i Norrbotten är en viktig organisation som tog stort ansvar och startade INVIT 
projektet för att kunna belysa vilka möjligheter och svårigheter företagare med utländsk 
bakgrund har på vägen till företagande. Undersökningen resultat visade att vi har företagare 
som kommer från minst 17 olika länder och som har varit företagare i 20 år och har aldrig 
varit på Företagarnas möten tidigare. Det har blivit tydligt under undersökningens gång att 
företagare med utländsk bakgrund möter både möjligheter och hinder på vägen till företa-
gande. Förebyggande åtgärder måste inriktas på att lösa olika typer av hinder i dialog mellan 
företagare, organisationer som Företagarna i Norrbotten, Svensk Näringsliv, Länsstyrelsen, 
branschråden och Luleå kommun. Nätverkshinder måste synliggöras och tydliggöras genom 
att skapa mötesplatser och öppenhet. 

Företagarna i Norrbotten har haft höga ambitioner när man startade INVIT - projektet och det 
finns inget att anmärka på projektledaren och ansvarigas engagemang. Men det är inte 
tillräckligt. De berörda företagarnas förväntningar är också av stor betydelse och speglar till 
en viss grad deras tilltro till projektet. Det påverkar deras motivation och vilja till att vara 
aktiv inom näringslivets organisationer. Resultat av projekt INVIT visar att de flesta av 
företagarna inte vill bli medlem till någon näringslivsorganisation. Anledningarna till att inte 
delta i olika formella medlemskap och nätverk kan vara många. Exempelvis har några av 
företagarna har negativa erfarenheter av tidigare medlemskapet och att de därför väljer att inte 
vara aktiv i olika organisationer. En annan viktig faktor som framför allt projektledaren 
framförde, var svårigheten att samla de företagarna på grund av tidsbrist särskilt bland 
småföretagarna. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att min studie med företagare med utländskbakgrund i 
Luleå visade att många nya även erfarna företagare inte har tillräckliga nätverk och kunskap 
om företagandet. Deras nätverk med andra organisationer och näringsliv var begränsade. 
Genom sitt etniska nätverk får företagarna med utländsk bakgrund den information, stöd som 
behövs. Exempelvis berättade en kvinna som tagit ett beslut för att starta eget hon kunde inte 
fick låna de pengar som behövdes för verksamheten, utan pengarna lånades av andra personer 
med olika etniska bakgrund. Enligt Najip (1996) har personer med utländsk bakgrund ofta ett 
bredare socialt nätverk tillsammans med sina landsmän, men ett mindre nätverk jämförelse 
med den infödda befolkningen. 
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7. Studie 3: Röster om kvinnoföretagande  

Jag har tidigare nämnt att av de 38 företagarna i INVIT – studien var det åtta företag drevs av 
kvinnor med utländsk bakgrund. Studien är därför särskilt intressant utifrån dessa kvinnors 
upplevelser av företagandet och jag har därför valt analysera materialet som en egen studie.  
Det är svårt att säga något entydigt om kvinnoföretagarnas upplevelse av företagandet. 
Studien visar att de flesta av dessa företagare med utländsk bakgrund har en hög utbildning, 
men att de har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det är ofta anledningen till 
att de startade eget. En typisk förklaring var: 

Jag vill inte vara arbetslös, utan arbeta. Då får man lösa det genom att starta egen 
verksamhet. En annan anledning är också att om de erbjuds arbeten så är det ofta 
servicearbeten på låg nivå.

Kvinnornas utbildning värderades inte fullt ut. En kvinna menade 

Jag var historielärare på universitet i 15 år innan jag kom till Sverige. När jag lärde 
mig svenska började jag söka jobb i Luleå. Men myndigheter och institutioner ställer 
större krav på att jag skulle komplettera utbildningen.  Därför startade jag egen firma i 
en annan bransch. 

En annan kvinna sade

Jag vill inte utbilda mig igen, Jag har redan läst på universitet i Afrika, men i Sverige 
måste jag läsa samma sak igen. 

En huvudfråga i studien är huruvida kvinnor upplever företagande utifrån av deras kön och 
grupp som invandrande och egenföretagare.  Jag ska låta tre av de åtta kvinnorna berättar om 
sitt företagande för att illustrera hur man upplever situationen som kvinna och företagare med 
utländsk bakgrund: 

T. kommer från Iran. Innan hon flyttade till Sverige arbetade hon som sekreterare på en skola. 
I Sverige arbetade hon som undersköterska i nio år och började sedan studera för att slutligen 
starta en restaurang. 

Jag var så less på systemet och ville sluta att arbeta som undersköterska. Då bestämde 
jag mig för att starta en egen restaurang. 

Hon ansökte om lån från banken plus att hon hade vänner som lånade henne pengar. Hon 
tycker restaurangbranschen är tuff, men hon får stöd från sin familj. 

Det är svårt att driva ett litet företag, det är mycket kostnader.

Det ser hon som det största hindret. Det som gör henne nöjd i arbetet är att hon ger sina 
kunder bra mat, det är viktigt. Hon menar att ha ett eget företag har utvecklat henne som 
människa. Hon trivs bra med att vara kvinnoföretagare och hon känner sig inte som invand-
rare.

J. Kommer från Angola och har arbetat som sekreterare inom FN. Hon flyttade till Sverige då 
hon träffade sin blivande man som är svensk. Ganska snart upptäckte hon att det skulle krävas 
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att hon läste om en massa ämnen som redan var utbildad i Angola för att ha chans att få ett 
arbete. Hon tyckte inte det var rimligt samtidigt som hon var angelägen om att få börja arbeta 
så snart som möjligt. Hon började läsa svenska för invandrare på komvux och gick en starta - 
eget kurs i tre månader. Hon bestämde sig ganska snart för att starta en verksamhet i något 
hon redan kunde – hon ville att det skulle vara enkelt och inte ta så lång tid. Det resulterade i 
att hon öppnade en butik som säljer löshår och där hon flätar hår till olika frisyrer. Idag har 
hon haft företaget i sju år. Hennes man trodde inte riktigt på idén från början och inte heller 
hennes vänner, men banken gjorde det. J upplever att det är svårt med sociala nätverk i 
Sverige, folk är skeptiska.  

Folk tittar och är tysta på bussen och när jag går till banken och ställer mig i företags-
kön, säger banktjänstemannen åt mig att jag står i fel kö! Det är jättejobbigt. 

Hon upplever omgivningens attityder som ett hinder och det är också kränkande. Hon tror att 
folks beteende mot henne beror på att hon är invandrarkvinna. Och hon känner sig som en 
afrikan inte som en svensk.  

Jag är en afrikan som bor i Sverige.

Den intervjuade kvinnoföretagaren sökte lån från en bank till sin affärsidé och sin planerade 
företagsstart. Tjänstemannen som behandlade hennes ansökan sade att hennes ansökan inte 
kommer att beviljas. Tjänstemannens motivering var att hennes affärsidé inte var lönsam. Hon 
gav inte upp utan gick till en annan bank och där träffade hon en annan tjänste man som 
trodde på hennes affärsidé. Företagaren lyckades så småningom låna pengar i banken. 
Företagaren var helt övertygad om att anledningen var att tjänstemannen på banken var en 
kvinna därför hade större förståelse på hennes affärsidé. Om hon hade varit en man skulle hon 
inte ha behandlat på ett liknande sätt. 

Att vara kvinnoföretagare innebär dubbelt arbete för henne – jobb på företaget och i hemmet. 
Hennes man hjälper inte till hemma. Hon kan inte se att det finns så stora möjligheter med att 
vara företagare. 

Det finns inte så mycket man kan föra åt det, de gör det komplicerat för en. Det är 
konstigt, för företag är viktigt för Sverige. 

D. kommer från Bosnien och är utbildad socionom. Hon hade aldrig haft en tanke på att starta 
ett eget företag innan hon flyttade till Sverige. Nu har hon bott i Sverige sen 1993 och den 
första tiden studerade hon svenska för invandrare plus fem år på komvux.  

Jag fick det som råd när jag kom att jag måste studera i Sverige. 

D sökte sedan jobb, men fann att det vara hopplöst att få en anställning. Hon insåg att om hon 
skulle få arbeta så måste hon starta en egen verksamhet. D, och hennes man beslutade att 
starta en restaurang tillsammans. De ville inte ha skulder så de ordnade egen finansiering. Det 
hon ser som hinder med att vara egenföretagare är arbetstiderna 

Man är gift med företaget. Vila gör jag bara när jag åker till Bosnien. Men fördelarna 
är att man är sin egen chef. 
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Hon upplever det vara väldigt positivt att vara kvinna och invandrare och driva företag i 
Sverige

Det går bra i Sverige. Det är inte alls lika lätt i Bosnien, där måste man fråga sin man 
om allt. 

Mina intervjuer och studier med kvinnoföretagare tyder på att de flesta av de intervjuade 
företagarna varit positiva och verkar trivas med sitt företagande trotts bristande nätverk med 
kontakt med olika företagarorganisationer. De kvinnor som har gått Priorums entrepre-
nörskapsutbildning har mer kunskap och erfarenhet än de andra företagarna. En av kvinnorna 
möttes i starten av sitt företag av attityder om att det som kvinna och invandrare skulle vara 
komplicerat att driva eget. Några tycker att man måste skaffa sig en mentor för att underlätta 
starten men även driften av företaget. Andra tycker att man inte ska ha stora förväntningar på 
omgivningen, utan att man ska lita till sin egen drivkraft och vilja. Att starta eget kan också 
vara ett svar på ett samhällssystem som inte tillräckligt beaktar utländsk bakgrundkvinnans 
färdigheter, eller öppet nonchalerar henne och föreslår henne att vara passiv och beroende av 
maken. Dessa handlingar kan komma från en myndighet, från en handläggare eller arbets-
givare, och i många fall med ett inslag av diskriminering (Abbasian 2003). 
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8. Studie 4: Företagandes betydelse och konsekvenser för familjer med 
utländsk bakgrund. 

Ett konkret resultat av INVIT`s observationer och intervjuer med företagarna med utländsk 
bakgrund var att det hos många fanns betydande konsekvenser för deras relation till familjen. 
Jag valde därför att föra en separat studie av dessa personer och letade därför upp den två år 
efter huvudstudien för att se hur det fått. Gruppen bestod av en kvinna och åtta män företagare 
med utländsk bakgrund. Intervjuerna behandlades frågor om varför några företagare lade sin 
verksamhet, och av vilka anledning man sökt nytt. För att illustrera problemen presenterar jag 
kort sju av de berättelser jag fått ta del av. De övriga två ville inte att jag skulle skriva om 
deras problem. 

A är man och har varit enmansföretagare i 11 år inom reklambranschen. 

När jag blir sjuk är det svårt att hitta personer som har kompetens i den branschen. 
Ibland är jag tvungen att jobba över för att hinna tillfredställa kundens behov. Ibland är 
jag tvungen att stänga av företaget när jag är sjuk och inte kan jobba vilket leder till att 
jag förlorar kunder. Dessutom har jag familj och barn. Nu har jag sagt upp min firma 
och blev anställt hos en stor firma och jobbar i samma bransch. Nu är jag inte orolig 
längre när jag blir sjuk då finns det andra som kan ta hand jobbet. 

B är man och har haft sitt företag i åtta år. 

Jag har haft både goda och dåliga tider. Men i restaurangbranschen har man inte så 
mycket tid med barn och familjen. Min fru lämnade mig för två år sedan. Hon klagade 
jämt på att jag jobbade för mycket och inte brydde mig om henne och barnen. Men jag 
hade inte så många alternativ i min lilla restaurang. Jag jobbade inte för min egen 
skull. Det var mest för familjen och barnens skull. Det är inte ovanligt att egna före-
tagare inte hinner med familjen och barnen. Titta här i Luleå, hur många företagare 
med invandrarbakgrund som har restaurant som ger mycket tid åt sin familj.  Men min 
fru ville inte förstå det. Nu är jag ensam. Jag har gått i konkurs och förlorat familjen. 
Men tur att hittade jobb hos en restaurang och blev anställt där. Att vara anställt är 
mycket bättre. Man är inte ensam ansvariga för allt. 

C är man och har haft sitt företag i åtta år. 

När jag kom Sverige startade jag min egen firma efter två år. Jag hade aldrig tidigare 
jobbat inom restaurangbranschen. Första jobbade jag två år hos en kompis sedan 
startade jag min egen restaurang. Det är tuff arbete. Jag började jobba från klockan 
nio till kvällen tio. Det har varit jämt i åtta år. Jag har inte ägnat så mycket tid åt 
barnen. Jag har missat mycket under deras uppväxt period. Men nu har jag bestämt mig 
att sälja restaurangen. Jag har inte tänkt just nu vad jag ska göra. Men först ska vi 
flytta till södra Sverige kanske där kan jag bestämma. 

D är man har haft sitt företag i 10 år. 

Innan jag kom Sverige hade jag redan utbildat mig som civilekonom. Jag trodde att jag 
skulle kunna hitta jobb i mitt yrke. Men det blev inte så. Kraven från myndigheterna var 
så hårda. Efter språkkurser skulle jag komplettera flera andra kurser. Detta betydde att 
jag skulle börja läsa om vilket jag inte ville. Under kursen ”svenska för invandrare” 
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jobbade jag extra hos olika restauranger. Jag har lärt mig laga mat och baka pizza. Jag 
öppnade min egen restaurang i Luleå 1994 och jobbade 12 timmar om dagen och 
helgarna jobbade jag mellan 15-16 timmar. Under alla dessa år har vi inte haft några 
ekonomiskt problem men jag och min fru började diskutera mycket. Vi hade inte samma 
planer för framtiden. Hon kunde inte förstå mig. När jag kommer hem ville jag vila och 
kanske titta på TV lugn och ro. Men hon tycker att jag inte gjorde någonting för henne 
och barnen. För ett år sedan ville hon skilja och flytta tillbaka hem. Jag jobbar inte 
längre i min restaurang jag har hyrt ut den. Men jag tänker inte komma tillbaka till 
restaurangbranschen. Jag har redan förlorat mycket. 

E är en kvinna och har haft sitt företag i 12 år. 

Jag har fått mycket hjälp av min familj och släktingar. Jag hade tre anställda och 
jobbade lagom mycket. Men när lokalerna renoverades av ägaren kunde jag inte betala 
lokalhyran. Det var mycket dyrt att betala hyran. Jag skulle aldrig som ensam små-
företagare klara att driva företaget. Nu är jag deltidsarbetslösa och jobbar deltid hos 
en annan restaurang.

F är man och har haft olika företag i 15 år. 

Jag har haft och drivet företag i olika branscher i femton år. Det är svårt att driva 
enmansföretag. Förut hade jag ingen familj, men nu har jag familj och barn. Det blir 
svårt att balansera familj och företagsliv. I min bransch måste man resa mycket. Ibland 
var jag tvungen vara borta flera dagar utanför Luleå. Min fru och barnen behöver 
mycket hjälp. Det därför har jag lagt ner min firma. Nu är jag anställt deltid på ett 
företag. Jag har tid både för mig själv och för min familj.  

G är man och har haft företag i 17 år. 

Jag har varit i Sverige i 20 år och har haft företag 17 år. Under alla dessa år jobbade 
jag mycket hård. Man har inte så mycket tid med livet. Speciell inom restaurangsektorn 
får man slita mycket.  Jag är mycket trött vill verkligen inte driva företag. Jag har såld 
firman men nu vet inte jag vad jag ska syssla med. 

H och I var båda män och ville inte få sina historier återberättade i min studie. Båda var 
frånskilda.

Man kan konstatera av ovanstående att många företagare med utländsk bakgrund har problem 
att vet hur de ska balansera arbete och familj. Många företagares maka har inte samma planer 
för framtiden. Några har lagt ner sin verksamhet för att hinna med barn och familjen. En del 
isolerar sig bakom restaurangen och har bara relationer med kunder och leverantörer och 
några etniska företagare i samma bransch. Många så kallade arbetsnarkomaner använder sitt 
arbete som en flykt från personliga relationer och sociala åtaganden. Överupptagna småföre-
tagare med utländsk bakgrund, särskilda män, blir i min studie lätt så absorberade av sitt 
arbete att de tycker sig förtjäna lugn och ro när de kommer hem. De tycker att de jobbar mest 
för familjen och barnen framtids och inte för sin egen skull. Många avverkar veckan utan att 
ha mycket tid över för familjen, och lovar sig själva att helgen ska ge tid att hinna med. Men 
så blir det inte.
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Företagande har påverkat livsstil och familjeförhållanden för många personer med utländsk 
bakgrund, skilsmässor och familjekonflikter har varit vanligt. För många personer med 
utländsk bakgrund har eget företagande inte varit ett förstahandsval utan snarare den minst 
svårframkomliga vägen till egen försörjning. Många arbetar utan anställda, har långa 
arbetsdagar och kan sällan ta semester. Ibland blir företagare störda och avbrutna på sitt arbete 
av familjeangelägenheter. ”Hur ska man kunna vara effektiv i båda miljöerna” säger en 
företagare. ”Det är inte ovanligt att egna företagare inte hinner med familjen och barn”, säger 
en annan företagare som jobbar ensam i sin verksamhet. Många företagare oroar sig över 
bristande tid med barnen och många äktenskap slutar på grund av för lite tid med familjen. 
Därför är det angeläget att undersöka varför skilsmässa bland familjer som har företag har 
ökar. Forskningen om invandrarföretagarnas familjeliv är begränsad. Här behövs mer 
forskning.
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9 studie 5: SWETURK – ett nätverk av internationella småföretag 

Projektet omfattar ett försök att skapa ett nätverk bland företagare med svensk, turkisk och 
finsk bakgrund med syfte att marknadsföra och sälja hus i olika byggnadssystem för olika 
ändamål i Turkiet. Fokus för min studie var att studera en nätverksbaserad affärsplan och dess 
effekter. Förutom att studera effekter av nätverk var jag intresserad av att se vilka möjligheter 
och hinder som småföretagare möter under projektet gång. 

Bakgrunden till den nätverkbaserade affärsplanen kan spåras till våren 2002 när några små 
företagarna med svensk och turkisk bakgrund tillsammans byggde ett jordbävningsförstärkt 
hus i Turkiet. Efter det första visningshuset i Turkiet började företagarna reflektera över 
vinsterna med samverkan. Fyra av företagen började överväga att bilda någon form av 
nätverkbaserad affärsplan. Idén var att skapa ett både formellt och informellt nätverk kunde 
vara en plattform där småföretagare kunde träffa varandra. Detta ledde till ett samarbeta som 
bestod av olika tillverkningsföretag. Total involverades sju företag och dessutom inkluderades 
en koordinator för hela projektet och en koordinator i Turkiet och en kontaktperson mot 
Finland. Projektet SWETURK indelades i fem olika faser. 

Fas 1 omfattade en marknadsundersökning. Man skulle undersöka huruvida den svenska 
prisnivå kontra kvalitet var något som tilltalar den turkiska sidan. Det gällde att se till att de 
priser som avges var korrekta och kunde ge Turkiet en rättvisande bild av kostandsläge och 
kvalitet på de svenska produkterna. 

Fas 2 avsåg ett besök i Turkiet för att studera markförhållanden, byggmaterialhandeln samt 
knyta ytterligare kontakter och försöka slutföra förhandlingar beträffande ett utställningshus i 
Ankara och ett i Istanbul. Samtidigt skulle man inleda förhandlingar angående olika avtal för 
framtiden. Ett syfte var att introducera förstärkta plåthus på den turkiska marknaden samt att 
upprätta kontakt med nödvändiga turkiska företag för att erhålla ett hållbart nätverk för 
framtiden. Här var det av ytterst vikt att den turkiska delen av arbetsgruppen finns med i 
Turkiet.

Fas 3 avsåg vad som skulle hända efter hemkomsten från Turkiet: Alla avtalsförslag som 
föreligger måste underkastas jurist och bankbankkontroll för att säkerställa alla inblandade 
företags säkerhet samt möjliggöra export till Turkiet.  Detta arbete skulle för övrigt påbörjas 
redan innan någon resa till Turkiet blir aktuell. Innan man satta igång eventuella försök att gå 
vidare skulle också det svenska nätverket bindas ihop i en juridisk hållbar konstellation.

Fas 4 skulle innebära att de turkiska handelspartnerna kommer till Sverige för att besöka 
fabriker och uppförda visningsobjekt. Slutförhandlingar skulle ske angående leveranser av 
första omgången hus av olika modeller. Nätverket skulle ha alla ekonomiska underlag för 
slutlig orderskrivning och man utför detta med alla parter med hjälp av kvalificerad interna-
tionell jurist och med en svensk bank. 

Fas 5 skulle slutligen innebära att det svenska nätverket etablerar sig i Turkiet och bildar ett 
svenskt/turkiskt bolag, som ombesörjer alla nödvändiga kontakter i Turkiet. Det nya bolaget 
skulle utveckla en lämplig expansion för att företagen gemensamt skulle komma in å den 
turkiska marknaden. 

Projektets fas ett och fas två genomfördes under 2003 och resultatet presenterades i form av 
en marknadsundersökning. Arbetsgruppen hade under en längre tid studerat den turkiska 
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marknaden och funnit att det finns möjlighet att med rätt affärsmetoder och en försiktig och 
säker hantering få ett fotfäste och i lugn takt ta sig in i den stora marknad som Turkiet utgör. 
Gruppen har i olika omgångar besökt Turkiet och där de skaffat sig värdefull information om 
hur det är att arbeta i Turkiet, hur tillbehörsidan ser ut, vilket utbud det finns på handverktyg 
och maskiner, tillgång på ställningar och kranar samt traktorer. Den turkiska delen av gruppen 
har dessutom i Turkiet ordnat de behövliga inledande kontakterna samt intressenter med egen 
mark, som ville bebygga denna med enfamiljshus.  

Under fas två genomförda arbetsgruppen ett besök i Turkiet för att studera markförhållanden, 
byggmaterialhandeln samt knyta ytterligare kontakter samt försöka slutföra förhandlingar 
beträffande ett utställningshus i Ankara och ett i Istanbul. Efter hemkomsten från Turkiet 
diskuterades exporthinder och vilka möjligheter som fanns. Detta arbete påbörjades redan 
innan någon resa till Turkiet blev aktuell. Efter ett antal möten och diskussioner kom 
småföretagarna fram till att det fanns stort behov av ytterligare insatser för att komma igång 
projektet på allvar. 

Enligt den intervjuade projektkoordinatören är det stora problemet att få någon finansiering i 
initialskedet. Blir ett projekt bra finns det alltid de, som vill vara med, men vid dessa affärer 
måste någon eller några bara beredd att kliva fram och ta risker och försöka att få banker och 
olika myndigheter intresserade att vara med. Det är mycket viktigt att ledningsgruppen kan 
erhålla resurser för att driva projektet. Ekonomin vid starten av projektet var styrd av 
ledningsgruppens försiktighet och deras beslut att till varje pris hålla kostnaderna nere och 
riskerna på en minimal nivå.  

Studien har framförallt fokuserat på de studerande småföretagarnas förutsättningar på 
internationell nivå. Jag anser att småföretagarna är viktiga och samtidigt försummad tillgång i 
ett internationellt nätverk för Norrbottens ekonomi och tillväxt. Internationell inflyttning är av 
stor betydelse för ett lands ekonomiska utvecklingskraft. Furth (2000) menar att Sverige är ett 
glest befolkat och beläget i Europa utkant alltid har haft behov av att ta till att vara internatio-
nella kontakter. 

Studien visar att både formella och informella nätverk kräver ett stort ansvar från de små 
företagarna som är inblandade. De måste själva kunna ta initiativ och ha kraft att driva 
projektet i hamn. Kraven på att skapa internationella nätverk och utveckla affärsplaner kan 
innebära stora ekonomiska åtaganden, något som är ett stort hinder för de flesta småföre-
tagarna. De små företagarna behöver få samma möjligheter som de större företagen för att 
uppdatera kunskaper inom olika områden. Det kan vara extra svårt för många småföretagare 
att ta initiativ och sköta allt själv. Här kan externa aktörer spela en nyckelroll för det löpande 
arbetet med affärsplaner i nätverket. Det handlar om att etablera ett samarbete med mer 
resursstarka organisationer som exempelvis kommunala näringslivsansvarig och andra 
organisationer som Almi och Företagarna Norrbotten. 
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10. Studie 6: Ny i Luleå – ett utvecklingsprogram för invandrare 

Denna studie omfattar en beskrivning av projektet ”NY i Luleå, utvecklingsprogram för 
invandrare” som genomförts av Luleå kommun. Först presenterar jag projektet och därefter 
ger jag en bild av projekt ur aktörernas och deltagarnas perspektiv. 

Luleå kommun initierade under 2001 projektet ”Ny i Luleå, utvecklingsprogram för 
invandrare” med avsikt att underlätta integrationen av invandrare i samhället. Projektet bytte 
namn 2004 och heter nu Invandrartjänst som pågår fram till 2007. Syftet med projektet är att 
ge deltagarna förutsättningar att försörja sig själva men också att bli delaktiga i det svenska 
samhället. Det övergripande målet var att deltagaren i projektet efter avslutad introduktion 
skall ha kunskaper om det svenska samhället och både allmänna och specifika kunskaper i det 
svenska språket med utgångspunkt i hans eller hennes kompetens och livssituation. Projektets 
mål konkretiserades i fem delmål. 

att betona hur kunskaper i det svenska språket kan fungera som ett kommunikations-
medel i arbetslivet, utbildning och vardagslivet;
att de vuxna invandrare som deltar skall ha kunskaper om svenska samhällsför-
hållanden men också om de medborgerliga friheter och rättigheter som gäller alla 
bosatta i landet;  
att de deltagande invandrarna skall ha fått möjligheter att skaffa sig värdefulla kon-
takter i arbetslivet och föreningsliv för att kunna utnyttja sina medborgerliga rättig-
heter;
att deltagaren skall ha fått en dokumenterad bedömning av sin utbildning och yrkes-
kompetens och  
att de som inte har en utbildning motsvarande svensk grundskola skall under projekt-
tiden ha påbörjat en utbildningsåtgärd utifrån hans eller hennes förutsättningar. 

Fokus i min studie var att studera två utbildningar som genomförts som delprojekt inom ”Ny i 
Luleå”. Utbildningarna startades i slutet av våren 2001 i samarbete med Kunskapslyftet, 
Arbetsförmedlingen, Komvux och Gymnasieskolan på Bergnäset. Ett av utbildnings-
programmen var Restaurangutbildning för personer med utländsk bakgrund. Det andra 
utbildningsprogrammet avsåg Handelsutbildning för personer med utländsk bakgrund. Mitt 
syfte med studien Ny i Luleå var att studera effekter av de båda utbildningsinsatser samt 
deltagarnas och aktörernas upplevelser av projektet. Vad tyckte deltagarna om utbildningen? 
Hur upplevde aktörerna utbildnings genomförande och vad hände deltagarna efter projektet? 

De studerade handels- och restaurangutbildningarna genomfördes under perioden juli 2001 till 
december 2003. Restaurangutbildningen omfattade 1,5 år med femton deltagare. Fyra har 
hoppat av olika anledningar. De återstående 11 slutförde sin utbildning varav tio fick jobb på 
en gång. Målet med restaurangutbildningen har varit att deltagarna skall få grundläggande 
kunskaper för att kunna arbete på restaurang eller i storkök, men också bemöta gäster på ett 
serviceinriktat sätt. Kursdeltagarna skall kunna arbetat både på egen hand och i arbetslag. En 
grundläggande tanke i hela projektet är att kunskaperna i svenska utvecklas under utbild-
ningens praktikperiod samt att kursdeltagarna skall utveckla ett eget kontaktnät genom 
arbetsplatspraktiken.

Kontakter med Handelsbranschrådet i Luleå visade att det även här fanns behov av arbets-
kraft. Det spelade ingen roll vad man har för bakgrund så länge man passar in i arbetsrollen. I 
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samarbete med branschen formades en handelsutbildning som byggde på att deltagarna skulle 
komma i direkt kontakt med arbetslivet. Det var viktigt att inte starta en utbildning för 
utbildningens egen skull, utan här var det meningen att man skulle få ett jobb. Handels-
utbildningen var 2 årig och 18 personer deltog, av dessa var det 15 som fullföljde utbild-
ningen. Enligt projektledaren har de flest fått jobb efter utbildningen.  

Projektet leds av en ledningsgrupp som bestod av enhetschefen för invandrarservice i Luleå 
kommun, en representant från arbetsmarknadsenheten vid Luleå kommun samt representanter 
från Arbetsförmedlingen i Luleå och Komvux i Luleå samt projektledaren.  

10.1 Intervju med projektledaren
Projektledare jobbat med projektet Ny i Luleå sedan 2002 vilket senare bytte namn invand-
rartjänst. Ny i Luleå var ett projekt som inriktades på att hjälpa arbetslösa med utländsk 
bakgrund att komma in på arbetsmarknaden med hjälp av olika aktiviteter och lösningar. 
Invandrartjänst har fått en något bredare inriktning. Man ska fortfarande jobba med individen 
men också med andra saker som attitydförändringsprocesser, praktiska tjänster och även 
nätverksbyggande.

Ungefär 140 individer som deltagit i projektet. Deltagarna har främst rekryterats via 
arbetsförmedlingen. Arbetet inleds med en enkel kartläggning av individen, vad kan man, vad 
har man för kunskaper och vad har man för förutsättningar? Sedan får man lyssna till vad 
personen vill göra, vart ska man? Det är en klyfta mellan det man kan och det man vill. Man 
kan behöva komplettera med utbildning, praktik och annat. Man utgår från individerna, det 
blir individuella lösningar. 

Målgruppen består av invandrare inte flyktingar, flyktingar tas normalt om hand av invandrar-
service i varje kommun. I Luleå kommun har man flyktingstatus i 2 år, efter det har man 
invandrarstatus. Då kommer Invandrartjänst in i bilden. Projektledaren konstaterar: 

Vi har alltså inte koncentrerat oss på lång- eller korttidsarbetslösa. Det räckte att man 
var arbetslös invandrare, och att man behövde vår hjälp. Det kan vara kärleksinvand-
rare, anhöriga, det kan också vara före detta flyktingar. 

De åtgärder man vidtog utgick från individens behov och intressen, men också från arbets-
marknadens behov. Ett exempel på detta är att man startade en restaurangutbildning.  

Det handlade inte om att man hade många pizzerior i Luleå utan om att Luleå kommun 
har en omfattande storköksverksamhet med stora pensionsavgångar.

Deltagarna i de båda utbildningarna kommer från många olika länder. Den största gruppen 
kom från Ryssland. Många hade en pedagogisk utbildningsbakgrund. Det man hade 
gemensamt, var att man var sugen på att komma ut och jobba. 

Många kände att man inte kunde få den hjälp man behövde, eller den hjälp man borde 
ha fått via arbetsförmedlingen eller andra instanser. Hit kunde man då vända sig och 
lita på att det händer saker. För de allra flesta så var man väldigt motiverade av att gå 
ut och visa vad man kan, att vara delaktiga helt enkelt. Det handlar mycket om att visa 
vad man kan. 
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Restaurang utbildningen omfattade 1,5 år och var en gymnasieutbildning Det var viktigt att 
utbildningen gav meriter som kunde värderas på arbetsmarknaden. I början var kravet att man 
ska kunna svenska och de flesta personer som deltagit har mer eller mindre gott färdigt SFI-
kursen. Men det fanns också några personer som bara kunde säga sitt namn och inget mer och 
projektledaren tyckte att även dessa personer skulle få gå på en utbildning som en morot till 
att motivera sig till att lära sig språket. En bärande tanke var att man fick jobba praktiskt. Man 
fick också gå ut och praktisera på restauranger eller storkök. Syftet var att bygga nätverk så att 
hitta sina egna vägar till arbete. 

För att rekrytera deltagare till handelsutbildningen gick man dels via arbetsförmedlingen men 
bedrev också uppsökande verksamhet genom att vara på plats på komvux och olika arrange-
mang men även genom annonser i media. Ett krav på deltagarna var att de skulle arbeta 
praktiskt, hitta praktikplats och vara ute och visa vad de kan. Målet var att deltagarna skulle få 
anställning, t ex hos en bilhandlare, livsmedelsbutik, klädbutiker och liknande. Att starta eget 
ingick inte i projektet. När det framkom att individen ville starta eget så skickades de vidare 
till Priora. Där finns det kompetens att hjälpa dem. 

Inom Ny i Luleå projektets ram har det funnits flera andra utbildningar. I en industriutbild-
ningen satte man mycket vikt vid att individen skulle få möjlighet till att validera kunskaper 
från tidigare. En deltagare ska ha visat att han har kunskaper i att svetsa under ett studiebesök 
och fått jobb direkt. Det handlar mycket om att visa vad man kan påpekar projektledaren. En 
annan utbildning var vårdutbildningen, där Luleå kommun påtalat att man behöver under-
sköterskor med olika bakgrund. 

Det är svårt att finansiera utbildningar sedan kunskapslyftet upphörde. EU-växtkraft kan 
finansiera invandrartjänsts administrativa kostnader inte utbildningskostnaderna. Innan man 
kan startar en utbildning måste man finna en annan finansiär som t.ex. arbetsförmedlingen. 

Den största svårigheten under projektet har enligt projektledaren varit den misstro invand-
rarna hade till projektet. Efter alla försök dom gjort att ta kontakt med arbetsförmedlingen 
eller andra myndigheter så upplever man att det inte ens är någon idé att försöka. Det har varit 
ett problem att försöka övertyga om att nu är det något nytt som utgår från deltagarnas egna 
önskemål och förutsättningar. Folk har en stor misstro mot arbetsförmedlingen menar 
projektledaren, hade jag varit från arbetsförmedlingen så tror jag inte att det skulle ha 
fungerat. Han kan inte förklara vad det kan bero på, men många säger att de inte fick den 
hjälp de sökte. De tyckte att de blev nonchalant bemötta att man inte tog deras bekymmer på 
allvar. 

Det absolut största problemet enligt projektledaren är ändå de attityder man möter på 
arbetsmarknaden. Det handlar inte om rasism, utan om att man är rädd för det okända och tar 
det man är van vid. Man tar hellre en svensk, för om man tar en invandrare till ett jobb så kan 
det bli lite komplicerat. Man är rädd för kulturkrockar, man är rädd för att det inte kommer att 
fungera lika bra eller effektivt.

Man har fått höra om muslimer som inte äter visst kött och hur ska det gå med det i 
matsalen. Ska man sluta jobba vissa tider under ramadan. Det är okunskap. Det är det 
största problemet. De allra flesta arbetsgivare och myndigheter har en mångfalds-
policy. Men att omvandla det här, en pappersprodukt till en verklighet, praktisk hand-
lingsplan, det händer inte. Myndigheternas mångfaldspolicy trycks på dyra papper med 
många färger och jättefina bilder, men det blir ingenting av det. Det görs ingenting där 
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även facket är ansvarig, dom gör ingenting heller. Det kan jag säga rakt ut. Facket 
ställer inte upp för de nya svenskarna. 

När jag sa att facket inte tar sitt ansvar, så tar media inte heller sitt ansvar. Den stora 
frågan är vad ska man göra? Jag tror att det handlar om utbildning i arbetslivet. Det 
handlar om att säkra att många individer kommer ut och på så vis kan individen ändra 
allmänhetens uppfattning om invandrare. Vi försöker nu starta ett medieprojekt lokalt 
om arbetslösa med utländsk bakgrund. Jag tittar väldigt mycket på USA, det här med 
”diversity management”, att man koncentrerar sig på fördelar istället för nackdelar. 
Jag tror inte så starkt på kvotering, men någonting måste göras. Vi lever i ett mång-
kulturellt samhälle där man måste acceptera mångfalden, både positivt och negativt. 
Ska vi låta samhället segregera istället för att integrera? 

10.2 Intervjuer med kursdeltagare 
Nedan redogörs för några av deltagarnas upplevelser och erfarenheter av utbildningarna. Vi 
börjar med två från restaurangutbildningen och därefter åtta från handelsutbildningen. 

Deltagare 1 (restaurangutbildningen)
Deltagaren är en man från Turkiet som kom till Sverige för sin kärleks skull 1998. Innan han 
kom till Sverige har han jobbat som servitör i en stad i Turkiet. Han har gymnasieutbildning 
från sitt hemland. Under 1998 gick han SFI-kursen och efter detta började han på den 
grundläggande svenska utbildningen på komvux. Under tiden sökte han jobb. Han hörde av 
sina kamrater på komvux att Arbetsförmedlingen tillsammans med komvux skulle starta en 
hotell- och restaurangutbildning. Han anmälde sig och blev antagen. Under tiden fick han 
aktivitetsstöd från försäkringskassan. Han hade stora förväntningar av den här utbildningen 
men han blev besviken. 

Jag trodde att jag skulle få fast anställning efter slutförd utbildning och praktik. Jag 
lärde mig säkert någonting, men det gav mig ingenting. Jag lärde mig bara hacka lök 
efter två år.

Deltagare 2 (restaurangutbildningen)
Deltagaren är en man som kom till Sverige från Irak 1997. Han har en juridisk utbildning från 
Irak. När han kom till Sverige gick han först SFI, sedan fortsatte han grundläggande svenska 
kurser och därefter var han arbetslös. Under tiden jobbade han från och till som tolk för Luleå 
kommun och där träffade han en projektledare som berättade om hotell- och restaurang-
utbildningen.

Jag lärde mig hur man serverar mat, och vad som är populär mat i Sverige. 

Efter utbildningen började han praktisera på en restaurang i Luleå och genom sina etniska 
nätverk lyckades han starta en egen restaurang i Piteå. Han var nöjd med utbildningen. 

Deltagare 1 (handelsutbildningen)
Deltagaren är en kvinna som 1992 kom från Kosova som flykting. Hon har gått en gymnasie-
utbildning med handelsinriktning i sitt hemland. Efter SFI kursen blev hon arbetslös. Under 
den tiden fick hon barn och blev mammaledig. Hon blev informerad via invandrarservice om 
handelslutbildningen.
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I början av utbildningen var vi många, ungefär 30 personer. Sedan hoppade många av 
utbildningen. Det var bara 10 personer som fortsatte. Jag valde handelsutbildningen, 
eftersom jag hade gått samma utbildning i mitt hemland. Förutom detta sade projekt-
ledaren att vi har stor chans att få jobb efter utbildningen. Under utbildningen fick jag 
en praktikplats på ICA på Hertsön. Jag fick ingen anställning efter praktik. Jag hade 
stora förväntningar på utbildningen men nu har jag ingen förtroende för kurser och 
utbildningar som inte leder till något arbete. De har lovat att vi skulle få jobb, att vi 
skulle öka chansen att få jobb. Men det blev inte så. 

Hon berättade att med hjälp av arbetsförmedlingen fick hon ett jobb som personlig assistent. 
Hon var emellertid osäker om det skulle leda till fast anställning.

Deltagare 2 (handelsutbildningen)
Deltagaren är en kvinna som kom till Sverige år 2000 från Burma. Hon har geologutbildning 
men har jobbat på en export/importföretag under sex år innan hon kom till Sverige. Efter 
SFI:s grundutbildning började hon söka jobb men fick ingenting. Hon tyckte att handels-
utbildningen var mycket lärorik och givande.  

Vi lärde oss personförsäljning, affärsjuridik och marknadsföring. Efter utbildningen 
fick jag praktikplats på Kappahl i Luleå i sju månader. Sedan fortsatte jag söka jobb, 
men jag fick ytterligare en praktikplats hos ICA på Hertsön.  Men det ledde inte heller 
till någon anställning. Jag tror inte dom vill ha invandrare. 

Efter olika praktikplatser hamnar hon åter i arbetslöshet. Arbetsförmedlingen rekommenderar 
henne ännu en ny utbildning, som undersköterska. Så småningom upptäcker hon att hon inte 
har något intresse och erfarenhet i detta yrke. Genom arbetsförmedlingen började hon då på 
en ny orienterings kurs. 

Deltagare 3 (handelsutbildningen)
Deltagaren är en kvinna som kom till Sverige från Ryssland 1995. I hemlandet arbetade hon i 
20 år som kassörska i ett varuhus. Hon blev färdig med SFI 1996. Sedan fick hon en 
praktikplats på Hertsöskolans kök. Praktiken var fem månader, men det ledde inte till någon 
fast anställning. Sedan sökte hon till ”Svenska som andra språk”-kursen på komvux och hon 
läste även Svenska B kursen. År 1997 började hon jobba på en butik, och blev kvar i ett 
halvår. Därefter blev hon arbetslös. Under tiden fick hon veta av sina utländska vänner att det 
skulle starta en utbildning inom handel. Hon började på utbildningen. Sedan fick hon praktik 
på Lindex från mars 2003. Så småningom fick hon veta att hon inte kommer att få förlängning 
eller anställning. 

De har sagt att de inte behöver personal just nu. Jag tror att arbetsgivaren vill ha 
svenskar eller yngre kvinnor. Jag är nu 46 år gammal.

Hon fortsatte söka jobb inom handeln, men till slut hittade hon jobb som personlig assisten 
inom vården.  

Deltagare 4 (handelsutbildningen) 
Deltagaren är en man som kom till Sverige från Italien under 2001. Eftersom han kom till 
Sverige för kärlekens skull, vill han inte kallas invandrare. Han berättar på följande sätt: 
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Jag känner mig inte som invandrare. Jag har inte invandrat till Luleå, jag har flyttat 
hit.

I sitt hemland hade han haft ett familjföretag inom verkstadsbranschen i 13 år. Han gick som 
de andra först på SFI-kursen. Sedan fick han ett erbjudande från invandrarservice om 
handelsutbildningen. Han började utbildningen och tyckte den var mycket lärorik. Sedan fick 
han sex månaders praktik på Bejers bygg. Efter praktiken fick han en månads vikariat, men 
ingen vidare fast anställning. Han började söka arbete och skickade sin ansökan till flera 
varuhus i Luleå. Sedan blev han erbjuden jobb på en firma som säljare. Enligt honom ska man 
inte ge upp efter första taget. Man ska satsa på utbildning.

Arbetsgivaren måste ge möjlighet till personer med utländsk bakgrund. I mitt fall fick 
jag först provanställning sedan fick jag fast anställning. Jag tycker personliga kontakter 
är viktiga för att kunna hitta jobb.  

Deltagare 5 (handelsutbildningen) 
Deltagaren är en kvinna som kom till Sverige från Ryssland 2001. Hon har gått handels-
utbildning i sitt hemland och har sedan jobbat i en affär i 15 år. Efter SFI-kursen började hon 
också på handelsutbildning, men av privata skäl och en graviditet hoppade hon av utbild-
ningen. Efter mammaledighet började hon praktisera på en livsmedelsaffär i Luleå. Efter två 
månaders praktik gick livsmedelsaffären till konkurs. Hon har en önskan om att få ett 
heltidsarbete inom handeln. Just nu är hon hemma med barn.  

Deltagare 6 (handelsutbildningen) 
Deltagaren är en kvinna som kom till Sverige år 2000 från Ryssland. Hon har två barn och har 
en ekonomutbildning från sitt hemland. Hon har jobbat som ”manager” på ett företag innan 
hon kom till Sverige. Efter SFI-kursen var hon mammaledig. Sedan fick hon information av 
invandrarservice om handelsutbildningen. Hon berättar följande: 

Jag började på handelsutbildningen lite senare. Jag tyckte utbildningen var mycket bra 
Sedan började jag praktisera på en affär i centrala Luleå, men affären gick i konkurs. 
Sedan blev jag gravid och var hemma med barn. Efter mammaledigheten vet jag inte 
om jag får ett arbete inom handeln. Jag kan tänka mig att börja på en annan utbildning. 
Jag vill inte stanna hemma då tappar jag svenskan. 

Deltagare 7 (handelsutbildningen) 
Deltagaren är en man som kom från Turkiet 2000. Han har gymnasieutbildning och i sitt 
hemland jobbade han som bartender. När han kom till Sverige gick han, som de flesta 
deltagare, på SFI-kursen. Sedan blev han arbetslös. Genom arbetsförmedlingen fick han en 
praktikplats inom ett äldreboende i fyra månader, men han hade en önskan att jobba inom 
handels- eller restaurangbranschen. Under tiden blev han kontaktad av handelsutbildnings-
ansvariga och anmälde sig till utbildningen. Även hans vänner rekommenderade honom att 
utbildningen kan ge möjlighet till fast anställning.  

Jag har lärt mig mycket under utbildningen. Efter utbildningen började jag praktisera på 
Class Olsson i fem månader. Men fick ingen vidare anställning Sedan fortsatte jag söka 
jobb inom restaurangbranschen.

På frågan om varför han inte sökte vidare inom handeln svarar han: 
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Jag trodde en bra utbildning och en praktikplats skulle leda till något arbete. Men det 
blev inte så. Därför började jag söka jobb hos mina bekanta som har restaurang i 
Luleå. Jag har flera vänner som kommer från olika länder och driver restauranger i 
Luleå. Jag började praktisera på en restaurang i Gammelstad i Luleå och sedan blev 
jag anställd där. Jag tyckte utbildningen var bra. Vi skulle till och med få gymnasie-
betyg.

Deltagare 8 (handelsutbildningen) 
Deltagaren är en man som kom från Turkiet 1999 och han har tidigare arbetat inom byggnads- 
och hotellbranschen. Under SFI-kursen fick han inbjuden från arbetsförmedlingen om en 
hotell- och restaurangutbildning. I slutat av första terminen hittar han själv en praktik plast på 
Konsum. 

De ville att jag ska sätta varorna i hyllan sedan hade jag ingen uppgift mer. Jag gick 
inte handelsutbildning för att bara sätta varor på hyllan. Det är tråkigt och inte motive-
rande. Sedan gick jag och pratade med min lärare på handelsutbildning och berättade 
att jag inte vill ha en sån praktikplats. Min lärare och någon eller några träffades och 
pratade om min situation. Sedan hittade jag en anan praktikplats genom arbetsför-
medlingen, inom äldreboendet. Praktikperioden var två månader. Det tyckte jag om, att 
jobba med äldre personer. Sedan lämnade jag in en ansökan för att få ett arbete inom 
äldreboende men har inte fått någonting än. Jag har fått en känsla att jag inte kommer 
att få någon anställning. Nu jobbar jag extra överallt, ibland på Willis och ibland på en 
restaurang i stan. 

10.3 Kommenterar 
Inledningsvis vill jag hävda att Ny i Luleå projektet hade goda förutsättningar när jag jämför 
med andra projekt, här fanns höga ambitioner, en välplanerad verksamhet och erfarna 
projektledare. Men trots de goda förutsättningarna så har man inte lyckats fullt ut. Intervju-
resultaten med deltagare visade att en del av de uppsatta målen inte uppnåtts samt att 
deltagarna och projektansvariga inte alltid hade samma uppfattning om projektets mål. Detta 
betyder inte att projektsansvariga har misskött projektet utan det beror till stor del på 
strukturella krafter som står utanför projektledningens kontroll. 

Syfte med projektet var att ge deltagarna förutsättningar att försörja sig själva men också att 
bli delaktiga i det svenska samhället. Det övergripande målet var att deltagaren i projektet 
efter avslutad introduktion skall ha kunskaper om det svenska samhället och både allmänna 
och specifika kunskaper i det svenska språket med utgångspunkt i hans eller hennes kompe-
tens och livssituation. Det är högt ställda mål som det är svårt att mäta måluppfyllelsen på. 

På en mer konkret nivå handlade det om att skaffa sig värdefulla kontakter i arbetslivet och 
ytterst att få en anställning. Här är effekterna mer direkt mätbara, men tyvärr finns ingen 
systematisk uppföljning av vad som hänt med deltagarna efter avslutad utbildning. Enligt 
projektledaren har de flesta fått jobb, men mina intervjuer visar att det inte alltid är inom 
utbildningens målyrke. Jag vill inte dra för långt gående slutsatser från mina begränsade 
intervjuer men det är uppenbart att sambandet mellan utbildning, praktikplatser och anställ-
ning inte är så stort. I flera fall har man fått arbete på andra meriter och erfarenheter 
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11 Studie 7: Advantage Brännberg 

Projektidén Advantage Brännberg lanserades tidigt under hösten 2001 och presenterades för 
länsstyrelses beslutsfattare och handläggare våren 2002. Man möttes av positiv respons och 
tillsammans med länsstyrelsens handläggare försökte man finna vägar att göra projektansökan 
”beslutsmöjlig”. Efter många möten och kontakter fick man i januari 2003 beslut om en 
förstudie omfattande tre månader. Förstudien syftade till att undanröja en del av de kvar-
stående frågetecknen i projektet, så att man därefter skulle kunna få ett positivt beslut om 
själva projektet. 

Nu blev det inte så enkelt utan Advantage Brännberg fick lämna in en ny ansökan till 
länsstyrelsens växtkraftprogram. Den lämnades in i början av oktober 2003. Där konstate-
rades att det återstod några osäkra frågor som inte gick att undanröja före projektstart. Det 
gick inte att vid projektansökningstillfället namnge alla de personer som kommer att delta i 
projektet. Lösningen blev därför att dela upp projektet i två delar, del 1 som handlar om att 
rekrytera deltagare till projektet och del 2 som handlar om utbildning och praktik samt ett 
övningsföretag. Medel beviljades för del 1 och man fick 6 månader som längst på sig att 
rekrytera 12 deltagare. Skulle man inte lyckas med rekryteringen så avslutas projektet. Trots 
de hårda kraven är projektledaren optimistisk: 

Slutsatsen min är att visst går det att få inflyttning till byarna, det man i stan betalar för 
att få utfört det måste vi fixa själv i byarna. Visst går det att få en bra integration, visst 
går det att få en bra skola för barnen och en bra miljö att växa upp i. Visst går det att få 
till affärer så att man kan upprätthålla en bra butik även i en mycket liten by, men det 
krävs en ideell arbetsinsats av stora mått. Vi som jobbat med detta nära ser naturligtvis 
inte att detta är en modell som fungerar storskaligt, men vill man tillämpa den i byar 
delar vi gärna med oss av erfarenheter. 

Advantage Brännberg var ett projekt som genomfördes under 2003 och 2004 med syfte till att 
bygga en modell för tillvaratagande och utveckling av invandrares kompetens samt integra-
tion i det lilla glesbygdssamhället. Målet var att utveckla deltagarnas kompetens så att de kan 
komma in på den svenska arbetsmarknaden och att utveckla deltagarnas personliga nätverk, 
genom att involvera projektdeltagarna i byns utvecklingsarbete. Personer med utländsk 
bakgrund skulle bli en integrerad resurs i det lilla glesbygdsamhället Brännberg. 

Ett delmål var att etablera minst en långsiktigt hållbar verksamhet (företag) och driva den 
vidare kommersiellt efter projekttidens slut. Samtidigt strävade projektet efter att minst 50 % 
av projektdeltagarna skulle komma in på arbetsmarknaden och få arbete. Projektet vände sig 
till arbetslösa personer med utomnordisk bakgrund. Den primära målgruppen var arbetslösa 
invandrare med affärsadministrativt intresse och kunnande. 

Till projektet knöts en omfattande organisation med projektägare, projektledare och två 
stödfamiljer som alla hade anknytning till den gemensamma föreningen Bykraft. Man 
lyckades inte finansiera projektet fullt ut utan det kom att genomföras som en pilotstudie som 
sedan skulle följas av en huvudstudie. Pilotstudien genomfördes under tre månader våren 
2003. Av huvudstudien genomfördes endast den första fasen som innebar att man skulle 
rekrytera 12 deltagare.. 

Under förstudien rekryterade sju nya innevånare till byn. Totalt två familjer flyttade till byn, 
fyra vuxna och tre barn. Två lägenheter har blivit uthyrda. Båda familjerna har fått en 
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stödfamilj vid inflyttning och alla barn började gå i byns skola. Stödfamiljerna har frivilligt 
ställt upp och engagerat sig i familjerna. Enligt projektledaren ställs det stora krav på dessa 
personer. Ingen av stödfamiljerna har haft utbildning för att ta hand om personer från annan 
kultur.

Den ena familjen som flyttade till byn hade tidigare bott i Luleå i nästan två års tid. Modern 
hade gått kursen svenska för invandrare och i samband med den fått kännedom om projektet. 
Hon blev intresserad av projektet och familjen fick möta projektledaren och den tilltänkta 
stödfamiljen. Moderns bild av projektet var att om man flyttade till byn skulle man få både 
utbildning och en praktikplats som skulle leda till ett riktigt arbete. 

De frågande mig vad jag ville utbilda mig till eller om jag ville arbeta. Eftersom jag är 
frisör så ville jag först ha en praktikplats och sedan arbete. Projektledaren sa att han 
skulle ordna en praktikplats hos någon frisör, ungefär 8 veckor i Boden eller någon-
stans. Det var det vi pratade om och därför ville jag vara med projektet. 

När gäller maken så är han snickare och har arbetat inom yrket i flera år innan han kom till 
Sverige. Han fick besked om att det fanns 2-3 olika praktikplatser som passade som kan han 
komma och titta på. Projektledaren utlovade 8 veckor praktikplats för att sedan gå vidare till 
arbete.

Vid detta första möte diskuterades även familjens ekonomiska situation. Tidigare hade 
familjen fått bidrag från invandrarservice i Luleå. Enligt projektledaren skulle de nu få bidrag 
från socialförvaltningen i Boden. Han lovade att hålla kontakt med socialförvaltningen om 
familjens situation tills de får ett arbete. Sedan skrevs ett kontrakt om en lägenhet i byn. 

Den andra familjen rekryterades från Stockholm. De kom med hopp om utbildning och arbete 
men här blev mottagandet inte lika välorganiserat. Rekryteringsprocessen var mycket snabb 
och det dröjde någon dag innan stödfamiljen fick reda på att en ny familj anlänt och flyttat in i 
en av byns tomma lägenheter. Familjen hade dåliga kunskaper i svenska och var illa förbered 
på vart man skulle och vad som väntade. 

Advantage Brännberg inleddes med att skapa en social plattform för dessa nyinflyttade 
familjer och att skapa jobb för de vuxna personerna. Först därefter var man beredd att gå 
vidare och försöka skaffa ny byinnevånare. Högsta prioritet gavs åt att finna lämpliga arbeten. 
En av de nyinflyttade kvinnorna fick omgående en praktikplats i byns affär. Praktikplatsen 
varade i två månader och hon fick därefter en 80 %-tjänst i affären. Den andra kvinnan hade 
bott i Sverige i ett år innan hon flyttade till Brännberg och kunde mycket lite svenska. Hon 
fick jobb som städerska på ett företag. 

En tredje person fick omgående en praktikplats i byns affär. Tanken var att skapa en helt ny 
marknad för byns affär, och att denna person kulle köra ut varor till angränsande byar. 
Praktikplatsen blev lång, sex månader, men att jobba i butik med att packa rätt varor till rätt 
kund var inte så lätt. 

När du har lärt dej vad kött heter så kommer man in på varianter som exempelvis 
högrev och märgpipa. 

Den här personen hade bott ett år i Sverige innan han flyttade till byn. De sista dagarna av sin 
praktiktid fick han praktisera på ett telemarketingföretag i Boden. Under den korta perioden 
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lyckades han nå så goda resultat att företaget erbjöd honom en praktikplats på fyra veckor. 
Företagets VD bedömde att han skulle kunna utvecklas till en bra kommunikatör. 

Den fjärde person som jobbat som städare i fyra år åt Huddinge kommun fick praktikplats på 
ortens sågverk, Brännbergs trä, under sex veckor. Brännbergs trä hade däremot inte möjlighet 
att erbjuda honom anställning. Under den perioden hade företaget en vikande orderingång och 
var tvungna att friställa personal. Projektledarens bedömning var att en anställning hos 
Brännbergs trä inom överskådlig tid inte var möjligt. Brännberg idrottsförening erbjöd då en 
anställning under förutsättning att arbetsförmedlingen skulle gå in med en subvention på 80 
%. Arbetsförmedlingen i Boden erbjöd 50 % under ett år. Under de förutsättningarna så kunde 
inte idrottsföreningen anställa honom. Hälsan har inte varit den allra bästa hos denna fjärde 
person, och relationen till projektet har kanske inte varit så goda heller. Projektledaren 
berättar:

Vi har försökt att få honom att utbilda sig (läsa svenska). Ena gången så kunde han inte 
p.g.a. hälsoskäl. Nästa gång lurade han mig, vi hade varit överens om att jag skulle 
boka tid med en SFI-lärare. Jag erbjöd mig att skjutsa in honom men han skulle själv ta 
bussen och åka in och tala med dem. Det gjorde han inte. Detta är en person som har 
mindre egen motor än dom övriga tre. Vi skall göra vårt bästa och lite till för att få ut 
även honom i jobb.

Den ekonomiska situationen blev mycket svår för den familj som flyttat från Luleå. Projekt-
ledaren följde familjen till socialförvaltningen i Boden för att ansöka om bidrag. Där möttes 
man av frågorna: 

Varför har ni flyttat till Byn? Vem tvingade er att flytta hit? Ni hade det väl bra i Luleå. 
Om ni har flyttat hit på grund av projektet så betyder att projektet måste ordna eran 
inkomst, inte vi. 

Efter ett tag fick man meddelande att man inte var berättigad till något bidrag. Anledningen 
var att man borde få pengar direkt från projektet Advantage Brännberg. Familjen kom 
därigenom att sakna inkomst under tre månader. Under tiden betaldes hyra av byaförening 
som också är ägare till lägenhet. Familjen fick leva på barnens barnbidrag som enligt modern 
knappt räckte till mat. Familjen fick inget bostadsbidrag heller. 

Familjerna uttrycker sitt missnöje över hur projektet kom att utvecklas. Framförallt anser man 
inte att man fått den praktik och de arbeten man utlovats. Det som lockat den ena kvinnan var 
möjligheten att få utöva sitt yrke som frisör, men hon hamnade i byns affär. 

Jag blev lovad att jag skulle få börja praktisera hos någon frisör i byn eller i Boden, 
men inte byns affär. Jag ville delta i projektet för att jag blev lovad att jag skulle få en 
praktikplats. Det nämndes inte någonting om affären. Jag är frisör. Jag har redan sagt 
att jag kom in i projektet för praktiken skull, och inte någonting annat. Men nu har jag 
börja jobba 80 %  i affären eftersom det inte finns någon praktikplats som skulle ta 
hand om mig. Projektet fixade ingenting med frisering. Den enda man ville var att jag 
skulle klippte hår i min lägenhet i köket. Det kom några tanter och betalade halva 
priset. Är det en praktikplats? Just nu tänker jag och min man flytta från byn. Det finns 
inget projekt längre. 

Jag tycker felet ligger i början av projektststart. Varför kom vi in i projektet? Min man 
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var snickare och han ville jobba på sågverket. Men det fanns varken praktik eller arbete 
där. Ärligt talat jag flyttade inte från Luleå för att bo i en by. Jag hade ganska bra i 
Luleå. Jag har inte bytt miljön för att få en praktikplats till, en plats som jag inte vill ha.  

Hennes man var snickare och han lyckades inte heller få något arbete. Men han ser ändå 
positivt på tiden i byn. 

Jag lärde ganska mycket om svenska kulturen och deras traditioner. Hur lever 
svenskar? Jag har lärt mig hur svenskar är. Om jag hade bott längre i Luleå jag skulle 
aldrig ha fått den möjligheten till kontakt med människor och svenska familjer. Jag har 
jobbat i 6 månader i byns affär. Alla hälsar på mej. Byfolket är mycket trevligt. Det är 
inget fel på Brännberg. Min 7 åriga flicka tycker mycket om byn. Skolan här var mycket 
bättre än i stan. När jag blir gammal då kanske jag kommer tillbaka. Det är fel tid att 
flytta till byn och bo här under de här förutsättningarna. 

Familjen från Stockholm hade svårt att anpassa sig till den nya situationen. Kvinnan och 
barnen fann sig väl tillrätta. Barnen vill inte flytta härifrån. De trivs bra i skolan och har haft 
det jobbigt i Stockholm under de två år man bott där. Men mannen skulle viljan flytta härifrån 
men han inser att det blir svårt flytta tillbaka. Dom skulle kunna tänka sig att flytta till Boden, 
men inte Stockholm. De tycker att Norrland är ganska lugn och bra. 

Den alvarligaste kritiken gäller dock att man inte blivit informerad om att man deltog i ett 
projekt där finansieringen ännu ej var löst. Man bröt upp från Stockholm respektive Luleå för 
en tillvaro som var långt osäkrare än vad man anser sig vara lovade. 

De två stödfamiljerna har lite olika syn på projektet. Den stödfamilj som arbetat med paret 
från Luleå tycker att det fungerat relativt bra. Man har lärt sig mycket och kunnat ge en del 
tillbaka. De problem man mött har kunnat förklaras som kommunikationsproblem. Den andra 
stödfamiljen upplever situationen som mer problematisk. Man anser att man fick dålig 
information när familjen anlände. Först när familjen var på plats blev man medveten on dess 
existens och man hade inte heller någon information om deras bakgrund. Stödfamiljen hade 
goda relationer till kvinnan men hade svårt att få kontakt med mannen i familjen. Han var i 
behov av någon form av professionellt stöd som de inte kunde erbjuda.  

Advantage Brännberg ansökte om medel hos Länsstyrelsen för fortsatt verksamhet och fick 
ett beslut 2003 som innebar att för att komma vidare behövde de ytterligare tio deltagare inom 
sex månader. Länsstyrelsen ställde kravet att rekrytringen skulle vara klar innan medel 
beviljades för fortsatt verksamhet. Projektet kom därmed att hamna i en ”Moment 22” 
situation. Om man inte vet att man kan garantera finansieringen så kan man inte heller 
rekrytera fler familjer. Relationerna mellan projektet ägare och Länsstyrelsen försämrades. 
Länsstyrelsen ansåg att Bodens kommun borde gå in med mer pengar i projektet. Projekt-
ägaren konstaterar bittert: 

Projektets idé är kanske för innovativ, vi jobbar med ett helhetstänkande och det verkar 
inte vara så lätt för länsstyrelsens handläggare att hantera den typen av projekt inom 
de ramar och direktiv som ligger på åtgärdsnivå i växtkraftprogrammet. Den situation 
som vi befinner oss i kräver en extrem uthållighet från oss som är involverade i detta 
projekt, både vad gäller engagemang och övriga resurser. 
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Projektet fick aldrig någon fortsatt finansiering och båda familjerna har flyttat från byn. Den 
ena familjen flyttade till Boden och den andra flyttade tillbaka till Luleå. 

Om man summerar intrycken från Advantage Brännberg så kan man konstatera att invandrar-
familjerna var nöjda med det bemötande man fått från byns befolkning. Både vuxna och barn 
kände sig integrerade i samhället, med undantag för den ena mannen. Projektet visar tydligt 
på problemen att samverka mellan myndigheter och ideella organisationer som saknar den 
byråkratiska färdighet som krävs för att driva fram ett projekt som detta. Projektet bygger på 
att det finns en stor entusiasm hos några enskilda individer och den ställs på hårda prövningar 
när de skall realiseras. Man kan även konstatera en viss konkurrens mellan olika myndigheter 
där det enskilda projektet kan komma i kläm.  

Projektet som helhet var däremot ganska illa skött. Hela projektet byggda på idealitet från 
byns medlemmar och i vissa lägen räcker det inte till, utan det krävs en mer professionell 
ledning som har en djupare förståelse för kulturella olikheter och projektets målgrupp. 
Projektets ledning prioriterade att skapa arbetstillfällen för familjerna men lyssnade inte så 
mycket på deras verkliga önskemål. Den största bristen var dock att projektet inte var 
finansierat vid projektstarten. Man lockade till sig två familjer och kunde sedan inte leva upp 
till deras förväntningar. Bodens kommun och Länsstyrelsen delade inte projektledningens 
entusiasm för projektet och den stora finansieringen uteblev. Som så ofta blev det de två 
invandrarfamiljerna som kom i kläm, och de valde att flytta från byn efter ett tag.
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12. Studie 8: Internationellt kvinnonätverk 

Initiativet till det internationella kvinnonätverket togs av Invandrarservice i Luleå. Nätverket 
startades med stor entusiasm och inleddes med några träffar där man diskuterade vad man 
ville ha ut av nätverket och hur detta nätverk skulle kunna samarbeta med Länsstyrelsen och 
andra organisationer. En tanke var att Länsstyrelsen skulle kunna bidra med en viss finansie-
ring. Under första träffen deltog 11 kvinnor, både med svensk och med utländsk bakgrund. 
Samtliga var yrkesverksamma i Luleå. Man diskuterade sina önskemål och förväntningar på 
detta nätverk. Några kvinnor önskade att man skulle göra roliga saker tillsammans för att 
kunna koppla av och bygga upp en kontakt mellan deltagarna. De önskade aktiviteter som t ex 
att gå på bio, gemensamma utflykter, äta mat från olika kulturer osv. Andra ville göra 
studiebesök till andra länder eller anordna seminarier om jämställdhet och genus. En grupp 
ville jobba med internationella kvinnofrågor och integration av kvinnor med etnisk bakgrund i 
olika sammanhang. 

Tabell 4. Ursprungsland, yrke och bransch 

Ursprungsland Yrke och bransch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iran
Bosnien
Iran
Angola
Turkiet
Bosnien
Bosnien
Sverige
Sverige
Sverige
Chile

Konstnär
Konstnär
Lärare
Egen företagare 
Pedagog
Egen företagare 
Revisor
Journalist
Affärsrådgivare 
Tjänsteman 
Tjänsteman 

Kännedom om nätverket spreds sig snabbt och redan andra träffen bjöds kvinnonätverket till 
Landshövdingshuset där man hade hört talas om att verksamma kvinnor med olika bakgrund 
startat ett nätverk. Detta uppskattades av landshövdingens fru. Under denna bjudning, där 
man åt lunch, informerades kvinnorna i nätverket om vad länsstyrelsen hade gjort och vad 
man kan göra tillsammans. Där presenterade också kvinnorna sig själva och man utbytte 
erfarenheter om vilka möjligheter och hinder som finns. Alla deltagare var nöjda och positiva 
till att ett kvinnonätverk hade skapats. 

Fortsättningen på nätverket blev inte lika framgångsrik. Deltagarna var arbetande kvinnor 
med lite tid över för träffar och aktiviteter. Generellt tar verksamma kvinnor större ansvar för 
hemarbetet och det gällde även för dessa kvinnor. Det var svårt att få tid att organisera olika 
träffar och aktiviteter för att rekrytera nya medlemmar och verksamheten dog ut. Ett stort 
hinder var brist på resurser men det var även svårt att finna en gemensam fokus för nätverkets 
verksamhet. Två av deltagarna betonade vikten av att individer måste ha vilja och behov att 
vara aktiva i nätverket. 

Det här var ett projekt som i den första fasen kräver mycket tid och resurs. Det är svårt 
att engagera ett nätverk när man inte har resurser. 
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Individer måste ha vilja och behov att vara i nätverket. 

Den lärdom man kan dra av nätverkets korta livstid är att det är svårt att organisera ett 
formellt nätverk. Det krävs ett starkt personligt engagemang och en uthållighet över tid. 
Deltagarna var redan arbetande kvinnor med ett stort engagemang men med brist på tid att 
organisera olika aktiviteter. Det var svårt att tillfredställa deltagarnas förväntningar och behov 
under dessa förutsättningar. En annan förklaring är att deltagande redan var relativt integre-
rade i samhället, eftersom de redan är ute på arbetsmarknaden och har egna nätverk relaterade 
till sina arbetsområden. 
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13. Erfarenheter från lokala projekt riktade mot individer med utländsk 
bakgrund  

Nedan ska jag summera erfarenheterna från de åtta projekten och försöka placera mina 
observationer i den teoretiska referensramen som finns formulerad i de tre första kapitlen i 
denna uppsats. Inledningsvis i kapitlet lyfts mina viktigaste empiriska iakttagelser fram från 
de olika projekten. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion där nämnda 
iakttagelser och erfarenheter relateras till den teoretiska referensramen och tidigare forskning 
på området. Syftet är att diskutera de lokala erfarenheterna från olika projekt (initierade och 
genomförda av myndigheter, intresseorganisationer) riktade mot personer med utländsk 
bakgrund relaterat till arbetslöshet och eget företagande, i förhållande till den forskning som 
omfattat andra delar av Sverige eller riket som helhet. 

Inledningsvis kan jag konstatera att de olika studierna varierar när det gäller vilka slutsatser 
man kan dra. Inget av de studerade projekten har haft som primärt syfte att förse mig och mitt 
projekt med information3, utan jag har följt projekt och aktiviteter som initierats av andra. Det 
betyder å ena sidan att en del frågor blir obesvarade men å andra sidan finns det en stark 
realism i mina studier. Jag har fått följa problemet dit de leder och på så sätt vunnit en stor 
insikt i den situation som personer med utländsk bakgrund kan hamna i och deras levnads-
villkor. 

13.1 Eget företagande eller arbetslöshet,
En slående observation är den stora andelen egna företagare. Eget företagande är en vanlig 
väg till arbete för personer med utländsk bakgrund. När vi frågat varför man startat eget 
företag så finner vi också att den vanligaste orsaken är att man var arbetslös. På andra plats 
kommer en egen affärsidé och först på tredje plats att man har tidigare erfarenhet av eget 
företagande. Vår uppföljning av företagarna i INVIT-studien visar också att endast ett fåtal 
har tidigare egna erfarenheter av eget företagande. Flertalet av företagarna med utländsk 
bakgrund har ställts inför dubbla kulturella utmaningar, dels att möta och anpassa sig till den 
svenska kulturen och dels att byta perspektiv från att vara löntagare till att bli egen företagare. 

En annan slående observation är att strategin att göra egna företagare av personer med 
utländsk bakgrund har varit framgångsrik. Priorum har deltagit aktivt i detta arbete och visat 
att utbildning om eget företagande kan vara en bra strategi för att öppna arbetsmarknaden för 
personer med utländsk bakgrund. Det är dock viktigt att utbildningen utgår från individens 
egna behov och önskemål. 

13.2 Utbildning eller praktik
Det är svårt för personer med utländsk bakgrund att utbilda sig till arbete samtidigt som det är 
en helt nödvändig strategi. Det krävs goda kunskaper i det svenska språket på de flesta 
arbetsplatser. Samtidigt ser vi att språkkunskaper inte är en tillräcklig meritering även om 
man har en god yrkesutbildning från sitt hemland. Då kan utbildning med integrerad praktik 
vara en bra lösning. ”Ny i Luleå”-projektet har visat att praktik väsentligt ökar chanserna att 
få ett arbete. Praktik ger en möjlighet att verkligen få visa upp vad man kan. Dessutom så ger 
praktiken god språkträning. Trots att praktik lett till arbete för flera personer hamnar många 
deltagare efter utbildning och praktik utanför arbetsmarknaden, vilket leder till personer med 
utländsk bakgrund går tillbaka till arbetslöshet eller nya utbildningar.

3 Studie två skiljer sig något från de övriga. Där har jag aktivt deltagit i att planera projektet och formulera de 
frågor som ingår i studien. 
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13.3 Alla kan baka en Pizza. 
Praktik kan vara till god hjälp när det gäller att få ett arbete. Samtidigt kan vi konstatera att 
arbetsmarknaden är starkt begränsad där servicenäringarna och framförallt restaurang-
branschen är klart överrepresenterade. Man får ta det som bjuds. Samma sak gäller för dem 
som startar egna företag. Intervjuerna med Invit-projektets 38 egenföretagare visar att oavsett 
utbildningsbakgrund har nästan alla sina företag inom servicenäringarna. Den tidigare 
bakgrunden verkar inte spela någon roll. En förklaring är som tidigare nämnts att det främst är 
inom servicenäringarna som man har sina professionella och släktmässiga nätverk. 

13.4 Nätverk för segregation 
Vi har i föregående avsnitt sett att utbildning är värdefullt när man ska starta ett eget företag. 
Det gäller såväl för svenskar som för individer med utländsk bakgrund. Men det räcker inte 
med utbildning utan det krävs även kontakter och professionella nätverk och här skiljer sig 
förutsättningarna för de båda grupperna. INVIT-studien visar att företagare med utländsk 
bakgrund inte är medlemmar i företagarnas intresseorganisationer och trots försök att öppna 
dessa nätverk så är det få som visat något intresse. Invandrarföretagarna tycker det är för dyrt 
att vara med och ser inte heller någon direkt nytta med medlemskapet. Här finns en utmaning 
för företagarnas intresseorganisationer. Man har onekligen mycket att vinna om man kan 
tillgodogöra sig invandrarföretagarnas erfarenheter av andra kulturer och marknader. De nya 
svenskarnas erfarenheter borde kunna utnyttjas bättre när det gäller internationellt före-
tagande.

Nätverken inom den egna gruppen eller släkten är däremot mycket starka och betydelsefulla. 
Här får man tips om företag som söker nya ägare och här får man råd inför starten av ett eget 
företag. När man inte får låna pengar i bank så finns släkt och vänner. De flesta har finansierat 
sin företagsstart genom att låna pengar av släkt och vänner. Att vända sig till en bank är 
mindre vanligt, och när man har försökt så har det inte gått så bra. Betydelsen av dessa 
familjenätverk kan inte överskattas. Man kan utbilda hur många egna företagare som helst 
men utan finansiering så blir det inget företagande av. Här sviker den svenska integrations-
politiken och förlitar sig på den finansiella styrka som personer med utländsk bakgrund själv 
kan uppbåda.

13.5 Familjen och familjeliv 
På samma sätt som för alla företagare kräver invandrarföretaget en stor arbetsinsats som inte 
sällan skapar problem i familjerelationerna, ibland med skilsmässor som följd. Många 
företagare med utländsk bakgrund har problem att vet hur de ska balansera arbete och familj. 
Man och hustru har inte samma syn på hur företagaren ska disponera sin tid. Samtidigt är 
företagandet är något nytt för dem som kräver en arbetsinsats långt utöver löntagarens. För 
många personer med utländsk bakgrund är eget företagande dessutom inte ett förstahandsval 
utan snarare den minst svårframkomliga vägen till egen försörjning.  

Det egna företagandet kan också skapa ett utanförskap. En del isolerar sig bakom det egna 
företaget och har bara relationer med kunder och leverantörer och några andra etniska 
företagare i samma bransch. Många arbetar utan anställda, har långa arbetsdagar och kan 
sällan ta semester. Risken är stor att men blir en arbetsnarkoman och använder sitt arbete som 
en flykt från personliga relationer och sociala åtaganden. 
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13.6 Myndigheter på månen 
Det finns stora potentialer i att engagera engagerade individer och ideella organisationer i 
arbetet att integrera individer med utländsk bakgrund i det svenska samhället, men det är svårt 
att finna former för ett konstruktivt samarbete med olika myndigheter. Vi ser i våra studier att 
kommuner och stora näringslivsorganisationer har lätt att kommunicera med andra myndig-
heter. Man kan varandras språk och finner ofta konstruktiva lösningar på sina problem. För 
individer och ideella organisationer är det betydligt svårare.  

Av Advantage Brännberg har vi lärt oss att entusiasm hos några enskilda individer ställs på 
stora prov när man ska kommunicera med myndigheter och då särskilt de myndigheter som 
svarar för finansieringen. Vi kan även konstatera en viss konkurrens mellan olika myndig-
heter där det enskilda projektet kan komma i kläm. Projektet hade en hel del brister men den 
största var nog det stora avståndet mellan individerna och myndigheterna.  
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14. Slutsatser och avslutande diskussion 

Vi kan konstatera att integrationen av personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden är 
ett komplext problem och att det inte finns några enkla lösningar. Jag har i denna licentiat-
uppsats valt att fokusera på hinder och möjligheterna i de åtta studierna och identifiera vilka 
faktorer som underlättar respektive motverkar arbetsmarknadsintegrationen i Luleå kommun. 
Det finns flertal hinder för utrikes födda att ta sig in på den lokala arbetsmarknaden. Men 
även finns de några underlättande faktorer som påverkar integrationsprocesserna. Dessa 
hinder och möjligheter är väl belysta i olika sammanhang bl.a. annat i kapitel 5-12. 

14.1 Olika grad av integration 
Ur aspekter på en arbetsmarknadsintegration är det uppenbart att företagandet bland de 
intervjuade framförallt är ett sätt att undvika arbetslöshet, dvs. en anpassning till en arbets-
marknad där personer med utländsk bakgrund generellt har svårt att få fotfäste. Ur en teoretisk 
synvinkel går det att urskilja såväl strukturella som kulturella orsaker till de utländska 
medborgarnas företagande. För det första får de inte arbete som ligger i linje med deras 
utbildning eller yrkeserfarenhet från sitt ursprungsland, dvs. deras meriter bedöms inte som 
adekvata i en svensk arbetsmarknadskontext. Detta beror i sin tur på att deras formella 
utbildnings eller yrkesmeriter inte passar i i det svenska meriteringssystemet. Man blir bl a av 
den anledningen utelämnad till att på eget initiativ försöka lösa en problematisk arbets-
marknadssituation genom att starta eget företag. Sannolikt kan nämnda ”dekvalificering” till 
viss del också förstås ur ett etniskt och kulturellt perspektiv där den utländske medborgaren 
blir tillskrivna egenskaper som representerar ”det annorlunda” i förhållande till det som 
betraktas var det ”svenska” (Barth 1969, Berg 1997, Åhlund 1992). Genom denna process 
antas inte den invandrade att besitta samma eller ”rätt” kulturell kompetens även om denne 
utbildat/vidareutbildat sig för att passa in i en svensk meriteringsstruktur och behärskar det 
svenska språket. Detta försvårar den ömsesidiga integrationsprocessen (Abbasian 2003). Diaz 
(1993) förklarar att integration handlar om en process genom invandrares individuella val 
beroende på vilka integrationsorienterade val hon/han gör. Föreliggande uppsats visar snarare 
att invandrares individuella val inte beror på vilka integrationsorienterade val som denne gör, 
utan i vilken utsträckning har individen har faktiska valmöjligheter. Den övervägande delen 
av företagarna uttryckte att de inte inget annat val att starta eget. 

Det mönster som framträder i det lokala kontext som studerats liknar därmed i stor utsträck-
ning de som konstaterats i studier som omfattat riket som helhet eller storstadsområden. 
Personer med invandrarbakgrund har inte en ”naturlig fallenhet” att bli företagare utan blir det 
för att överleva (Rojas 2001). De som startar eget företag gör det oftast i restaurang och 
servicebranschen i denna studie vilket också är ett generellt mönster i Sverige (Abbasian 
2003, Waldinger 1989, Morokvasic 1990). Alla kan baka en pizza och man får ta det jobb 
som erbjuds om man inte startar eget.  Åhlund menar att konsekvenserna av den utvecklingen 
kan betyda en fortsatte etniskt indelad arbetsmarknad mellan personer med utländsk bakgrund 
och infödda också för kommande generationer, där kulturell mångfald snarare blir uttryck för 
strukturellt tvång än för fria val. (Ålund, s 58).  

En annan aspekt av detta är att företagare med utländsk bakgrund i dessa branscher får arbeta 
hårt för att kunna försörja sig på företaget. Detta kan få de konsekvenser för familjelivet vilket 
framkommit i denna studie där företagare har vittnat om problemen med att balansera arbete 
med familjeliv och förekomsten av skilsmässor. Företagarna i detta avseende är objektiv 
integrerad till arbetsmarknaden. Detta kan även jämföras med Abbasian (2003)som talar om 
en objektiv och subjektiv sida av integration. Ekonomiskt är man integrerad men på ett 
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individuellt plan upplever man företagandet som ett nödvändigt ont som inte motsvarar den 
utbildning och intressen man har samt med ett högt pris som ett ansträngt familjeliv innebär. 
Detta gäller i synnerhet företagarna i denna studie vilket också tycks vara ett generellt 
mönster i Sverige.  

Detta kan i sin förlängning leda till känslor av utanförskap i samhället som helhet (utanför den 
egna etniska gruppen, men också inom denna) och som riskerar att förstärkas av andra 
signaler på ett kulturellt plan där den invandrade tillskrivs att representera de ”andra” eller det 
”annorlunda”, dvs. inte infödd svensk (Åhlund 1985). Den situation som uppstår kan 
beskrivas som eller likna ett tillstånd av alienation och som till slut kan upplevas att omfatta 
alla livsområden. 

Den slutsats som kan dras här är att de flesta personer av utländsk bakgrund och som startar 
eget, blir objektivt integrerade på arbetsmarknaden i Luleå. Deras företagande är inte en direkt 
integrationsfrämjande handling, men en bieffekt av företagandet är just att de känner sig 
integrerade i arbetslivet även om yrket i sig inte råkar vara det bästa eller mest eftersträvans-
värda alternativet i deras perspektiv (Abbasian  2003). 
Utan att förringa betydelsen av en social och kulturell integration så är i ett första steg en 
ekonomisk integration av största vikt för den invandrade. Att integreras ekonomisk innebär 
som tidigare nämnts att erhålla någorlunda hyggliga inkomster via ett varaktigt arbete eller 
eget företag. Utöver att en rimlig inkomst öppnar upp för att kunna leva ett självständigt liv 
med anständiga materiella villkor öppnar också arbete (anställd eller som företagare) för nya 
kontakter med andra människor och samhället som helhet för den invandrade (Åhlund, 1985). 
Vad som framkommit i denna studie är betydelsen av att så snabbt som möjligt komma ut i 
arbetslivet.  

14.2 Etniskt nätverk och resurser 
En annan aspekt på integration är ur ett nätverksperspektiv där den invandrade ofta är 
utelämnad till att utnyttja det sociala kapitalet (den egna etniska gruppen, släkten etc.) man 
har tillgång till och transformera det till ekonomiskt kapital för att kunna starta ett eget företag 
eftersom andra etablerade institutioner (finansinstitut, banker etc.) inte är särskilt villiga att 
ställa upp med lån eller andra stöd eftersom de bedömer att de finansiella riskerna är för stora. 
Detta gör att den invandrade måste vända sig till sina ”egna” och låna pengar, utnyttja deras 
kontakter och kunskaper vilka ofta är anknutna till restaurang eller servicebranschen (Pripp 
2001, Bassan 1999, Johannison 1996).  Man kan beskriva detta som att en stark intern-
integration i den egna etniska gruppen är nödvändig för att kunna starta ett företag men som i 
sin tur kan leda till en segregation (eller en ekonomisk integration men inte en social eller 
kulturell integration in i det svenska samhället se Hosseini-Kaldjahi 1997) där vi nästan 
enbart hittar igen invandrarföretagare i speciella branscher. Dessa branscher beskrivs ofta som 
övermättade och hårt konkurrensutsatta och vanligtvis med små företag och som övergivits av 
infödda företagare. (Abbasian 2003, Waldinger 1989, Morokvasic 1990). Detta leder i sin tur 
till att livslängden på företagen kan bli tämligen kort. 

En annan aspekt, som bl a Ålund, (1992 s 58) diskuterar är att etniciteten kan utgöra en 
skyddsmur för den egna etniska gruppen och också fungera som en offensiv kraft som öppnar 
upp för kommunikation med invandringssamhället och andra etniska grupper. På sikt kan 
detta utgöra en faktor för integration i invandringslandet vilket stämmer med resultatet av 
studien ”Invit”, där det visade sig att både män och kvinnor bland företagarna hade tillgång 
till ett etniskt och informell nätverk bestående av släkt och familj, vänner och både inom och 
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utom den etniska eller nationella gruppen. Detta kan på sikt stärka den etniska gruppen 
position och i sin tur dess integration i invandringslandet (Ålund 1982) 

Hittills har jag berört betydelsen av olika former av sociala och informella nätverk för de 
individer som invandrat till Sverige och efterhand kommit till Luleå och Norrbotten. Det finns 
emellertid andra typer av nätverk som är viktiga för integrationen av ”nya svenskar”. Olika 
formella nätverk måste dels öppnas upp för invandrare, men också att nätverk existerar och 
fungerar mellan olika myndigheter och gentemot andra personer som är engagerade i olika 
projekt som syftar till att underlätta integrationen för nyanlända invandrare eller asylsökande. 
Det gäller att etablera nätverken med ”kommunikationskoder”, innehåll och former som 
upplevs som meningsfulla för samtliga aktörer i nätverket och att man som enskild aktör anser 
sig ha nytta av kontakterna. Risken finns annars som studien av Invit-projektet visat att 
nätverket snarare motarbetar en integration och förstärker en segregation. Ett annat exempel 
är Brännbergsprojektet där det formella nätverket mellan myndigheter och intresseorganisa-
tioner var svagt och avståndet stort till dem som på det lokala planet skulle arbeta konkret 
med integreringsprojektet. Det fanns ingen gemensamma och fungerande kontaktytor mellan 
de olika aktörerna eller en gemensam föreställning om vad integreringsprojektet syftade till 
och hur det skulle genomföras. Däremot fanns ett fungerande informellt nätverk i lokal-
samhället som var av stor betydelse för projektet och som sannolikt var avgörande för den 
framgång som det trots allt var. 

14.3 Integration och lokalt kontext  
Enligt Diaz (1993) väljer invandrare i egenskap av enskilde individer, under alla omständig-
heter att bli integrerade om de ges möjlighet till detta, men detta val varierar för olika 
individer beroende på vilka integrationsorienterade val hon/han gör. Den enskilde individens 
val påverkas också av dennes motivation för att bli integrerad samt externa faktorer såsom i 
vilken utsträckning omgivningen erbjuder henne/honom möjligheter respektive hindrar 
henne/honom från att bli integrerad. 

Utbildning integrerad med praktik erbjuder en möjlig väg. Dels kan krav på olika formella 
kompetenser, yrkeskompetens och språkkunskaper tillgodoses men framförallt får den 
invandrade en chans att visa vad man kan på en arbetsplats och därmed möjlighet att slå hål 
på eventuella stereotypa föreställningar. Man kan dessutom skapa sig nya sociala kontakter på 
både ett privat plan och sådana som är väsentliga för ett yrkesliv. Med hjälp av praktik 
kommer man förbi ett hinder som i andra studier visat sig vara påtagligt, att gallras bort som 
arbetssökande pga. av ett ”utländskt” namn (SOU 2006:59).  

En fråga är i vilken utsträckning omgivningen erbjuder arbetslösa personer med utländsk 
bakgrund möjligheter respektive hindrar henne/honom från att bli integrerad. Erfarenheter 
från arbetsmarknadsåtgärder har visat att Luleå kommunen har stött arbetslösa utländsk 
bakgrund personernas integration med olika arbetsmarknadsåtgärder. Luleå Kommun och 
invandrarservice i samarbete med Kunskapslyftet, Arbetsförmedlingen, Komvux och 
Gymnasieskolan på Bergnäset har genomfört olika åtgärder för att underlätta olika former av 
integrationen av personer med utländsk bakgrund i samhället. Däremot hamnar många 
deltagare efter utbildning och praktik tillbaka till arbetslöshet eller till en nya arbetsmarknads-
åtgärder. Resultaten i studien stämmer med vad Lindgren och Madsen (2003) funnit när det 
gäller policyutvecklingssynpunkt, nämligen bristen på sammanhängande utvärdering och 
uppföljning. Författarna menar att kunskapen om utbildningsprogrammens effektivitet är 
otillfredsställande. De integrationspolitiska utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken 
överensstämmer inte med det praktiska arbetet. Lindgren och Madsen menar att utbildningar 
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praktikverksamhet som inte har en klar koppling till framtida arbetsmöjligheter riskerar att 
sänka motivationsnivån hos deltagarna och i slutändan snarare verka passiviserande än 
kompetenshöjande. Detta stämmer även överens med denna studie resultat för personer med 
utländsk bakgrund som har deltagit i olika program och praktik. Berättelserna av vad som 
hände med mina intervjuade personer med utländsk bakgrund ger inte mycket hopp när det 
gäller förändring av deras situation på arbetsmarknaden.  

En viktig slutsats från min analys är att är att nämnda aktörer på det lokala planet erbjuder 
personer med utländsk bakgrund olika möjligheter, exempelvis utbildning och praktik som 
skulle kunna gynna deras integrering i det svenska samhället. Valmöjligheterna mellan olika 
utbildningsalternativ och praktikplatser är dock tämligen begränsade. Detta kan få till följd att 
individen inte kan välja sådana verksamheter som denne är intresserad av eller har en 
utbildnings – eller yrkesbakgrund inom från sitt ursprungsland. Man tvingas således till ett 
mer instrumentellt förhållningssätt som innebär att man väljer sådant som eventuellt kan 
gynna möjligheterna att få ett arbete utan att man för den skull är intresserad av yrket i sig. 

Detta påverkar deltagarna att uppleva sina egna val som otillfredställande vilket också 
påverkar deras egen motivation att genomföra utbildningar och praktik och i förlängningen 
förutsättningarna att integreras, både i arbetsliv och i samhället som helhet. Man kan 
konstatera att strukturella hinder som utformningen av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
och utbildning bidrar till arbetsmarknadsintegration går långsamt. Hindren innebär att behovet 
av en snabb arbetsmarknadsintegration ofta inte kan tillgodoses.

I mitt material med intervjuer av projektledare framgår också, att utöver nämnda strukturella 
hinder är det största problemet på det lokala planet att ändra på attityder som den med 
utländsk bakgrund möter på arbetsmarknaden. 

”Det handlar inte om rasism, utan om att man är rädd för det okända och tar det man 
är van vid. Man tar hellre en svensk, för om man tar en invandrare till ett jobb så kan 
det bli lite komplicerat. Man är rädd för kulturkrockar, man är rädd för att det inte 
kommer att fungera lika bra eller effektivt.
        Man har fått höra om muslimer som inte äter visst kött och hur ska det gå med det 
i matsalen. Ska man sluta jobba vissa tider under ramadan. Det är okunskap. Det är det 
största problemet. De allra flesta arbetsgivare och myndigheter har en mångfalds-
policy. Men att omvandla det här, en pappersprodukt till en verklighet, praktisk hand-
lingsplan, det händer inte. Myndigheternas mångfaldspolicy trycks på dyra papper med 
många färger och jättefina bilder, men det blir ingenting av det. Det görs ingenting där 
även facket är ansvarig, dom gör ingenting heller. Det kan jag säga rakt ut. Facket 
ställer inte upp för de nya svenskarna” (projekledare). 

14.4 Idéer för fortsatt forskning med frågeställningar  
Med ovan argumentering kan vi konstatera att för att minska arbetslöshet bland personer med 
utländsk bakgrund så räcker det inte bara att satsa på olika utbildningar som språk, yrkes och 
kompetensutveckling. Det säger självt att de åtgärder som diskuterats/visades ovan inte 
utesluter varandra. Det är uppenbart att sambandet mellan utbildning, praktikplatser och 
anställning inte är så starkt som man skulle önska.  Man måste också påverka generella 
kunskaper om och attityder gentemot personer med utländsk bakgrund som kommer till 
Sverige för att stanna för att på sikt underlätta en snabbare integration in i det svenska 
samhället. Integrationspolitiken borde således inrikta sig på hela samhället inte bara på 
invandrarna. Detta tenderar annars förstärka en bild och känsla av ”vi och ”dom” i samhället 
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som helhet och kan därmed bidra till att försvåra en integrationen. Utifrån denna argumenta-
tion är mina frågor som grund för fortsatta forskningsinsatser följande:  

Hur kan attityden till personer med utländsk bakgrund förbättras så att integrationen 
på arbetsmarknaden underlättas? 
Hur kan man påverka arbetsgivarna och förändra deras attityder gentemot personer 
med utländsk bakgrund? 

Grundproblemet är, som jag ser det, att det i Sverige, år efter år fortsätter att existera en 
diskurs som stämplar in människor i en kategori med utgångspunkt i var de, eller till och med 
deras föräldrar, är födda. Själva benämningen invandrarföretagare eller etnisk företagare kan 
således också ifrågasättas på samma sätt som begreppet invandrare, dvs. att det är förankrat i 
samma diskurs inom vilket ”ett vi och dom - tänkande” utvecklats.  

  87 



88



Referenser
Abbasian, S. (2002), ”Tre iranska kvinnors väg till oberoende”. Invandrare och Minoriteter,
nr 2, april 2002. 

Abbasian, S. (2003), Integration på egen hand- En studie av invandrade kvinnoföretagare i 
Sverige. Doktorsavhandling i kulturgeografi. Geografiska Regionstudier nr 52, Uppsala 
universitet, 2003. 

Abrahamsson, Kenneth, Bjärvall, Katarina och Fürth, Thomas. Olika som bär. Om etnisk 
diskriminering och mångfald i arbetslivet. Rådet för arbetslivsforskning, Stockholm 1998 

Ahl, Helene. (2004) The Scientific Reproduction of Gender Inequality. A Discourse Analysis 
of Research Texts on Women’s Entrepreneurship. Stockholm: Liber AB. 

Andersson, R.(2000c): Rörligheten och de utsatta bostadsområdena. ”Hemort Sverige”, 
Norrköping: Integrationsverket.

Arbetsmarknadsstyrelsen (1992) Arbetsmarknadspolitik i förändring. En grundläggande bok 
om arbetsmarknadspolitiken villkor. ISBN 91-38-30458-9. 

Augustsson, G. (1996) Etniska relationer i arbetslivet – Teknik, arbetsorganisation och etnisk 
diskriminering i svensk bilindustri. Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, 
Umeå universitet, nr 3. 

Aytar, Osman, (1999) Integration i mångfald. En studie av sex invandrargruppers upplevda 
integration i Sverige. Stockholm : Jina Nu 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Barth, Fredrik. (1969/1982). “Introduction”. I Barth (ed) Ethnic Groups and Boundaries. The 
Social Organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget. 

Bassam, Akram. (1999) Invandrar företagare I Sverige: Avknoppning och nätverksstrategier.
Worknings papers, Department of Business studies, Uppsala University 1995:5 

Bellante, Don & Jackson, Mark (1979) Labour Economy. Second edition. USA: McGraw-Hill 
Inc.

Berg, Magnus (1997), Seldas andra bröllop. Göteborg: Idrottens Grafiska. 

Bevelander, Pieter; Carlson, Benny; Royas, Mauricio (1997), I Krusbärslandets storstäder: 
Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö: SNS Förlag. 

Borell, Klas & Roine, Johansson.(1996;14), Samhället om nätverk. Lund: Studentlitteratur. 

Brune, Ylva (1993) Invandrare i svenskt arbetsliv? Rapport till Statens invandrarverk. 

Brune, Ylva (1998) Mörkmagi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, 
flyktingar och rasism. Stockholm: Carlsson.

Castells, Manuel. (1996) The information Age Economy, society and culture. Volume 1 Te 
rise of the network society, Oxford, and Malden: Blackwell Publishers. 

Casten, Von Otter. (2003) Aktiv arbetsliv. Om dagens behov och framtidens möjligheter – en 
trendanalys. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Dalhammar, Tobias (2004) Voices of entrepreneurship and small business. Immigrant 
enterprises in Kista, Stockholm. 

De los Reyes, Paulina (2001) Diversity and differentiation. Discourse, difference and 
construction of norms in Swedish research and public debate. Stockholm: Arbetslivsinstitutet 

  89 



Departementsskrivelse Ds 1999:48).Iinvandrare, http://www.migrationsverket.se/.

Diaz, Jose Alberto (1993) Choosing integration – A theoretical and Empirical Study of the 
Immigrant Integration in Sweden. Akademisk avhandling vid Sociologiska institutionen. 
Uppsala Universitet. 

Diaz, Jose Alberto (1996) “Invandrarnas integration – några teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter” I: Vägar in I Sverige. Bilaga till invandrarpolitiska kommitténs slutbetän-
kande. SOU 1996:55. 

Dy-Hammar, FJ (1998), International migration Paper from ILO, nr 27, november 1998. 

Ehn, Billy och m.fl. (1993) Försvenskningen av Sverige Det nationellas förvandlingar.
Stockholm: Natur och kultur. 

Ekberg, J. & Gustafsson, B., (1995) Invandrare på arbetsmarknaden. Kristianstad: SNS 
Förlag.

Fairclough, Norman. (1995),. The critical study of language, London: Longman 

Giddens, Anthony (1998) Sociologi, Lund: Studentlitteratur. 

Gordon, Milton, (1964) Assimilation in American life: the role of race, religion and national 
origins. New York: Oxford University Press 

Götlind, Anna och Kjäll Haraldsson (1999) Fyra företagarbygder - Porträtt av lokalt 
näringsliv utanför storstaden. Rapport nr 8: Nya jobb och företag ” ISBN 91 88530-79-5 

Hamburger, Charlotte (1997), ”Etniske minoriteter og. social integration”. Ingår i Zeuner, L 
(red), Social integration. Socialforskningsinstituttet 97:9, Köpenhamn. 

Hammarstedt, Mats (2002-2003) ”Entreprenörskap och småföretag”, Espris. 

Hertzberg, F, (2003), ”Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare 
förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad”. Arbetsliv i omvandling 2003:7, Stockholm: 
Arbetslivsinstitutet. 

Hertzberg, I. & Magnusson, L. (1996) Etnicitet, arbete och arbetslöshet. Ingår i SOU 
1996:151, Stockholm. 
Holme, M.I., & Solvang K.B. (1997 )”andra upplagan” Forskningsmetodik. Om kvalitativa 
och kvantitativa metoder. . Lund: Studentlitteratur.
Holme, M.I., & Solvang K.B. (1998). Forskningmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Hosseini-Kaladjahi, Hassan (1997) Iranians in Sweden: Economic, Cultural and Social 
Integration. Avhandling vid sociologiska institutionen vid Stockholm Universitet. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International. 

Hosseini-Kaladjahi, Hassan (1998) Fåglar i vattenspegel. Utvärdering av integrations-
projekten i Botkyrka kommun. Mångkulturellt centrum. 

Hultman, G., & Klasson, A. (1999). Utvecklingsstöd till små företag och offentliga verksam-
heter. En studie av regionala och lokala kompetensstratgier. Ur Hultman, G. (Red), Från EU 
till Hackefors, Gnosjö och Olofsfors. Linköping: Linköping universitet. 

Irigaray, Luce. (1994), Könsskillnadens etik och andra texter. Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion. 

Johannisson, B. & Lindmark, L. (red.), 1995, Företag, företagare, företagsamhet, Lund:
Studentlitteratur.

90

http://www.migrationsverket.se


Johannisson, B. (1992) Entreprenörskap på svenska, Affärer och förnyelse, Almqvist & 
Wiksell, Malmö. 

Johannisson, B. (1996), Images of Entrepreneurship and small Business. Lund: Student-
litteratur 

Jonsson, S. (1993). De andra. Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism. Stockholm: 
Nordstedt.

Klefbeck, Johan, and Terje Ogden. (1995). Barn och nätverk: ekologiskt perspektiv på barns 
utveckling och nätverksterapeutiska modeller i behandlingsarbetet med barn och ungdom.
Stockholm: Liber utbildning. 

Knocke, W (1996), ”Segregationens pris”. I tidskriften Invandrare och minoriteter, nr 3-1996 

Knocke, W. (1991) ”Invandrade kvinnor - vad är ”problemet”?”, Kvinnovetenskaplig tidskrif,t 
nr 3. 

Kovalainen, A. (1993) At the margins of the economy, women’s self employment in Finland 
1960-1990, avhandling, publications of the Turku School of economics and Business 
Administration, Turku. 

Lind, Martin. (2002), Det svårgripbara nätverket ”En sociologisk studie av företagare i 
nätverk” Örebro studies in Sociologi. 

Lundh C & Ohlsson 1999. Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Stockholm: SNS 
Förlag.

Lundh, C., Bennich-Björkman, L., Ohlsson, R., Pedersen, P. J. & Rooth, D.-O. (2002), 
Arbete? Var god dröj! Invandrare i välfärdssamhället. Stockholm: SNS Förlag. 

Löfgren, Dan. (2003) ”Vem är invandrarföretagare?” Artikeln hämtad den 5 februari 2003 
från http://www.foretagarna.se/naringspolitik_debattsokning.asp?id=3100&info=info

Morokvasic. M (1990), “The underside of Fashion: Immigrants in the Parisian Garment 
Industry”. ISSR Working Papers in the Social Science, Vol. 5 number 14. Los Angeles: 
University of California. 

Najib, A.B., (1994), Immigrant Small Business in Uppsala. Uppsala: Department of Social 
and economic geography, Uppsala University. 

Najib, A.B., (1997), ”Invandrarföretagande – inte enbart pizzerior”, i Persson, B. (red.), 
Småföretagande, entreprenörskap och jobben, Stockholm: Rådet för Arbetslivsforskning. 

Najip A.B. (1999a), Myten om invandrarföretaget- en jämförelse mellan invandrarföetagande 
och övrigt företagande i Sverige. Rapport nr 9, NUTEK, Svenska EU Programkontoret, Rådet 
för arbetslivsforskning, Stockholm. 

Najip A.B. (1999b) Invandrarföretagande, livsverk eller påtvingad lösning. Ingår i Olsson, E 
(red), Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlssons. 

Najip A.B (1996), Invandrarföretagande och lokal resursmobilisering. Statens offentliga 
utredningar SOU 1996:151. 

Najip A.B (1999c), ”Invandrarföretagande – några grundläggande fakta, livsverk eller 
påtvingad lösning”. Ingår i Olsson, E (red), Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: 
Carlssons.

  91 

http://www.foretagarna.se/naringspolitik_debattsokning.asp?id=3100&info=info


Najip, A. B. (1991), The Contribution of Migrant/Ethnic Business to the Viability of Urban 
Areas in Western Europe, arbetsrapport nr 11, Kulturgeografiska institution, Uppsala 
Universitet. 

Najip, A.B. (1992) Invandrarföretgande i Uppsala – en värdefull resurs. Kulturgeografiska 
institutionen vid Uppsala Universitet. 

Najip, A.B. (1994), Immigrant Small Businessen in Uppsala. Disadvantage in Labour Market 
a Success in Businesses Activities, Forskningsrapport från kulturgeografiska institution, 
Uppsala Universitet. 

Näsman, Birgitta. (1997:6) Rapport; “Kvinnoföretagare” Förutsättningar – attityder bilder – 
erfarenheter – omvärld - framtid. ISRN R 97/6 

Parbring, Bosse (2000) ”Arbetsförmedlingens fördomar hindrar invandrarkvinnor”, Genus
4/00. http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/2000/?articleId=690
Patel, R., & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.

Pressmeddelande 2004-04-05, Näringsdepartementet  

Pressmeddelande 2005-01-31, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet.  

Pripp, O. (1994) Att vara sin egen, om företagande bland invandrare – mönster, motiv och 
möten, Mångkulturellt centrum, Sveriges invandrarinstitut och museum 

Pripp, O. (2001), Företagande i minoritet om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier 
och syrianer i Södertälje. Mångkulturellt centrum: Tumba. 

Putnam, Robert, D. (1996) Den fungerande demokratin. SNS förlag, Stockholm 

Reynolds, Paul. And White, Sammis B. (1997), The entrepreneurial process: Economic 
growth, men, women and minoritie, Westport, CN: Quorum Books 

Rojas, Mauricio (2001), Invandrare inte födda till företagare,
http://www.timbro.se/press/showprm.asp?id=51/ 2001 03 07. 

Schierup, Carl-Ulrik (1993) På kulturens slagmark. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag 

Schierup, Carl-Ulrik and Ålund, Alexandra (1987) Will they Still be Dancing? Integration 
and Ethnic Transformation among Yugoslav Immigrant in Scandinavia. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International 

Schierup, C-U. och Paulsson, S. red, (1994) Arbetets etniska delning. Stockholm: Carlssons. 

SOU 1984:58 Invandrar och minoritetspolitiken Statens offentliga utredningar, Arbetsmark-
nadsdepartementet. 

SOU 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar. Statens offentliga utredningar. Stockholm: 
Fritzes, 2006 

Stein, P. (2000), Invandrarna – de nya svenska entreprenörerna. En undersökning av 
invandrarföretagens villkor i Sverige. Rapport från svensk handel, Stockholm 

Sundin, Elisabeth (2003) ”Små företag – Lösning på vad och för vem”, Casten von Otter 
(red), ”Ute och inne i svenskt arbetsliv. Forskare analyserar och spekulerar om trender i 
framtidens arbete”, ARBETSLIV I OMVANDLING 2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 

Thomsson, H. Linda, Hoflund (2000) ”Vem skall hjälpa vem? En kritisk analys av arbets-
marknadspolitiska insatser riktade till kvinnor med invandrar bakgrund. IFAU - insituet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Forskningsrapport 2000:9 

92

http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/2000/?articleId=690
http://www.timbro.se/press/showprm.asp?id=51


Wadensjö, E. (1995) Den mörka bilden – invandrarna på 1990-talets svenska arbetsmark-
nad”. Invandrarna på arbetsmarknaden – etnisk diskriminering eller kreative kulturmöten?
Konferensrapport från rådet för arbetslivsforskning, Stockholm.

Waldinger, R (1989), “Structural Opportunity or Ethnic Advantage: Immigrant Business 
development in New York”. International Migration Review”, Vol. 23, p. 48-73 

Waldinger, R., Aldrich H., Robin Ward and associates (1990), Ethnic Entrepreneurs, 
Immigrant Business in Industrial Societies, Newbury Park, CA: Sage. 

Vedin, B-A. (1993) Nätverk för produktion och kunskap, en framtidsstudie kring logistik, 
informationsteknik och miljö. Liber – Hermods, Malmö. 

Westin, Charles (1999) Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över 
begrepp inom IMER – Internationell Migration och Etniska Relationer. SOS-rapport 1999:6, 
Socialstyrelsen.

Widgren, J. (1980) Svensk Invandrarpolitik. En faktabok. Stockholm: Liber läromedel. 

Wiederscheim, Paul.; Eriksson, Torsten.; Finn, Lars. 1997. ”Att utreda, forska och rappor-
tera”. Liber Ekonomi, Malmö. 

Yin, Robert K. 1994. 2nd edition. ”Case study research: Design and Methods”. SAGE 
Publications.

Ålund Aleksandra (1991a) Lilla Juga. Stockholm: Carlssons. 

Ålund Aleksandra (1992) Det statiska genomsnittet och bortom. I Arbetets etniska delning.
Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 

Ålund, Aleksandra (1985), Skyddsmurar – Etnicitet och klass i invandrarsammanhang.
Stockholm: Liber. 

  93 



94



Bilaga 1 

FÖRETAGARNA I NORRBOTTEN
Företagarnas Riksorganisation 

Företagarna i Norrbotten driver ett integrationsprojekt INVIT tillsammans med lokala FR-
föreningar i Luleå. Målet med projektet är bl. a att kartlägga företagare med utländsk 
härkomst, skapa nätverk mellan dessa företag samt mellan dessa företag och befintliga 
nätverk såsom Företagarna samt verka för att ge alla samma förutsättningar att driva företag. 

Du/Ditt företag har fått detta brev eftersom du eller någon av dina anställda är av utländsk 
bakgrund. Eftersom vi vill få kontakt med så många företag som möjligt, är vi tacksamma om 
du kan fylla i och skicka blanketten till nedanstående adress. 
Vi kommer att kontakta dig per telefon samt bjuda dig på gemensamma träffar. 

1. Bakgrundsuppgifter om företaget 
Namn 
Adress
Telefon
Fax
Hemsida 

2. Företagsledare/Ägare 
Namn 
Mitt/Mina föräldrars födelseland 

3. Bransch/Verksamhet 
Antalet anställda 
Delägare
Företaget startades, år 

4. Inom vilka områden vill du utveckla ditt företag? 
Ny verksamhetsinriktning nya varor/tjänster 
Kompetenshöjning av personal inkl mig själv 
Övrig

5. Vilka är dina erfarenheter av att starta/driva företag i Sverige? 
Lätt att få info om företagandet; i så fall av vilka? 
Svårt att hitta dem som kan hjälpa mig vid problem 
Övrig
När kom du till Sverige och Varför? 
Varför valde du bo eller driva företag i Luleå? 
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Kompletterande frågor 

1. Vad var anledningen till att du startade ditt företag? 
Affärsidén
Arbetslösheten 
Övrig

2. Vem/Vilka hjälpte dig vid företagsstarten? 
Släkt/Vänner 
Näringslivskontor
Extern revisor/rådgivare 
Ingen

3. Hur finansierade du verksamheten vid starten? 
Med egna sparade medel 
Med lån från släkt/vänner 
Bank
Övrig

4. På vilket sätt har företaget utvecklats under åren? 
Antalet anställda ökat 
Nya verksamhetsinriktningar 
Nya verksamhetsställen 
Nya delägare 
Övrigt

5. Vilken typ av kompetensutveckling har skett i företaget under åren? 
Anställda deltagit i interna utbildningar. I så fall vilka? 
Jag själv deltagit i interna utbildningar. I så fall vilka? 
Anställda deltagit i externa utbildningar. I så fall vilka? 
Jag själv deltagit i externa utbildningar. I så fall vilka? 

6. Är ni intresserade av att delta i kompetenshöjande utbildningar? 
I så fall vilken typ? 

7. Behöver företaget investera under närmaste framtiden? 
Hur stort är investeringsbehovet? 
Hur tänker du finansiera detta? 

8. Är ert företag med i något nätverk såsom FR Norrbotten? 
I så fall vilket? 
Om inte varför? 
Vad förväntar du dig från nätverksorganisation? 

9. Är du intresserad av att delta vid ett möte med andra företagare? 

10. Hur är ditt/företags vana att använda Internet, e-maill mm? 
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11. Har du barn i skolan och arbete? 
Vill du att dina barn ska ta över företag eller bör de utbilda sig vidare? 
Vad har dina barn för tankar om framtiden? 
Hur har livet i Norrbotten/Luleå utvecklats för dina barn? 

12. Vad tycker du om en mörka vinter? 

13. Tycker du att det är någon skillnad på att starta och driva företag i Sverige i jämförelse 
med ditt hemland? 

14 .Tycker du att dina kontakter med svenska myndigheter, bra? 

Jag vill att ni kontakter mig för ytterligare info: Ja-   Nej- 

Skicka enkäten till 
FR Företagarna i Norrbotten 
Delfingatan 2 
973 34 Luleå 

Du kan även kontakta os på telefon 0920-201 72 för mer info. 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
Intervjuguide i undersökning om arbetslösa deltagare till arbetsmarknadsåtgärd.

Namn och ålder 

Ursprungsland

Utbildningsbakgrund

Yrkesbakgrund

(När kom du till Sverige och varför? 

Hur länge har du varit arbetslös? 

Har du gått på någon utbildning i Sverige? 

Vad var anledning till att du valde handels/restaurang utbildningen i Luleå? 

Vad tyckte du om utbildningen? 

Har du fått praktik plats? 

Har du fått arbete efter praktik? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide i undersökning om arbetslösa familjer som har flyttat från Stockholm och 
Luleå till Brännberg byn i Boden? 

Personlig bakgrund

Namn och ålder 

Familjesituation 

Bostad

Ursprungsland

När kom du till Sverige och varför? 

Vilken utbildnings och yrkesbakgrund har du från hemlandet? 

Antal barn och deras ålder 

Har du anhöriga I Sverige (Norrbotten)? 

Vad gjorde du innan du flyttade till byn? 

Varför valde du att flytta till Brännberg byn i Boden? 

Personliga fakta om tiden efter flyttningen 

Vad tycker du om Brännberg byn? 

Berätta om dig själv, upplevelser och erfarenheter och sociala liv i byn (arbete, skola, 
bostadsområde, kontakter och föreningsliv). 
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