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Förord

Trots år av offentliga insatser står fortfarande alltför många personer
med utländsk bakgrund utanför arbetsmarknaden. Särskilt drabbade är
unga med utländsk bakgrund.
Politiskt sätts allt större tilltro till småföretagandet som ett verktyg för
att åstadkomma en förändring. Det är fortfarande relativt få unga som
väljer att starta företag, men bland dem är gruppen unga med utländsk
bakgrund förhållandevis stor. Kunskapen om varför dessa unga i så pass
hög grad valt företagande är dock mycket begränsad.
Det är i första hand två centrala frågor som bör besvaras.
1. Utifrån vilka villkor, erfarenheter och ambitioner väljer ungdomar
med utländsk bakgrund att etablera egna företag?
2. Under vilka villkor driver de sina företag?
På uppdrag av Nutek och Integrationsverket har Catarina Lundqvist vid
Tema Etnicitet, på Linköpings Universitet, utarbetat en större studie med
ambitionen att ingående besvara ovanstående två frågor.
I föreliggande studie lyfter forskaren fram ett antal unga företagares
erfarenheter, förhållande till familj, social nätverk, position i samhället
och på arbetsmarknaden, tidigare utbildning och arbete samt möten med
statliga institutioner och andra privata och offentliga instanser. Samtliga
intervjuade har utländsk bakgrund.
Ett tack riktas till de arton unga företagare som här delat med sig av sina
erfarenheter, men också till Aleksandra Ålund och Adele Ennab.
Sune Halvarsson

Annika Rosing

Bosse Olsson

Tf Generaldirektör

Processledare

Programansvarig
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Sammanfattning

Näringslivets strukturer omvandlas, och allt större tilltro sätts till småföretagandet som motor för sysselsättning och tillväxt. Inte minst ungdomar måste visa stor beredskap för att kunna skapa sig sina egna jobb,
har regeringen signalerat. Ett uttryck för denna hållning är det treåriga
nationella program som Nutek fått i uppdrag att genomföra under åren
2005–2007. Målet är att stärka inslagen av entreprenöriell karaktär på
samtliga utbildningsnivåer.
Att strukturomvandlingen fört med sig stor arbetslöshet är för alla bekant. Särskilt drabbade av arbetslöshet är ungdomar, liksom personer
med utländsk bakgrund. Dock visar statistiska studier att just andelen
unga företagare med utländsk bakgrund bland de sysselsatta en grupp
som borde vara dubbelt utsatt, enligt ovan trots allt är betydligt större
än andelen unga företagare med svensk bakgrund.
Hur kommer det sig att såpass många unga företagare med utländsk
bakgrund lyckats etablera sig som egna företagare på en arbetsmarknad i
kris? För att söka svaren bland annat på denna fråga har forskaren Catarina Lundqvist vid Tema Etnicitet, Linköpings Universitet, genomfört den
studie som här refereras, baserad på intervjuer med arton unga företagare
med utländsk bakgrund. Resultaten förankras i samtida samhälleliga
processer, och jämförs med annan forskning på området.
Det kvalitativa tillvägagångssättet innebär att studien inte ger en heltäckande eller representativ bild av gruppen unga företagare i Sverige med
utländsk bakgrund. Dock påvisas påtaglig samstämmighet med annan
forskning, liksom tydliga gemensamma drag tvärs igenom intervjumaterialet. På så sätt kan studien ändå skapa viss klarhet som den länk den
är mellan ett stycke upplevelsebaserad empiri och det sociala, historiska
och vetenskapliga sammanhang i vilket detta har lagts i dagen.
Arbetslösheten är det direkta motivet för många i denna studie att söka
sitt levebröd på eget initiativ (bli levebrödstagare). Ändå är det inte motivet (arbetslöshet) som blir den enda röda tråden genom de intervjuades
berättelser, utan i minst lika hög grad det man snarare kan kalla deras
motivation. Om arbetslösheten hade varit det enda problemet som skulle
lösas, hade många av dem kunnat hitta alternativ till eget företagande,
exempelvis studier. Men de intervjuade beskriver sina drivkrafter och ideal
med helt andra förtecken (viljan att vara fri och oberoende, vikten av att
vara orädd, ambitiös, kreativ, ha gott självförtroende, känna ansvar etc)
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med andra ord förhållningssätt och egenskaper som brukar tillskrivas
typiska entreprenörer.
Den motivation som intervjusvaren utstrålat har uppenbarligen kommit
väl till pass. Merparten har nämligen negativa erfarenheter av arbetsförmedlingen, och anser sig allmänt falla utanför det system av bidrag och
stöd som de har rätt till som skattebetalare. Några har erfarenheter av
ren diskriminering, och har måst utveckla strategier mot detta, som att
ge sina företag svenskklingande namn. Ingen av dessa unga företagare
har nåtts av samhällets eller skolans välvilja mot entreprenöriella initiativ.
De ﬂesta har, efter fruktlösa försök att få starta-eget-bidrag eller banklån
måst ty sig till familj, vänner eller privata sparpengar.
I studien diskuteras olika aspekter av de intervjuades livs- och arbetssituation. Vad innebär det exempelvis att vara just ung företagare? Vilken
roll har familjen spelat som förebild, när det gäller inriktningen på eget
företagande? Vad har man "ärvt" av entreprenörsandan i sig, och vad är
arvegods på gott och ont när det gäller tillhörighet till vissa branscher?
Ett övergripande synsätt i denna studie inﬂuerat bl a av Kloosterman
och Raths teorier om mixed embeddedness är att dessa unga företagares
situation måste förstås i hela dess mångbottnade sociala, ekonomiska och
politiska/institutionella sammanhang på lokal, regional och nationell nivå.
När bilden nyanseras, av de villkor som unga företagare med utländsk
bakgrund i Sverige lever under, reses också nya frågor att utforska, varav
några utpekas i denna studie.
Av värde i vår tid torde vara att resurser och möjligheter också ekonomiska
sådana i framtiden bättre kan kanaliseras till dem som vill förverkliga sina
ambitioner på företagandets område. Inte minst till de kategorier av unga
som hittills i många avseenden upplevt sig som negativt särbehandlade.
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En studiet av unga företagare
med utländsk bakgrund

Introduktion
Sverige har en historisk utveckling där stora företag i hög utsträckning har
stått för tillväxt och sysselsättning. Sedan slutet av 1980-talet och fram
till dags dato har stora företag ﬂyttat sina industriproduktioner utanför
Sveriges gränser till låglöneområden som Indien, Kina och Östeuropa.
Denna utveckling förknippas ofta med globalisering av marknader, en
global ekonomi, ökad internationell konkurrens och teknisk utveckling.
Den beskrivs också i termer av att företag har behov av att minska sina
produktionskostnader och öka sin lönsamhet. I Sverige, liksom i andra
europeiska länder, pågår nu en intensiv debatt om den nya ekonomiska
och arbetsmarknadsmässiga verkligheten, där stora industriföretag inte
längre garanterar livslångt arbete och tillväxt. Med dagens strukturomvandlingar av näringslivet sätts allt större tilltro till småföretagandet som
motor för tillväxt och sysselsättning. I denna debatt och utveckling går
trenden mot att småföretag(are) ska vara mer ﬂexibla, dynamiska och
mer specialiserade för att möta de nya villkoren och behoven, samt att
småföretagen ska ses som delar av nya system för innovation och produktion. Som motor i dagens småföretagande samt som förutsättning för
dagens globala ekonomi betonas behovet av starka nätverk, företagsamma
individer samt riskvilliga företagare.
Under 1990-talet har vi således fått ett nytt klimat för småföretagande
i Sverige, och en förändrad retorik kring företagande (Nordlund 2003).
Diskussioner på offentliga arenor karakteriseras av den positiva betydelse som tillskrivs små- och medelstora företag (Sundin 2003). I den
samhällsekonomiska debatten framställs idag småföretagare ofta som
samhällets hjältar; det är småföretagarna som är tänkta att rädda Sveriges
sysselsättning och ekonomi ut ur krisen (Najib 2000).
Offentligt, politiskt och från statliga institutioner framhålls således att
strukturförändringarna måste kompenseras av en dynamisk småföretagarkultur (Nutek 2005) – om Sverige ska klara den framtida tillväxten och
öka sysselsättningen. I dagsläget konstateras att småföretag står för en
allt större del av sysselsättningstillskottet i svensk ekonomi och att deras
betydelse för den ekonomiska tillväxten således ökat (Nutek 2003b).
Tillväxten och dynamiken inom svenskt näringsliv kan i hög grad förknippas med utvecklingen inom, och framväxten av, nya tjänste- och
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servicenäringar.1 Idag är drygt fyra av fem nya företag tjänsteföretag.
Ökningen innebär att utvecklingen av tjänster och service har bytt plats
med tillverkningen av produkter och varor som drivkraft för den ekonomiska utvecklingen (Nutek 2005).
Den strukturella förändringen som noterats i ovanstående har även medfört
stor arbetslöshet i det svenska samhället. Två av de mest utsatta grupperna på dagens arbetsmarknad är ungdomar och personer med utländsk
bakgrund (AMS 2004). Med arbetslösheten som bakgrund, och i ljuset
av den generella tilltron till småföretagande som tillväxtmotor, placeras
nu även egenföretagande bland personer med utländsk bakgrund och
ungdomar på dagordningen.
Personer med utländsk bakgrund har genom arbetskraftsinvandring från
50-talet och fram till 80-talet utgjort en betydande del av arbetskraften,
inte minst i industrin och storföretagen. Dagens strukturomvandling, med
medföljande arbetslöshet, har därmed i hög utsträckning drabbat dessa
personer. Liksom betydelsen av småföretagandet har stärkts, har också
det politiska intresset för ”invandrarföretagande” vuxit (Najib 1999).
”Invandrarföretagandet” i Sverige måste härmed vägas in i den allmänna
småföretagsutvecklingen (Nordlund 2001). Invandrarföretag2 har hittills
främst uppmärksammats utifrån sysselsättningsskapande effekter, och
därmed främst förts fram som ett alternativ till minskad arbetslöshet bland
invandrare och som en möjlighet till ökad integration (Ekberg & Hammarstedt 1999, Hjerm 2001, Najib 1999a, 2000; Nordlund 2001).
Ungdomar är, liksom personer med utländsk bakgrund, drabbade av hög
arbetslöshet. För dem är det inte lika självklart som det varit för tidigare
generationer att gå ut på en redan beﬁntlig arbetsmarknad. Från regeringshåll upplyser man om att ungdomar därmed måste ha större beredskap
att kunna skapa sina egna jobb (prop 1998/99:115). Som ett led i detta
ska ungdomar – med hjälp av ett entreprenörskapsperspektiv på samliga

1

2

De snabbast växande branscherna under 2003 (som under de senaste åren haft den
högsta förädlingsvärdestillväxten) var fem tjänste- och servicebranscher: ”utbildning”,
”fastighets- och uthyrningsverksamhet: företagstjänster”, ”transport, magasinering och
kommunikation”, ”partihandel och detaljhandel; reparationer”, ”hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet”. (Nutek 2005)
Inom forskning, samt exempelvis inom politik och media, talas ofta om ”invandrarföretagare” och ”invandrarföretagande”. Begreppen är inte oproblematiska. Vem ”är” invandrare?
Ofta faller både de individer som är födda utomlands och även de individer som är födda
i Sverige av utlandsfödda föräldrar inom begreppet. ”Invandrarföretagare” syftar då generellt här till företagare med utländsk bakgrund. Begreppet är också problematiskt utifrån
vad benämningen och kategoriseringen som sådan kan komma att innebära i termer av
hur man härigenom urskiljer vissa individer på etniska grunder. Begreppet som sådant
kan också pådyvlas individer som själva deﬁnierar sig utifrån andra grunder. I denna studie används begreppet ”invandrarföretagare” främst i sammanhang då det refereras till
studier som använder en sådan terminologi. I studiens empiriska kapitel används begreppet ”unga företagare med utländsk bakgrund”.
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utbildningsnivåer – stimuleras att tänka och handla entreprenöriellt.
Ungdomar ses därmed, i högre grad än tidigare, som entreprenörer och
egna företagare på dagens och morgondagens arbetsmarknad.
Ungdomar är givetvis en heterogen grupp och vad gäller skillnader mellan
ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund tydliggör statistiska
studier att ungdomar med utländsk bakgrund har större svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt visar det sig också att andelen
unga företagare (18–30 år) med utländsk bakgrund bland de sysselsatta
är drygt dubbelt så stor jämfört med motsvarande andel med svensk bakgrund. (Integrationsverket, STATIV). Frågan är varför dessa ungdomar
har blivit egna företagare. Vilka är deras motiv, vilket förhållningssätt
har de till eget företagande och under vilka villkor arbetar de som egna
företagare?

Studiens syfte, informanter och tillvägagångssätt
Studiens syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att genom intervjuer
med unga egna företagare med utländsk bakgrund3 studera deras villkor
och handlingsutrymme för etablering av eget företag. Ledande frågor är
därför:
Utifrån vilka villkor samt erfarenheter och ambitioner gör unga företagare med utländsk bakgrund ett val att etablera eget företag? Under vilka
villkor, samt under vilka förhållanden, driver de det egna företaget?
Med dessa frågor i fokus avser studien ringa in villkor för unga företagare med utländsk bakgrund genom att spegla individers bedömningar
och upplevelser i relation till det övergripande samhälleliga handlingsutrymmet. Ambitionen är att genom analys av skilda karriärvägar till
eget företagande ringa in det gemensamma i ljuset av samhälleliga och
arbetsmarknadsmässiga villkor – möjligheter och begränsningar – när
det gäller intersektion (korsning) av ålder (ungdom), etnicitet och eget
företagande.
Frågor kommer således att resas kring de unga företagarnas motiv till
eget företagande, motivation och attityder till företagande, faktorer
med inverkan på företagets proﬁlering, vilka villkor som omgärdar företagandet och vilka tillvägagångssätt som används vid etablering till egen

3

En person med utländsk bakgrund deﬁnieras som utrikes född eller inrikes född med två
utrikes födda föräldrar. Deﬁnition enligt Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/templates/Standard____24571.asp
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företagare. Frågor reses också kring de enskilda företagarnas tidigare
utbildning och arbete, sociala nätverks betydelse, deras olika resurser
och kapitalformer (sociala, kulturella och ekonomiska), samt institutionella kontakter. Också de unga företagarnas syn på förutsättningarna
på den svenska arbetsmarknaden bidrar till bedömningen av möjligheter
och begränsningar. I förlängningen påverkar detta också identiﬁkationsmönstren som företagare, och planerna för nedläggning, fortsatt drift
eller utvidgning av företaget.
Studien är av explorativ karaktär och bygger både på en översikt av
beﬁntliga studier på området och på egna kvalitativa intervjuer med
18 unga företagare med utländsk bakgrund. Med utgångspunkt i en
analys av den svenska arbetsmarknadens utveckling förankras de unga
företagarnas berättelser om sin karriärväg i övergripande samtida samhälleliga processer och relateras till strukturella förändringar i Sverige.
Ambitionen är således att utifrån de unga företagarnas berättelser kunna
resa relevanta frågeställningar, som relaterar erfarenhet till handling och
förbinder det individuella med det samhälleliga, etnicitet och ålder/ungdom med företagsamhet.
Syftet med studien är däremot inte att ge en heltäckande eller representativ
bild av ”gruppen” unga företagare med utländsk bakgrund, något som
skulle vara empiriskt omöjligt utifrån det kvalitativa tillvägagångssättet.
Intervjuerna med de unga företagarna kan således inte ses som representativa för samtliga unga företagare med utländsk bakgrund i Sverige.
Å andra sidan ska en individuell berättelse inte bara ses som en enskild
utsaga. Individuella intervjuer kan ses som ”ett material där människans
samtidiga individualitet och kollektivitet artikuleras och utgör på så sätt
en länk mellan individen och de större sociala, historiska och diskursiva
sammanhang som omsluter henne” (Fägerborg 1999). Intervjumaterialet förstås här således som en källa till förståelse av såväl individuella
som vidare samhälleliga sociokulturella sammanhang. Det faktum att
en stor del av de intervjuade unga företagarna talar om samma typ av
upplevelser, erfarenheter osv., säger oss också något om det samhälle vi
lever i och gör att vi utifrån intervjuerna kan resa vidare frågor av mer
generell karaktär.
Studiens slutsatser är i linje med detta: att etablering som egen företagare
påverkas både av övergripande samhälleliga villkor (strukturella och
institutionella förutsättningar) och handlingsutrymme och av personliga
resurser (som egna och familjens sociala nätverk, och dit relaterade kulturella och ekonomiska resurser som ”kapitalformer”). Individens val till
egen företagare är därigenom inbäddat såväl i samhälleliga, institutionella
villkor, möjligheter och begränsningar som i personliga och individuella
förutsättningar.
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Varför en studie av unga företagare med utländsk bakgrund?
Det gemensamma för företagarna i föreliggande studie är att de alla är
unga och har utländsk bakgrund. I övrigt är gruppen ytterst heterogen,
med avseende på etniskt ursprung, kön, socioekonomisk position, utbildning, erfarenheter, företagsbransch etc. Det bör betonas att det just är
företagarnas ålder (18–30 år), det faktum att de är just unga företagare,
som sätts i förgrunden. Som de empiriska kapitlen visar kan unga företagare sägas vara omgärdade av vissa premisser som i olika avseenden
kan relateras till deras ungdom: exempelvis arbetsmarknadsetableringar,
tillgången till sociala och ekonomiska resurser, drivkrafter och attityder.
Studien belyser även vad det kan innebära för dessa unga individer att
eventuellt bli betraktade som ”invandrare” och vad den rådande föreställning som ﬁnns om invandrarföretagare kan komma att skapa för
”premisser” för dem som företagare.
Etnicitet och etnisk bakgrund förstås här som en identitetsaspekt bland
övriga såsom ålder, kön och socioekonomisk position. Beroende på socialt
sammanhang, individens självuppfattning och omgivningens tillskrivningar
blir etnicitet som social faktor mer eller mindre viktig. I grunden måste
etnicitet förstås som något socialt konstruerat, och som en social identitet.
Utifrån kontext och sociala skeenden kan etnicitet sättas i förgrunden
eller bakgrunden: en individs etniska bakgrund kan bli mer eller mindre
framträdande, beroende på hur individen själv identiﬁerar sig och blir
identiﬁerad av andra. Här inverkar också hur omgivningen kategoriserar
den individen, och hur denna förhåller sig till och agerar mot sådana kategoriseringar. Mycket av den samhälleliga diskussionen på olika arenor
kategoriserar människor i homogeniserande termer såsom ”svenskar
och invandrare”, ”vi och dom”. Inte sällan kopplas förmenta kulturella
faktorer och övriga (positivt respektive negativt) laddade föreställningar i
varierande utsträckning till respektive ”grupp”. Sådana processer tar sig
ofta verkliga uttryck i individers liv, genom att de avgränsar handlingsutrymmet och individens rätt att själva identiﬁera sig.
Varför blir det då relevant att studera just unga företagare med utländsk
bakgrund? Hur kan en studie, som ytterligare riskerar att kategorisera
och reproducera föreställningar kring ”invandrare” och ”invandrarföretagare” legitimeras? En viktig fråga som Pripp (2001a)4 ställer sig är
huruvida det alls är meningsfullt att kategorisera vissa företagare som

4

Pripps undersöker när, var och hur etnicitet blir och görs till något socialt relevant för assyriska och syrianska företagare. Han frågar sig vad det innebar för dessa företagare att
bli sedda som invandrarföretagare och om detta i sin tur skapade speciella villkor som de
inte delade med andra företagare. Pripp tydliggör dessa företagares individuella strategier
och handlingsplaner, hur de hanterar strukturella hinder såväl som omgivande aktörers
bemötande och kategoriseringar på basis av deras etniska ursprung.
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”invandrarföretagare”, då de möter liknande förutsättningar och hinder
som företagare i allmänhet. Men som Pripp menar så ﬁnns denna sociala/
samhälleliga kategorisering redan och gör sig gällande i människors liv.
Kategoriseringen som sådan kan således också bli ett hinder som påverkar
företagare med invandrarbakgrund. Pripp skriver:
”Personer som immigrerat till Sverige kan uppleva att omgivningen ensidigt tolkar
deras bevekelsegrunder för att bli egenföretagare i enlighet med deras kultur och
grupptillhörighet i stället för utifrån individuella, psykologiska och sociala omständigheter. Möjligheterna att bli bedömda utifrån egna personliga kvaliﬁkationer
reduceras. Berättelser och föreställningar blir till konkret verklighet i relation till
myndigheter, organisationer, leverantörer, kunder och kreditgivare. På så sätt blir
en konstruerad social kategori – så som invandrarföretagare – verkligt existerande.”
(Pripp 1999:342)

Pripp visar att många av de assyriska och syrianska företagarnas erfarenheter påminner om villkor och erfarenheter som återﬁnns bland företagare
i allmänhet. Samtidigt synliggörs här en etnisk dimension, där Pripp tar
fasta på hur företagarnas strategier och självpresentationer ”gjorts” etniska – mer eller mindre på grund av att de tvingats förhålla sig till det
omgivande samhällets kategoriseringar av dem som invandrare. Bland
annat menade några företagare att sannolikheten var större att negativa
rykten spreds om företagare med invandrarbakgrund än om företagare
med svensk bakgrund, något som i sin tur påverkade företagarnas strategier gentemot sin omgivning.5 Pripp skriver att:
”De omsluts av andras uppfattningar och anspråk på vetande om gruppens karakteristiska egenskaper. Därigenom reduceras deras identiteter, valfrihet och handlingsutrymme”. (Pripp 1999:106)

Då begreppen ”invandrare” och ”invandrarföretagare” som sådana redan
är etablerade och, som bl a Pripps studie visar, ger reella konsekvenser i
vardagen för de individer som kategoriseras som invandrare/invandrarföretagare måste de problematiseras och diskuteras. Därmed blir det
relevant att studera huruvida en sådan kategoriseringspraktik eventuell
också tar sig uttryck hos unga företagare med utländsk bakgrund. Samtidigt visar en rad studier på andra premisser som omgärdar företagare
med utländsk bakgrund, där strukturella villkor gör att de har sämre
förutsättningar än ”svenska” företagare. Tidigare forskning visar hur
företagare med utländsk bakgrund – i jämförelse med företagare med

5

Pripp visar hur omgivningens bemötande och föreställningar kring invandrarföretagare
tvingar de enskilda företagarna att anpassa sina ageranden, exempelvis ha extra rent i sin
affär för att motverka de föreställningar/fördomar som människor i omgivningen tillskriver
dem.
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svensk bakgrund – har större ﬁnansieringsproblem, mindre utvecklade
företagskontakter, är mer beroende av och delaktiga i sociala (och egna
etniska) nätverk för sin ﬁnansiering och sitt företagande samt att de i större
utsträckning menar att deras motiv till företagande har med arbetslöshet
och i viss mån med diskriminering att göra. Vissa forskare pekar också
på att etniskt företagande många gånger fungerar som ett sätt att möta
utanförskap på arbetsmarknaden (Gür 1999). Andra menar att sammanhanget kring invandrarföretagande gömmer strukturella orättvisor:
hur invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden, och därmed drivs till
eget företagande (Bel Habib 1999).
Mot denna bakgrund blir det relevant att resa frågan varför unga företagare med utländsk bakgrund blivit just egna företagare samt huruvida
sådana kategoriseringar, föreställningar och reella hinder som tycks inverka på ”vuxna invandrarföretagare” generellt, också inverkar på unga
företagare med utländsk bakgrund. Hur ser unga företagare med utländsk
bakgrund på sitt eget handlingsutrymme, vilka motiv och strategier har
de för företagandet? Påverkas de av samma processer som forskningen
visar omgärdar ”invandrarföretagare”?
Liksom det har påtalats att egenföretagande för invandrare kan vara
ett sätt att ta sig ur arbetslöshet, står även ungdomar inför en svårare
arbetsmarknadsetablering. Najib (1999a) menar att även för gruppen
ungdomar kan egenföretagande bli en lösning på problemet arbetslöshet. Samtidigt visar olika studier hur ungdomar med utländsk bakgrund
har svårare att komma in på arbetsmarknaden än vad ungdomar med
svensk bakgrund har, en svårighet som de delar med äldre personer med
utländsk bakgrund. Arai, Schröder och Vilhelmsson (2000) menar exempelvis att ungdomar med utländsk bakgrund har högre arbetslöshet än
ungdomar med svensk bakgrund, samt att dessa ungdomars (när hänsyn
tagits till andra påverkansfaktorer) förhöjda arbetslöshet kan bero på
diskriminering (jmf Ds 2000:49; Vilhelmsson 2002). Ovanstående frågor
kring unga företagare med utländsk bakgrund blir i ett sådant socialt
sammanhang viktiga att belysa och ta upp till diskussion, också för att i
förlängningen motverka de strukturella ramar – satta beroende på etnicitet, ålder kön, socioekonomisk position etc – som begränsar individers
handlingsutrymme. Samtidigt är det viktigt att gå emot den föreställning
om den ”homogena gruppen invandrare” som i vissa sammanhang är
rådande, samt den schablonartade bilden av invandrarföretagaren som
Najib beskriver: ”Den invandrarföretagare som presenteras i massmedia
är oftast en man som driver en kiosk eller pizzeria. Han är lågutbildad,
arbetar dygnet runt för att tjäna så mycket pengar som möjligt så fort
som möjligt” (Najib 1999a:15).
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En ambition med föreliggande studie är därmed även att nyansera förståelsen av unga företagare med utländsk bakgrund, genom att visa på
hur social bakgrund och olika individuella erfarenheter spelar in. Det
är viktigt att synliggöra den heterogenitet – här avseende bland annat
socioekonomisk position, etniskt ursprung, utbildning, kön, ålder – som
inryms inom begreppet ”invandrare” och ”invandrarföretagare”.
För att sammanfatta ovanstående avsnitt: studiet av unga företagare med
utländsk bakgrund motiveras med att etnicitet och etnisk bakgrund tycks
bli en aspekt som på olika sätt görs viktig i det egna företagandet – både
ifråga om omgivande kategoriseringsprocesser samt ifråga om relationen
mellan arbetsmarknadsetablering, diskriminering och eget företagande.
Aspekten tycks således inverka på företagarens handlingsutrymme.
Härmed blir det relevant att studera villkoren för unga företagare med
utländsk bakgrund. De frågeställningar som rests i ovanstående – bland
annat huruvida unga företagare med utländsk bakgrund står inför samma
reella hinder och kategoriserande föreställningar som vuxna ”invandrarföretagare” – kan endast studeras och bemötas utifrån en empirisk grund.
Studiens empiriska, intervjubaserade kapitel pekar mot att den etniska
aspekten inte slår igenom, d v s ”etnicitet” tycks inte vara något som
genomgående påverkar villkoren för de unga företagarna. Oftast är det
åldersaspekten som tycks bli betydande för deras villkor för företagande,
exempelvis vad gäller ﬁnansieringsmöjligheter samt även vad gäller deras
synpunkter om fördelar respektive nackdelar med företagandet. Samtidigt
visas i kapitlen hur etnicitet och etnisk bakgrund i vissa skeenden tycks
inverka på företagandet. Detta gäller exempelvis hur de unga företagarna
upplever omgivningens bemötande och kategoriseringar på etnisk grund,
samt hur de upplever arbetsmarknadens exkluderingsmekanismer och
diskriminering – som i vissa fall tycks ha direkt återverkan på deras företagande. Detta diskuteras vidare i de empiriska kapitlen ”Motiv till att
starta eget företag” samt ”Möten på vägen mot eget företagande”.
Informanter och tillvägagångssätt
Studiens empiriska kapitel bygger på intervjuer med 18 stycken unga egna
företagare i åldern 18–30 år, med utländsk bakgrund och verksamma i
Stockholms län. En person med utländsk bakgrund deﬁnieras som utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Vad gäller
åldersintervallen kan man påstå att de individer som ingår i studien kan
betecknas som unga eller ungdomar.6 Förändrade samhälleliga förutsätt-

6

Ungdom uppfattas ofta som en fas i livet, en övergångsfas mellan barndom och vuxenålder. Denna ungdomsfas avgränsas ofta genom ålder, men samtidigt är ”ungdom” ett
konstruerat begrepp som beroende på tid och rum avgränsas olika, ges olika innebörder
och inbegriper skilda villkor.
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ningar har lett till att ungdomstiden i historisk bemärkelse har förlängts.
Abrahamsson (2002) skriver att den sociala och yrkesmässiga etableringen
tenderar att skjutas framåt på livslinjen genom längre tid i utbildningssystemet, svårigheter att få egen bostad och längre startsträckor inför det
första jobbet. De informanter som ingår i denna kan man också tala om
som unga i sin karriär och relativt nyetablerade på arbetsmarknaden. Den
nedre åldersgränsen, 18 år, har satts med hänsyn till att man vid denna
ålder antas ha slutfört sin gymnasieutbildning, vilken nästan samtliga ungdomar idag åtminstone påbörjar. Den övre åldersgränsen, 30 år, har satts
med hänsyn till att unga människor etablerar sig allt senare i arbetslivet.
Åldersintervallen 18–30 år återﬁnns också i statistiska undersökningar,
vilket underlättar eventuella jämförelser med sådana studier.
Informanterna i studien är samtliga registrerade som egna företagare, i
den meningen att de innehar F-skattsedel. Samtliga informanter är bosatta och verksamma i Stockholms län. Att studien är avgränsad till ett
storstadslän motiveras med att majoriteten unga företagare är etablerade
i någon av landets storstadsregioner. Att valet föll på just Stockholm har
främst att göra med praktiska faktorer, som att studiens utförare bor och
arbetar där.
Kontakt med de unga företagarna har tagits via ett ﬂertal kanaler, främst
för att få en spridning på målgruppen vad avser företagsbranscher, etableringsområden och bostadsområden samt för att få en spridning i bakgrundsfaktorer som ålder, kön, etnisk bakgrund och utbildningsbakgrund.
IFS samt Nyföretagarcentrum har förmedlat kontakt till sex respektive
två av de unga företagare som deltagit i studien. Tio av informanterna har
kontaktats med förfrågan om deltagande via både formella och informella
kontakter med bland annat ungdomsföreningar, gymnasieskolor, lokala
resurscentra, lokala näringslivskontor och universitetsverksamhet. Ett
fåtal kontakter har förmedlats via några av de unga företagarna själva.
Vid en inledande kontakt7 med informanten har studiens syfte presenterats: d v s att studien bygger på 1–2 timmar långa intervjuer med unga
företagare med utländsk bakgrund samt att intresset ligger på dessas egna
erfarenheter kring det egna företagandet, bland annat vad gäller motiv,
tillvägagångssätt, sociala kontaktnät, institutionella kontakter samt upplevelser av möjligheter och svårigheter i vardagen som ung egen företagare.
Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som bland annat innebär
hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konﬁdentialitetskravet
samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna har givits

7

Intervjuerna genomfördes under januari–februari 2005.
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information om studiens uppdragsgivare, Nutek och Integrationsverket,
kontaktuppgifter till studiens genomförare, information om hur intervjumaterialet ska bearbetas samt hur studien ska publiceras. Det har även
betonats att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, samt
att deltagandet är anonymt, genom att informantens namn och andra
uppgifter som företagsnamnet har avidentiﬁerats.
Studien bygger huvudsakligen på individuella kvalitativa intervjuer.
Intervjuerna har genomförts individuellt och pågått 70–120 minuter, på
offentliga platser såsom caféer/restauranger eller i informantens egna
företagslokaler. Intervjuerna har följt ett schema kategoriserat efter olika
huvudteman, som i större eller mindre utsträckning berörts i samtliga intervjuer. Samtidigt har de varit relativt fria i upplägget, eftersom ambitionen
varit att i intervjusituationen lämna utrymme för det som informanterna
själva betonat som mest viktigt/angeläget att diskutera.
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Entreprenörskap och företagande i
dagens Sverige – unga entreprenörer
och invandrarföretagare

Företagsamma individer är [också] kapabla att anta framtidens utmaningar. Det gäller inte minst den enskilde i mötet med en ny och snabbt föränderlig arbetsmarknad,
präglad av korta anställningar, ökat eget ansvarstagande och mer och mer nätverksarbete. Kunskaper, kreativitet och ﬂexibilitet är vad som premieras i det som kallas
”den nya ekonomin”. (Nutek 2000:28)

Denna samtidsanalys presenteras av Nutek, Verket för Näringslivsutveckling. Många offentliga och privata aktörer på den svenska marknaden
skulle antagligen också skriva under på en sådan framställning. Bilden
av den företagsamma individen kan skifta beroende på (politisk, offentlig/privat, socioekonomisk etc) position, men ingen aktör torde undgå
att notera den strukturomvandling som sker på den svenska marknaden.
Unga företagare beﬁnner sig därmed i ett socialt, ekonomiskt och politiskt
sammanhang som präglas av en arbetsmarknad i förändring. Härmed
omgärdas även småföretagare, unga företagare och ”invandrarföretagare”
av olikartade processer på politiska, institutionella och strukturella nivåer,
vilket i sin tur ger skilda villkor för företagandet. Ambitionen med följande
avsnitt är att visa på de sammanhang som unga företagare och ”ungt
företagande” måste ses som en del av. I därpå följande avsnitt diskuteras
forskningsläget kring unga företagare. Här konstateras att det ﬁnns ringa
forskning om unga företagare, och att merparten av de undersökningar
som genomförts främst syftar till att kartlägga ungdomars attityder till
eget företagande. Därefter följer ett avsnitt som dels fokuserar på det politiska sammanhanget kring ”invandrarföretagare”, dels belyser tidigare
forskning kring ”invandrarföretagare”.

”Ungt entreprenörskap”: politik
samt utbildningsinstitutioner för
entreprenörskap och eget företagande
Som betonats inledningsvis måste tilltron till småföretagande som
tillväxtkraft och sysselsättningsmotor ses mot bakgrund av marknadens
omstrukturering, där småföretag fått ökad betydelse och där en starkare tjänste- och servicesektor är på framväxt. En sådan fokusering och
stärkt aktualisering av småföretagande inverkar även på myndigheter
och institutioner, som omsätter politiska direktiv i praktiska insatser
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och ramverk. På olika samhälleliga nivåer – nationellt, regionalt och lokalt, politiskt och institutionellt – kommer småföretagande idag i fokus.
Sundin (2003) beskriver hur politiker från alla partier betonar vikten av
små- och medelstora företag, och att deras verksamheter bör underlättas. Inom ramen för en sammanhållen näringspolitik skriver exempelvis
Verket för Näringslivsutveckling (Nutek) i en promemoria till regeringen
att det bland annat är viktigt med förändringar på institutionell nivå. Det
kan handla om att förenkla och förbättra regelsystemet, åtgärda bristen
på ﬁnansiering i tidigare skeden, underlätta informationsinhämtning
om ﬁnansieringslösningar, att staten bör tillhandahålla resurser för tidig
”såddﬁnansiering” samt att uppföljningsbara mål sätts per myndighet för
att de administrativa bördorna för företagen ska kunna minskas (Nutek
2004c). På en sådan institutionell nivå sker även en utveckling av de samhälleliga stödfunktionerna för företagare, exempelvis starta-eget-linjer,
Nyföretagarcentrum, IFS, ALMI, Resurscentrum och övriga centrumbildningar, vilka syftar till att inspirera och stödja nyföretagare.
Ytterligare en institution som är tänkt att förmedla ett entreprenöriellt
perspektiv är skolan på grundskole-, gymnasie- samt universitetsnivå.
Det framhålls som viktigt att göra attityderna till entreprenörskap mer
uppmuntrande och positiva, eftersom det krävs ett starkt entreprenörskap
om man ska uppnå målet med hög tillväxt och sysselsättning (Nutek
2004c). I regeringens ungdomspolitiska proposition Makt att bestämma
– rätt till välfärd är regeringens bedömning:
Skolan och föreningslivet har en viktig roll när det gäller att utveckla ett företagsamt
förhållningssätt hos ungdomar. Regeringen avser därför att stödja insatser som stärker ungdomarnas företagsamhet och som skapar förutsättningar och möjligheter
för ﬂer ungdomar att förverkliga sina idéer som företagare och innovatörer. (Prop.
2004/05:2; s. 95)

Ungt entreprenörskap är idag högt på dagordningen och de senaste åren
har frågan om ”ungt entreprenörskap” inom skolan och på marknaden
aktualiserats markant mer än tidigare. Utvecklingen av entreprenörskap
i skolan kan delvis ses i ljuset av propositionen 1998/99:115 På ungdomars villkor:
I takt med den allt snabbare samhällsutvecklingen öppnas ständigt nya möjligheter för
idéer som kan leda till nya företag och därmed arbeten. Det är viktigt att ungdomar
uppmuntras att ta till vara dessa möjligheter. Det kommer i framtiden troligen inte
att vara lika självklart för dagens ungdomar som det varit för tidigare generationer
att gå in på en redan beﬁntlig arbetsmarknad. De måste räkna med att ha större
beredskap för fortsatta och nya studier och andra utvecklingsvägar samt att i högre
utsträckning kunna skapa sina egna jobb. (prop 1998/99:115, s. 58)
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Man betonar vidare hur framgångsrika företag i allt större utsträckning
agerar på globala marknader, och att IT således har blivit ett allt viktigare
redskap. IT-utvecklingen innebär samtidigt att de globala marknaderna inte
längre är förbehållna de stora multinationella företagen; ett litet företag
kan idag också sälja sina varor och tjänster till olika delar av världen.
Man menar att ungdomar ofta svarar för sådana företag, och att de ofta
sköter sin verksamhet från hemmet. I direkt anknytning till detta betonar
utredarna att ”ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund är
en värdefull resurs för Sverige. Genom sina erfarenheter och kontakter
med andra länder och kulturer besitter de kunskap och kompetens som
är särskilt viktig” (prop 1998/99:115, s. 59).
Några av de delmål som föreslås i propositionen är att ungdomar ska ha
kunskap om förutsättningar för företagande i olika former, se det som
realistiskt att själva driva företag samt bidra till att ﬂer företag startas
(prop 1998/99:115, Nutek 2000). Nutek har tagit fasta på dessa delmål
för att utveckla ett nationellt handlingsprogram för ungt företagande
(Nutek 2000). Mål som betonas i det föreslagna handlingsprogrammet
är att uppnå ett samhälle präglat av positiva attityder till och bejakande
av ungt företagande i alla dess former, att unga ser eget företagande som
ett realistiskt alternativ till anställning samt att samhället ger ett bra stöd
och skapar möjligheter för unga som vill starta eget (Nutek 2000). Denna
ungdomspolitik, samt utvecklingen med sikte på ungt entreprenörskap,
förtydligas som nämnts även genom de förändringar som diskuteras
inom utbildningsväsendet. Regeringen avser bland annat att införa ett
tydligare entreprenörskapsperspektiv i gymnasieskolans programmål.
Näringsminister Thomas Östros menar att regeringen vill se ett ökat nyföretagande bland unga människor, och att skolan blir viktig för att öka
intresset och kunskaperna om entreprenörskap och företagande.8 Som
ett led i detta har regeringen 2004 beslutat om ett treårigt nationellt program för att öka intresset för entreprenörskap bland ungdomar. Nutek
har fått i uppdrag att genomföra programmet 2005–2007. Syftet med
entreprenörskapsprogrammet är att:
Öka intresset för och kunskaperna om entreprenörskap på grund- och gymnasieskolan
samt universitet och högskola för att öka alla ungdomars entreprenörskapsanda så att
ﬂer unga i framtiden ser företagande som ett lika naturligt val som att vara anställd.
(Nutek 2005b)

8

http://www.regeringen.se/sb/d/643/a/35218
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Nutek (2003a) skriver att ”genomtänkt träning och uppmuntran i entreprenörskap under hela utbildningstiden är en av de viktigaste insatserna
från skolans sida”. Målen för programperioden 2005–2007 är bland annat
att ansvariga myndigheter för utbildningssystemet samt en majoritet av
landets kommuner och friskolor ska ha lagt fast konkreta planer för entreprenörskapsfrämjande insatser i utbildningssystemet (Nutek 2005b).
Föreliggande studie behandlar inte explicit entreprenörskap/företagande
inom skola/utbildning. Huruvida skolan ses som en viktig aktör för de
unga företagarna blir en empirisk fråga som diskuteras i de kapitel av
studien som baseras på intervjuerna. Rent generellt är det dock viktigt
att betona denna entreprenörskapssatsning inom utbildning/skola, då
den inte bara är ett praktiskt exempel på insatser utan även kan ses som
en klar signal från politiskt/statligt håll på vilka synsätt/förhållningssätt
som gäller.
Forskningssammanhanget kring unga företagare
I ljuset av den allmänna fokuseringen på småföretagande som tillväxt- och
sysselsättningsfaktor i ett föränderligt näringsliv – i en verklighet som dessutom präglas av hög ungdomsarbetslöshet – sätts tron till unga företagare
som drivkrafter för svensk sysselsättning. I den politiska och praktiska
kontexten, och som angelägenhet på skolans samtliga utbildningsnivåer,
får således ungt företagande ett stort utrymme. Vad gäller forskning kring
unga företagare är dock sammanhanget snävare. Idag ﬁnns nästan ingen
svensk forskning kring unga människors företagande, än mindre kring
unga företagare med utländsk bakgrund. Nästan inga svenska forskningsstudier behandlar frågan kring unga företagares villkor, deras egna
erfarenheter och förhållningssätt. Ett undantag är dock Hallbergs studie
Ung och egen. Hallberg bygger studien på en enkätundersökning med 50
unga företagare samt en fördjupande intervjuundersökning med 10 unga
företagare under 26 år, samtliga verksamma i Dalarna. Till Hallbergs
studie anknyts vidare i föreliggande studies empiriska kapitel.
Däremot ﬁnns ett relativt sett stort antal undersökningar om ungdomars
attityder till eget företag – i linje med den politik som fokuserar på att
förändra unga människors attityder till företagande – genomförda av
aktörer såsom Nutek (2003a, 2005a), Ungdomsstyrelsen (2000, 2003),
Svenskt Näringsliv (2004a, 2004b) och regeringen via SOU (SOU 1997:40).
Sådana studier kan förstås i ljuset av den politiska satsningen på unga
företagare, och resultaten tycks i stor utsträckning användas för att legitimera den politiska utvecklingen av ”unga entreprenörer/företagare”
och föra den framåt.
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I Entreprenörskapsbarometern 2003 (Nutek 2003a) kartläggs ungdomars
attityder till eget företagande, och i Entreprenörskapsbarometern 2004
(Nutek 2005a) kartläggs attityder bland individer i åldrarna 18–70 år. Av
Entreprenörskapsbarometern 2003 framgår att de ﬂesta ungdomar, 71
procent, kan tänka sig att bli företagare och i Entreprenörskapsbarometern
2004 framkommer en ökning, då 75 procent av ungdomar i åldrarna 18–30
år kan tänka sig att bli företagare. Siffror från Entreprenörskapsbarometern
2003 visar att fem procent av ungdomarna som svarat att de kan tänka
sig att bli företagare tror att de kommer att bli företagare inom ett år, 24
procent inom fem år och 70 procent inom tio år. 29 procent av samtliga
ungdomar skulle helst vilja vara egna företagare, som svar på frågan om
vilken framtida sysselsättning de önskar i framtiden. Studien belyser hur
attityder till eget företagande skiljer sig mellan ungdomar med hänseende
på kön, ålder, uppväxtregion och utländsk härkomst. Exempelvis är yngre
ungdomar mer positiva till att bli egna företagare. Bland ungdomar i åldern 18–20 år kan 77 procent tänka sig att bli företagare, motsvarande
siffra för ungdomar i åldern 21–25 år är 72 procent och för ungdomar i
åldern 26–30 år är andelen 66 procent (Nutek 2003a:24). Studien visar
även på attitydskillnader till eget företag beroende på utbildningsnivå samt
nuvarande sysselsättning. Inställningen till att bli egen företagare varierar
med utbildningsnivå: ungdomar med den längsta avslutade utbildningen,
treårig högskoleutbildning, är mindre positiva till att bli egna företagare
än de med endast grundskoleutbildning. Vad gäller sysselsättning är
studerande ungdomar mer positiva till att bli företagare än vad såväl anställda som arbetslösa är. Entreprenörskapsbarometern 2003 visar även
att inställningen till att bli egen företagare varierar beroende på kunskap
om eget företagande, personliga erfarenheter av företagare i sin närhet,
i familjen och i det sociala kontaktnätet. Andelen som kan tänka sig att
bli företagare är störst bland dem som har företagare i familjen, släkten
eller den nära bekantskapskretsen, 77 procent av dem som har nära förebilder kan tänka sig att bli företagare, jämfört med 61 procent av dem
som inte har nära förebilder. Studien visar även på en klar könsskillnad,
då andelen män som kan tänka sig att bli egna företagare uppgår till
78 procent, jämfört med 63 procent av kvinnorna. I studien ﬁnner man
inga attitydskillnader till egenföretagande mellan ungdomar med svensk
respektive utländsk bakgrund.
Resultatet kan jämföras med två andra studier. I Ungdomsstyrelsens
studie De kallar oss unga (2003) har man kartlagt hur stor andel av
olika ungdomsgrupper (år 2002) som anser det viktigt att arbeta i eget
företag vid 35 års ålder. I denna studie anser år 2002 en större andel av
männen (21 %) än av kvinnorna (16 %) att eget företagande vid 35 års
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ålder är viktigt.9 Ytterligare en stor skillnad noteras mellan unga födda
i Sverige och unga födda utomlands. Dubbelt så många av unga födda
utomlands (33 %) än unga födda i Sverige (17 %) anser det viktigt att
arbeta i eget företag vid 35 års ålder. I studien har man jämfört attityden
till eget företag vid 35 års ålder mellan åldersgrupper 1997 och 2002.
Resultatet visar på en mer positiv attityd från samtliga grupper (fördelade
på kön, ålder, och ursprung) år 1997 i jämförelse med år 2002. Totalt har
andelen unga som tycker att det är viktigt att arbeta i eget företag vid 35
års ålder minskat från 24 procent år 1997 till 18 procent år 2002.
Svenskt Näringsliv har under 2003 låtit genomföra en undersökning om
högstadieungdomars val till gymnasiet, Vägvalet. I studien har även ungdomarnas attityder till eget företagande kartlagts. Resultatet pekar mot
att starta eget tilltalar många unga, då cirka hälften av alla ungdomar kan
tänka sig att starta ett eget företag i framtiden. En tredjedel av ungdomarna kan inte se sig själva som egna företagare i framtiden. Även i denna
studie visar sig killar (50 %) vara mer positiva till eget företagande än vad
tjejer (43 %) är. Studien visar också att elever med en eller två föräldrar
födda utanför Norden är mer positiva till att starta eget än vad elever med
svenska föräldrar är. Av elever med en eller två föräldrar födda utanför
Norden tror sig 60 procent vilja starta eget företag i framtiden. Attityden
till eget företag varierar även mellan elever på olika gymnasieprogram.
Mest positiva till eget företag är elever som studerar på hantverks-, handels- och administrations-, hotell- och restaurang, naturbruks-, och byggprogrammet. Skillnaderna är dock inte markanta jämfört med attityderna
hos elever på studieförberedande program (Svenskt Näringsliv 2003).
I en senare undersökning från Svenskt Näringsliv, Svenskt Näringslivs
ungdomsundersökning (Åberg 2004a), med syfte att kartlägga 18-åringars
syn på framtiden, tar man fasta på hur många ungdomar som är intresserade av att starta eget företag. Resultatet visar att 3 av 10 ungdomar vill
starta eget företag så snart som möjligt, samt att killar och ungdomar
födda i Europa eller utanför Europa oftare tycker att det är lockande att
starta eget så snart som möjligt. 7 av 10 18-åringar kan också tänka sig
att starta eget och 18-åringar födda utanför Europa är de som allra oftast
uppger att de skulle välja att starta eget företag. Av samtliga ungdomar
skulle 3 av 10 föredra att driva eget företag framför fast anställning, om
möjligheten ges när de kliver ut i arbetslivet (Åberg 2004a).
I ovanstående sammanställning blir det tydligt att resultaten studierna
emellan varierar till viss del, bland annat då de ställda attitydfrågorna
är olika formulerade. Exempelvis blir resultaten olika beroende på om
9

Av unga i åldern 16–19 år anser endast 10 procent att det är viktigt att arbeta i eget företag vid 35 års ålder. Motsvarande siffra för unga i åldern 20–24 år är 19 procent, och i
åldern 25–29 år 15 procent.
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man frågar hur många som vill starta eget företag så snart som möjligt,
eller kan tänka sig att starta eget eller skulle välja att starta eget eller
tycker att eget företagande vid 35 års ålder är viktigt eller tror att de
kommer att vara bli företagare. Sammantaget visar dock ovanstående
attitydundersökningar att killar har positivare attityder till företagande än
tjejer. Entreprenörskapsbarometern 2003 uppvisar inga attitydskillnader
mellan ungdomar med utländsk respektive svensk bakgrund, medan det
i Ungdomsstyrelsens studie framgår att dubbelt så stor andel unga födda
utomlands än unga födda i Sverige anser det viktigt att arbeta i eget företag
vid 35 års ålder. Sådana skillnader utifrån etnisk bakgrund framkommer
även i studier genomförda av Svenskt Näringsliv, i vilka det framgår att
elever med en eller två föräldrar födda utanför Norden är mycket mer
positiva till att starta eget än vad elever med svenska föräldrar är, samt
att 18-åringar födda utanför Europa är de som allra oftast uppger att de
skulle välja att starta eget företag.
Vilka ungdomar är det då som faktiskt blir egna företagare? Sammanfaller
deras attityder till företagande med attityderna hos de ungdomar som
säger sig vilja bli företagare? Tyvärr ﬁnns ett begränsat antal studier som
fokuserar på de ungdomar som valt att bli egna företagare. Statistiska
uppgifter kan dock ge en inblick i hur gruppen unga företagare är ”sammansatt”. Idag är ungefär fyra procent av alla ungdomar (18–30 år) egna
företagare (Nutek 2005a:22). Av de företag som startade 2002 och 2003
uppgick andelen drivna av en ung företagare (30 år eller yngre) till drygt
20 procent (ITPS 2004). Andelen nya företag som bildats av unga har legat
omkring 20 procent sedan år 1996. Utvecklingen under 2000–2001 har
varit svagt negativ, och andelen nystartade företag där företagaren är 30
år eller yngre sjönk under år 2001–2002 från 24 procent till 22 procent.
Vad gäller regional spridning är företagsamheten störst i storstadslänen
(Ungdomsstyrelsen 2003). Knappt en tredjedel av de unga företagarna
är kvinnor, en könsfördelning som gäller för alla unga företagare oavsett
utländsk/svensk bakgrund (STATIV 2005). Cirka 20 procent av det totala
antalet unga företagare är av utländsk härkomst.
En majoritet av attitydundersökningar pekar på att etnisk bakgrund
samspelar med attityder till eget företagande, på så sätt att ungdomar
med utländsk bakgrund/utlandsfödda är mer positiva till företagande
än ungdomar med svensk bakgrund/svenskfödda. Hur etnisk bakgrund
samspelar med eget företagande blir också tydligt när andelen unga företagare kartläggs.
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Tabell 1.

Antal företagare och andel (%) företagare av den sysselsatta befolkningen i åldersgruppen 18–30 år uppdelat på
kön och bakgrund år 2003

Utländsk bakgrund
Svensk bakgrund
Total

3 300
12 130
15 430

5,6
3,2
3,5

1 570
4 912
6 482

2,8
1,4
1,6

4 870
17 042
21 912

4,2
2,3
2,6

Tabell 1 visar att andelen unga manliga företagare med utländsk bakgrund
bland de sysselsatta är nästan dubbelt så stor som motsvarande andel
med svensk bakgrund. Bland unga kvinnor med utländsk bakgrund är andelen egna företagare den dubbla jämfört med unga kvinnliga företagare
med svensk bakgrund. Tabell 2 visar också på stora skillnader i andelen
företagare beroende på födelseregion. Exempelvis är drygt 10 procent av
gruppen sysselsatta män i åldern 18–30 år födda i Asien egna företagare,
medan motsvarande siffra för unga män födda i Sydamerika endast är ca
2 procent. Observera att dessa siffror baseras på kategoriseringar efter
födelseregion, till skillnad från föregående och kommande diagram/tabeller som kategoriserar efter svensk/utländsk bakgrund.
Tabell 2.

Andel företagare av sysselsatta i åldersgruppen 18–30 år
efter födelseregion och kön år 2003 (procent)

Utrikes född
Inrikes född
Total

3,1
1,4
1,6

6,0
3,2
3,5

4,5
2,4
2,6

Födelseregion
Norden utom Sverige
EU15 utom Norden
Europa utom EU15 och Norden
Nordamerika
Sydamerika
Asien
Oceanien
Afrika
Total

1,8
2,4
2,2
4,3
1,3
4,8
1,6
1,7
1,6

4,0
5,3
3,5
2,1
2,1
10,4
3,5
2,3
3,5

2,8
4,1
2,9
3,1
1,7
7,6
2,9
2,0
2,6
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Om man bryter ner gruppen unga företagare i åldern 18–30 år i mindre
åldersgrupper visar det sig att den största andelen, både bland dem med
utländsk och svensk bakgrund, beﬁnner sig inom åldersgruppen 25–30
år. Exempelvis är drygt sju procent av samtliga sysselsatta män i ålder
25–30 år egna företagare
Diagram 1. Andel företagare av sysselsatta i respektive åldersgrupp,
uppdelat på bakgrund och kön, år 2003
Andel (%)
8
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Vidare kan gruppen unga företagare nyanseras efter utbildningsnivå. Nedanstående diagram visar att i nästan samtliga åldersgrupper (både män
och kvinnor) är det en större andel företagare med utländsk bakgrund
som endast har förgymnasial utbildning. Enda undantaget är kvinnor i
åldern 18–20 år, för vilka andelen med förgymnasial utbildning är lika stor
som för kvinnor med svensk bakgrund. Bland kvinnliga företagare är det
också nästan lika stor andel med svensk respektive utländsk bakgrund som
har eftergymnasial utbildning. Skillnaderna i utbildningsnivå är därmed
större mellan männen med svensk respektive utländsk bakgrund, än vad
de är mellan kvinnorna med svensk respektive utländsk bakgrund.
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Diagram 2. Procentuell fördelning på utbildningsnivå bland företagare
i åldersgruppen 18–30 år efter kön, bakgrund och åldersgrupp år 2003
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Tabell 2a visar tydligt att branschspridningen skiljer sig mellan unga företagare beroende på bakgrund. Bland egenföretagande kvinnor ﬁnns den
högsta andelen inom näringsgrenen ”personliga och kulturella tjänster”.
Den stora skillnaden mellan egenföretagande kvinnor med svensk respektive utländsk bakgrund är att för den förstnämnda gruppen ﬁnns en högre
andel inom ”ﬁnansiell verksamhet & företagstjänster”. Kvinnliga företagare
med utländsk bakgrund är i större utsträckning företagare inom ”handel
och kommunikation” än vad kvinnor med svensk bakgrund är.
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Bland egenföretagande män med utländsk bakgrund ﬁnns den högsta andelen inom näringsgrenen ”personliga och kulturella tjänster” och ”handel
& kommunikation”. Detta innebär en stor skillnad i branscher jämfört
med män med svensk bakgrund. De senare återﬁnns i större utsträckning inom näringsgrenarna ”ﬁnansiell verksamhet & företagstjänster”,
”byggverksamhet”, ”tillverkning och återvinning” samt ”jordbruk, ﬁske
och jakt” än vad man med utländsk bakgrund gör.
Tabell 2a.

Procentuell fördelning av näringsgren bland företagarna i
åldersgruppen 18–30 år efter bakgrund och kön år 2003

Jordbruk, Skogbruk och Fiske
Tillverkning och Återvinning
Byggverksamhet
Handel och Kommunikation
Finansiell verks. och Företagtjänster
Utbildning och Forskning
Vård och Omsorg
Offentlig förvaltning m.m.
Personliga och Kulturella tjänster
Energiprod. Vattenförsörj. Avfallsh.
Total

1,4
3,4
4,9
26,4
16,6
0,8
0,4
0,0
46,1
0,0
100,0

12,9
8,1
18,0
20,1
27,1
0,7
0,7
0,0
12,1
0,3
100,0

Jordbruk, Skogbruk och Fiske
Tillverkning och Återvinning
Byggverksamhet
Handel och Kommunikation
Finansiell verks. och Företagtjänster
Utbildning och Forskning
Vård och Omsorg
Offentlig förvaltning m.m.
Personliga och Kulturella tjänster
Energiprod. Vattenförsörj. Avfallsh.
Total

1,2
3,4
1,1
20,3
16,0
0,3
1,6
0,0
56,1
0,0
100,0

4,2
4,6
1,5
14,5
19,6
1,0
3,4
0,0
51,3
0,0
100,0

Jordbruk, Skogbruk och Fiske
Tillverkning och Återvinning
Byggverksamhet
Handel och Kommunikation
Finansiell verks. och Företagtjänster
Utbildning och Forskning
Vård och Omsorg
Offentlig förvaltning m.m.
Personliga och Kulturella tjänster
Energiprod. Vattenförsörj. Avfallsh.
Total

1,3
3,4
3,7
24,3
16,4
0,6
0,8
0,0
49,4
0,0
100,0

10,4
7,0
13,2
18,4
24,9
0,8
1,5
0,0
23,5
0,2
100,0
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Då närmare hälften av samtliga unga företagare med utländsk bakgrund
beﬁnner sig inom ”personliga och kulturella tjänster” – till skillnad från
unga företagare med svensk bakgrund – är det intressant att se på denna
näringsgren lite närmare. I en uppdelning av ”personliga och kulturella
tjänster” blir det tydligt att den största andelen företagare med utländsk
bakgrund inom näringsgrenen sysslar med ”hotell- och restaurangverksamhet”, tabell 2b. Bland egenföretagande kvinnor, 18–30 år, med utländsk
bakgrund är 22,7 procent sysselsatta inom hotell- och restaurangverksamhet medan motsvarande värden för kvinnor med svensk bakgrund är
4,6 procent. Bland de egenföretagande männen är denna skillnad ännu
större mellan dem med utländsk respektive svensk bakgrund: 34,9 procent
mot 2,2 procent. Vidare kan man se att en betydligt högre andel kvinnor
än män är sysselsatt inom ”annan serviceverksamhet” (hud-, kropps-,
hårvård, klädtvätt etc).
Tabell 2b.

Andel av egenföretagarna i åldersgruppen 18–30 år som
är sysselsatta i underkategorierna inom näringsgrenen
personliga och kulturella tjänster uppdelat på bakgrund
och kön år 2003, procent

Hotell- och restaurangverksamhet
Intressebevakning; religiös verksamhet
Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
Annan serviceverksamhet
Hushållens verksamhet som arbetsgivare
till privat anställd personal
Totalt Personliga och Kulturella tjänster

34,9
0,0
3,7
7,5

2,2
0,0
8,2
1,7

0,0
46,1

0,0
12,1

Hotell- och restaurangverksamhet
Intressebevakning; religiös verksamhet
Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
Annan serviceverksamhet
Hushållens verksamhet som arbetsgivare
till privat anställd personal
Totalt Personliga och Kulturella tjänster

22,7
0,0
3,5
29,9

4,6
0,0
8,7
37,9

0,0
56,1

0,0
51,3

Hotell- och restaurangverksamhet
Intressebevakning; religiös verksamhet
Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
Annan serviceverksamhet
Hushållens verksamhet som arbetsgivare
till privat anställd personal
Totalt Personliga och Kulturella tjänster

30,9
0,0
3,6
15,0

2,9
0,0
8,3
12,3

0,0
49,4

0,0
23,5
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Den korta statistiska genomgången tydliggör skillnader mellan unga företagare.10 Andelen unga företagare av totala andelen sysselsatta unga skiljer
sig bl a beroende på etnisk bakgrund. Utbildningsnivån är något högre
för unga företagare med svensk bakgrund jämfört med utländsk, och representationen i olika företagsbranscher skiljer sig i markant utsträckning
mellan unga företagare med svensk respektive utländsk bakgrund. Någon
forskning som skulle ha kunnat ge eventuella förklaringar/tolkningar till
dessa skillnader har dock inte genomförts. Däremot har forskning kring
”invandrarföretagare” respektive ”svenska företagare” problematiserat
och givit tolkningar till skillnader i olika gruppers företagande, samt visat på skilda villkor för olika grupper av företagare, delvis relaterade till
olika etniska bakgrunder. Frågan är om forskning kring ”invandrarföretagare” kan ge perspektiv på villkoren för unga företagare med utländsk
bakgrund, och därmed en ökad förståelse.
Invandrarföretagande i politiska och vetenskapliga sammanhang
Unga företagare måste ses i ljuset av den politiska och samhälleliga utveckling som tecknats i ovanstående avsnitt: en omstrukturerad marknad där
allt större tilltro sätts till småföretagen, och där fokus nu också kommit
att ligga på unga entreprenörer. Samtidigt bör frågan resas om villkoren
för unga företagare med utländsk bakgrund även kan ses i ljuset av de
politiska och strukturella förhållanden som omgärdar ”invandrarföretagare”, dvs företagare med utländsk bakgrund? Man kan i så fall möjligen anta att unga företagare med utländsk bakgrund beﬁnner sig inom
två delvis olika sammanhang, i vilka såväl politiken och retoriken som
strukturerna och praktikerna tycks ta sig olikartade former och i viss mån
relatera till processer där etnisk bakgrund görs aktuellt och inverkar på
villkoren för företagandet.
Som inledningsvis påtalats har det politiska och mediala intresset för
invandrarföretagande vuxit i takt med att betydelsen av småföretagande
stärkts (Najib 1999). Även det vetenskapliga intresset för invandrarföretagare i ett svenskt sammanhang har utvecklats. Exempelvis menar
Nordlund (2001:241ff) att invandrarföretagandet i Sverige måste ses i
perspektiv av den allmänna småföretagsutvecklingen, i vilken småföretagare i allmänhet idag ses som befrämjare av både ekonomisk tillväxt
och sysselsättning. Men enligt Nordlund ses invandrarföretagare inte i
första hand som ”tillväxts- och sysselsättningsbefrämjare”, utan tycks
främst uppmärksammas utifrån sysselsättningsskapande effekter. Invandrarföretagande tycks främst handla om att temporärt minska arbets10

Det statistiska arbetet, med de sex presenterade diagrammen/tabellerna i ovanstående
avsnitt, är genomfört av Johan Byrsjö, Integrationsverket. Statistiken är baserad på
databasmaterial från STATIV, Integrationsverket.
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löshet och statliga kostnader. Mason pekar på en liknande förståelse av
den svenska politiken och menar att den är: ”Unable to create enough jobs
to accommodate those who have lost their employment or never had any,
the government has launched a strategy of promoting self-employment
as one way to alleviate the situation…” (Mason 2003:219).
Även Najib (2000) betonar att det ökade intresset för invandrarföretagare
från näringspolitiskt håll kan ha att göra med att ett ökat företagande
bland invandrare allt mer ses som ett viktigt instrument för att minska
arbetslösheten och underlätta invandrares integration i samhället (jmf
Hjerm 2001:80). Liksom Najib (2000) menar Hammarstedt och Ekberg
(1999) att förhoppningen ofta är att arbetslösheten bland invandrare
minskar om ﬂer invandrare startar företag.
I SOU 1999:49:57 skriver man: ”Förståelse för och acceptans av de
personer med utländsk bakgrund som planerar eller redan driver företag
är en del i en långsiktig integrationsprocess, som enligt utredningen fortlöpande måste pågå för att nå en harmoni för landets befolkning.” Från
olika håll reses dock kritik mot ett sådant förhållningssätt till invandrares
företagande. Hjerm (2001) analyserar integrationsdiskursen kring invandrarföretagare, och ställer sig kritisk till bilden av invandrarföretagande
som integrationsfrämjande. Han visar att eget företagande inte är vägen
till ekonomisk ”frälsning” för invandrare, då de invandrare som är företagare har lägre arbetsinkomster än invandrare som är anställda (Jmf
Najib, 1999, 2000).
Forskningsområdet ”invandrares småföretagande” är i Sverige relativt
nytt och således under utveckling (Slavnic 2004). Tidigare forskning på
området har i hög grad syftat till kartläggningar över eget företagande, och
ett ﬂertal studier har anlagt ett jämförande perspektiv mellan invandrarföretagare och svenska företagare (Hammarstedt 2003).11 Faktorer som
uppmärksammats i forskningen är ﬁnansieringsproblem (Levin & Weström
2001, Nutek 2001a, SOU 1999:49, Stein 2000, Wahlbeck 2004), skillnader
i företagskontakter och förekomsten av sociala nätverk (Najib 1999a,
2000; Nordlund 2001, Pripp 1999, 2001a, 2001b; Wahlbeck 2004) samt
motiv till företagande, där erfarenheter av arbetslöshet och diskriminering
som motiv för entreprenörskap utgör den största skillnaden mellan företagare med svensk respektive utländsk bakgrund (Nutek 2001a; Wahlbeck
2004; Ålund 2003). Ett ﬂertal studier har haft ambitionen att nyansera
bilden av ”invandrarföretagaren”, bland annat vad avser utbildningsnivå

11

Nästan alla studier är noga med att betona och påvisa att heterogeniteten inom gruppen
företagare med utländsk bakgrund är mycket stor, främst vad gäller etnisk bakgrund men
även givetvis kön, socioekonomisk position, första/andrageneration, etc, och att skillnaderna inte är generellt gällande. Se ex. Levin (2001)
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(Brundin m ﬂ 2001, Najib, 1999a, Nutek 2001a,) samt förekomsten av
invandrarföretag i exklusivt vissa branscher (Najib 1999a).
I studien Myten om invandrarföretaget (1999a) tar Najib fasta på de
myter som existerar kring småföretagare och i synnerhet kring invandrarföretagare, för att visa hur sådana vanliga förställningar avviker från
invandrarföretagarnas verklighet. Najib jämför även invandrarföretagare med ”svenska” företagare och kommer till resultatet att de på ﬂera
punkter inte nämnvärt skiljer sig åt. Några skillnader som Najib dock
betonar är att invandrarföretagare tenderar att starta företag lite tidigare
i livet, att invandrarföretagare har högre formell utbildning än svenskar
men dock mindre relevant yrkeserfarenhet samt att företagare med
invandrarbakgrund i större utsträckning än svenska företagare deltar i
sociala nätverk, samtidigt som de är minde aktiva i företagsnätverk än
vad svenska företagare är.
En stor del av sociala nätverk utgörs av familj och släkt. I SOU 1999:49,
Invandrare som företagare, skriver man att allt ﬂer invandrare startar
eget företag och i många fall etablerar sina verksamheter tack vare stor
hjälp från familj, släkt och vänner (jmf, Najib 1999a, Nordlund 2001,
Pripp 2001a, Wahlbeck 2004).12 Beträffande familjeresurser visar Stein
(2000) hur 41 procent av företagare med utländsk bakgrund uppger sig
ha fått hjälp av släkt och vänner, jämfört med andelen 14 procent bland
”svenska” företagare.
Enligt Najib (1999) tycks det råda en föreställning om att invandrarföretagare skulle vara lågutbildade i jämförelse med befolkningen i helhet
och i jämförelse med företagare med svensk bakgrund (jmf Brundin 2001).
Det visar sig dock att invandrarföretagare har högre formell utbildning
än svenska företagare, men också att det ﬁnns skillnader mellan olika
etniska grupper (Najib 1999a). Najib får stöd av Brundin, Bögenhold
och Sundin (2001:74). Även i SOU 1999:49 visas att invandrarföretagare
är mer välutbildade än svenska företagare.13 Nutek redovisar i studien
Invandrares företagande i Sverige (2001a) att andelen som genomgått

12

13

Pripp visar hur sociala etniska och familjebaserade nätve tagandet, bland annat genom
lån, stöd, tillgång till arbetskraft etc. Omfattningen och kvalitén på de sociala nätverken
inverkar på en persons möjligheter att utnyttja familjebaserade och etniska resurser i sitt
företagande.
I genomsnitt 47 procent av invandrarföretagarna hade eftergymnasial utbildning, 30 procent gymnasial utbildning och 17 procent hade grundskola eller motsvarande som högsta
utbildning. Det kan således konstateras att invandrarföretagarna är betydligt högre utbildade då det bland övriga företagare endast var 23 procent som hade eftergymnasial utbildning, 31 procent som hade gymnasial utbildning och 37 procent som hade grundskola
eller motsvarande som högsta utbildning (SOU 1999:49;42). Jämför med liknande siffror
i Najib (1999a:49). Brundin, Bögenhold och Sundin (2001) redovisar att 31 procent av
invandrarföretagarna har en längre postgymnasial utbildning och 46 procent har studerat
vidare efter gymnasiet. Detta är en större andel än bland ”svenska” företagare.
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en eftergymnasial utbildning (49%) är lika stor bland nyföretagare med
invandrarbakgrund som bland dem med svensk bakgrund. Vid frågan
huruvida företagarna har användning för sin utbildning kommer resultatet
dock i ett annat ljus. I Nuteks studie (2001a) framkommer en betydande
skillnad i verksamhetens kunskapsinnehåll, d v s huruvida företagen
ﬁnns i en kunskapsintensiv bransch eller inte. 38 procent av företagarna med invandrarbakgrund återﬁnns i en kunskapsintensiv bransch,
motsvarande siffra bland övriga företagare är 49 procent. Därmed kan
det konstateras att trots att invandrarföretagare har lika hög (Nutek
2001a) eller högre (Brundin, Bögenhold & Sundin 2001, Najib 1999a,
SOU 1999:49) utbildningsnivå än svenska företagare, är de ändå i högre
utsträckning verksamma i branscher med lågt kunskapsinnehåll. Detta
tyder på att det är vanligare bland företagare med invandrarbakgrund
att inte få avsättning och användning för den utbildning och kompetens
man besitter (Nutek 2001a).
Vad gäller branschspridning framkommer skillnader mellan nyföretagare
med svensk respektive utländsk bakgrund. Nutek (2003c) konstaterar
utifrån statistik från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) att företagare med invandrarbakgrund är överrepresenterade i branscherna handel,
hotell och restaurang samt transport och kommunikation medan de är
underrepresenterade inom tillverkningsindustri och byggverksamhet.14
Både invandrarföretagare och svenska företagare ﬁnansierar sin företagsstart med egna medel kombinerat med lånade. Invandrarföretagare
har dock svårare än svenska företagare att få ﬁnansiering via banklån,
och ﬁnansierar i högre utsträckning sin verksamhetsstart genom lån från
släkt och vänner (Najib 1999a, SOU 1999:49). Att man här nyttjar de
sociala nätverken för ﬁnansiering kan, som man skriver i SOU 1999:49,
bero på såväl svårigheter som indirekt diskriminering, samtidigt som
denna strategi kan förstärkas av en viss företagskultur. Man betonar att
personer med utländsk bakgrund i behov att lånat kapital för företagsetablering ofta är i ett sämre läge i jämförelse med dem som är födda i
Sverige. En bidragande orsak till detta är att kreditgivare ibland saknar
kännedom om den lånsökandes historik. En förklaring kan även vara
som Levin (2001) skriver: ”Företagare med invandrarbakgrund startar
oftare företag för att undvika arbetslöshet, och företagare som startar
från arbetslöshet har svårare att få extern ﬁnansiering.” Levin menar att
många ﬁnansieringsproblem är generella, men att invandrarföretagare ofta

14

Äldre statistik publicerad i SOU 1999:49 visar att invandrarföretagen främst återﬁnns i
tjänstesektorerna handel, hotell, restaurang. Av invandrarföretag ﬁnns ca 16 procent i
industrisektorn och ca 84 procent i tjänstesektorn. Det kan jämföras med övriga företag
där ca 35 procent ﬁnns i industrisektorn och 65 procent i tjänstesektorn.
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drabbas extra hårt15 då de beﬁnner sig i ett speciﬁkt strukturellt sammanhang, exempelvis genom att vara överrepresenterade i branscher där det
tycks vara svårare att erhålla lån och attrahera externt ägarkapital.16
Strukturella förklaringsmodeller till eget företagande lägger fokus på
aspekter som arbetsmarknadsklimat, konjunkturer, lagar, ﬁnansieringsmöjligheter och marknader. Personer med utländsk bakgrund möter
barriärer på arbetsmarknaden, vilket gör att de har svårare att etablera
sig samt få ett arbete som motsvarar deras kompetensnivå och utbildning. Vad gäller ungas etablering på arbetsmarknaden visar siffror att
ungdomar med utländsk bakgrund har svårare att få arbete (Ungdomsstyrelsen 2000, Vilhelmsson 2002), och att diskriminering måste ses
som en förklaring till att personer med utländsk bakgrund har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden (Ds 2000:49;124). Denna kunskap är
viktig för förståelsen av många av de studier som belyser företagande
bland personer med utländsk bakgrund. Flertalet svenska studier undersöker sambanden mellan olika gruppers arbetsmarknadssituation och
deras eget företagande (Ekberg & Hammarstedt 1999) och många pekar
på att andelen egenföretagare är hög inom de grupper som har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden.17
Nutek (2001a:10) skriver att ett av skälen till att invandrares företagande
har ökat kraftigt sannolikt är deras problematiska situation på arbetsmarknaden. Man visar, i linje med andra studier, hur andelen företagare
i relation till samliga sysselsatta är högre bland invandrare än bland
övriga befolkningen (jmf Mason 2002, 2003). Stora variationer återﬁnns mellan grupperna, där personer födda utanför Europa har största
andelen företagare. Den höga andelen företagare bland utomeuropeiska
invandrare, vilket är den grupp som också uppvisar högst arbetslöshet,
kan således vara en indikation på att dessa invandrargrupper drivs till eget
företagande på grund av arbetslöshet. Resultat visar att det ﬁnns tydliga

15

16

17

Dock poängterar Levin att gruppen företagare med invandrarbakgrund är heterogen och
dessa svårigheter gäller inte alla i samma utsträckning. Andragenerationens invandrare
har exempelvis inte lika stora svårigheter med ﬁnansiering.
jmf SOU 1999:49, att banker uppfattas vara återhållsamma med krediter till branscher
som taxi, städning, restaurang, i vilka branscher speciellt många invandrarföretagare
arbetar.
Ekberg & Hammarstedt (1999:214) visar på positivt samband mellan arbetslöshet och
andel företagare inom grupper av individer födda i Östeuropa, Sydeuropa samt Övriga
länder. För dessa var arbetslösheten högre än bland infödda samtidigt som andelen företagare också var högre än bland infödda. Denna korrelation gäller dock inte alla grupper,
mönstret är det motsatta för grupperna födda i övriga Norden och Västeuropa. För individer i gruppen födda i övriga Norden är andelen företagare låg trots högre arbetslöshet än
bland infödda. Bland individer födda i Västeuropa är andelen företagare hög, trots lägre
arbetslöshet än bland infödda. Jmf Najib 1999;46, Jmf Hjerm (2002) som visar att individer från den grupp som löpte avsevärt större risk att hamna utanför arbetsmarknaden
(gruppen sent invandrade) också är den grupp individer som var mest benägna att starta
egna företag.
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skillnader mellan i vilken mån företagare med invandrarbakgrund respektive svensk bakgrund startat företag av sådana arbetsmarknadsskäl, d v s
arbetslöshet. Bland företagare med invandrarbakgrund har 19 procent
uppgivit att de startat företag främst av arbetsmarknadsskäl, motsvarande
siffra för övriga företagare är 13 procent. Andelen skiljer sig dock mellan
personer med utländsk bakgrund respektive utlandsfödda, då 12 procent
av andra generationens invandrare har angivit arbetsmarknadsskäl som
motiv, till skillnad mot personer födda utomlands för vilka 22 procent
uppgivit detta som främsta motiv (Nutek 2001a:24). Resultatet får stöd
av en studie genomförd av Svensk Handel, i vilken detta mönster framkommer än tydligare: 25 procent av invandrarföretagarna har uppgivit
att de startat företag för att de inte kunnat få jobb på annat sätt, till
skillnad från 10 procent av de svenskfödda företagarna (Stein 2000).
Gür skriver i bilagan till SOU 1999:49 att etniskt företagande många
gånger fungerar som ett sätt att möta utanförskap på arbetsmarknaden.
Också han pekar på sambanden mellan grupper av invandrare med hög
arbetslöshet och benägenheten att starta eget företag (Gür 1999). I sin
kritik av ”den positiva mångfaldsdiskursen” signalerar Bel Habib att
invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden och därmed drivs till eget
företagande.18 Najibs skriver att ”merparten av invandrarföretagen i
Sverige har ’framtvingats’ av arbetslösheten och i bästa fall kan ses som
ett sätt att försörja sig som ’levebrödsföretagare’” (Najib 1999:12). Han
uppskattar att 30–50 procent av alla invandrarföretagare som startar
eget gör det när de är arbetslösa eller hotas att bli det.19
Som forskning och myndighetsrapporter visar är villkoren för företagare
med svensk respektive utländsk bakgrund olika bland annat vad gäller
sociala och ekonomiska resurser samt möjligheter till reguljärt arbete,
vilket i sig påverkar det egna företagandet. Givetvis är invandrarföretagare
en heterogen grupp, avseende faktorer såsom ålder, kön, etnisk bakgrund,
utbildningsnivå, näringsgren etc. Förutom faktorn ”etnisk bakgrund”
gäller samma heterogenitet för gruppen ”svenska” företagare. Trots
att båda grupperna är heterogena går det inte att bortse från att etniskt
ursprung på olika sätt tycks inverka på företagandet, på så sätt att olika
samhälleliga strukturella ramar skapar skilda premisser och villkor för
företagandet beroende på etnisk bakgrund. Ovanstående genomgång
av forskning om företagare med utländsk bakgrund pekar tydligt mot

18

19

Jmf Masons studie (2002:121) där en stor andel av förtagarna som intervjuats betonar att
diskriminering på arbetsmarknaden var huvudfaktorn i processen att bli egen företagare.
Jmf Khosravsi (1999) som belyser hur iranska småföretagares motiv till företagande bland
annat var arbetslöshet samt diskriminering.
Najib, 1999a:44. (Detta kan kontrasteras med resultat i SOU 1999:49 (s. 43), där man
visar att endast 12 procent av invandrarföretagare och 10 procent av övriga företagare var
arbetslösa när de startade sina nya företag.)
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att villkoren för företagande är olika för skilda grupper av individer,
bland annat vad gäller motiv till företagande som knyter an till skilda
arbetsmarknadsförutsättningar samt vad gäller olika former av sociala
och ekonomiska resurser. Den visar också att ”etnicitet” och etnisk bakgrund inverkar på villkoren för eget företagande. Därmed tycks det bli
relevant att resa frågan huruvida villkor likt ovanstående kan inverka på
företagandet för unga företagare med utländsk bakgrund.

Sammanfattningsvis
Ambitionen med detta kapitel har varit att ringa in och kontextualisera
”unga egna företagare” i ett socialt sammanhang, ett sammanhang som
också inverkar på villkoren för eget företagande.
Individer och deras företagande måste ses inbäddat i olika sociala, ekonomiska, institutionella och politiska kontexter på lokal, regional och
nationell nivå (Kloosterman & Rath 1999, 2001a, 2001b). Ett sådant
perspektiv innebär att erfarenheter och karriärvägar för de unga företagarna i föreliggande studie måste förstås utifrån det samhälleliga
sammanhang de är en del av. Som påpekats i ovanstående omgärdas
”småföretagare”, ”unga företagare” samt ”invandrarföretagare” av olika
offentliga diskussioner, politiska och praktiska insatser. Här innebär det
att de unga företagarna måste ses mot fonden av en omstrukturering
av den svenska marknaden, där tilltro sätts till att småföretagande ska
stärka sysselsättningen och öka den ekonomiska tillväxten, samt där service- och tjänstesektorn blir allt mer betydelsefull för sysselsättningen. På
arbetsmarknadens omställningar och konjunkturförändringar följer även
arbetslöshet, och företagandet måste därmed ses i relation till den höga
arbetslöshet som präglat 1990-talet och även är relativt hög under 2005.
Ungdomar och personer med utländsk bakgrund är två av de mest utsatta
grupperna på arbetsmarknaden. Man måste lämna öppet för möjligheten
att företagande för ungdomar med utländsk bakgrund kan relateras till
de samhälleliga förhoppningar om integration och minskad arbetslöshet
som i stor utsträckning kopplas till invandrarföretagande. Man måste
även ta i beaktande den forskning och de studier som pekar mot att
motiven (kopplat till olika former av arbetsmarknadsetableringar) samt
villkoren för eget företagande tycks vara olika för personer med svensk
respektive utländsk bakgrund. Unga företagare med utländsk bakgrund
kan också ses i ljuset av attitydförändringar till entreprenörskap på den
offentliga arenan. Detta gäller inte minst inom utbildningsväsendet, där
ett entreprenörskapsperspektiv nu starkt betonas, i hopp om att framtida
unga entreprenörer ska fostras.
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Teoretiska utgångspunkter

Handlingsutrymme och individens val
I detta kapitlet introduceras den teoretiska förståelsegrund och perspektivering som studien vilar på. I kapitlet presenteras även olika perspektiv
och förklaringsmodeller på eget företagande. Eget företagande är ett av
ﬂera sätt att försörja sig och kan ses som ett val av karriärväg. Frågan
är här vad ett val av karriärväg står för? Man kan tänka sig mer eller
mindre tvång i detta sammanhang, och det blir viktigt att fråga sig hur
ett sådant val har formats till ett individuellt sådant.
Föreliggande studie tar som utgångspunkt hur olika socioekonomiska
samt sociokulturella bakgrundsfaktorer och livssammanhang som unga
människor beﬁnner sig i skapar speciﬁka förutsättningar för var och
en av dem. På olika sätt öppnas eller begränsas deras möjligheter att
ta del av, investera i och utnyttja vissa former av resurser och kapital.
Det innebär att utbildnings- och yrkesaspirationer, inklusive valet att bli
egen företagare, alltid måste ses i ljuset av individens existensbetingelser,
samhälleliga möjlighetsstrukturer, individuell agens, reellt och upplevt
handlingsutrymme.20 Jönsson och Trondman m ﬂ (1993:20) menar att:
”Ungdomarnas skilda medvetandeformer och handlingsstrategier måste ses i relation till
de existensbetingelser under vilka de växer upp och ungdomarnas existensbetingelser
måste å andra sidan också ses i ljuset av ungdomarnas egen självförståelse liksom i
relation till deras val av handlingar i vardagen.”

Studien fokuserar på vad eget företagande innebär för ungdomar med
utländsk bakgrund. Samtidigt är ambitionen att försöka förstå hur samband mellan samhälleliga möjlighetsstrukturer (i vilka kön, etnicitet, ålder
och socioekonomisk position sätter ramar för individer), institutionella
praktiker och individuell agens tar sig uttryck för dessa unga företagare
och de val de gör. Om val skriver Trondman och Bunar (1999) att:
”Det barn som just nu föds kommer inte att göra något ’rationellt’ val förrän han
eller hon blivit äldre och redan präglats av de villkor och möjligheter som inte valdes
utan gavs och på vilka följde val som skulle varit andra val om villkoren sett annorlunda ut”.

20

Faktorer som diskriminering, motivationseffekt, fördomar, förutsättningar för genomförande, lönsamheten i utbildnings- och yrkesinvesteringar inverkar på de karriärvägar som
individen väljer (eller tilldelas).
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”Valet” säger i sig då också lika mycket om de villkor som bidrog till
att skapa det, och för att förstå sådana val måste man se till individens
livsvillkor och de möjlighetsstrukturer som omgärdar det (Trondman
& Bunar 2001:122). Det innebär att valet att bli egen företagare måste
problematiseras i relation till det sociala sammanhang som dessa unga
företagare är positionerade i. Det blir här viktigt att studera individens
handlingsutrymme och de möjlighetsstrukturer som omgärdar individens
val att bli egen företagare.

Perspektiv på egenföretagandets möjlighetsstrukturer – ett komplext handlingssammanhang
Småföretagande kan studeras utifrån två övergripande perspektiv, makrooch mikroperspektiv (Collins m ﬂ 1995). Ett makroperspektiv relaterar
till frågor om företagarkultur (the nature of self-employment), till begränsningar och möjligheter som skapar entreprenöriella aktiviteter samt till
frågor om hur småföretagande passar in ett vidare samhällsekonomiskt
tillväxtperspektiv. Med mikroperspektivet läggs tyngdpunkten på individens delaktighet i processen, dennes erfarenheter och motivation. Som
Collins m ﬂ menar: ”it is very hard to account for the persistence and
development of small business without examining what is happening
in the broader economy: but it is hard to appreciate the attractions and
pitfalls of small business if the human dimension is ignored” (Collins m
ﬂ 1995:19). Collins m ﬂ pekar på en sammansmältning av perspektiv:
Det är svårt att förstå småföretagande utan att se till den samhälleliga
ekonomiska kontexten. Samtidigt är det svårt att synliggöra företagandets
drivkrafter och hinder om den individuella erfarenheten och förståelsen
utelämnas. Många forskare menar att småföretagande och företagande
bland minoriteter måste förstås utifrån en bred uppsättning av samband
och relationer på internationell, nationell, lokal och personlig nivå. Exempelvis Waldinger och Aldrich (1990) använder sig av en tredimensionell
modell för att förklara invandrarföretagande, i vilken de fokuserar på
opportunity structures, group characteristics och strategies. Opportunity
structures, på svenska översatt till möjlighetsstrukturer, består av skilda
marknadsförutsättningar och deﬁnieras också som de resurser som görs
tillgängliga för olika grupper, beroende på de olika gruppernas karakteristika och strategier. Waldinger och Aldrich (1990) betonar således
att företagandet är beroende av de möjlighetsstrukturer som omgärdar
företagandet och att sådana strukturer relaterar till en viss tidsmässig och
samhällelig, marknadsekonomisk utveckling. För att förstå småföretagande måste man därmed förstå de möjlighetsstrukturer som omgärdar
och sätter ramar för sådana aktiviteter.
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Kloosterman och Rath (2001a, 2001b) betonar vikten av att studera de
mer komplexa och abstrakta möjlighetsstrukturer som omgärdar invandrarföretagares etableringar, för att förstå deras socioekonomiska position.
Man kan då inte endast studera hur invandrarföretagare är praktiskt
inbegripna i sociala nätverk på etnisk basis, utan måste också studera
hur de i mer abstrakt mening är inbäddade i olika socioekonomiska och
politiskt/institutionella kontexter (Kloosterman & Rath 2001a, 2001b).
Sambanden kan förstås genom begreppet ’mixed embeddedness’, (embeddedness översätts här med inbäddande, inbäddade) vilket omfattar
samspelet mellan sociala, ekonomiska och institutionella kontexter och
hur individen inom dessa sammanhang påverkas (Kloosterman & Rath
2001a:198). Immigranters entreprenörskap är därmed lokaliserat i en
process av föränderliga sociokulturella ramar och urbana ekonomiska
förändringsprocesser. Samspelet mellan dessa två processer sker i sig inom
ramen för större, dynamiska institutioner på olika nivåer. Här måste man
således ta processer på lokal, grannskapsnivå, regional/urban nivå samt
på nationell nivå i beaktande. Marknader och ekonomiska trender är inbäddade i institutioner såsom välfärdssystemet, marknadsorganiseringar,
ramverk för regler och policies, affärsrelationer och företagspraktiker som
reglerar speciﬁka marknader. Sådana institutioner påverkar möjlighetsstrukturer på nationell, sektor och lokal nivå och inverkar därmed också
på individens företagande. (Kloosterman & Rath 1999:258) Nationella
institutioner behöver inte bara vara statliga institutioner. Det kan också
röra sig om stabila sociala praktiker som har skapat speciﬁka attityder
gentemot entreprenörskap. En brist på entreprenörskapskultur, allmänt
eller i relation till vissa speciﬁka aktiviteter, kan i sig också inverka på
och begränsa invandrarföretagares etablering (Kloosterman och Rath
2001a:195).
Waldinger och Aldrich betonar hur hänsyn måste tas till de möjlighetsstrukturer som omgärdar invandrarföretagandet. Kloosterman och Rath
påpekar å sin sida att invandrarföretagande måste ses som ”mixed embedded” i sociala, ekonomiska och politiska/institutionella sammanhang
på individuella, lokala, regionala och nationella nivåer. Perspektivet kan
appliceras på företagande i allmänhet och inte bara för att uppnå förståelse kring ”invandrarföretagande”. Dock blir det viktigt att studera hur
olika grupper av företagare kan vara inbäddade i olika sammanhang och
hur premisserna därmed kan skilja sig åt i tid och rum.
Som Collins m ﬂ betonat kan företagande studeras från både mikro- och
makroperspektiv. Förklaringar till eget företagande kan även ”grovt” indelas i ett strukturellt respektive ett kulturellt perspektiv (se t ex Anthias
& Mehta 2003). De teoretiker, Waldinger och Aldrich samt Kloosterman
och Rath, som diskuterats i ovanstående kan vid en sådan bred indelning
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sägas anlägga ett strukturellt perspektiv på företagande. Ett strukturellt
perspektiv innebär således ett fokus på strukturella orsaker, såsom t ex
arbetsmarknadspremisser, åtkomst till marknader, lagar och regler, och
hur dessa på olika sätt kan påverka företagandet. Pripp (2001a) talar, med
hänvisning till Jenkins, om marknadsmöjlighetsmodellen, en modell som
tangerar ett sådant strukturellt perspektiv. Denna modell tar fasta på de
rådande marknadsförhållanden som påverkar immigranters möjligheter
att starta företag. Faktorer som kan inverka är exempelvis om man kan
inrikta sig på en allmän eller en inometnisk kundmarknad, näringslivets
uppbyggnad, konjunkturer och handelsförbindelser på nationell och internationell nivå. Pripp talar också, även här med hänvisning till Jenkins,
om reaktionsmodellen. I denna modell betonas hur etniska minoriteters
egenföretagande måste förstås som en strategi mot och en reaktion på
strukturell underordning och hinder för ekonomisk och social mobilitet.
Här handlar det exempelvis om att personer med invandrarbakgrund har
svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, bland annat beroende på
hur deras kompetens värderas, och på diskriminering. Lagar och regler
kan också ha begränsat handlingsutrymmet för personer med utländsk
bakgrund. (Pripp 2001a). En forskare och debattör vars åsikter kan tolkas inom ramen för strukturell modell och reaktionsmodell är Bel Habib
(2001) som skriver:
Invandrare uppvisar inte en större företagsamhet som en följd av etnisk eller kulturell bakgrund, utan snarare på grund av att de är förenade av samma sociala och
strukturella mekanismer som till exempel låg status i samhället eller diskriminering
på arbetsmarknaden. /.../Social ojämlikhet romantiseras och görs till en felaktig föreställning om en etniskt och kulturellt betingad företagsanda.

Beroende på om man anlägger ett strukturellt eller kulturellt perspektiv
betonas olika förklaringsfaktorer till företagande bland personer med
utländsk bakgrund. Exempelvis kan ett sådant faktum att invandrarföretagare ﬁnansierar sin verksamhet genom lån från familj och släkt, till
större del än företagare med svensk bakgrund, förklaras olika beroende
på perspektivering. I SOU 1999:49 skrivs om detta:
Invandrare ﬁnansierar i större utsträckning sin verksamhet med egna medel och med
lånat eller insatt kapital från släktingar och anhöriga än vad är fallet med företag i
allmänhet. Detta har sin bakgrund i det kulturmönster för företagande som ﬁnns i
många invandrares hemländer men även i det faktiska förhållandet att invandrare i
dagens situation har svårt att få krediter. (SOU 1999.49;145)

Ovanstående citat kan ses som en blandning av strukturella och kulturella förklaringsfaktorer för att förstå ett visst fenomen. Till skillnad
från ett strukturellt perspektiv betonar ett kulturellt perspektiv ofta hur
värderingar, attityder, normer, traditioner och levnadssätt – aspekter
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som samliga brukar falla inom begreppet ”kultur” – inverkar på olika
etniska gruppers företagande. Ur ett kulturellt perspektiv kan exempelvis
invandrares företagande förklaras med att dessa individer kommer från
ett land eller en kultur där småföretag är vanligt förekommande och där
företagande tillskrivs ett stort värde (jmf Najib 1999a). Ett kulturellt
förklaringsperspektiv som endast har fokus på ”etnicitet” och ”kultur”
speciellt från ”hemlandet” kan dock ge missvisande förenklade bilder. En
sådan förklaringsmodell kan riskera dels att låsa fast individer i statiska
kollektiva ”etniska/kulturella mallar”. Dels kan den bakom kulturella förklaringar också osynliggöra strukturella faktorer som diskriminering och
arbetslöshet, faktorer som kan ha tvingat individen till eget företagande
(jmf Wahlbeck 2004). Som indikeras i ovanstående måste företagande
förstås utifrån en sammansmältning av strukturella och kulturella perspektiv. Också merparten forskare menar att förtagande måste förstås
utifrån en bred uppsättning sambandsprocesser. Företagande bör förstås
situationellt och kopplas till en speciﬁk samhällelig kontext. Ett situationellt perspektiv tolkar Collins m ﬂ (1995:22) som:
”Situational explanations emphasise the relationship between cultural and social
characteristics of groups and the circumstances of their arrival and settlement. Some
’ethnic solidarity’ is actually produced by living in a strange environment in the face
of hardship or discrimination, and is not part of a group’s ’cultural baggage’.”

Kultur måste ses som en social konstruktion beroende av tidsliga och rumsliga sociala processer. Den ”kultur” – med förmodad inverkan på eget
företagande – som görs aktuell här, är konstruerad inte bara historiskt
utan också genom det sociala sammanhang som individen vardagligen
beﬁnner sig i. På så sätt kan de möjlighetsstrukturer som individen beﬁnner
sig inom skapa olika kulturella sammanhang och kulturella uttryck, vilka
i sin tur inverkar på företagandet. Därmed blir det viktigt att förbinda
det sociala med det kulturella och förstå dessa aspekter som ömsesidigt
påverkande och relationella. Pnina Werbner (1999) följer denna linje
och skriver: “Cultures of entrepreneurship are not given; they are invented traditions”, vilket innebär att entreprenörskapskulturer skapas och
”uppﬁnns” under villkor som omgärdar och verkar inom en bestämd
social kontext.
Werbner pekar på hur olika socioekonomiska förhållanden kan skapa
förutsättningar för olika gruppkonstellationer på etnisk basis, samt att
sådana sociala nätverk kan generera olika sociokulturella uttryck och
olika former av resurser. Vad gäller företagares resurser kan de utgöras
av både ekonomiska, kulturella, sociala resurser – kollektiva, familjebaserade och individuella. Sådana resurser kan förstås som olika former
av kapital.
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Föreliggande studie lutar sig mot Bourdieus (1977) teoretiska utveckling
av kapitalbegreppet. Förenklat uttryckt relaterar kapitalbegreppet till
resurser och förutsättningar i termer av historisk erfarenhet, sociala
nätverk och ekonomiska tillgångar. Ekonomiskt kapital innefattar just
pengar, ﬁnansiering och lån medan kulturellt kapital innefattar exempelvis
speciﬁk utbildning eller speciﬁka kompetenser och även kunskaper om
handlings- och orienteringsmöjligheter. Socialt kapital innebär tillgångar i
form av förbindelser av olika slag, som släktrelationer, vänskapsband och
personkontakter. De olika kapitalformerna står i relation till varandra:
det kulturella kapitalet kan innebära företagskunskaper, det sociala kapitalet kan bestå av nätverk med exempelvis andra företagare, där i sin tur
kunskaper om marknader och företagskontakter förmedlas. Det sociala
kapitalet kan generera kulturellt kapital och det kulturella och sociala
kapitalet kan i form av företagskunskaper, kompetenser och kontaktnätverk också ge ekonomiska fördelar och därmed skapa ett ekonomiskt
kapital. Vad gäller studiet av unga företagare kommer frågor kring deras
villkor för företagandet att relateras till vilka kapitalformer de besitter;
till exempel i form av sociala, institutionella kontakter, familjerelationer,
utbildning, ﬁnansiering och arbetsmarknadsposition.
Vad utmynnar då ovanstående diskussion i, och vad innebär den för förståelsen av unga företagare med utländsk bakgrund? Kort uttryckt måste
företagande förstås utifrån ett relationellt och situationellt perspektiv, i
vilket såväl kulturella, sociala och strukturella processer gör sig gällande.
Som betonats måste relationen mellan individen och dennes position i
olika strukturella, sociala och kulturella sammanhang tas i beaktande,
inte minst för förståelsen för under vilka omständigheter olika val sker
samt vilka ramar som sätts för företagande. Det övergripande inledande
kapitlet, som syftat till att kontextualisera unga företagares verksamheter,
pekar på hur olika socioekonomiska, institutionella och politiska villkor
och ramar inverkar på företagandet. Det kan gälla processer som det
svenska näringslivets omvandling, det svenska entreprenörskapsklimatet,
tilltron till småföretagande, graden av arbetslöshet, institutionella insatser,
företagande som integrationsverktyg och utbildningssatsningar. Begreppet
mixed embeddedness kan därmed användas som övergripande perspektiv,
då det ger en förståelse som pekar på hur de ungas företagande måste
förstås i relation till vidare samhälleliga och institutionella kontexter
samt även hur lokala, ofta familjebaserade och individuella resurser, görs
aktuella och tillgrips i relation till olika sammanhang. Waldingers och
Aldrichs begrepp opportunity structure (möjlighetsstrukturer) – vilket
delvis ﬁnner likheter med Kloosterman och Raths teorier – är också en
användbar utgångspunkt att inspireras av. Detta begrepp verkar som
bakgrund för att förstå hur samhälleliga ramar inverkar på företagares
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handlingsutrymme samt hur strategier utvecklas i relation till dessa möjlighetsstrukturer genom att olika resurser tillgrips.
Översikten av olika studier och teoretiska perspektiv på eget företagande
visar på behovet av att förankra individens företagande i samhälleliga
processer. Detta är också vad föreliggande studie eftersträvar. Studien anlägger dock främst ett mikroperspektiv (Collins m ﬂ 1995), då företagarnas
egna erfarenheter står i fokus. Samtidigt är ambitionen att knyta/tolka
dessa individers erfarenheter och synpunkter till en vidare samhällelig
utveckling, för att därigenom få förståelse för hur handlingsutrymmet
är avgränsat och beroende av ett socialt strukturellt och institutionellt
sammanhang.
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Den empiriska intervjustudien

Disposition av de empiriska,
intervjubaserade kapitlen
Efter att ha ringat in studiet av unga företagare kontextuellt och teoretiskt
följer studiens empiriska del, i vilken de unga företagarnas villkor och
förhållningssätt behandlas i fem kapitel.
Det första empiriska kapitlet, ”Motiv till att starta eget företag”, leder in
läsaren på frågan varför dessa personer är företagare. Resultatet pekar på
att två tredjedelar av dem relaterar sin företagsstart till det faktum att de
varit arbetslösa innan. Samtidigt som arbetslösheten som motiv förenar
merparten av de unga företagarna, har också ﬂera av dem erfarenheter
av diskriminering på arbetsmarknaden, vilket i sin tur också relateras till
deras beslut att bli egna företagare. I kapitlet reses också frågan varför
dessa individer har blivit just unga företagare. Det belyser hur en stor del
av dem resonerar i termer av att de ”alltid” haft planer och ambitioner
att bli egna företagare. Dock var det olikartade omständigheter som
gjorde att de blev just unga företagare. Med dessa utgångspunkter förs
diskussioner om relationen mellan motiv, motivation och drivkrafter.
Analysen pekar mot att de unga företagarnas motiv till egenföretagande
i stor utsträckning är arbetslöshet. Detta motiv tyck dock ha mindre att
göra med den motivation som dessa individer uppvisar till företagande.
Motivationen kan således ses som en drivkraft sprungen ur olika livsprocesser, erfarenheter och aspirationer och behöver inte alltid följa logiskt på
de motiv som har styrt individen mot företagande. Kapitlet avslutas med
ett avsnitt som problematiserar kategorier såsom ”levebrödsföretagare”
alternativt ”entreprenörer”. Diskussionen pekar mot att begreppen
fungerar mindre bra som kategoriseringsgrund då det senare begreppet
tycks syfta till inre individuella egenskaper såsom självtillit, ﬂexibilitet,
risktagande, medan det tidigare syftar till omkringliggande strukturella
premisser, såsom arbetsmarknadsposition. Svårigheten att kategorisera
utifrån sådana begrepp blir tydlig då de unga företagarna med hänseende till motiv kan förstås som levebrödsföretagare, medan de utifrån
den motivation de uppvisar samt i de termer de beskriver sig själv kan
deﬁnieras som entreprenörer.
Frågan hur de unga företagarna har gått tillväga belyses genom kapitlet
”Familj och vänner – sociala nätverk och förebilder”. Studien visar att
två tredjedelar av dem har någon i familjen som är/har varit företagare.
Nästan samtliga av dessa talar om företagandet inom familjen som en
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resurs i form av vägledning, inspiration och stöd, mentalt och praktiskt.
Samtidigt problematiseras företagande i familjen, i termer av förebilder:
några av de intervjuade känner sig genom familjens företagande tvingade
att följa ett sådant ”arv” och ”hamnar” således i eget företagande. Några
av dem som har företagande inom familjen säger att ett eget företag kan
ses som ett skyddsnät eller ett reservalternativ. Samtidigt uttrycks blandade
känslor inför detta, d v s eget företag tycks ibland vara något som man
egentligen hade velat undvika. Företagandet i familjen problematiseras
även genom att några av de unga företagarna säger att deras fäder inte
hade önskat att deras barn hade följt i deras fotspår. I avsnittet uppmärksammas samtidigt att de unga företagare som är kritiska till ”företagande
i arv” är de som beﬁnner sig inom eller relaterar till föräldragenerationens
eget företagande inom handels- och främst restaurangbranschen. Därmed
kan man möjligen inte tala i termer av att de är kritiska till företagandet
i sig utan att de är kritiska till att företagandet begränsas till vissa branscher såsom restaurangbranschen. Analysen pekar mot att erfarenheter
kan gå i arv och i stor utsträckning påverka karriärsval. Då olika former
av resurser samt förebilder ofta förmedlas över generationsgränser i ett
sammanhang av familjeband, blir det även relevant att se till föräldrarnas
och den äldre generationens företagande för att förstå hur de unga företagarnas erfarenheter och val har formats.
I det tredje empiriska kapitlet, ”Möten på vägen mot eget företagande”,
ligger fokus på frågan om hur de gått tillväga i sina företagsetableringar.
Här belyses de olika myndigheter, samt övriga offentliga och privata
instanser, som de unga mött och haft varierande kontakter med i sitt
företagande. Om deras erfarenheter av det svenska utbildningssystemet
kan bl a sägas att nästan ingen upplever att de genom sin utbildning
har fått praktisk kunskap eller inspiration till att bli egna företagare.
I kapitlet behandlas även hur de unga företagarna säger sig ha upplevt
sina kontakter med Arbetsförmedlingen. Deras utsagor tyder på negativa
erfarenheter av Arbetsförmedlingen, dels vad gäller praktiskt stöd, dels
vad gäller mentalt stöd i form av uppmuntran och positiva attityder till
företagande. Beträffande ﬁnansiering visar det sig att nästan inga av de
unga företagarna har tagit banklån, utan i de ﬂesta fall varit hänvisade
till familj och vänner för att kunna ﬁnansiera sina företag. I kapitlet
fokuseras även på hur de unga företagarna fått information och råd om
eget företagande. Bland annat belyses hur de som varit i kontakt med IFS
är positiva till ett sådant stöd. Kapitlet avhandlar avslutningsvis hur de
unga företagarna upplever bemötandet från omgivningen och hur kategoriseringar på etnisk grund ger avtryck på deras företagande, mentalt
likaväl som praktiskt.
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Kapitlet ”Att vara ung företagare” behandlar hur de intervjuade upplever
sitt företagande, i termer av vilka fördelar respektive nackdelar de upplever med detta. Ansvar och frihet betonas som starka fördelar. Samtidigt
upplevs företagandets villkor ha två sidor: ansvar och frihet räknas även
som nackdelar, då man inte anser sig hinna utnyttja sin frihet eller anser
att ansvaret blir alltför tungt. En fördel med att vara ung företagare sägs
vara att man har mer tid att investera i företaget. Nackdelar kan vara att
man blir negativt bemött, exempelvis att man som ung företagare anses
vara oseriös. De unga företagarna beskriver en företagare bland annat i
termer av fri, oberoende, orädd, ambitiös, kreativ, gott självförtroende
och ansvarsfull och de tycks också identiﬁera sig själva med sådana beskrivningar. En avslutande fråga som reses i kapitlet är vilka reella fördelar
respektive nackdelar ungt företagande kan föra med sig, speciellt på lång
sikt eller vid övergång till anställning.
Frågor hur de unga företagarna förhåller sig till sin framtid och expansionsplaner diskuteras i kapitlet ”Med sikte mot framtiden”. Här framkommer att de även i framtiden ser sig som egna företagare. Merparten
vill att deras företag ska växa och har redan nu visioner och mer eller
mindre utarbetade och realiserade planer på expansion. Många av dem
talar också om framtida internationella expansioner.
Samtliga kapitel sammanfattas och diskuteras slutligen i kapitlet ”Slutdiskussion – Villkor för unga företagare med utländsk bakgrund”. Här
behandlas villkoren för de unga företagarna i ljuset av varför de valt
att bli unga företagare och utifrån hur de har gått tillväga. Attityder till
företagande diskuteras, vad det innebär att vara ung företagare med
utländsk bakgrund samt hur aspekter av etnicitet och ålder inverkar på
företagande.

Presentation av de unga
företagarna i intervjustudien
De empiriska kapitlen bygger på intervjuer med 18 unga företagare med
utländsk bakgrund. I enlighet med studiens syfte har intervjuerna handlat
om de unga företagarnas egna erfarenheter av och attityder till eget företagande. Frågor kring deras motiv, förhållningssätt och villkor i relation
till eget företagande har diskuterats. Mer speciﬁkt berör intervjuerna
tidigare utbildning och arbete, sociala nätverks betydelse, möten med
myndigheter, olika resurser och kapitalformer, framtidsplaner, identiﬁkationsmönster, syn på arbetsmarknadens möjligheter och begränsningar
samt fördelar respektive nackdelar med eget företagande.
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Gruppen av informanter består av 14 killar och 4 tjejer i åldrarna 18–28
år. Ungefär två tredjedelar av informanterna är födda i ett annat land
än Sverige medan en tredjedel av dem är födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar. Spridningen på informanternas respektive föräldrarnas
födelseländer är stor. Informanterna kommer från Eritrea, Iran (2 st),
Chile (2 st), England, Somalia, Tyskland, Syrien (2 st), Bosnien, Kurdistan (kurdiska delen av Turkiet, 2 st), Turkiet (2 st), Grekland, Libanon
och Pakistan.
Enskild ﬁrma dominerar som företagsform då 12 av företagarna har en
sådan. De ﬂesta arbetar ensamma i sina företag utan några anställda.
Fem av företagarna delar företaget med en eller ﬂera kompanjoner och
driver handelsbolag. Elva av företagarna arbetar heltid i företaget, och
har detta som enda försörjningskälla. En tredjedel av företagarna har
således andra sysslor också, såsom deltidsanställning eller studier. Två
av informanterna arbetar överhuvudtaget inte i företaget längre utan är
bara registrerade ”på papper” i detta skede. Fyra av dem har haft andra
verksamheter tidigare, inom samma bransch. Tiden som egen företagare
varierar: ett fåtal har varit företagare under många år, ofta med olika
verksamheter, medan majoriteten av informanterna varit företagare
mindre än 2–3 år. Branschmässigt fördelar sig företagen som följer:
Restaurang (4 st), Tjänster (4 st; körlärare, inredningsdesigner, frisörska,
redovisningskonsult), Bygg-Hantverk (2 st), Jordbruk (1 st), Data-IT
(4 st), Handel (3 st, import, tobaksaffär).
För att få en något bättre förståelse för de unga företagare som i föreliggande studie delar med sig av sina erfarenheter, ﬁnns en utförligare
presentation av var och en av att läsa i Appendix, Bilaga 1. Samtliga namn
på företagarna är anonymiserade, så även företagsnamnen.
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Motiv till att starta eget företag

Tidigare kapitel visar på en näringslivspolitisk, samhällelig, marknadssamt attitydmässig förändring av synen på företagande. Dagens ungdomar
ses här självklart som viktiga aktörer. Nutek skriver:
“Dagens unga människor ska skapa morgondagens affärer och driva företaget Sverige,
kanske under helt andra betingelser än dem vi ser idag. Det är hos dem vi ska gjuta
framtidstro och dem vi ska försöka att få delaktiga i de investeringar vi gör för framtiden. Därför är det viktigt att bejaka deras initiativkraft och vilja att förändra, och
att ge dem ett bra stöd när de bygger sin framtid som vuxna. Samtidigt är ungdomar
en av de grupper som har drabbats hårdast av statens budgetsaneringar under 90talet. Ungdomar är t ex den grupp som har haft den kraftigaste sänkningen av sin
disponibla inkomst under det senaste decenniet.” (Nutek, 2000:23)

Uttalandet visar på en samhällelig attitydförändring och en ökad tilltro
till småföretagande för tillväxt och sysselsättning. Samtidigt visar det på
de arbetsmarknadsvillkor, en hög ungdomsarbetslöshet, som måste tas i
beaktande för att förstå ungt företagande. Uttalandet är också ett tecken
på att unga företagare måste förstås i ett sammanhang av sociala, ekonomiska, politiska, institutionella krafter (Kloosterman och Rath 2001a,
2001b). I följande kapitel diskuteras de unga företagarnas motiv till eget
företagande. I detta kapitel reses frågor kring vad det kan innebära att
majoriteten av de unga företagarna varit arbetslösa innan de startat sitt
företag. Kan man exempelvis tala om att de har ”valt” att bli egna företagare eller har arbetsmarknadssituationen tvingat dem till detta val?
Analysen pekar mot att de unga företagarnas val måste ses i relation till
arbetsmarknadsmekanismer. Som ett av avsnitten visar måste hänsyn även
tas till etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. I kapitlet belyses även
hur de unga företagarna diskuterar om motivation till eget företagande:
analysen pekar mot att man måste skilja de unga företagarnas motiv från
den motivation de beskriver sig ha till företagandet. I anslutning till en
sådan diskussion problematiseras även kategoriseringarna ”levebrödsföretagare” och ”entreprenör”.

Arbetslöshet som gemensam nämnare
Najib (1999a:48) menar att idén om ett starkt nyföretagande som lösning på arbetslösheten bland ungdomar inte är alldeles orealistisk, med
tanke på att var femte invandrareföretagare är yngre än 35 år. Ungdomar
(18–24 år) samt invandrare är arbetsmarknadsmässigt utsatta grupper
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(AMS 2004). Mellan år 2001 och år 2004 har arbetsmarknadsläget för
ungdomar (16–24) år kraftigt försämrats. Bland 16–19-åringar har de
fast anställda minskat med 44 procent (70 000 personer) sedan 1990, och
bland 20–24-åringar med 53 procent (195 000 personer) (SOU 2003:92).
År 2001 var antalet ungdomar i öppen arbetslöshet och i arbetsmarknadspolitiska program 55 000, och under första halvåret 2004 hade antalet
stigit till 73 000. I regeringens ungdomspolitiska proposition skriver man
att antalet ungdomar i öppen arbetslöshet och i program är oacceptabelt högt, och att det ﬁnns en stor grupp ungdomar som har betydliga
svårigheter att etablera sig i arbetslivet (prop. 2004/05:2; s.89). Ungdomsarbetslösheten (ungdomar 16–24 år) uppgick i december 2004 till
11,8 procent av arbetskraften (SCB 2004). Samtidigt visar också studier
som tagit etnisk bakgrund i beaktande att arbetslösheten är högre för
ungdomar med utländsk bakgrund (se t ex Vilhelmsson 2002). Sysselsättningsgraden för ungdomar (18–25 år) med utländsk bakgrund var
år 2002 40,3 procent medan sysselsättningsgraden för ungdomar med
svensk bakgrund var 57,1 procent (Integrationsverket 2005b).
Denna statistik visar tydligt på stora skillnader i ungdomars sysselsättningsgrad. Möjligtvis kan eget företag bland unga bland annat ses i
ljuset av denna ungdomsarbetslöshet. Liksom Najib (1999:48) menar
att nyföretagande eventuellt kan ses som en lösning på ungdomsarbetslösheten, kan även Nuteks uttalande i föregående avsnitt tolkas i den
riktningen; ungdomar är framtidens företagare samtidigt som de också
påpekas vara den grupp som har drabbats hårdast inkomstmässigt av
statens budgetsaneringar. Det kan tolkas som att eget företagande också
här kan kopplas till hopp om minskad ungdomsarbetslöshet och högre
inkomster för ungdomar. Även i den ungdomspolitiska propositionen skrivs
att det inte kan ses som en självklarhet för dagens ungdomsgeneration
att gå in på en redan beﬁntlig arbetsmarknad. Detta innebär att dagens
ungdomar i högre utsträckning måste kunna skapa sina egna jobb och
att de ska uppmuntras att ta vara på möjligheter som kan leda till nya
företag (prop 1998/99:115).
Ovanstående korta nedslag i dagens ungdomsarbetslöshet samt signaler
om dess eventuella relation till ”ungt företagande” syftar till att ge en
kontext till det sociala sammanhang de unga företagarna beﬁnner sig i.
Vad gäller relationen mellan arbetslöshet och eget företag visar intervjuerna
med de unga företagarna i föreliggande studie på en delad erfarenhet av
arbetslöshet. Nio stycken av de unga företagarna har varit öppet arbetslösa
innan företagsstarten. Said och Rodrigo har/har haft ett arbete innan,
men inom en bransch som de inte har valt och som inte är inom deras
utbildningsområde, och de talar i den meningen om arbetslöshet som ett
motiv. Edins och Milads företagande har föregåtts av universitetsstudier
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och de har startat företag direkt efter studierna/under studietiden för att
de annars antog att de skulle mötas av arbetslöshet som nyutexaminerade
akademiker. Endast fem av de unga företagarna i föreliggande studie har
inte varit arbetslösa före företagsstarten. De unga företagare som inte har
gått till eget företag från arbetslöshet är: Omed som direkt efter lumpen
köpte sin egen kiosk Antonio som redan under gymnasietiden startade sitt
eget företag och arbetar parallellt med studierna och företaget, Nazneen
som startade företag direkt efter gymnasiet och nu driver det parallellt
med sina universitetsstudier, Ahmet som hade ett arbete på ett bageri men
som ”tröttnade på att arbeta för någon annan och vill starta eget” och
därmed startade catering och café, Nergiz som arbetade som frisörska
innan hon beslutade sig för att starta sin egen salong.
Då 13 av de 18 företagarnas företagsstart har föregåtts av arbetslöshet
blir detta en ytterst viktig faktor att diskutera. I detta avsnitt får vi följa
hur företagarna resonerar kring motiven samt erfarenheterna som ligger bakom deras beslut att bli sina egna. ”Motiv” förstås här synonymt
med ”skäl/anledning/orsak”. I senare avsnitt i kapitlet följer en vidare
diskussion om skillnaden mellan ”motiv” och motivation, där motivation
förstås som synonymt med ”drivkraft/intresse/vilja”.
Tahir är en av de företagare som ser arbetslösheten som det tyngsta motivet till att bli egen företagare. Tahir är 27 år och har varit egen företagare sedan han var 23 år. Idag äger han ett gatukök samt en restaurang
tillsammans med en kompanjon. Han berättar att beslutet att starta eget
företag föregåtts av uppsägning från två arbeten, vilket ledde till att han
blev ”less på att bollas runt” och valde att ta frågan om försörjning i
egna händer:
På gymnasiet läste jag samhälle och ekonomiprogrammet och efter gymnasiet gick
jag komvux och sen började jag att tröttna. Egentligen hade jag tänkt plugga vidare
men…jag började leta jobb, började vid Posten, jobbade där några månader, sen
började jag på Eriksson, jag gjorde nätverk till mobiltelefoner, såna burkar. Sen var
det slut på Eriksson och jag började jobba på XXX. Jag jobbade ett år och sen blev
jag ansvarig för produkterna och jag utvecklades ganska bra i företaget. Men sen
plötsligt stängde dom också. Och jag tänkte att ’det går inte så här, jag måste göra
nåt eget’ och då köpte jag ett gatukök och började jobba där och nu har vi köpt en
restaurang ute i XXXX.
X: Det första gatuköket du köpte, ville du starta eller sökte du jobb?
Tahir: När jag inte kunde jobba på XXX, där jag var nöjd med jobbet och trivdes,
och det var samma på Eriksson, men när båda jobben tog slut tänkte jag ’jag orkar
inte bollas längre fram och tillbaka’. Och sen kom den här möjligheten, min kompis
som nu är min kompanjon, han var också arbetslös, och det var ju jag också, vi sökte
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båda jobb och jobb och det var svårt. Jag kunde kanske ha fått jobba i Posten men
jag såg ingen framtid där, det är därför som jag har startat eget företag.

Man kan tolka det som att Tahir har en misstro till arbetsmarknaden och
därmed väljer eget företag med förhoppning att på så sätt kunna trygga
och ha mer kontroll över sin framtida försörjning. På frågan om han
hade någon tidigare erfarenhet av företagande hänvisar han till faderns
tidigare företagande:
Min pappa har jobbat här i 30 år och han har haft restauranger och gatukök, men då
var jag i Turkiet och jag jobbade inte med honom. Men sen när jag kom hit till Sverige
förlorade jag min pappa, han dog för sju år sen och efter XXX började jag jobba på
gatuköket för att få extra pengar, för att jag var arbetslös, jag jobbade 6 månader
innan jag startade eget. Jag lärde mig pappersgrejer och efter ett år kunde vi allt. Men
man ska våga lite grann också, det var inte så svårt med gatuköksbranschen heller,
men jag hade ingen andra chans, jag tänkte satsa och våga och det gick bra allt, och
nu har vi ett ställe till. Så vi får se hur det går i framtiden, just nu går det bra.

Tahirs motiv till eget företagande är som sagt inte unik. Mer än två
tredjedelar av dem vi möter i studien har en sak gemensam: de delar
en tidigare erfarenhet av arbetslöshet och ser denna i stor utsträckning
som en anledning och ett motiv till att starta eget företag. Deras tidigare
erfarenheter och kontakter med arbetsmarknaden skiljer sig dock åt, de
har olika livsöden, skilda tidigare arbets- och utbildningserfarenheter och
kompetenser, olikartade resurser, olika ambitioner med sitt företagande,
olikartade drivkrafter samt identiﬁerar sig i olika stor utsträckning som
egna företagare. I Tahirs fall handlar det om att ha erfarenheter i familjen, genom faderns företagande i samma bransch, en misstro gentemot
arbetsmarknaden samt en ambition och motivation att ordna och säkra
sin egen framtid.
Att nästan alla de unga företagarna delar erfarenheter av arbetslöshet,
innebär som sagt inte självklart några likheter i övrigt. Olika utbildningsnivåer, skilda former av socialt kapital och varierande tidigare arbetserfarenhet är några av de faktorer som på olika sätt inverkar på valet
att bli företagare och lokaliseringen till en speciﬁk bransch. Exempelvis
Milad, som driver redovisningsbyrå och är utbildad civilekonom, visste
att arbetsmarknaden för civilekonomier var ”dyster” – samtidigt som
han hade resurser inom eget företagande genom familjen. Rosita har en
kandidatexamen, men när hennes man hade svårigheter att etablera sig
på arbetsmarknaden bestämde de sig för att starta ett eget företag inom
bygg/hantverksbranschen. Rosita sköter det administrativa arbetet samt
kundkontakterna, medan maken Pedro sköter det praktiska arbetet.
Nabil började med eget företag, en tobaksaffär, när han var 18 år. Han
hade hoppat av gymnasiet, och istället för att gå arbetslös eller jobba
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för någon annan började han jobba i sin fars tobaksaffär. Efter ett år
investerade hans far i en egen verksamhet till honom. Nabil säger att
det var ett naturligt val för honom att börja inom samma bransch som
fadern, det var det han kunde bäst då han hade jobbat i sin fars företag
på helgerna sedan han var 13 år. Idag, 5 år senare, har han en större
tobaksaffär tillsammans med en kompanjon.
Bhrane har nyligen startat egen traﬁkskola. Att bli företagare har han
alltid haft i bakhuvudet, som han själv uttrycker det, men att det skulle
bli just en traﬁkskola var mer beroende av yttre omständigheter och
”slumpen”. Bhrane är utbildad trätekniker från gymnasiet och arbetade
inom träindustrin i Småland, men bestämde sig för att ﬂytta till Stockholm med sin familj. Hans tidigare chef ordnade honom ett jobb på en
ﬂyttﬁrma i Stockholm, men Bhrane trivdes inte med jobbet. Därefter ﬁck
han jobb på en monteringsﬁrma, men då han skadade knäet kunde han
inte fortsätta det arbetet. Firma kunde inte erbjuda honom någon annan
sysselsättning, och gick slutligen också i konkurs. Utifrån den situationen
vände Bhrane sig till Försäkringskassan i hopp om att de skulle kunna
hjälpa honom med arbete eller omskolning. Försäkringskassan kunde
inte hjälpa honom, och han blev efter sjukskrivningen arbetslös. Han
sökte jobb inom alla möjliga branscher men utan att få något. Han var
besviken på att han inte ﬁck jobb, trots att han sökte arbeten som han
egentligen var överkvaliﬁcerad för. Efter en lång tid av fruktlöst arbetssökande började han fundera på att starta eget, ett alternativ som han
hela tiden haft i bakhuvudet. Han började leta caféer och andra verksamheter som var till salu och i sina kontakter med Arbetsförmedlingen
(AF) påtalade han att han ville starta eget företag. Reaktionerna från AF
var dock negativa. De rådde honom att fortsätta söka arbete, då de ansåg
att han hade för bra utbildning och arbetserfarenheter för att starta eget
företag. De meddelade även redan i detta skede att han hade minimala
chanser att få starta-eget-bidrag. Efter en lång period av arbetssökande
säger Bhrane att han inte klarade att vara arbetslös längre, utan hade
bestämt sig för att något måste ske. Han bestämde sig för att utbilda sig
till traﬁklärare med ambitionen att starta egen traﬁkskola. Han berättar
om sina kontakter med AF och hur han tillslut kom till beslutet kom att
bli just traﬁklärare:
Med AF, först och främst hade jag handläggare och sen kom två personer som skulle
hjälpa mej att hitta jobb, men då hade jag redan bestämt mig att jag skulle inte vara
arbetslös längre, jag skulle börja utbilda mig istället och jag hade intresse att börja
jobba som traﬁklärare. Det här intresset kom medan jag var sjukskriven och då hjälpte
jag en kusin med att hon skulle ta körkortet, och hon trivdes bra med mig, jag var
lugn och hon trivdes och vi började diskutera och jag tänkte att det skulle vara trevligt
att börja jobba som traﬁklärare och jag hade de tankarna och så kände jag en kille
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som också kom från Eritrea som läste till det, så jag tog reda på utbildningar, det
fanns i fyra olika orter./…/Jag kom in på utbildningen, utbildningen var på ett och
ett halvt år med 20 veckors utbildning och jag tog CSN till det. Jag trivdes ganska
bra och satsade på det så det gick bra. /…/ Min tanke är också att inom traﬁklärare,
att många från Eritrea kommer hit, det är många ﬂyktingar här och dom som har
körkort från andra länder, då får dom bara ha det i ett år och sen så måste dom ta
om körkortet. Speciellt många kvinnor som inte vågar p g a språket och på grund
av språksvårigheter dom tar inget körkort. Och min tanke är att speciellt dom ska
kunna vända sig till mig och jag vet att det inte är många från Eritrea som är traﬁklärare här i Sverige.

För att förändra sin situation agerar Bhrane, han börjar studera till traﬁklärare för att sedan kunna starta egen traﬁkskola. Utifrån ett begränsat
handlingsutrymme där han upplevt att hans tidigare kompetenser inte
tillåtits komma till användning, väljer han utifrån intresse och personliga
resurser att ändra sitt agerande. I hans företagsidé – att vända sig till en
eritreansk kundkrets – blir språket ett viktigt kapital, och kan tolkas som
en etnisk resurs.
Liksom Bhrane ser också Birte och Massoud arbetslösheten som ett motiv.
Birte säger att arbetslösheten för henne var en form av kick i riktning mot
att våga satsa på eget företagande. Hon berättar också: ”Jag tror att det
är en sån här frustration som man får och i denna frustration uppstår
en sån här kraft på nåt sätt, att man vill bevisa att man kan nånting.”
Massoud beskriver sin situation: ”Jag sökte hela tiden jobb men jag ﬁck
inget napp, det var helt omöjligt, så jag startade upp mitt eget företag då
i ren ilska och jag orkade inte sitta hemma.” Vad som förenar dessa tre
företagare är att de, förutom en gemensam erfarenhet av arbetslöshet,
också beskriver en kraft och reaktion som innebär att de med egen styrka
vill ta sig ur tillståndet, och eget företagande blir då effekten av detta.
Då merparten av företagsetableringarna har ett starkt samband med att
ungdomarna tidigare var arbetslösa kan man med rätta resa frågan om
huruvida dessa individer har valt att bli egna företagare. Är eget företagande för dem ett aktivt val, eller har de sett detta som ett alternativ
och en enda utväg bort från arbetslöshet och till egen försörjning? En
diskussion kring individens val och valfrihet måste problematiseras utifrån det faktum att val och valfrihet är kontextbundet. Därmed måste
individers agerande även förstås utifrån ett samhälleligt sammanhang
där såväl ålder, socioekonomisk position, etnicitet och kön sätter ramar
för individens handlingsutrymme. Det sociala sammanhang som omgärdar de unga företagarna är bland annat en arbetsmarknad med hög
ungdomsarbetslöshet, samt en än högre arbetslöshet för personer med
utländsk bakgrund.
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Nästan alla de unga företagarna hade sökt arbete innan de beslöt sig för
att starta eget företag, och arbetslöshet som motiv uttrycks tydligt av
dem. Ungdomarnas valmöjligheter har således varit begränsade av ramar
satta av arbetsmarknaden men trots ett begränsat handlingsutrymme
har de valt eget företagande istället för exempelvis socialbidrag, fortsatt
arbetslöshet, vidare studier, omskolning eller praktik. Även om handlingsutrymmet är begränsat, kan man alltså diskutera i termer av ett val
– men ett val utifrån begränsade valmöjligheter. Eget företagande kanske
inte var deras förstahandsval, men möjligtvis deras andrahandsval. Att
säga att de har tvingats in i eget företagande som följd av arbetslöshet är
att förenkla processen och att förminska deras individuella kompetenser
och agens, då de hade kunnat välja andra utvägar än eget företagande.
Därmed är det, utifrån den kunskap som deras erfarenheter ger oss,
angeläget att problematisera talet om unga företagare och ”valet att bli
företagare”. Valet till egen företagare måste således ses i relation till vilka
andra valmöjligheter som i sammanhanget antas stå till buds. Ett sådant
”relationellt” perspektiv på eget företagande tydliggörs i Michaels fall,
som menar att företaget var hans ”plan B”:
Jag började seriöst att fundera på min egen ﬁrma i början av 2004, då bestämde jag
mig att satsa som egen företagare, för vid den tiden hade jag försökt varje möjlighet
och utmattat mig själv i sökandet efter ett arbete. När jag hade kontaktat alla företag
och dom inte anställer någon så började jag att tänka på plan B, ett eget företag.

Michael, som är dataprogrammerare, hade vid tidpunkten för sin företagsstart ett deltidsjobb på ett hotell, men räknade sig ändå som arbetslös
då arbetet inte motsvarade hans utbildning och inte var på heltid. Viktigt
att betona är att eget företag här ses som plan B. Även Bhrane valde att
agera utifrån det begränsade utrymme han upplevde sig ha. Bhrane är
den enda som har valt att skola om sig för att därefter kunna starta eget
företag. Det bör noteras att han valde att utbilda sig till just traﬁklärare,
ett led i att han skulle kunna etablera sig som egen företagare. Tahir säger
att han var less på att bollas runt på olika osäkra anställningar. Kanske
hade han kunnat få jobb på Posten, men har var trött på sin osäkra tillvaro. Därmed bestämde han sig att starta eget företag, återigen för att
undvika arbetslöshet, men också för att få satsa och bestämma över sin
egen framtid.
Efter att ha fått en inledande inblick i bland annat Bhranes, Michaels och
Tahirs väg till egen företagare blir det synligt hur olikartade bakgrundsfaktorer som möjliggjort detta alternativ för dem och hur valet av eget
företag måste ställas i relation till andra ”valbara/icke valbara” alternativ.
Som tidigare sagts, även om de unga företagarnas handlingsutrymme varit
begränsat på grund av svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, kan
man i ungdomarnas utsagor studera olikartade möjlighetsstrukturer och
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individuella resurser som har möjliggjort deras väg till egenföretagare.
Berättelserna om dessa vägar till eget företagande tar till synes sin början
i ”arbetslösheten” som motiv, men vid en närmare granskning är det
olikartade processer som omgärdar de personer det handlar om. Utifrån
ett begränsat handlingsutrymme på den reguljära arbetsmarknaden har
vägen till egenföretagande tett sig olika.
I de följande kapitlen kommer vi att följa de unga företagarna genom
deras tidigare erfarenheter och nuvarande livssituation som egna företagare. Fokus ligger på deras sociala nätverk, ekonomiska, kulturella och
sociala kapital, olika myndigheter och offentliga samt privata instanser
på vägen till företagandet, deras framtidsplaner samt på deras vardag
som företagare. På samma sätt som ett rumsligt perspektiv, d v s att
kontextualisera deras agerande och handlingsutrymme i en samhällelig
kontext, är även ett tidsligt perspektiv av vikt. En tidsdimension innebär
att inte enbart se till perioden för själva företagsstarten, händelsen i sig,
utan att även se till individens tidigare livshistoria och förhållande till
sin framtid. Valet att bli företagare och själva företagandet måste i sig
förstås som en process. Utifrån ett sådant tidsperspektiv blir det även
viktigt att belysa att de är just unga företagare och därmed uppmärksamma åldersdimensionen i termer av hur man ser på sin situation idag,
relaterat till sin levnadshistoria och sin framtid. På samma sätt som man
talar om att kön, etnicitet och socioekonomisk position sätter ramar för
individens handlingsutrymme och kan relateras till olika kapitalformer
blir det viktigt att uppmärksamma åldersaspekten – att dessa företagare
”är” och uttalar sig som unga företagare. Till ”ålder” bör bl a de olika
formerna av kapital/resurser relateras, såsom förtroende som socialt
kapital liksom ﬁnansiering som ekonomiskt kapital.

Eget företag som alternativ till
diskriminering på arbetsmarknaden
Flertalet av de unga företagarna säger att de inte har någon tilltro till
arbetsmarknaden, och att de därför bara har sig själva att lita till. De
tycks mena att ens egen lycka beror på en själv och att man inte kan sitta
och vänta på att någon ska servera en jobben. Några av dem har en än
mer negativ erfarenhet och upplevelse av arbetsmarknaden och säger att
det handlar om diskriminering. Deras eget företagande kan delvis, även
enligt dem själva, förstås i ljuset av sådana exkluderingsmekanismer.
Forskning pekar på att personer med utländsk bakgrund möter barriärer på arbetsmarknaden, vilket gör att de har svårare att etablera sig på
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arbetsmarknaden och att få ett arbete som motsvarar deras kompetensnivå och utbildning. Vad gäller ungas etablering på arbetsmarknaden
visar statistiskt orienterade studier att ungdomar med utländsk bakgrund
har svårare att få arbete (se t ex Vilhelmsson 2002). Diskriminering
kan ses som en förklaring till att personer med utländsk bakgrund har
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden (Ds 2000:49, Ekberg 1997,
Vilhelmsson 2002). I en intervjustudie om arbetsmarknadschanser för
ungdomar med utländsk bakgrund, genomförd av Woukko Knocke
och Fredrik Hertzberg (2000), betonas förekomsten av diskriminering.
I studien ansåg alla de ungdomar som berörde frågan också att etnisk
diskriminering förekommer och är ett reellt problem i dagens samhälle.
Ingen betvivlade att etnisk diskriminering är en realitet på den svenska
arbetsmarknaden. Paulina de los Reyes och Mats Wingborg (2002) har
i en kunskapsöversikt kartlagt forskningsresultat om förekomsten av
diskriminering och vill med sin rapport också visa att diskriminering
idag är en integrerad del av det svenska samhället. Bland annat påpekar
forskarna att diskrimineringshypotesen får ytterligare stöd vid statistiska
jämförelser av arbetsmarknadssituationen mellan ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar vilkas bägge föräldrar är födda i Sverige.
Därtill ﬁnns det indikationer på att utländska efternamn, mörk hud och hårfärg, religion
och klädval utgör mer eller mindre etablerade utsorteringsgrunder på arbetsmarknaden. Dessa forskningsresultat visar att diskrimineringen inte längre kan betraktas
som isolerade företeelser eller som en restpost när arbetsmarknadens imperfektioner
analyseras. (de los Reyes & Wingborg 2002)

Etnisk diskriminering är en realitet i dagens samhälle och därmed en
vardaglig verklighet för många individer (de los Reyes & Wingborg
2002). Najib skriver att många invandrare tvingas starta eget på grund
av arbetslöshet eller på grund av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden (Najib1999:53). Erfarenheter av diskriminering och strategier
i reaktion mot sådana mekanismer blir också tydliga bland många av
de unga företagarna. Bhrane är en av dem som säger att han alltid har
haft i bakhuvudet att bli egen företagare, och det faktum att han blev
just traﬁklärare berodde på yttre omständigheter. När han blir tillfrågad
om vad som är attraktivt med att vara egen företagare, svarar han att
egentligen sökte han jobb men ﬁck hela tiden beskedet ”nej tack”. Det
var jobbigt eftersom han tyckte att han var kvaliﬁcerad för de jobb han
sökte, ofta överkvaliﬁcerad. Han säger också att han upplever att det
är svårare för invandrare och mörkhyade personer att få ett jobb, det
spelar ingen roll om man har vad som krävs, då ”bara namnet räcker”
för att man ska bli bortsorterad. På frågan om huruvida han hade blivit
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företagare även om han hade fått ett arbete återkommer tankarna om
diskriminering. Bhrane svarar:
Aaa, till slut hade jag nog blivit egen företagare, för det är min tanke och jag har som
intresse att bli det, det hade jag ändå gjort på nåt sätt, men kanske inte just traﬁklärare. Men på nåt sätt så har jag som mål att bli företagare. Men nu blev det på det
här sättet, eftersom jag tog utbildning, så nu kan jag jobba som traﬁklärare och som
egen företagare. Man får bestämma tiderna och det är ingen som bestämmer över en
och om jag är egen företagare då behöver jag inte söka jobb och då behöver jag inte
dom här tankarna såhär ’jaa, det är på grund av mitt namn, min hudfärg som jag
inte får arbete’, då försvinner dom tankarna.

Genom egna erfarenheter sammankopplar Bhrane arbetslöshet, diskriminering samt eget företagande och relaterar detta till mönster han ser
i sin omgivning och i samhället. Han ställer frågan varför så många invandrare startar eget och besvarar själv frågan:
Många invandrare som startar eget, varför gör dom det och på vilket sätt? Många
tycker såhär, många gör det för att dom inte får arbete på nåt annat sätt, det spelar
ingen roll om jag är, om jag har klarat skolan eller klarat universitetet i mitt land såhär,
om jag är doktor eller så, jag kommer hit och får kanske jobb med taxi eller vad som
helst, det jobb som jag får det är inte det jobb som jag är utbildad till. Så då tänker
man att det kanske är bäst att starta eget. Så man startar eget kanske inte genom den
utbildning som man har, utan mer så att man känner sig trygg. Det är trygghet och
på så sätt kan man hjälpa sina familjer att vara med i företaget och att bygga upp det
och familjen blir trygg. Jag tror att det är största anledningen att invandrare startar
företag, men det är klart att det ﬁnns många som gör det av intresse.

Bhrane tolkar det alltså som att många invandrare startar eget företag
för att de inte kan få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, vare
sig de är högutbildade eller inte. Said är också en av de företagare som
säger att han alltid vetat att han ska bli företagare någon gång i sitt liv.
Att han blev det just nu, en ung företagare, förklarar han med strukturella
hinder. Liksom Bhrane pekar Said på hur invandrare tycks stängas ute
från den svenska arbetsmarknaden:
Jag har alltid velat stå på min egen fot, och jag vet att det är lite svårt i Sverige, även
om man utbildar sig i Sverige och har svensk utbildning, så det är svårt att komma
in på arbetsmarknaden. Jag har den bilden, att vad kan jag göra även om jag har
utbildning i Sverige, har bott i Sverige och har kunskap och sen fortfarande inte har
jobb. Jag märker det att det ﬁnns många unga invandrare som jag känner som har
bott i Sverige och läst all utbildning och dom har inte jobb. Det andra som man ser
är att det är många vuxna invandrare som har väldigt höga utbildningar som inte
kan använda deras utbildning på den svenska marknaden. Och det är därför som
jag tänkte att det är bättre att man startar egen verksamhet, då kan man försörja sig
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själv, istället för att man väntar på marknaden som bara säger att ’du kan inte det
och du har inte rätt sätt’. Det är negativt, jag har sett lite negativt händelser på den
svenska marknaden, så därför tänkte jag starta eget.

Said relaterar sitt företagande till dagens arbetsmarknadssituation för
invandrare. Han säger att han kanske istället hade satsat på utbildning
och i ett senare skede av livet blivit egen företagare – om situationen sett
annorlunda ut:
Om det hade sett annorlunda ut så hade jag kunnat börja min utbildning och sen
jobba inom det. Om det hade varit lite annorlunda på arbetsmarknaden och den hade
tagit emot oss som är unga och invandrare, då kanske jag hade tänkt lite annorlunda,
då hade jag inte behövt starta nåt företag nu, först hade jag behövt jobba lite mer,
för att få mer erfarenhet och vänta tills marknaden är bättre, och sen kanske starta
företag. Men jag har alltid velat starta företag, oavsett hur marknaden ser ut men den
negativa bilden som ﬁnns av svensk marknad, då är det bättre att börja med företag
nu istället för att vänta istället och gå arbetslös. Då är det bättre att försörja sig själv
istället för att fastna på bidragsberoende.

Samtidigt betonar Said att om Sverige inte erbjuder något tillbaka kommer han att etablera sig som företagare i något annat land och lämna
Sverige. Det kan tolkas som att Sverige inte är den enda arenan för Said,
och att sådana orienteringar från hans sida kan förstås i ljuset av den
exkludering han upplever:
Hinder kommer många, många kommer att försöka att hindra oss men det ﬁnns jättestora möjligheter, man ska aldrig tappa hoppet, man ska bara gå framåt. Så länge
man går, man försöker. Det spelar ingen roll om det ﬁnns många negativa saker och
påtryckningar, man bara fortsätter. Det är det enda man kan göra. Och jag säger
alltid till mig själv, att det är inte bara ett liv i Sverige, det ﬁnns ett annat liv också,
det ﬁnns andra länder som man kan gå till och bygga upp nåt i, så det spelar ingen
roll för mej, jag vill bara inte att mitt liv bara ska vara i Sverige, för att om Sverige
inte kommer att erbjuda nånting som jag vill ha, eller om Sverige inte ger nånting
tillbaka, om dom inte vill ha oss här, jag skiter i det och går nån annanstans. Det
är min enda väg, jag är ung, jag har mycket kvar, så jag går till nåt annat land och
startar något där.

Tankar om och erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden, vilka tyder
på etnisk diskriminering, betonas av Bhrane och Said. Också Edin och
Rosita delar delvis dessa tankar. Edin säger att han tidigare inte hade
tänkt i termer att han skulle möta diskriminering. Under sin studietid
hade han sett sig som en bland alla andra i universitetsvärlden, då merparten av dem han umgicks med hade svensk bakgrund. Men när han
nu är ute på arbetsmarknaden och söker jobb, säger han att han förstår
hur privilegierad han var som student. Nu har han börjat upptäcka att
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det faktiskt förekommer diskriminering, vilket gör att han kan ha sämre
arbetsmarknadschanser på grund av sitt ursprung. Denna insikt är något
som upprör honom. Han ser företaget delvis som ett medel för att göra
sig oberoende av en eventuellt diskriminerande arbetsmarknad:
Jag kommer aldrig att vara nåt offer i något sammanhang. Om jag stöter på ett
problem så löser jag det, om det är diskriminering och jag inte får ett jobb så startar
jag mitt eget företag och behöver ingen anställning. För att jag har så mycket kompetens att jag vet vad marknaden behöver. Så egentligen är jag oberoende, jag är inte
beroende av någon. Jag kommer att söka jobb men om dom tackar nej för att jag är
invandrare så är det deras förlust, det är dom som förlorar på att inte anställa mig.
Jag kommer att lyckas, det vet jag. Jag bygger upp mitt företag sakta men i slutändan
kommer jag att vara framgångsrik och då kommer företagen att komma till mig, och
då är jag dyr.

För både Edin, Rosita, Said och Bhrane tycks företagandet delvis kunna
förstås som en strategi att kringgå en diskriminerande arbetsmarknad. Alla
visar också genom sina berättelser på en individuell styrka, en handlingskraft, och på en tro på sig själva att de kommer att lyckas, en kraft som
kanaliseras i det egna företagandet. Tahir har erfarenheter från arbete med
ungdomsverksamhet i en lokal förening och från sociala kontakter med
andra turkiska ungdomar. Han talar om erfarenheter av diskriminering
och hur detta i sin tur kan relateras till eget företagande:
Många tycker att det är onödigt att plugga vidare, dom säger att ’vi heter inte typ
Stefan eller Fredrik så det är svårt att hitta jobb även om man har pluggat vidare.
Det är bättre att hamna i arbetslivet redan nu’. Men det är fel, för är man utbildad
då kan man hitta jobb./…/ Det är press från familjen också, om deras pappa jobbar
i egen restaurang, då vill han att sonen ska börja jobba i hans restaurang efter gymnasiet, han ska få ta över, det pratas om det inom familjen, och då fastnar det i deras
huvud, så efter gymnasiet så tänker dom att ’jag har ju jobb’, och sen tror dom att
det är svårt att hitta jobb i Sverige för invandrare.

Tahir berättar att en sådan inställning är utbredd hos många ungdomar
med turkisk bakgrund: eget företag kan vara ett sätt att kringgå tankar
om och erfarenheter av att som invandrare inte få arbete. Själv tror dock
Tahir att det går att få jobb om man är kunnig och välutbildad, och han
hoppas att ﬂer turkiska ungdomar ska satsa på högre studier.
Några av de unga företagarna i föreliggande studie har således inte bara
erfarenheter av arbetslöshet, utan också erfarenheter av och tankar om
diskriminering. Detta sammanfaller med Integrationsverkets studie (2004)
där ungdomar med utländsk bakgrund intervjuats och de ﬂesta också
har gett uttryck för en oro vad gäller arbetsmarknaden. Att människor
med utländsk bakgrund måste kämpa dubbelt så hårt för att nå sina mål,
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förefaller exempelvis vara en allmän ”sanning” bland de unga i studien.
(Integrationsverket 2004: 219) Generellt tror de det är svårare att göra
karriär om man har utländsk bakgrund. Samtliga av ungdomarna i Integrationsverkets studie säger sig tro att diskriminering förekommer på
arbetsmarknaden. Många av dem menar att det är svårt för dem att få
ett arbete som motsvarar deras kompetens. Ungdomarna är överens om
att fördomar är det absolut största hindret för att människor ska få mer
kvaliﬁcerade arbeten. Mot bakgrund av detta kan eget företag bli ett sätt
att kringgå sådana utestängningsmekanismer. De ﬂesta ungdomarna i
Integrationsverkets studie säger också att de funderat på att starta eget.
De ungdomar som talar om att starta eget företag har generellt sett en
låg tilltro till att den svenska arbetsmarknaden ska öppna sig för dem.
Man skriver i rapporten: ”Av de ungdomar som anser att diskrimineringen på den ’svenska’ arbetsmarknaden är svår att övervinna, är det
påfallande många som talar om att ’öppna eget’. Personerna som talar
i dessa termer tillhör också de etniska kategorier som är mest utsatta på
arbetsmarknaden.” (Integrationsverket 2004:229) Enligt svenska studier
uppger också egna företagare att diskriminering på arbetsmarknaden var
en betydande orsak till att de startade eget företag. Susanne Mason (2002:
121) pekar i sin studie av invandrarföretagare på hur en stor andel av
företagarna som intervjuats betonar att i processen att bli egen företagare
var diskriminering på arbetsmarknaden huvudfaktorn. Även Shahram
Khosravi (1999, 2001), som studerat iranska småföretagare i Stockholm,
visar i sin forskning hur dessa företagares motiv till företagande bland
annat var arbetslöshet samt diskriminering i samhället.
Trots att vissa unga företagare, som Bhrane och Said, säger att de alltid
haft som ambition att bli företagare någon gång i livet, samt att de, liksom Edin, Rosita och Tahir, visar på drivkraft och motivation till eget
företagande måste valet att bli företagare problematiseras i relation till
den ytterst allvarliga faktorn ”etnisk diskriminering”. Det tycks som om
eget företagande i viss utsträckning måste ses i relation till det faktum
att alla individer inte har samma möjligheter på en arbetsmarknad som
verkar exkluderande på etnisk basis.

Varför just unga företagare?
Trots att två tredjedelar av de unga företagarna i studien har startat eget
företag på grund av att de var arbetslösa eller hade erfarenhet av arbetslöshet – och därmed såg eget företagande som en chans till försörjning
– måste denna bild nyanseras. Många av dem säger att de senare i livet
förr eller senare hade blivit egna företagare, men att det var omständigheterna som gjorde att de blev just unga företagare. Exempelvis Said
och Bhrane förhåller sig till att de blivit egna företagare just nu främst
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p g a arbetslöshet och diskriminering, men samtidigt berättar de att de
identiﬁerar sig som egna företagare på så sätt att detta ”alltid” har funnits i deras framtidsbilder. Detta gäller även för Massoud som menar att
han, efter att ha sökt närmare 300 data/IT-jobb under ett halvårs tid, i
ren ilska över situationen startade eget företag. På frågan varför han såg
just eget företagande som lösning på sin arbetssituation berättar han att
företagare är något som han alltid har haft som ett framtida alternativ.
Om han hade fått en anställning hade han inte blivit företagare nu, men
han tvivlar inte på att han skulle ha blivit egen företagare förr eller senare.
”Jag är en sån person” och ”det bättre att man jobbar åt sig själv än för
någon annan”, som han själv uttrycker det. Också Birte, som säger att hon
startat eget företag för att hon inte kunde få något jobb som inredningsarkitekt, berättar att det var arbetslösheten som gav henne en ”kick” att
våga bli egen företagare. Arbetslösheten, säger hon, kanske var det som
gjorde att hon vågade satsa på egenföretagande nu, något som hon hur
som helst tänkt på inför framtiden och tycker att hon som person passar
för, då hon ser sig som en drivande och säljande person. Även Edin och
Michael tycks se på sitt företagande ur detta perspektiv och Michael säger
att han alltid varit inställd på att ”vara sin egen chef”:
Jag har alltid haft den idén i bakhuvudet, jag har alltid varit en som aldrig har gillat att arbeta för någon annan, jag har inget emot att arbeta för någon annan, det
kan vara bra men jag har alltid haft den rebelliska tanken att ’varför ska jag jobba
för någon annan och tjäna pengar till dom’ och att man måste stiga upp tidigt. Jag
har alltid varit mer inställd på att vara min egen boss, be in charge of myself, gå till
arbetet när jag vill och ta de jobb som jag vill ta. Så jag har alltid varit så i mina
tankar, men jag har alltid tänkt att det är väl så samhället fungerar, att man måste
ha ett jobb, och betala sina räkningar och go with the ﬂow. Men jag kan inte ärligt
säga att jag skulle ha startat mitt eget ifall jag hade funnit ett jobb, för om det hade
varit ett bra jobb hade jag nog tagit det, för att det skulle ha varit en ny start för mig
i Sverige och jag skulle ha varit glad. Men jag tror att jag senare i livet i så fall skulle
ha försökt att bli egen företagare. Så jag har alltid haft det i bakhuvudet och nu var
det olika faktorer som tvingade mej att göra det nu, lite tidigare än vad jag skulle ha
gjort om läget varit annorlunda. Men jag har alltid haft i mitt huvud att innan jag
fyller 40 år så ska jag vara my own boss. Men nu har chansen givits mig att jag kan
starta det tidigare.

Bland annat Michaels, Edins, Birtes, Massouds, Saids och Bhranes tankar,
identiﬁkationsmönster och framtidsplaner pekar här på att arbetslösheten
tycks selektera de unga som ändå vill bli företagare, d v s dem som säger
sig ha/ha haft detta som ett mål inför framtiden.
Också av de unga företagare som haft en anställning innan, d v s som inte
varit arbetslösa, säger merparten att de länge haft tankar om att starta
eget. Nergiz, som driver en frisörsalong, säger att hon velat bli egen före64

tagare redan under sin skoltid, och att hon väntat på rätt tillfälle och
möjligheter skulle dyka upp. Detsamma gäller för Nazneen som nu driver
ett webbdesignföretag i kombination med sina studier. Redan under sin
gymnasietid hade hon som ambition att starta en egen verksamhet, då
hon inspirerades av många klasskamrater som drev egna företag i liten
skala.
Karakteristiskt i ﬂera av de unga företagarnas berättelser om eget företagande, som i Massouds uttryck ”jag är sån som person” och i Birtes och
Michaels utsagor, är hur ”entreprenöriella egenskaper” formuleras och
ringas in. Michaels beslut att bli egen företagare var beroende av olika
faktorer som begränsade hans handlingsutrymme, men han tvivlade inte
på att han ändå skulle bli företagare senare i livet, då han säger sig vara
en person som vill vara sin egen chef och ha egen kontroll över sitt liv.
Flertalet av de unga företagarna säger att de således hade som ambition
eller tanke att bli företagare i framtiden. Än ﬂer av dem talar om speciﬁka
karakteristiska eller personlighetsdrag som man behöver för att lyckas
som företagare. Bland annat dessa indikationer gör att man inte enbart
kan tala om ett ”tvång”, p g a arbetslöshet, att bli egen företagare. Även
om det överordnade motivet till företagande var arbetslöshet för majoriteten av de unga företagarna i den situation de befann sig i, kan man
vidga diskussionen till att tala om drivkrafter och motivation relaterat
till eget företagande.

Drivkrafter, motiv och aspekter av ”motivation”
I sin studie av invandrade egna företagare i Tyskland fokuserar Kontos
(2003) på begreppet ”motivation som resurs” och tar fasta på hur begreppen resurser, motivation och entreprenörskap har använts och teoretiserats inom sociologisk forskning och ekonomisk teori. Motivation som
resurs, samt i förlängningen motivation till entreprenörskap, studerar
Kontos med utgångspunkt i en analys av biograﬁska berättelser av egenföretagare med invandrarbakgrund. Kontos anlägger ett biograﬁskt perspektiv på resursbegreppet, och refererar bland annat till Hoerning som
betonar hur ”action resources” skapas genom biograﬁska erfarenheter
och kunskaper. Kontos knyter an till Bögenhold och uttolkar från hans
modell av “vägar till entreprenörskap” två idealtyper av företagare som
beﬁnner sig på motsatta sidor av varandra:
/…/ at the one end, he places those starters who obey the laws of the ’economy of the
need’; on the other, those who obey the laws of the ’economy of self-realisation’. Having
few opportunities for paid employment, the former are pushed to self-employment
by the need for integration into the paid workforce, whereas the latter are pulled by
the freedom and autonomy that is possible in self-employment, although they have
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chances for jobs on the labour market. The former, without any positive motivation
towards self-employment, would rather abandon self-employment if they could ﬁnd
paid work. (Kontos 2003:191)

Bögenhold beskriver själv de två företagstyperna på vardera sida i modellen:
/…/ two rationales, which lie at opposite ends of a continuum of varying combinations: on the one hand a social rationale of human realization, where people have
good alternatives in dependent employment, but become self-employed for reasons
of self-fulﬁlment, and on the other hand a rationale of it being their only chance of
participating in working life. (Bögenhold 2000)

Modellen pekar på två huvudgrupper av aktörer som är olika motiverade
till egenföretagande. För den senare ”gruppen”, i citatet av Bögenhold,
kan motivation förstås som icke-motivation då agerandet är en anpassning gentemot exkluderingsmekanismer. Viljan att starta eget är således
central. Men för att man ska förstå individens skäl att starta och utveckla
företaget måste man, enligt Bögenhold och Kontos, koppla samman viljan
med individens arbetsmarknadsposition. De bästa utsikterna att bli kvar
på marknaden som egenföretagare har de med stark arbetsmarknadsposition och en stark önskan att bli sin egen. De sämsta utsikterna har de
med en svag arbetsmarknadsposition och liten önskan att bli företagare
(Bögenhold 2000, Kontos, 2003, Sundin 2003). Den senare gruppen vill
så snabbt som möjligt få en reguljär anställning. Sundin betonar att det
inte längre inom forskningen förutsätts att alla egenföretagare tillhör
entreprenörskapsformen och brinner för att vara sin egen. Hon menar att
Bögenholds iakttagelser styrks av andra forskare som betonar individers
varierande orsaker till att starta eget. Kontos tolkar vidare Bögenholds
modell och skriver:
There is a different motivation, which is not only qualitatively different (having
different starting points) but also in the intensity variant (the one committed to
entrepreneurship. The other ready to depart from it at the ﬁrst opportunity) and this
difference presupposes different success options for the self-employment project.
(Kontos 2003:191)

Bögenholds modell är relevant för förståelsen av skilda motiv, motivationsgrunder samt motivation för egenföretagande. För föreliggande studie ger
den perspektiv på det faktum att merparten av de unga företagarnas val
föregåtts av arbetslöshet. Det som är viktigt med hans modell och Kontos
tolkning av denna är betoningen av att olika individer har skilda ”starting
points”. Såväl individuella erfarenheter som socioekonomisk position och
strukturella ramar inverkar på individens agerande och skapar olika motiv
och anledningar till eget företagande och även skilda typer av motiva-
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tion av olika styrka. Kontos själv analyserar intervjuer genomförda med
egenföretagare med invandrarbakgrund bosatta i Tyskland. Hon lyfter
fram hur dessa företagares beslut att bli egna företagare grundades i en
stark motivation (som kunnat konstrueras) som ett resultat av biograﬁska
processer och som strategier för att hantera biograﬁska konﬂikter och
tvång. Kontos uppmärksammar också hur samtliga företagare i studien
hade den starka motivationen gemensamt, vilken måste ses som en resurs
för att kunna hantera entreprenörskapets inbyggda osäkerhet. I Kontos
artikel får läsare följa tre företagare, två av dessa unga människor med
turkisk bakgrund. Det som förenar dessa tre företagare är hur samtliga är
”suffering from a lack of recognition” – från familjen, migrantsamhället
eller från ett exkluderande majoritetssamhälle – och hur det egna företaget
blir ett individuellt medel för att bli ”framgångsrik” och få erkännande.21
Kontos visar genom biograﬁsk analys av fallen hur:
/…/ the development of motivation as a complex process and its variations in relation
to gender and migration generation. It also showed that the absence of class resources
– especially the uncompleted educational career, but also the traumatic conﬂict with
family and social environment – served as the basis for the emergence of a strong
motivation towards entrepreneurship, while cultural and subcultural experiences
became the resources for formulating business plans in chosen sector of activity.
(Kontos 2003:200)

Viktig här är Kontos betoning av hur motivationsutvecklandet måste förstås som en komplex process, samt att motivationen till entreprenörskap
har fötts ur skilda förutsättningar – bland annat bristen på klassresurser,
utbildning, konﬂikter med familj och sociala omgivning. Valet av företagsaktivitet/bransch har berott av sociokulturella erfarenheter, vilka kan
tolkas som resurser. Kontos betonar härmed också hur motivationen i
sig blir en resurs i eget företagande.
För att återknyta till de unga företagare som vi följer i föreliggande studie
är det tydligt hur nästan samtliga har erfarenhet av tidigare arbetslöshet,
vilket uttrycks som det starkaste motivet vid tidpunkten för företagsstarten. Eget företagande blir här viktigt som alternativ till egenförsörjning,
då den reguljära arbetsmarknaden är stängd. Vid en första anblick skulle
således nästan samtliga av de unga företagarna kunna placeras på Bögenholds modell vid kategorin som har blivit ”pushed to self-employment”.
Denna grupp karakteriseras enligt Kontos tolkning av Bögenhold av
”icke-motivation” och skulle överge egenföretagandet om de kunde hitta
ett lönearbete. Ett sådant resonemang tycks dock inte stämma på dessa
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Kontos (2003) pekar på hur hon rekonstruerat en relation mellan avsaknaden av klassresurser, utbildningsresurser och uppkomsten av motivationsresurser.
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unga företagare, främst på grund av att man måste skilja på motiv och
motivation för att förstå deras företagande. Motiv förstås här i termer
av de orsaker, skäl, anledningar som föreligger för eget företag medan
motivation handlar om och kan förstås som synonymt med individens
drivkraft, intresse, lust, vilja. Kopplade till motiv och motivation är även
de mål – deﬁnierat som syfte, ändamål, målsättning – som individen har
med sitt företagande. Målet kan vara olika formulerat och kan mer eller
mindre kopplat till individens motiv och/eller motivation. Motiv kan ofta
härledas till yttre faktorer medan motivation kan härledas till inre personliga processer. För de unga företagarna kan vi tolka att deras motiv till
egen företagande i stor utsträckning är arbetslöshet. Detta motiv tycks
dock ha mindre att göra med den motivation till företagandet som dessa
individer formulerar i sina självpresentationer.
Som Kontos skriver är utvecklandet av motivation en komplex process.
Sant är att motivation kan födas ut olika orsaker, erfarenheter, drivkrafter,
existensbetingelser och verklighetsuppfattningar, på samma sätt som individer har olika ”starting points” som verkar som olika starka motivationsgrunder och skapar olika motivationer. Baserat på utsagorna från
de unga företagarna kan man tolka att motivationen i sig dock kan vara
lika stor vare sig man har blivit ”pushed to self-employment” eller ”aktivt
valt” att bli företagare. Man måste också ta i beaktande om företagandet
är målet i sig (att vara egenföretagare), eller om företagandet är ett medel
för att nå ett mål (t ex få försörjning och ett bra liv). Motivationen kan
i båda fallen vara lika stor. Exempelvis Rosita säger att den viktigaste
drivkraften för henne och hennes man är att få ett bra liv, och att de vill
uppnå detta genom ett framgångsrikt företagande. Massoud har en stark
drivkraft och motivation att lyckas med sitt företag för att få ett bra liv
och visa att han får avkastning på sin utbildning, trots att hans föräldrar
har varit något tvekande och helst hade sett honom i fast lönearbete. Edin
drivs av önskan att få ett bra liv, att bli bekräftad för sina kunskaper
och samtidigt vara oberoende av människor och arbetsmarknader som
försöker begränsa honom. Företagandet kan här tolkas som ett medel
för att uppnå ett mål. Motivationen att nå målen tycks vara stor, och
kan här ses som en resurs.
Samtliga informanter betonar att en viktig egenskap för att bli företagare
är motivationen eller drivkraften. Samtidigt visar de att motivationen har
olika grund, d v s att det är olika erfarenheter, handlingar och dispositioner som har fött denna motivation. Minna Salminen-Karlsson och
Elisabeth Sundin (2001: 257) skriver att: ”småföretagandet både bland
invandrare och kvinnor kan betraktas som en aktiv strategi men med olika
drivkrafter och logik”. Motivationen kan ses som en drivkraft sprungen
ur olika livsprocesser och motivationen behöver inte alltid följa logiskt
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på de motiv som har styrt individen mot företagande, utan kan kopplas
till övriga livsaspekter och aspirationer. De unga företagarnas berättelser visar att motivationen i de ﬂesta fall ligger i att uppnå kontroll över
sitt eget liv, få ett ”gott liv”, inte vara beroende av någon annan, inte ta
bidrag, känna att man svarar inför sig själv, stå på egna fötter, bevisa sig
och få erkännande. En sådan motivation kan tänkas ha blivit extra tydlig
– eller kan sägas ha ställts på sin spets – vid arbetslöshet och de känslor
som ett sådant tillstånd kan föra med sig. Man kan dock tolka det som
att samtliga av dessa unga företagare – relativt oberoende av deras motiv
till företagandet – uttrycker en motivation att lyckas som företagare för
att uppnå olika mål i livet, en motivation som man i Kontos termer kan
förstå som en resurs.

Entreprenör eller levebrödsföretagare?
Deﬁnitionerna av ”entreprenörskap” är många, begreppet förknippas med ekonomi och affärsverksamheter, ”kreativ omdisponering av
resurser”, skapande av nytt värde etc. Förståelsen och deﬁnitionerna
av entreprenörskap varierar således. Som Klosterberg och Andersson
riktigt betonar, kan vad som anses som entreprenöriellt aldrig vara värdeneutralt. De menar vidare att ”vad som betraktas som entreprenöriellt
kan därmed sägas vara ett förhållningssätt till, eller en konstruktion, av
handlingar som inbegriper maktaspekter” (Klosterberg & Andersson
2003). I Grönbok Entreprenörskap i Europa (Europeiska gemenskapernas
kommission 2003) deﬁnieras entreprenörskap först och främst som ett
tankesätt. Entreprenörskap:
/…/ innefattar en persons motivation och förmåga att självständigt eller inom en organisation se möjlighet och utnyttja den i avsikt att skapa nytt värde eller ekonomisk
framgång. Det krävs kreativitet eller innovation för att etablera sig och konkurrera på
en beﬁntlig marknad, för att förändra eller rent av skapa en ny marknad. (Europeiska
gemenskapernas kommission 2003:6)

Vidare beskrivs i rapporten karakteristika för en entreprenör:
Entreprenörskap handlar om människor, deras val och handlingar när de startar,
övertar eller driver en affärsverksamhet, eller deras delaktighet i ett företags strategiska
beslutsfattande. Entreprenörer är en heterogen grupp och kommer från alla samhällsklasser. Likväl uppvisar de vissa gemensamma drag i fråga om entreprenörskapsbeteende, omfattande en villighet att ta risker och en smak för självständighet och
självförverkligande. (Europeiska gemenskapernas kommission 2003:7)

Nutek (2005b) deﬁnierar i ”Entreprenörskapsprogrammet” entreprenörskap som en dynamisk och social process där individer identiﬁerar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och
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målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Man menar vidare att begreppet entreprenöriell och företagsam
kan användas som synonymer och att båda begreppen innebär att man
tar tillvara möjligheter och förändringar samt att man har förmåga att
genomföra aktiviteter i syfte att förbättra, utveckla och skapa sociala,
kulturella eller ekonomiska värden (Nutek 2005b). Med entreprenöriella
egenskaper avses vidare ”egenskaper såsom självtillit, kreativitet, vilja att
ta risker, kommunicera och samarbeta samt handlingskraft.”
Sundin (2003) menar att ordet ”småföretagare”ofta används synonymt
med entreprenör, på samma sätt som företagande och entreprenörskap
ofta förstås synonymt. Men, poängterar hon, alla företagare är inte entreprenörer och alla entreprenörer är inte småföretagare. Sundin menar att
det är troligt att de ﬂesta småföretagare aldrig har varit entreprenörer
enligt encyklopedins deﬁnition– i vilken en entreprenör deﬁnieras som
”en person som i konkret handling skapar ny affärsverksamhet”. Sundin
pekar på att de ﬂesta småföretag troligen har startats för att ge utövaren
en försörjning och/eller möjlighet till att utöva sitt yrke. De företag där
försörjningsaspekten betonas kategoriseras ofta som ”brödföretagande”,
och i de fall där yrkesaspekten är framträdande kallas företagen ofta för
mikroföretagare/soloföretagare (Sundin 2003). Entreprenörskapsforskaren Bengt Johannisson förstår företagande/företagsamhet så här:
För mig är ’företagsamhet’ ett nyckelbegrepp vid vinnande av insikt i såväl entreprenörskap som (små)företagande. Företagsamhet utgör ett samlingsbegrepp för alla
människors förmåga till och ansvar för att tillsammans med andra ta initiativ till
förverkligandet av nya världar. Så blir det naturligt att se ekonomiskt entreprenörskap
som bara ett exempel på allmänmänsklig företagsamhet. (Johannisson 2001: 266)

Precis som Sundin menar också Johannisson att det är ”skillnad på företagande och företagande, oavsett om det är inhemskt eller har invandrarbakgrund”. Han menar att det ”genuina entreprenörskapet” rentav
förutsätter marginalisering i tanke och handling, annars skulle inte unika
idéer se dagens ljus och annars skulle inte nya organisationsformer uppstå. Företagaren bakom det ”traditionella levebrödsföretaget” etablerar
sig däremot för att häva en upplevd marginalisering, enligt Johannisson
(2001:266).
Bara genom ett fåtal nedslag på ett brett forskningsfält tydliggörs deﬁnitionsvidden på begrepp som entreprenör, entreprenörskap och företagare.
Tydligt är att de olika begreppen relaterar till skilda individuella resurser
och egenskaper, motiv samt kontextuella faktorer som inverkar på/omgärdar företagandet/entreprenörskapet. På olika fält inom utbildning, forskning, näringsliv och politik handlar diskussionen idag i stor utsträckning
om entreprenörskap och entreprenöriella egenskaper. Många skiljer också
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här på entreprenörer, småföretagare och levebrödsföretagare. Levebrödsföretagare anses vara den som tvingats in i företagandet (endast) för att
klara sin försörjning när andra alternativ är ”förbrukade”. Entreprenören
å sin sida föreställs som driven av nytänkande, innovation, utmaningar,
självförverkligande och motivation. Klart är att entreprenören beskrivs
med positiva förtecken medan levebrödsföretagarens situation problematiseras i relation till strukturella omständigheter. Najib (1999:12) skriver
att: ”…merparten av invandrarföretagen i Sverige har ’framtvingats’ av
arbetslösheten och i bästa fall kan ses som ett sätt att försörja sig som
’levebrödsföretagare’.
Forskningen tycks därmed ofta skilja på entreprenörer och levebrödsföretagare och till dessa tillhörande karakteristika och framtidsprognoser,
som i fråga om huruvida personen kommer att stanna som företagare,
t ex när tillfälle ges till reguljär anställning. Tydligt är att begreppet ”entreprenörer” sällan förekommer när man i en svensk kontext talar om
”invandrarföretagare”.
Ljungar (2002), som studerar ”invandrarföretagande”, skriver i rapporten
Entreprenörskap eller levebröd att det är ”viktigt att undersöka om de
verksamheter som särskilt personer med invandrarbakgrund startar är
att betrakta som ett utslag av genuint ’entreprenörskap’, d v s om de är
nyskapande och har tillväxtpotential, eller om de endast är s k levebrödsföretag.” Ljungar kommer till slutsatsen att en stor del av de företag som
startas av personer med invandrarbakgrund kan ses som levebrödsföretag,
med enda syftet att ge en inkomst så att man klarar de dagliga utgifterna.
För att få fram ”genuina entreprenörer” bland personer med invandrarbakgrund menar Ljungar dels att möjligheterna till att ﬁnansiera företag
måste underlättas, dels att personer med invandrarbakgrund måste få
möjlighet att stärka sina kontakter med svenska företagare och andra
ekonomiska institutioner. En sådan kategoriserig, som ﬂer än Ljungar
gör, är viktig som belysning av att företagare har olika utgångspunkter,
resurser, motiv och valfrihet. Distinktionen kan alltså behövas, inte minst
för att belysa och problematisera de premisser som omgärdar levebrödsföretagaren och dennes företagsmöjligheter.
De olika deﬁnitionerna av entreprenörer/företagare/levebrödsföretagare
innehåller olika värdeladdningar, karaktärsbeskrivningar, framtidsprognoser samt pekar på olika strukturella ramar som omgärdar företagandet.
Med anledning av sådana kategoriseringar och antagna samband är ambitionen med ovanstående diskussion att ringa in de unga företagarnas
position, samt att utifrån deras utsagor vidare problematisera sådana
kategoriseringar. Det blir här inte bara viktigt med en diskussion om
varför de har blivit företagare; de processer som omgärdar dessa val och
företaganden kan också ge ﬁngervisningar om hur framtiden kan te sig.
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Exempelvis, kommer de unga företagare att förbi företagare när villkoren
eventuellt förändras? Frågan kan självfallet inte besvaras här, men för
att få inblick i den bör man diskutera motiv, motivation, självbilder och
framtida aspirationer i relation till företagandet. Det får betydelse hur man
förstår begrepp som företagare, entreprenör, företagsam, entreprenöriell
och de karakteristiska samt framtidsscenarion/utvecklingsmöjligheter
som kan tänkas till respektive kategorisering.
Som bland annat Bögenhold menar ﬁnns det större sannolikhet för att de
som blivit drivna/tvingade till företagande kommer att välja en reguljär
anställning om tillfälle ges. Johannisson menar att marginalisering är en
gemensam nämnare, i positiv bemärkelse för entreprenören, i negativ för
levebrödsföretagaren. Som tidigare diskuterats kan merparten av de unga
företagarna antagligen delvis klassiﬁceras som ”pushed to self-employment” och delvis därmed också kategoriseras som levebrödsföretagare,
tvingade till företagande genom arbetslöshet. Samtidigt visas hur motivationen och drivkraften för de unga företagarna spänner utanför denna
kategoris ramar. Utan att bortse från de strukturella ramar och begränsade
resurser som inverkar på deras nyföretagande, bör man problematisera
rådande oppositioner: entreprenören och levebrödsföretagaren. Det visar
att det kan bli komplicerat att jämföra och kategorisera levebrödsföretagare och entreprenörer utifrån de deﬁnitioner som ofta görs, då en
entreprenör tycks deﬁnieras utifrån individuella karakteristika såsom exempelvis självtillit, handlingskraft, ﬂexibilitet och risktagande, till skillnad
från en levebrödsföretagare som oftast deﬁnieras utifrån de strukturella
motiv som gäller för företagandet, exempelvis arbetsmarknadsposition,
försörjningsaspekter etc. Då det ena begreppet tycks syfta till inre individuella egenskaper och det andra syfta till omkringliggande strukturella
premisser fungerar de mindre bra som kategoriseringsgrund för kategoriseringar som syftar till ”antingen eller”.
Som det visar sig av de unga företagarnas berättelser tycks man kunna
vara en entreprenör ”som individ” – samtidigt som man verkar under de förhållanden som karakteriserar en levebrödsföretagare. Detta
förtydligas genom de ordalag som de unga själva beskriver sig i; hur
man som företagare ska vara (karakteristika för en företagare), deras
motivation, företagsaspirationer/identiﬁkation i framtiden samt hur de
faktiskt utnyttjar det handlingsutrymme som omgärdar dem. Detta kan
i stor utsträckning sammanfattas genom Europeiska gemenskapernas
kommissions (2003:6) deﬁnition av entreprenör/entreprenörskap vilket
”innefattar en persons motivation och förmåga att självständigt eller
inom en organisation se möjlighet och utnyttja den i avsikt att skapa nytt
värde eller ekonomisk framgång. /…/uppvisar de vissa gemensamma drag
i fråga om entreprenörskapsbeteende, omfattande en villighet att ta risker
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och en smak för självständighet och självförverkligande.” Med hänseende till motiv kan de förstås som levebrödsföretagare, medan de utifrån
den motivation de uppvisar, och i de termer de beskriver sig själva i kan
deﬁnieras som entreprenörer. De ungas begränsade handlingsutrymme
och problematiska arbetsmarknadssituation måste lyftas upp för kritik
och åtgärder. Samtidigt måste den motivation och drivkraft de beskriver
sig ha som entreprenörer tydliggöras och uppmärksammas. Om man ska
förhålla sig till den allmänna synen på ”entreprenören”, kan man säga
att dessa unga företagare är entreprenörer utifrån det handlingsutrymme
de har tillåtits/tilldelats på arbetsmarknaden och i samhället vid denna
tidpunkt.
Varför blir denna markering angelägen? Begrepp, beskrivningar och
tillhörande ”beståndsdelar” är aldrig värdeneutrala, varför de premisser
som kopplas till begreppen måste problematiseras. Företagande innebär
inte detsamma för samtliga, och alla företagare har inte samma förutsättningar och resurser. Denna diskussion måste fortgå. Samtidigt är det
också viktigt, vilket merparten av de unga företagarna visar, att nyansera
begreppen. Levebrödsföretagare kan exempelvis också vara entreprenörer, om man ser till de karakteristika som beskriver en entreprenör. Till
begrepp som levebrödsföretagare och entreprenör kopplas vissa karakteristika och resursformer, vilka kan implicera ett visst bemötande och
värderande. Begrepp, beskrivningar och tillhörande ”beståndsdelar” är
aldrig värdeneutrala och ofta är kategoriseringens makt stor och tar sig
uttryck i sociala och institutionella praktiker, och kan därigenom inverka
på individers vardag och verklighet. Hur man blir förstådd, sedd och vilka
resurser man antas besitta – inte bara ekonomiska utan också resurser i
form av förtroende, motivation, ambitionsnivå – inverkar på hur aktörer
och institutioner22 agerar mot individen ifråga. Det blir viktigt att uppmärksamma de olikartade och inte sällan ojämlika premisser som omger
individers företagande samt att problematisera valfriheten eller tvånget
att bli företagare. Lika viktigt blir det att inte dra för skarpa gränser mellan vilka som är ”genuina entreprenörer” och inte. ”Det genuina entreprenörskapet” måste inte vara förbehållet ett visst motiv, en viss logik,
motivation, drivkraft eller ett visst utfall. I verkligheten överlappar inte
sällan kategorierna varandra.

Sammanfattningsvis
Detta kapitel har behandlat motiv till eget företagande, d v s varför
dessa ungdomar har valt att bli egna företagare. Det har framkommit
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Exempelvis aktörer och myndigheter som banker, Arbetsförmedling, rådgivningsinstitutioner, företagskontakter, leverantörer etc.
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att en gemensam nämnare för två tredjedelar av de unga företagarna är
arbetslöshet, då de har erfarenheter av tidigare arbetslöshet och i stor
utsträckning också säger att det var svårigheter att få ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden som gjorde att de sökte sig till eget företag
för försörjning. Samtidigt betonas skilda förutsättningar i form av olika
tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter, skilda sociala och ekonomiska resurser samt olika vägar som slutligen lett till eget företagande.
Många av de unga företagarna säger att de var trötta på att vara arbetslösa, frustrerade, arga och besvikna över situationen och utifrån detta
bestämde sig för att satsa på eget företag. Flera av dem säger sig också
ha erfarenheter av etnisk diskriminering, att eget företag för dem blev ett
sätt att kringgå en etniskt diskriminerande arbetsmarknad. Med en sådan
bakgrund i arbetslöshet – en arbetslöshet som också vissa upplever beror
av en diskriminerande arbetsmarknad – kan valet till egen företagare samt
de ungas valfrihet problematiseras. Man kan anta att samtliga inte skulle
ha varit företagare om villkoren och förutsättningarna sett annorlunda
ut, exempelvis om de hade fått de jobb de hade sökt. Detta innebär att
eget företag måste ses som inbäddat i olika möjlighetsstrukturer (Kloosterman & Rath 2001a, 2001b; Waldinger & Aldrich 1990): i relation till
de arbetsmarknadsmässiga och socioekonomiska ramar som omgärdar
det sammanhang de unga företagarna är en del av. Samtidigt betonas i
diskussionen att även om de unga företagarnas valmöjligheter ﬁnns inom
ett begränsat handlingsutrymme, har de trots allt valt eget företag istället för exempelvis omskolning, arbetslöshet, socialbidrag eller praktik.
Analysen pekar mot att det inte är fullt så enkelt att kategorisera dessa
unga människors företagande endast utifrån deras ”direkt föreliggande”
motiv, arbetslöshet, om hänsyn tas till de unga företagarnas motivation,
drivkrafter, sociala resurser samt framtida aspirationer. Valet att bli
egen företagare kan således också nyanseras utifrån aspekten att ﬂera av
de unga företagarna säger att de velat bli företagare i framtiden. Flera
menar att de ”alltid” har haft ambitionen att någon gång senare i livet
försörja sig som egenföretagare, men att det var omständigheter just nu
som gjorde att de blev unga företagare. Detta indikerar att man inte enbart kan tala om ett ”tvång” p g a arbetslöshet att bli egen företagare.
Samtidigt nyanseras en sådan diskussion också av att ﬂera av de unga
företagarna beskriver sig själva i termer av ”en företagare”, de ringar
in egenskaper som enligt olika deﬁnitioner karakteriserar en företagare/
entreprenör. Deras berättelser och självpresentationer pekar också mot
en stor motivation att lyckas med företagandet.
I kapitlet diskuteras med utgångspunkt i begrepp såsom ”entreprenör”
och ”levebrödsföretagare” hur motiven till företagande, framtidsscenarion
och karakteristika tycks skilja sig mellan olika sorters företagare. Med
utgångspunkt i en sådan diskussion samt en diskussion om motivation till
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att stanna i eget företagande, pekar analysen mot att de unga företagarna
i föreliggande studie delvis kan förstås som ”levebrödsföretagare” och att
de – p g a arbetslöshet, diskriminering samt begränsat handlingsutrymme
på arbetsmarknaden – i viss mån har ”tvingats” till eget företagande. Det
poängteras hur sådana strukturella faktorer måste uppmärksammas, för
att man ska förstå under vilka premisser unga människor väljer eget företagande. Samtidigt betonas hur dessa ungdomar i stor utsträckning talar
om motivationer, drivkrafter och karakteristika som kan jämföras med
deﬁnitioner hemmahörande kring begreppet ”entreprenör”. Studien visar
att de unga företagarna beskriver en ”företagare” och också sig själva i
termer såsom fri, oberoende, orädd, ambitiös, kreativ, gott självförtroende, ansvarsfull, etc. Det kapitlet pekat mot är hur kategorierna måste
nyanseras och att dessa unga företagare faller utanför ramarna för en
kategorisering som levebrödsföretagare – om hänsyn tas till hur de själva
beskriver sin motivation och sina drivkrafter.
En av anledningarna till att problematisera de unga företagarna utifrån
begrepp som ”entreprenörer” och ”levebrödsföretagare” har varit för
att belysa deras egna uttalade individuella resurser i form av drivkraft
och motivation. Dessa resurser får inte glömmas bort bakom det faktum
att majoriteten av dem startat företag för att de var arbetslösa. De unga
företagarnas resurser i form av individuell motivation och drivkrafter
måste alltså betonas, samtidigt som man för att förstå deras villkor
måste se till de möjlighetsstrukturer (Waldinger & Aldrich 1990) som
begränsar de unga företagarnas handlingsutrymme och som de således
följaktligen måste förstås om inbäddade i (Kloosterman & Rath 2001a,
2001b). För att förstå ungdomarnas företagande blir det därmed viktigt
att relatera detta till en omkringliggande kontext av ungdomsarbetslöshet
och delvis även diskriminering. Samtidigt är det i sådana strukturer som
förändringar måste börja, för att ungdomars resurser och motivation
ska kunna tillvaratas.
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Familj och vänner – om sociala
nätverk och förebilder

Nationell och internationell forskning på utbildningsområdet belyser
hur studieframgångar och gymnasiestudier har samband med elevers och
deras familjers socioekonomiska position samt med föräldrarnas yrkesoch utbildningsposition. I förlängningen inverkar dessa förhållanden
även på de karriärvägar som unga människor tar, i termer av yrkesval
och orientering på arbetsmarknaden. Föräldrar har en stark inverkan
på de framtida karriärvägar som unga människor väljer, bland annat
genom de värderingar och erfarenheter som förmedlas genom familjen,
samt genom de ramar som familjens socioekonomiska position skapar
för ungdomars reella handlingsutrymmen och framtida aspirationer.
Exempelvis visar forskningsresultat att ungdomar påverkas, inte bara av
föräldrarnas utbildnings- och yrkesstatus, utan även av det bemötande
som föräldrarna möter på arbetsmarknaden och i andra sociala sammanhang. (Arai, Schröder, Vilhelmsson 2000)
Inställningen till att bli egen företagare varierar beroende på om man
har personer i sin omgivning som är företagare eller inte. Andelen ungdomar som kan tänka sig att bli företagare är betydligt större bland dem
som har företagare i familjen, släkten eller den nära bekantskapskretsen
(Nutek 2003a). Entreprenörskapsbarometern 2004 visar att andelen som
föredrar att vara företagare är 25 procent bland dem som har förebilder
bland närstående jämfört med 17 procent bland dem som inte har det.
Av de unga (18–30 år) som ingår i studien framgår också att 62 procent
av dessa har en nära förebild som är företagare (Nutek 2005a:29).
Hammarstedt (2001a) visar att en avgörande faktor för valet att bli
företagare är att man haft en far som är företagare. Också internationell
forskning påvisar detta samband. Hout och Rosen (2000), vilka studerar egenföretagande ut ett generationsperspektiv, visar att den primära
påverkansfaktorn för en individs egenföretagande är huruvida fadern är
egenföretagare. I studien antar de också att denna påverkan är större ju
yngre företagaren är.23

23

Se även Anthias och Mehta (2003) som ur ett genusperspektiv belyser familjen som en
resurs vid eget företagande. För både män och kvinnor var familjen en viktig resurs vad
gällde mentalt stöd och ﬁnansiell hjälp. Författarna visar dock hur männen i större utsträckning än kvinnorna kunde använda sig av den närmaste familjen som arbetskraft.
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Hoerning (i Kontos 2003) beskriver hur ”action resources” skapas
genom biograﬁska erfarenheter och kunskaper. För att förstå hur unga
företagares ”action resources” har formats, innebär det ett perspektiv på
deras företagande där deras berättelser om vidare sammanhang såsom
social omgivning, familj och livshistoria tas i beaktande. Ett fokus på
familje(dis-)position samt ett generationsperspektiv på ungdomarnas företagande blir således ett viktig analytiskt perspektiv. Vad gäller de unga
företagare som också har företagande föräldrar blir det inte bara relevant
att studera huruvida eget företagande och företagskapital ”går i arv” eller
inte, utan om det sker av olika orsaker. Frågan kan kopplas till diskussionen huruvida eget företagande kan ses som tvång eller valfrihet och
hur ungdomar påverkas av olika motiv bakom föräldrarnas företagande.
Som ovan påpekats visar studier med fokus på utbildningsval och social
bakgrund samband mellan familjens socioekonomiska position, föräldrars
utbildning och yrke och unga människors studie- och yrkesval. Hur ser
en sådan relation ut för de unga människor som idag är egna företagare
och hur kan den förstås? Vilka kapitalformer från föräldragenerationen
görs viktiga i detta val till egen företagare?

Företagande i familjen – en viktig faktor
Ett tydligt mönster bland två tredjedelar av företagarna i föreliggande
studie är att de inom den närmaste familjen har personer som är egna
företagare. Oftast rör det sig om att det är fadern i familjen som är eller
har varit egen företagare. För de ﬂesta ungdomar som har företagande
i familjen handlar det om att de har fått erfarenheter, kunskaper och
positiva förebilder förmedlade genom familjens företagande. I enstaka
fall rör det sig om att man har arbetat i familjens företag sedan man var
mycket ung och därför ser eget företagande som ett naturligt val. För ett
fåtal av ungdomarna handlar det också om att föräldrarna har fungerat
som förebilder ”mot sin vilja”, innebärande att föräldrarna egentligen
velat att deras barn skulle satsa på något annat än företagande. I något
fall rör det sig om att föräldrar och släktingars eget företagande har fungerat avskräckande, och att ungdomarna därför värjt sig för företagande.
Genomgående är att i de fall där företagande har funnits i familjen, har
detta på det ena eller andra sättet påverkat ungdomarnas val att bli företagare själva.
Av de sex unga företagare som inte har företagare i familjen berättar
hälften att deras föräldrar inte ser positivt på att de valt eget företagande
som försörjning. Massoud säger att hans föräldrar helst hade sett att han
hade haft en vanlig anställning, Antonios säger att hans föräldrar vill att
han ska plugga efter gymnasiet och sedan hitta en anställning. Rosita
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säger att hennes föräldrar inte är stödjande till att hon och hennes man
har startat en hantverksﬁrma utan är oroliga för hennes försörjning.
Om vi uppehåller oss vid dem som har någon i familjen som är företagare,
vilket är en klar majoritet av de unga företagarna i studien, så upplever
ﬂertalet detta som en resurs. De säger att företagaren/na i familjen fungerar som positiva förebilder som har inspirerat dem. Några exempel är
Nazneen, Reza och Michael som samtliga har fäder som är respektive
har varit egna företagare. Reza och Michael berättar:
Reza: Jag har haft affärsidé sen jag var 15–16 år, jag har velat ha eget. I och med att
min farsa har varit affärsman i Irak, så han höll på med reservdelar och jag satt med
honom hela tiden, men pappa ville att jag skulle satsa på plugget mer, men jag hade
dom affärsidéerna att köpa bilar och sälja bilar, nåt sånt.
Michael: Det beror också på min bakgrund, min pappa är den enda i min familj, och
han är också egen företagare, han har haft en väldigt framgångsrik ﬁnansﬁrma. Han
är en entreprenör och det har han själv fått från sin uppfostran. Han har fått kämpa
för sig själv och han har startat eget och varit framgångsrik, så han har pushat mig
och inﬂuerat mig. Han är en förebild.

Nazneen berättar att både hennes bror och hennes far har drivit egen
taxiﬁrma och att det har inverkat på hennes eget företagande, även om
hon driver en ﬁrma inom webbdesign:
Så jag har företagandet hemifrån men inte det tekniska intresset och ingen av mina
föräldrar har någon akademisk utbildning heller, som jag har. Så det har varit lite
annorlunda med mitt företag, jämfört med min bror och min pappas. /…/ Men deras
företagande har ändå varit inspirerande på ett sätt ändå, för om min storebror inte
hade haft eget så skulle jag nog ha varit väldigt tveksam till om jag skulle ha klarat
det och kunnat sköta den administrativa delen. Så det har hjälpt mej.

Samtliga tre betonar att familjens företagande har inverkat positivt på
deras egna val. I de ﬂesta fall är det som sagt fäderna som fungerar som
förebilder, då det är de som oftast driver företagen. I Saids fall är det
dock hans mor som är förebild. Han relaterar och kontrasterar hennes
erfarenheter till hans eget ”nya” liv i Sverige:
Min förebild är min mamma, hon är väldigt stark person, hon är också affärskvinna,
innan kriget började, och jag ser henne som väldigt stark och om man kollar att hon
är första barnet och den första personen som kom till storstaden./…/ Och hon började
att jobba hårt och hon öppnade butiker med kläder och sånt. Det är lite märkligt, men
min mamma hon kan inte läsa och hon kan inte skriva men hon är ändå affärskvinna
och hon reser till Indien och Pakistan och arabländer, fast hon inte kan läsa, men hon
reser och har sitt företag. /…/När jag själv kom utomlands jag tänker att hur kan min
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mamma klara den utmaningen fast hon inte kan läsa och ändå reser hon och sysslar
med business. Det är hon som är min förebild, för att om min mamma klarar alla
dessa saker, vad ska jag då inte kunna klara, jag som har utbildning och kan andra
språk och kan läsa och skriva. Så jag beundrar henne, hon är tuff och stark.

De korta nedslagen i Saids, Michaels, Nazneens och Rezas berättelser
visar hur viktigt det är med förebilder som inverkar på deras eget val att
bli företagare. I de presenterade exemplen blir det också tydligt att det
ofta är själva entreprenörskapet/företagandet, formen i sig, som förmedlas
via föräldrarna och inte något branschspeciﬁkt företagande. För hälften
av dem som har företagare inom familjen visar det sig att de inte väljer
samma bransch som dessa. Den andra hälften följer dock efter sina föräldrar branschmässigt; här handlar det främst om företag inom handel
och restaurangbranschen.
En majoritet av båda ”grupperna” betonar betydelsen av förebilder i form
av föräldrarnas företagande, vare sig de själva är inom samma bransch
eller inte. Samtidigt säger Reza att hans far helst hade sett att hans son
hade studerat vidare, slutfört gymnasiet och fortsatt med högre studier.
Detta blir tydligt också i Nabils berättelse. Nabil har liksom Reza avbrutit
sina gymnasiestudier och i tidig ålder blivit egen företagare. Att bli egen
företagare ser Nabil som ett självklart val då hans pappa är företagare. Han
berättar att han gillade branschen redan från början och att han jobbat
helger med sin far i dennes tobaksaffär sedan han var 13 år och redan då
ansvarat för affären när fadern var på semester. Fadern köpte Nabils första
kiosk till honom vid 18 års ålder. Han hade då redan vant sig vid arbetet,
och menar att steget därmed inte var så stort. Samtidigt reﬂekterar Nabil
över sin fars företagande och attityd till sonens karriärsval, och berättar
att fadern helst hade velat att han hade studerat vidare:
Dom ﬂesta invandrarna och min pappa också, dom började med det här yrket för
att dom skulle inte klara av att jobba med nåt annat, för han kunde inte språket så
bra och han var 40 år när han kom hit och då är det ingen som anställer honom, då
blir det jobbigt, och vad ska man göra då? Då startar man eget. Men han hade nog
hellre velat ha ett jobb. /…/Egentligen så vill min pappa att jag ska plugga, men han
vet att jag gillar det jag gör. Han vill t ex inte att min syrra ska börja med det här.
Han låter henne inte jobba här för han vill att hon ska fortsätta plugga. Nu går hon
på komvux och sen ska hon plugga vidare.
X: Men du säger att många av äldre generationen har hamnat i eget…
Nabil: I eget företag på grund av att dom inte ﬁck jobb. Det tror jag. Men jag gillade
inte skolan och jag ville hellre jobba som pappa och starta eget. Jag har lärt mig så
mycket av honom som sitter i ryggmärgen.
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I Nabils fall kan man tala om att företagandet och den kompetens som
ligger i yrket har gått i arv, då Nabil redan som väldigt ung började arbeta
i branschen. Samtidigt hade fadern inte direkt önskat sin son detta ”arv”,
något som eventuellt går att härleda till faderns erfarenheter och begränsade
handlingsutrymme. Nabil uttrycker också att fadern aktivt försöker medverka till att systern ska välja en annan väg än eget företagande.
Familjen fungerar inte bara som mentalt stöd, förebild och rådgivare utan
ﬂera gånger även som ekonomiskt stöd och också som arbetskraft i ﬂera
av företagen. Rezas pappa är arbetslös och hjälper honom i företaget.
Detsamma gäller Ahmed, vars båda föräldrar är pensionärer och som
hjälper honom i kaféet och cateringen. Han säger att utan deras hjälp
skulle det bli svårt att hinna med allt praktiskt arbete. Både Birte och
Nergiz tar hjälp av sina respektive män när det gäller det administrativa
arbetet. Milad tar hjälp av sin far vad gäller företagskontakter, och funderar också på att anställa sin far i företaget. Mohammed hade under
tiden han arbetade i fruktträdgården stor hjälp av sin bror, samtidigt som
Mohammed själv också arbetade extra i broderns krog och café.
Alla i studien berör vikten av personer i deras omgivning som har inspirerat
dem i deras företagande, och merparten av de unga företagarna har även
företagare inom familjen. Nästan samtliga ungdomar har också vänner
och bekanta som är företagare. Det senare blir en viktig kontaktyta för
utbyte av erfarenheter och råd, och inverkar antagligen också på deras
val att bli företagare. Om man beﬁnner sig i ett socialt sammanhang där
eget företagande ses som ett alternativ, inverkar det också på ens eget
val. Michael är en av dem som har många (framgångsrika) företagare i
sin bekantskapskrets:
It’s like you say; ’you are as successful as the friends you keep around you, you try
and strive to be like they are’. If you have a lot of friends that are successful you will
try to be in the same social level as they are’, det är också en motivation för vissa
människor. Så det är så, det har varit min far och vissa vänner som jag har som har
samma attityd till entreprenörskap, som har inspirerat mig.

Michael tycks mena att ens aspirationsnivå mycket beror på nivån inom
bekantskapskretsen, och att attityder till entreprenörskap i sådana nätverk inspirerar en. Också Edin betonar vikten av att beﬁnna sig i ett
socialt sammanhang där man kan få hjälp och stöd. Han säger att det
inte bara handlar om att få stöd och ha någon att bolla idéer med, utan
att det nätverk av kompisar och ytligare bekantskaper som han beﬁnner
sig i också är det som i längden genererar arbete. Massoud, som också
är inom IT-branschen, betonar vikten av sociala kontakter som i sin tur
leder till affärskontakter. Både Massoud, Michael och Edin säger att de
har fått uppdrag och affärskontakter förmedlade genom bekanta.
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De ﬂesta av de unga företagarna har således företagare i deras omgivning – familj samt vänner och bekanta – som i varierande utsträckning
har haft inverkan på deras beslut. Inverkan har främst varit positiv och
verkat som inspiration. Vikten av förebilder betonas också i studier
som behandlar entreprenörskap och unga företagare. Hallberg (2004)
visar att de ﬂesta av där intervjuade unga företagare hade någon form
av kontakt via familjen eller annan nära anhörig som hjälpt dem med
företagandet. Hallberg tolkar det som att det i stor utsträckning är tack
vare familjen som det faller sig naturligt att starta ett eget företag; familjerna verkar vara en källa till inspiration och kreativitet och familjen
blir ibland också den man vänder sig till för hjälp med den konkreta,
yttre delen av företagandet. Närmare 60 procent av de unga företagarna
i enkätundersökningen hade också någon i familjen som drev eller hade
drivit företag (Hallberg 2004:23f).
Klosterbergs och Anderssons (2003) studie visar att de ungdomar som
har minst en förälder som är företagare i dubbelt så stor utsträckning
känner sig inspirerade att själva starta företag, i jämförelse med dem
som inte har någon förälder som är företagare. De ungdomar som har
företagande inom familjen ser också ﬂer möjligheter än hinder med företagande. Denna grupp unga också är de som i störst utsträckning vet vart
man ska vända sig om man ska starta företag, och som också hänvisar
till sina föräldrar som källa till en sådan information.
Studier som fokuserar på entreprenörskap och vikten av förebilder antar
och betonar i sina resultat hur förebilder nästan uteslutande inverkar
positivt på individers attityder till företagande. Exempelvis Entreprenörskapsbarometern 2003 visar, tillsammans med andra studier, på ett positivt
samband mellan företagandet i familjen och individens preferens för att bli
företagare. Men i Entreprenörskapsbarometern 2003 framkommer också
att det är en större andel som har företagare bland familj och närstående
än vad andelen som föredrar att bli företagare är. Detta tyder på att vissa
ungdomar som har företagare i familjen inte vill bli företagare. Det är
i sig inget förvånande, men det kan implicera att företagarna i familjen
inte alltid kan antas vara förebilder. I Entreprenörskapsbarometern 2003
översätter man också ”någon i familjen, släkten eller bekantskapskretsen
som är företagare” till ”förebilder”, en översättning som i sig kan ifrågasättas. Nuteks studie tycks, tillsammans med andra studier, förutsätta att
”förebilderna” generellt sett ger positivt genomslag, d v s att om man har
en företagare i familjen inverkar detta positivt på ens egen inställning till
företagande och på valet att bli företagare. Samtidigt har man inte undersökt
huruvida det också kan handla om ”negativa förebilder”, där personer
blivit avskräckta och har negativa attityder gentemot eget företagande.
Frågan är inte obefogad att ställa. I Klosterbergs och Anderssons studie
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(2003) visar enkätresultaten att det generellt ﬁnns en bild av att vuxna
med eget företag inte inspirerar ungdomar till företagande i någon högre
utsträckning. De menar att detta i första hand gäller unga vilkas föräldrar
inte är företagare. Resultatet pekar på att det är de vuxnas berättelser
som avskräcker från en eventuell dröm om eget företag, och att det just
är de som själva driver företag som tycks avråda de unga. Även om de
inte direkt avråder de unga så är de inga inspirationskällor; författarna
skriver att ”ungdomarna verkar med andra ord se få entusiasmerande
vägvisare bland redan etablerade företagare” (Klosterberg & Andersson
2003:59). Resultat lämnar dock utrymme för att resa frågan om hur stor
andel bland de ungdomar som har företagare i familjen som faktiskt anser
att dessa fungerar som ”negativa förebilder”, d v s avskräckande, samt att
dessa vuxna också avråder de unga att starta eget. Studiens redogörelse
svarar inte på denna fråga, och då man inte visar detaljerade uppgifter av
hur stor andel av vilka grupper som lämnat speciﬁka svar kan man inte
gå vidare i diskussionen. Frågan blir dock relevant att ställa i relation till
de erfarenheter som några av de unga företagarna i föreliggande studie
delger oss, d v s att resurser av företagande inom familjen inte enbart är
positivt och att det ﬁnns föräldrar, likt Nabils och Rezas, som är egna
företagare och som sägs inte vilja att deras barn ska följa i deras fotspår.
Denna mer komplexa bild av hur position, valmöjligheter och resurser
förmedlas i familjen och mottas av den senare generationen, diskuteras
vidare i nästkommande avsnitt där bland annat Tahir, Mohammed och
Milad är kritiska till ”företagsarvet” från familjen.

Ärvt företagande och mönsterbrytare
I vissa fall kan man tala om att företagandet har gått i arv. Två tredjedelar av de unga företagarna har familjemedlemmar som har alternativt
har haft eget företag och merparten av dessa upplever det som positivt.
Genom föräldrarnas företagande har de fått en inblick i branschen samt
i företagsformen som sådan, de har fått inspiration, kunskaper och kompetens; de har något att relatera till när de har valt att bli egna företagare.
Samtidigt är det viktigt att synliggöra att alla fäder inte önskat fungera
som förebilder; i Rezas och Nabils fall sägs deras fäder ha önskat att de
valt en annan väg. Tahir är ytterligare en av dem som har företagande
i ”arv”. Men till skillnad från Reza och Nabil ser han inte detta som
odelat positivt, utan delvis som något ”tvingande” och han talar om att
”hamna i branschen som egen företagare”:
I mitt samhälle, bland mina släktingar och turkiska vänner och nära, man vet ibland
att man ska hamna i restaurangbranschen eller gatukök som egen företagare, det är
därför som jag läste företagsekonomi och eget företagande i skolan också.
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CL: Men visste du redan då att du ville bli det på nåt sätt?
Tahir: Som jag sa, när man kommer från en turkisk familj, då har man det i baktanken. Egentligen jag ville inte hamna på den här branschen... för att jag visste att
dom som hamnar på den här branschen har så lite fritid, jobbar mycket, som jag ser
mina äldre släktingar och kompisar göra. Men jag har tänkt innan, när jag började
jobba på Eriksson och XXX, att nån gång kommer jag att starta eller jobba inom
restaurangbranschen, och det var därför som jag pluggade företagsekonomi. Men
jag visste att nån gång skulle jag hamna i den här branschen, för att det är så många
turkar i den här branschen. Mina kompisar, 50 % har startat eget och några har
pluggat kanske 20 % och resten 30 % dom hittade inget jobb, och nu börjar dom
att köra taxi, som sista chansen så tar dom körkort och börjar köra taxi. Så det är
därför också som många startar egen restaurang.

Det är således inte bara Nabils och Rezas fäder som sägs ha hoppats att
deras söner ska studera vidare. Också Tahir är kritiskt till detta ”arv”.
Han arbetar själv med turkiska ungdomar, och genom föreningens arbete hoppas han kunna visa på alternativa karriärvägar, exempelvis att
man kan utbilda sig efter gymnasiet eller starta eget inom t ex data och
teknik. Restaurangbranschen – som han menar är vanligast för den turkiska gruppen – behöver då inte vara det ställe där ungdomarna tillslut
”hamnar”.
Också Milad, som har studerat till civilekonom och nu driver en redovisningsbyrå, diskuterar i liknande termer som Tahir: Det gäller att bryta
mönster och få ungdomar ur ”den egna folkgruppen” att börja studera och
inte fortsätta i föräldrarnas fotspår, där han menar att eget företagande
är utbrett. Han reﬂekterar över företagande lokaliserat till restaurangbranschen inom ”sin egen folkgrupp assyrier/syrianer” och säger att:
Min egen folkgrupp, den assyrisk/syrianska folkgruppen som jag tillhör, här har det
förändrats, det ﬁnns många studenter nu på universitetsnivå. Det är en förändring
från att man för 5-10 år tillbaka knappt haft nån andel, till att nu blivit sån stor
ökning. Jag tror att det beror på att den äldre generationen inte hade nån utbildning
och dom har etablerat en ekonomisk grund för den senare generationen, som nu har
möjligheter för att gå vidare med studier. Att föräldrar som kommit hit från Turkiet
har öppnat en restaurang eller pizzeria och jobbat där och att barnen ser nackdelarna
med det, det ﬁnns fördelar men mycket mer nackdelar, t ex den tid som man lägger
ner där och massa annat och det har gett upphov till att man vill göra nånting annat
samt att föräldrarna uppmuntrar barnen till att läsa vidare och dom visar sig själva
som skräckexempel, ’hamna inte som pizzabagare eller restaurangägare och slit hela
ditt liv, gör nåt annat, vi kommer att bidra med dom ekonomiska förutsättningarna,
det enda vi vill är att du läser vidare’. Och det är det som jag tror har hänt, det ﬁnns
ingen annan förklaring.
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Milads erfarenheter och uppfattning pekar i riktning mot vad Nabils och
Rezas fäder sägs uttrycka, att deras barn ska göra något bättre med sina
liv än att ”hamna” i eget företagande. Också Mohammed har erfarenheter
som sammanfaller med Tahirs, då även han ser hur företagande ﬁnns där
som ett reservalternativ tillhands. Samtidigt anser sig också Mohammed
kritisk till att ungdomar med turkisk bakgrund i så stor utsträckning
”väljer” eget företagande i den mån det ﬁnns inom familjen. Genom sina
systrars inﬂytande och stöd har Mohammed valt att lämna företagandet.
Han är nu bara ”passiv” delägare i den fruktträdgård som han under
ett år drivit, och satsa på Komvux för att senare läsa på lärarhögskolan.
Detta är ett val som hans far och bror inte är helt nöjda med. Brodern
har en krog och ett café och har erbjudit Mohammed att ta över krogen.
Genom sitt val ser Mohammed på sig själv som en mönsterbrytare och
säger att han vill bryta mönstret och istället plugga till lärare:
Syrrorna är på mig och dom vill att jag ska plugga vidare, men om jag ska vara ärlig,
om jag inte hade haft syrrorna så hade jag ju varit med brorsan. Om inte nån hade
sagt nåt till mig så hade jag ju jobbat vidare som egen företagare. Det är lätt att påverkas av familjen, min brorsa sa ’stanna här’, mina tre systrar sa ’kom tillbaka hit
och plugga’ och jag blev ju påverkad av vad mina systrar sa. Och det tror jag är det
rätta beslutet också. För jag vill gärna testa att plugga. Man måste knäcka det där
nånstans… dom som har en pappa som äger en krog, dom blir krogägare till slut,
för dom jobbar där på helgerna och tillslut så tar dom över stället, men jag tycker
att man ska bryta det nånstans, att om jag blir lärare så kommer säkert mina barn
kanske att bli doktorer. Då har jag lagt en grund, det beror ju på föräldrarna också,
mycket på föräldrarna. För mina föräldrar har bott i Turkiet i 6 månader per år, varje
år sen jag var 11 år, så jag har haft systrarna som mamma och pappa, dom har alltid
väglett mej, så jag tror på dom och följer deras vägar. Om det inte funkar så är det
klart att jag åker tillbaks till storebrorsan och hjälper honom och startar eget igen,
om jag inte har nåt alternativ. För jag vill inte bli brevbärare eller jobba som turkiska
hemspråkslärare och få 8000 kr i månaden, för det överlever man inte på.
CL: Så du ser företagandet som …
Mohammed: Som ett skyddsnät, jag har det i handen, jag har alltid det i handen
liksom. Det kan jag pyssla med alltid. Men som sagt var, om det händer nåt med
skolan, om det inte funkar, då drar jag iväg dit. Men det är bara om jag inte har nåt
bra jobb eller nånting, då åker jag dit. För att näää, jag vill inte jobba sådär alltså,
hela livet…/…/ …Pappa stöttade min bror, pappa stödjer brorsan faktiskt. Och det
är där som det brukar bli lite… syrrorna säger nåt annat och så är pappa hemma nu
och brorsan brukar säga: ’jag tänkte ge honom hela krogen!’ och pappa blir ju sähär
helt ifrån sig, typ ’aaa, vaddå, varför tog han inte emot den då’, dom tror att det är
värsta grejen men det tycker inte jag. Det är mitt beslut.
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Både Tahir och Mohammed är kritiska till att turkiska ungdomar ”hamnar” i eget företag, något som de härleder till familjens företagande och
hur det går i ”arv”. Förklaringarna tar sig också etnisk prägel, då de
talar om att det just är turkar (och också andra personer med utländsk
bakgrund) som i stor utsträckning driver eget företag. Mohammed har
i sin omgivning många kompisar med utländsk bakgrund som är företagare, och mycket av deras företagande förklarar han med hänvisning
till företagande i familjen:
Antingen ser man sina föräldrar jobba som det, och så vill man följa deras fotspår.
Man ser att pappa har det bra och han äger en krog och jag kan tänka mig att pappan säger att ’den här helgen kan du jobba’ till slut blir det det enda man kan. Man
skiter i skolan och då säger ens föräldrar ’aa, skit i skolan och kom och jobba här
istället, istället för att slösa bort din tid’ och det tjänar dom ju på också. Sen kan ju
vissa ingenting annat än familjeföretaget, det är ju så om man har jobbat där varje
helg och man har skitit i skolan och föräldrarna tycker kanske inte att det är så roligt
men när man har blivit så gammal så säger dom att ’antingen så väljer du gymnasiet
eller så väljer du grillen’. Då väljer dom ju absolut grillen framför skolan, för att
dom tänker att ’där kan jag ju tjäna pengar ändå, varför ska jag slösa bort min tid i
skolan’, tänker vissa.

Självklart kan Mohammeds beskrivning inte ses som en bild av ”hur det
verkligen är”, utan som en tolkning av hans erfarenheter. En sådan tolkning
måste också förstås i relation till hans eget förhållande till företagande
och hans egen familjs agerande. Samtidigt är Mohammed också kritisk till
att inte grundskolan, gymnasieskolan, Komvux och Arbetsförmedlingen
– genom olika vägledningsfunktioner – stödjer och uppmuntrar ungdomar
Istället för att ge olika alternativ till karriärvägar till de ungdomar som
annars antagligen kommer att ”hamna i/välja” familjeföretagande, ser
dessa institutioner detta som ”normalt”, menar han.
Tahir och Mohammed ser företagande delvis som ett ”tvång genom arv”,
delvis som ett reservalternativ och ett skyddsnät. Dessa två tillsammans
med Milad ser och hoppas dock på en positiv förändring i och med att
ﬂer unga söker sig till högre utbildning och bryter mönstret att bli företagare. Företagande som ett reservalternativ och skyddsnät för ungdomar
synliggörs också i tidigare forskning på området. Forskarna Reza Eyrumlu
(1992) och Katrin Goldstein Kyaga (1995) har i sina studier berört skolavhoppares relation till eget företagande. Båda antyder att ungdomar med
utländsk bakgrund som misslyckas med sin skolgång kan använda sig
av familje- och släktföretag som ett skyddsnät. Goldstein-Kyaga skriver
bl a: ”Eftersom vissa invandrargrupper /…/ lyckats jämförelsevis bra
inom småföretagarbranschen blir arbetet inom familjeföretaget ett bättre
alternativ än fortsatta studier” (Goldstein Kyaga 1995:92). Även Eyrumlu
har i sin studie funnit att elever med turkiskt ursprung från familjer med
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egna affärer är i majoritet bland dem som avbryter studierna, samt att
det är vanligt och accepterat att lämna skolan för att börja i familjens/
släktens affär (Eyrumlu 1992:50ff). Det verkar därmed som om eget företag inom familjen är en viktig resurs för de ungdomar som hoppar av
sina gymnasiestudier eller väljer att inte studera vidare. De resultat som
Eyrumlu och Goldstein-Kyaga belyser ﬁnner delvis stöd i vissa av de unga
företagarnas erfarenheter och förståelse av företagande. Det gemensamma
är att företagandet för vissa unga människor tycks bli ett alternativ som
ligger nära till hands och som kan verka som ett skyddsnät och ett reservalternativ. Företagande som skyddsnät behöver dock inte i första hand
göra sig gällande enbart vid misslyckade studier, som ett alternativ när
individen har misslyckats. Som föreliggande studie delvis pekar på kan
företagandet också uppfattas ha en skyddande funktion vid arbetslöshet,
och i vissa fall vid diskriminering på arbetsmarknaden, d v s när samhället
har misslyckats med att inkludera dessa unga människor.
Frågan är om ”företagande i arv”, och det skyddsnät som företagandet
kan komma att utgöra, är något odelat positivt? Merparten av de unga
företagarna, vilkas föräldrar också är egna företagare, menar som sagt
att detta är positivt då det ger förebilder, stöd och hjälp. Dock pekar
Tahirs, Milads och Mohammeds erfarenheter på att denna fråga måste
problematiseras. För att förstå deras attityder, och hur företagande gör
sig gällande för dessa unga företagare, måste sådana erfarenheter också
sammankopplas med föräldrarnas position och de villkor som omgärdat föräldrarnas samt den äldre generationens företagande. Exempelvis
Nabil säger att många i hans föräldrars generation startade företag för
att de inte ﬁck något annat jobb. Milad säger att många äldre företagare
i den assyriska/syrianska gruppen inte hade utbildning och därmed såg
eget företagande som ett (enda) alternativ till hands. Sådana erfarenheter
kan medföra att föräldrarna, utifrån det begränsade handlingsutrymme
de upplevde sig ha, önskar något annat och något bättre för sina barn.
Exempelvis Ålund (1997) visar i sin forskning att föräldrar med utländsk bakgrund inte sällan önskar sina barn en högre utbildning för
att kompensera för deras egna besvikelser, marginaliserade position och
utanförskap. Vad gäller relationen mellan första och andra generationens
invandrare skriver Nordlund (2001), med hänvisning till Bevelander,
att lönearbete tillsammans med företagande under 1950–1970-talet för
invandrare delvis var ett sätt att ﬁnansiera investeringar i utbildning, så
att den andra generationen genom utbildning skulle kunna ”återerövra
förlorade sociala positioner och erövra nya”.
Viktigt att uppmärksamma är att vissa företagsbranscher tycks ”gå i arv”,
vilket företagare liksom Tahir, Milad och Mohammed tycks vara kritiska
till. De talar samtliga i kritiska ordalag om att ungdomar med utländsk
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bakgrund ”hamnar” i handels- och främst restaurangbranschen, som
föräldragenerationen gjort. Restaurangbranschen beskrivs, av många av
de unga företagare som själva arbetar i den, som slitsam och hård med
långa arbetsdagar. Branschen antas inte heller ha så hög status. Därmed
kan man möjligen inte tala i termer av att de är kritiska till företagandet i sig utan att de är kritiska till att företagandet begränsas till vissa
branscher, såsom restaurangbranschen. Exempelvis Tahir indikerar detta
då han säger att han tycker att turkiska ungdomar ska utbilda sig efter
gymnasiet och då eventuellt ha möjlighet att istället kunna starta eget
inom t ex data och teknik, och att restaurangbranschen då inte behöver
vara det ställe där ungdomarna till slut ”hamnar”.
Det exempel som får avsluta detta kapitel är Saids berättelse, som dock
inte är representativ utan skiljer sig från övriga unga företagares erfarenheter av företagande. Men också den tydliggör hur unga företagares syn
på företagande ofta inte kan skiljas från den position och de erfarenheter
som den äldre generationen har, och den yngres tolkning av en sådan
situation. Said är den enda av de unga företagarna som upplever att han
saknar sociala kontakter med andra företagare. En av anledningarna
till att hans enskilda berättelse blir viktig är att den visar på samma
processer som i ovanstående, men omvänt – nämligen hur förebilder
eller, som i Saids fall, avsaknaden av förebilder inverkar på individen.
Liksom Milads, Tahirs och Mohammeds berättelser pekar även Saids
berättelse på att man måste lyfta blicken till de processer och sociala
sammanhang som har omgärdat den tidigare generationens företagande
och arbetsmarknadschanser. Said säger å ena sidan att hans mamma som
affärskvinna i Somalia är hans förebild, men vad gäller förebilder och
stöd i hans social och geograﬁska närhet upplever han sig ensam. Han
ser sig liksom Mohammed som en mönsterbrytare, men han ”bryter” sig
istället in till eget företagande:
Det är många som hindrar. Men jag tänker att vi som är unga, vi kanske startar företag, men det är inte så många, men nu börjar folk att smälta in i landet och samhället
och förstå systemet lite bättre och kunna röra sig, starta verksamheter och veta lite
vart man ska ta vägen. Men det kan bli lite bättre nu när folk förstår och har bott lite
längre här. Framförallt unga, dom är mer inriktade och har mer medvetenhet, men
vuxna dom är hopplösa och har tappat lusten och förtroendet och dom tänker att
’vad kan man göra?’. Dom bara sitter och tänker att ’titta här, jag har utbildat mej
och jag har ingenting’. /…/ Det ﬁnns ett annat liv, även om det inte lyckas här, man
måste göra andra saker och gå andra vägar, det ﬁnns en massa vägar. Det är dåligt
att vi inte har nån kontakt med svenskar, vi måste skapa kontakter med svenskar,
och vi stänger själva. Och svenskarna gör det svårt att komma in och somalierna
själva håller också stängt, och det är vuxna mest som håller stängt och vi unga vill
ha kompisar och ha mer kontakt med svenskar. Och just nu är vi två grupper, vuxna
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och unga, och det är mest unga som har lite ’go’ och som vet hur samhället fungerar.
Medan bland de vuxna så ﬁnns det gamla tankar och dåliga minnen och därför är
det skillnader på företagandet också. Vad kan man göra om de vuxna inte har jobb?
Ingenting. Det är därför som det inte ﬁnns några företag bland somalier. För att de
vuxna som skulle ha börjat starta företag, de har inte gjort det, och därför så syns
inte somalier som företagare. Det ﬁnns inte så många somalier här som har bakgrund
i företag, men jag hoppas att det i framtiden kommer upp unga företagare som är
somalier, vi kanske kommer att bli förebilder, som visar att man kan starta företag
här i Sverige och att man kan lyckas.

Erfarenheter kan i stor utsträckning gå i arv och påverka karriärvägar.
Då socialt kapital, bland annat i form av sociala nätverk och här också
förebilder, samt kulturellt kapital, i form av företagskultur och företagskunskaper, ofta förmedlas över generationer blir det relevant att se till
föräldrarnas och den äldre generationens företagande för att förstå hur de
unga företagarnas erfarenheter och val har formats. Också förutsättningar
som har präglat den äldre generationen – samt den inverkan förutsättningarna har, som förebilder eller inte – blir ett arv som inverkar på den
yngre generationens företagande. Detta blir tydligt i såväl Milads, Tahirs
och Mohammeds som Saids erfarenheter och synsätt. Deras tolkning av
den äldre generationens begränsade handlingsutrymme inverkar också
på deras egna förhållanden och förståelse av företagande. Arai, Schröder
och Vilhelmsson (2000) fångar denna process och betonar hur ojämlika
förutsättningar, marginalisering, föräldrars position och erfarenheter således inverkar på den senare generationen. De skriver ifråga om ungdomar
med utländsk bakgrund: ”Integration i skolan och på arbetsmarknaden
förefaller således att mindre vila på de lika möjligheter och rättigheter,
som utgår från ius soli24 och mer vara påverkade av de rättigheter och
möjligheter som ärvs från generation till generation.”

Sammanfattningsvis
Frågan hur de unga företagarna har gått tillväga i sina företagsetableringar, och varför eget företag blir ett relevant val, har lett in på vikten
av familjeresurser. Som påvisats i kapitlet har drygt två tredjedelar av
de unga företagarna någon i familjen som också har alternativt har haft
eget företag. Detta ses av majoriteten som en resurs i form av att föräldrarna, oftast fadern, förmedlar kunskaper, stöd och inspiration samt
verkar som en förebild. Flera får också praktisk hjälp i företaget av sin

24

I modernare tid används ius soli (jordens rätt) och ius sanguini (blodets rätt) för att deﬁniera rättigheten till medborgarskap i en stat. Ius soli syftar till att alla personer som är
bosatta i ett land ska ha samma medborgerliga rättigheter, inklusive medborgarskap
(Arai, Schröder och Vilhelmsson 2000).
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familj, exempelvis med administrativa sysslor eller extra arbetsinsatser
vid behov. Samtliga har också vänner som är företagare, och genom dessa
sociala nätverk utbyter man erfarenheter, stöd och information. Närmare
hälften av dem som har en förälder som själv är företagare, beﬁnner sig
i samma bransch som denne. Den andra hälften av de unga företagarna
har valt en annan bransch än förälderns. Man kan därmed anta att det
är själva företagandet i sig, och inte alltid branschspeciﬁka kunskaper,
som förmedlas genom föräldrarna.
Vad gäller företagande i familjen och härtill föräldrar som förebilder,
måste dock bilden nyanseras. I kapitlet reses frågan huruvida man kan
anta att eget företagande inom familjen per automatik innebär en positiv
förebild, d v s att det uppmuntrar och inspirerar barnet/ungdomen att
själv göra detta val. Det visar sig exempelvis att inte alla fäder, vilka själva
är egna företagare, sägs vilja att deras barn ska följa i deras fotspår utan
istället satsa på utbildning. Det blir också tydligt hur företagandet ”i arv”
kan upplevas som något negativt och tvingande; man ”hamnar” i eget
företag på grund av att ”företagsarvet” är så starkt inom familjen eller
den etniska gruppen. Några av de unga företagarna som har företagande
inom familjen berättar att eget företag kan ses som ett skyddsnät eller ett
reservalternativ, dock har man blandade känslor inför detta; eget företag
tycks här ibland bli något som man egentligen velat undvika. En av de
intervjuade talar exempelvis om att bryta mönstret och inte bli företagare, utan istället studera till lärare. En aspekt som uppmärksammas i
diskussionen är hur alla de som talar i negativa termer om ”företagande
i arv”refererar till restaurangbranschen, i vilken deras föräldrar och
andra ur den etniska gruppen sägs verka. Det pekar mot att det inte är
företagandet i sig som de tycks vara kritiska mot, utan det faktum att
arvet går vidare ”branschmässigt” till restaurangbranschen som beskrivs
som en slitsam lågstatusbransch.
Främst familjen, men även vänner som är egna företagare, sägs vara en
stor resurs. Familjen förmedlar värderingar, kunskaper, stöd och hjälp både
materiellt och mentalt. Samtidigt visar studien att det inte kan förutsättas
att det endast rör sig om ett positivt stöd och positiva förebilder utan att
familjeföretagandet kan gå i arv mot den yngres vilja. Utifrån den stora
inverkan familjen och familjeresurser tycks ha på de unga företagarna,
främst i positiv bemärkelse men ibland även mer problematiskt, måste
man lyfta blicken till den äldre generationens företagande för att förstå
hur de unga företagarnas erfarenheter och aspirationer har formats. Även
de strukturella förutsättningar och handlingsutrymme som har präglat
den äldre generationen – samt den inverkan förutsättningarna har på
huruvida denna kan utgöra förebilder eller inte – tycks bli ett arv som
inverkar på den yngre generationens företagande.
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Möten på vägen mot
eget företagande

Ett klimat som gynnar företagande handlar dels om regler och policys
som underlättar företagande, dels om attityder till företagande. Ett lands
politik samt dess institutioner på nationell och lokal nivå, vilka är de
som ska implementera de rådande direktiven i praktisk verksamhet, påverkar i stor utsträckning nyföretagandet i landet. I studier genomförda
av Nutek (2000) betonas hur samhällets attityder till och värdering av
företagande och företagsamma individer påverkar och samspelar med
den enskildes drivkrafter och inställning till företagande. Man framhåller hur en sådan kultur genomsyrar offentliga institutioner såsom skola
och myndigheter, liksom massmedier och bankväsende. Kloosterman
och Rath (1999, 2001a, 2001b) betonar att företagaren måste ses som
inbäddad i sådana nationella och lokala institutionella sammanhang, då
företagandet är en del av och således påverkas av det sociala sammanhangets möjligheter och begränsningar på olika socioekonomiska och
politiska/institutionella nivåer. Tidigare kapitel visar på en stor betydelse
av familj, släkt och sociala nätverk av vänner, vilka inverkar på de ungas
företagande och genererar resurser för företagandet. I de följande avsnitten
presenteras olika myndigheter och privata och offentliga instanser som
de unga företagarna har mött, vilka kan antas ha påverkat företagandet
både genom regelverk och attityder. Dessa avsnitt kommer således i stor
utsträckning att fokusera på hur de unga företagarna har gått tillväga för
att starta och driva sina verksamheter. Inledningsvis diskuteras skolans
och utbildningens betydelse för de unga företagarna, därefter redogörs
för deras möte med Arbetsförmedlingen, följt av ett avsnitt där frågor
kring företagarnas ﬁnansiering av deras verksamheter leder oss in på deras
möten med banker och låneinstitut. Därpå följande avsnitt handlar om
företagarnas möte med rådgivningsinstitutioner och övriga informationskanaler. I det sista avsnittet belyses omgivningens påverkan på de unga
företagarna. Här diskuteras hur (etniska) kategoriseringar som de unga
företagarna möter i sin sociala omgivning skapar vissa förhållningssätt
som, mentalt och praktiskt, tycks inverka på deras företagande.

Utbildningsbakgrund samt skolan
som kunskaps- och attitydförmedlare
Då skolan måste ses som en institution med påverkan på ungdomars framtida karriärsval blir det relevant att fokusera på hur utbildningsväsendet
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förhåller sig till och undervisar i entreprenörskap samt huruvida detta
sätter spår i ungdomars tankar om framtida karriärvägar. Skolan kan
således komma att ses som en första institutionell praktik på vägen till
eget företagande. Nutek (2000:46) betonar hur utbildningssystemet har en
nyckelroll när det gäller att stimulera elevers företagsamhet och inre drivkrafter, vilket i sin tur ligger till grund för ett ökat ungt företagande.
Utbildning handlar inte bara om att skaffa sig ämnesspeciﬁka kunskaper
som man kan omsätta i ett senare arbete, som anställd eller som egen
företagare. Utbildning, här främst inom gymnasiet, handlar också om
inblickar i arbetslivets villkor samt ett fostrande och förmedlande av
attityder till olika fenomen. Vad gäller utbildningens roll att uppmuntra
elever att bli företagare visar det sig att denna undervisning är och har
varit relativt svag. Entreprenörskapsbarometern 2004 (Nutek 2005:36)
visar att bland ungdomar (18–30 år) anser 35 procent att de fått en
uppfattning om att driva företag genom skolan, och 30 procent anser
att de i skolan uppmuntrats att bli företagare. Utifrån liknande resultat
i Entreprenörskapsbarometern 2003 (Nutek 2003a) visas också att de
som i skolan fått en uppfattning om alternativt uppmuntrats att bli företagare också i högre utsträckning kan tänka sig att bli företagare. Man
kan således anta att skolan spelar en viktig roll för ungdomars attityder
till företagande. Svenskt Näringsliv har kritiserat svensk utbildning för
avsaknaden av ett entreprenörskapsperspektiv i utbildningen. Även Nutek
(2003a:35) menar att skolan under många decennier har haft anställning
snarare än eget företagande som norm för undervisningen. Om man ser
till statens ambitioner är detta något som ska förändras. De senaste två
åren har frågan om entreprenörskap inom skolan aktualiserats markant
mer än tidigare, och regeringen satsar på att skolans utbildning ska genomsyras av ett entreprenörskapsperspektiv för att öka kunskaperna och
entreprenörsandan hos unga.
Entreprenörskapsbarometern 2003 (Nutek 2003a) visar hur attityder till
företagande varierar något med olika utbildningsnivåer. Ungdomar med
den längsta avslutade utbildningen, minst treårig högskoleutbildning,
är mindre positiva till att bli företagare. I denna grupp kan 65 procent
tänka sig att bli företagare, jämfört med 74 procent av de ungdomar som
endast har grundskoleutbildning.
Statistik över högsta utbildningsnivå för unga företagare i åldern 18–30
år (se sidan 30 för utförligt diagram) visar på skillnader mellan unga
företagare med utländsk respektive svensk bakgrund. Bland annat är
det en större andel företagare med utländsk bakgrund som endast har
förgymnasial utbildning. Skillnaderna i utbildningsnivå är större mellan
männen med svensk respektive utländsk bakgrund än vad de är mellan
kvinnorna.
92

Vad gäller utbildningsnivån för de unga företagarna i denna studie
varierar den från grundskola som högsta slutförda utbildningsnivå till
examen från universitet och högskola. Förutom Michael och Birte har
samtliga deltagit i svensk utbildning på någon nivå. Bland dem som inte
är födda i Sverige varierar dock den svenska skolgången och vissa har
endast gått gymnasiet eller Komvux i Sverige. Två av företagarna har
endast grundskoleutbildning då de avbrutit sina gymnasiestudier, sju av
företagarna har gymnasium som högsta utbildningsnivå, en företagare
har längre specialutbildning (traﬁklärare), och åtta företagare studerar
eller har slutfört en universitetsutbildning. Av dem som har universitets/högskoleutbildning har nästan samtliga startat ett företag i linje med sin
utbildningskompetens. Michael, Edin, Nazneen och Massoud arbetar inom
data/IT-branschen och Milad driver sin redovisningsﬁrma. Rodrigo, som
är utbildad arkeolog och har ett företag inom byggbranschen samt Rosita,
som har en kandidatexamen i politiska studier och nu driver byggﬁrma
med sin man, är de två företagare som inte har fått avkastning på sina
studier utan startat företag i en annan bransch. Vad gäller de företagare
som har gymnasieutbildning är det Nergiz, som läste frisörprogrammet,
och Ahmed, som läste livsmedelsprogrammet, som direkt har överfört
sin utbildning till ett företagande i samma bransch. Mohammed, Tahir,
Omed och Antonios har samtliga läst det samhällsekonomiska programmet
och har inte någon utbildningsbakgrund som kan förklara deras val av
bransch. Däremot kan man anta att programmets ekonomiska inriktning
har relevans för att driva ett företag, samt delvis gett kunskaper för detta.
Detta gäller även Said som har läst handelsprogrammet.
Vad gäller skolans roll som eventuell förmedlare av kunskaper och attityder
till företagande, blir det i denna studie tydligt att skolans undervisning
inte tycks ha gjort något särskilt intryck på de unga företagarnas val. I
intervjuerna var det ingen som självmant kom in på skolans betydelse
– exempelvis genom information eller allmännare attityddiskussioner – för
deras val att bli företagare. Detta säger antagligen något om frågan och
svaret i sig. Vid en direkt intervjufråga om huruvida de under sin gymnasietid eller universitets-/högskoletid i undervisningen berört temat ”eget
företagande/entreprenörskap”, blev svaren nekande, korta och utvecklades
inte vidare. Nästan samtliga som gått samhällsekonomiska programmet
samt handelsprogrammet berättar att de hade erhållit faktakunskaper i
form av hur man gör budgetar, kalkyler och andra företagsekonomiska
beräkningar, då dessa ämnen låg inom ramen för deras program. Utöver
detta hade de inte fått några praktiska inblickar i företagande, exempelvis
vad gäller mer ”kvalitativa” aspekter av företagande och entreprenörskap.
Denna avsaknad påtalar även de företagare som har högre utbildning.
Nergiz som utbildat sig till frisörska samt Bhrane som utbildat sig till
traﬁklärare är de enda som upplever att de fått inspiration och stöd från
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undervisningen och enskilda lärare vad gäller företagskunskaper i teori
och praktik.
Bilden av skolan som förmedlare av uppfattningar och kunskaper om
entreprenörskap/företagande tycks således vara nästan obeﬁntlig i dessa
unga företagares erfarenheter. Skolan framstår på detta sätt som frånvarande i de unga företagares berättelser, något som de inte tycks fästa
särskild uppmärksamhet vid, vilket i sig kan tolkas som att de inte heller
hade förväntat sig ett sådant perspektiv i undervisningen. Som tidigare
kapitel visat har de istället fått sina attityder, uppfattningar och kunskaper
om företagande från andra aktörer som familj, släkt och vänner.

Möten med Arbetsförmedlingen,
Arbetslöshetskassan och starta-eget-bidrag
Entreprenörskapsbarometern 2003 (Nutek 2003a) visar att 60 procent
av alla unga skulle vända sig till Arbetsförmedlingen (AF) för att få information om att starta företag. Därmed kan man konstatera att AF kan
vara en viktig institution vad gäller att förmedla attityder och stöd till
unga företagare. AF är den myndighet som individer främst kommer i
kontakt med vid arbetslöshet, och som man även vänder sig till vid ansökan om starta-eget-bidrag/stöd till start av näringsverksamhet. Startaeget-bidrag blev en permanent arbetsmarknadspolitisk åtgärd 1987 och
målgruppen för bidraget/stödet är företrädesvis arbetslösa personer. Stödet
får lämnas till den som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och är
arbetssökande på AF, från den dag han eller hon fyller 20 år. Stödet kan
också ges till personer som är bosatta inom ett stödområde även om de
inte är arbetslösa. Stödet beviljas endast till sökande som bedöms ha goda
förutsättningar att driva företag och om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning (AMS 2005a).25
Statistik från ITPS (2004) visar att andelen företag där företagaren fått
stöd till start av näringsverksamhet (nytt namn för starta-eget-bidrag)
uppgick till 15 procent 2003, vilket är 3 procentenheter färre än 2002.
Andelen företag som startats av en företagare som fått stöd till start av
näringsverksamhet varierade däremot stort regionalt. I Norrbottens län
hade företagaren i 44 procent av företagen fått stöd, medan endast 4
procent av de nystartade företagen 2003 i Stockholms län startades av
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Vid ansökan om bidraget ska den sökande beskriva sin affärsidé och lämna in beskrivningen till Arbetsförmedlingen, som med hjälp av ekonomiskt sakkunniga konsulter tar
ställning till om den sökande bedöms ha förutsättningar att driva verksamheten och om
övriga villkor är uppfyllda. Stödet är ett s k aktivitetsstöd som normalt lämnas under högst
sex månader och det är avsett att utgöra ett tillskott till företagarens försörjning under företagets uppstartsperiod. Den som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa får
aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättning och den som inte uppfyller villkoren för
ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd (AMS, 2005a).
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en företagare som fått stöd till start av näringsverksamhet (ITPS 2004). I
den grupp som fått stöd till start av näringsverksamhet budgetåret 2004
ﬁnns ingen som är 19 år eller yngre, sex procent av dem som fått stöd är
20–24 år och 42 procent är 25–34 år (AMS 2005b). AMS påpekar att
gruppen ungdomar (18–24 år) således var fortsatt underrepresenterad
under verksamhetsåret 2004. AMS menar att en möjlig förklaring till
detta kan vara att yngre personer saknar den erfarenhet, de nätverk och
det startkapital som krävs för att starta och driva näringsverksamhet.
Siffrorna visar också att gruppen utomnordiska medborgare och utrikes
födda var något underrepresenterad i stöd till start av näringsverksamhet
(AMS 2005b).
Samtliga unga företagare i föreliggande studie har varit i kontakt med
Arbetsförmedlingen, främst för att merparten av dem har varit arbetslösa/arbetssökande och även för att hälften av de unga företagarna har
ansökt om starta-eget-bidrag. De tycks allmänt ha låg tilltro till AF, vad
gäller dess ”arbetsförmedlande funktioner” och chansen att genom denna
kanal hitta ett arbete. Vad gäller de ungas kontakter med AF i deras roller
som (blivande) unga företagare visar det sig att endast två har beviljats
starta-eget-bidrag, Michael och Massoud. Michael är nöjd med den hjälp
som AF gett honom medan Massoud är lite mer kritisk. Massoud ﬁck
avslag på sin första ansökan om starta-eget-bidrag (han hävdar att de
gett honom fel information), medan den andra ansökan senare beviljades.
Både Michael och Massoud har varit berättigade till A-kasseersättning,
och arbetat tidigare. En ytterligare faktor som förenar dem är deras högre
utbildningar inom data/IT. De är dock inte de enda som har sökt startaeget-bidrag; hälften av de intervjuade har ansökt om bidraget eller fört
det på tal med AF men fått avslag. Flertalet visar i intervjuerna också
sitt missnöje med hur bidragssystemet fungerar och i förlängningen med
hur AF bemöter dem som företagare. Det kan antas att kritiken mot AF
också bottnar i hur de som arbetssökande blivit bemötta på AF och vad
AF:s arbetssökande funktioner har (icke-) resulterat i. Rosita är en av
dem som har en negativ bild av AF, både vad gäller deras hjälp vid att
söka jobb och vid eget företagande:
Nu har dom tagit bort starta-eget-bidraget, men med det var det i alla fall så att man
skulle ha jobbat innan för att kunna få det, så vi hade ändå inte kunnat få det, det
sa AF. Och det var ju liksom istället för a-kassa, så det var inte så mycket. Arbetsförmedlingen har aldrig hjälpt oss, inte att få jobb och inte med företaget, det är lika
bra att inte ha med dom att göra, och att strunta i dom. Man blir liksom nerdragen
av arbetsförmedlingen. Och på arbetsförmedlingen så får man bara praktikplatser
hela tiden. Pedro hade praktikplatser men blev less på det. Kanske är det också det
som gör att man startar eget, man är less på alla dom här praktikplatserna som ändå
aldrig leder till nåt jobb. Arbetsförmedlingen är också väldigt negativa till att man
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startar eget företag, det kanske ses som sista utvägen om man inte hittar nåt jobb. Så
tycker jag inte att det ska vara, att en person startar eget bara för att man har varit
arbetslös i ﬂera år, då kanske man inte har den rätta viljan.

Rosita säger att man inte får någon hjälp av AF, och att AF har en negativ
inställning till eget företagande. Kanske ses det som en sista utväg om
man inte hittar något jobb, gissar hon.
Mohammed, Bhrane, Nabil, Said, Birte, Edin och Rosita var de som
sökte starta-eget-bidraget och ﬁck avslag alternativt hade tänkt söka men
ﬁck från AF svaret att det inte var någon idé för dem att söka. Samtliga
är kritiska till hur systemet fungerar. Innan Bhrane hade utbildat sig till
traﬁklärare hade han planer på att starta ett eget företag, men han ﬁck
svaret av AF att de inte skulle komma att bevilja honom starta-egetbidrag. Han beskriver hur AF meddelat honom att han inte skulle kunna
få bidraget redan innan han hade ansökt och visat dem sin affärsidé och
att de istället uppmanat honom att fortsätta söka arbete:
AF sa bara att ’du har för bra utbildning för att starta eget, du har erfarenhet, har
jobbat tidigare och det ﬁnns möjlighet för dej att få jobb och då kommer vi inte att
bevilja det’. Alltså dom ville inte bevilja att jag skulle få starta-eget-bidrag för det för
dom tyckte att först och främst jag måste söka jobb men jag sökte jobb och tiden
bara gick och jag ﬁck inte mycket hjälp därifrån. /…/Dom sa att ’du kan söka startaeget-bidrag men du kommer inte att få det’, så innan jag ens hade hunnit skicka
mina papper så hade jag fått mitt svar. Även om jag hade skrivit på mitt papper att
jag vill starta eget, så frågar dom aldrig inom vad eller om det ﬁnns möjlighet, vad
är affärsidén, utan dom kollade bara på min bakgrund och sa att jag ska kolla om
det ﬁnns jobb.

Rosita säger att eget företag av AF kanske ses som en sista utväg om man
inte hittar något jobb. Bhranes berättelse om sitt möte med AF kan tolkas
i denna riktning, då han säger att AF inte ville bevilja starta-eget-bidrag
så länge det fanns möjlighet för honom att få ett jobb. När Bhrane i slutet
av sin utbildningstid kontaktade AF med förfrågan om starta-eget-bidrag
gick det inte heller så bra. Nedanstående berättelse visar på de komplicerade turer som Bhrane varit tvungen att ta samt hur han upplevt att han
av AF och de regler som omgärdar bidraget hindrats att ”vara ett steg
före”, d v s att undvika att stå arbetslös vid avslutad utbildning:
Det spelar stor roll var man beﬁnner sig, om man är i XXXX [ortsnamn] eller Stockholm,
på en del ställen du får det, på andra inte. Det är så, för jag åkte till Stockholm där
jag har min AF och frågade, sa att jag vill ha starta-eget-bidrag och kolla möjligheten,
att jag ville vara ett steg före, jag slutade min skola i maj och jag ville kolla hur det
funkar, och hon sa att ’jag tror inte att det kommer att bli nånting för dig, även om
du söker, vi kommer inte att kolla på dina papper förrän du är arbetslös’. Det är ett
negativt svar med en gång. När jag gick i skolan i XXXX jag kollade på AF där, jag
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sa att ’jag går traﬁklärarutbildningen och vill starta eget, ﬁnns det möjlighet att få
starta-eget-bidrag?´, -’kom tillbaka i slutet av din utbildning’ säger dom. Men i slutet
av min utbildning ville jag ju ha bestämt vad jag ska göra, då måste jag ju planera
och jag vill vara ett steg före men dom tillåter mig inte att vara det.

Bhrane verkar också irriterad över att AF gav olika direktiv beroende på
ansökningsort och att man blev bollad fram och tillbaka:
I Stockholm så sa dom att det kanske är bäst att jag stannar kvar som skriven i
XXXX, det är lättare där, hon sa det att ’jag tipsade en kille som åkte fram och tillbaks
till Karlstad, att han skulle skriva in sig i Karlstad och tack vare att han gjorde det
blev det lättare för honom att få bidraget. /…/Det är svårt också att man ringer och
pratar med olika personer, man bollas bara runt och dom säger olika beroende vem
jag pratar med och om det är i Stockholm eller XXXX. Personen på IFS sa att jag
skulle kunna söka redan som studerande så att AF skulle kunna kolla mina uppgifter
och så kommer resultatet senare när jag är arbetssökande men AF säger att dom gör
inget förrän jag är det. Samma sak när jag var arbetslös tidigare och ville bli egen
företagare, då kollade dom inte ens vad jag hade för idé, om det är bra eller inte,
dom bara svarade nej direkt.

Flera med Bhrane säger sig ha upplevt att AF inte håller vad de lovat.
Birte och Nabil blev informerade att de kunde få bidraget, men när de
sökte ﬁck de till svar att pengarna var slut för denna omgång och de uppmanades att söka nästa år. För ﬂertalet handlar det inte bara om att få
bidraget eller inte utan att de upplever att AF har en negativ attityd mot
dem som vill starta eget. Detta syns i Bhranes beskrivning, andra menar
också att ”det verkar som om AF ser eget företag som sista utvägen”,
”man blir bara nertryckt av AF” och ”man blir misstrodd att man ska
utnyttja systemet”. Inte bara de unga företagarna i föreliggande studie
har negativa erfarenheter av AF. Hallbergs studie pekar på att ﬂera av
de unga företagare som ingick i intervjuundersökningen upplevde att
de bemöttes med en ”tråkig attityd” av myndigheter och andra delar
av samhället, samt att de ibland kände sig utanför. Intervjupersonerna
berättade också att de saknade mer utförliga motiveringar till att man fått
avslag på sin ansökan om starta-eget-bidrag och liknande. Som Hallberg
beskriver: ”När man ﬁck ett avslag eller liknande så ’struntade man i dom’
i många avseenden och bestämde sig istället för att gå sin egen väg.” De
unga företagarna efterlyste också en större lyhördhet och förmåga att
satsa på nya idéer av de kommunala och statliga instanserna (Hallberg
2004:36). Också Nutek (2000) ger bilden av att unga människor ofta
känner sig negativt bemötta i kontakter med diverse institutioner. De ungdomar som kommit till tals i Nuteks studie upplever att det ﬁnns en mall
och om denna inte följs så får idéerna inget gehör, samt att detta gäller
inom alla typer av institutioner som har till uppgift att ge råd hjälp och
ﬁnansiering till personer som vill starta eget företag.
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En negativ erfarenhet av AF och det system som denna instans är en del
av återﬁnns således inte bara i erfarenheterna hos de unga företagarna
i föreliggande studie. Sådana erfarenheter tycks också gå igen i andra
företagares upplevelser och kontakter, vilket Hallbergs studie visar. I
föreliggande studie handlar ﬂera av företagarnas berättelser om att som
företagare hamna utanför systemet. Nästan inga av dem som ansökt
om starta-eget-bidrag har varit berättigade till detta. Som företagare är
de inte heller berättigade till vare sig alfa-kassa, ”vanlig” A-kassa eller
socialbidrag. Om man inte kan försörja sig fullt ut på företaget, vilket
ett antal av de unga företagarna inte kan i dagsläget, hamnar de i en
situation där företagsformen och de regler som omgärdar denna begränsar dem från att ta del av välfärdssystemet. Samtidigt som Said driver
sitt företag arbetar han inom äldreomsorgen på deltid. Då han inte kan
försörja sig på intäkterna från företaget är han tacksam över detta jobb.
Om han inte haft detta hade han varit tvungen att avveckla företaget,
då han som egen företagare inte är berättigad till något bidrag. Däremot
har Saids kompanjon i företaget det svårare. Said berättar hur det är han
själv som håller företaget rullande på sin lön från äldreomsorgen samt att
han också ser till att kompanjonen har tak över huvudet tills företaget
börjar ge avkastning:
Till exempel min kompis som är delägare i företaget, han sökte alfa-kassa och han
ﬁck inte, för han har företag. Det är därför som jag försöker att hjälpa och försörja
honom, och jag betalar också allt själv till företaget, alla utgifter, ut min egen ﬁcka,
för att jag måste sätta igång allting./…/ Vi har inte kunnat få starta-eget-bidrag. Det
är jag som är mest bidragsgivare i företaget, så länge som jag jobbar, men kanske det
blir bättre när vi får det kontraktet och vi sätter igång mer, då kanske jag kan säga
upp mej från mitt jobb. Men nu jobbar jag för att försörja företaget och oss själva.
Så tänker jag. Men från soc. man får inget bidrag heller, om man har företag så får
man inga pengar. Det är därför som min kompis bor ibland hos mej och ibland hos
andra kompisar, men det är nånting som man måste betala.

Företaget kan på detta sätt bli ett hinder från att inkluderas i vissa välfärdssystem, något som inte alla företagarna visste från början. Edin är ett
exempel på detta. Efter att han tagit sin ingenjörsexamen började han leta
arbete. Som marknaden såg/ser ut för ingenjörer, med konsultuppdrag och
projektanställningar, startade han också en enskild ﬁrma för att kunna
erbjuda sina tjänster som konsult om arbetsgivaren föredrog en sådan
arbetsform. Edin ﬁck emellertid inget arbete, vare sig som anställd eller
som företagare. Han visste att han som tidigare student och nu arbetssökande var berättigad till Alfa-kassa. Vad han inte visste var att han som
egen företagare inte var berättigad till samma stöd. Edin säger att han
försökte förklara för AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa)
och även för AF att han inte hade haft en enda inkomst på sin enskilda
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ﬁrma utan sökte jobb som vanligt och att ﬁrman i detta skede skulle
ses som ett ”komplement” till det vanliga arbetssökandet och att han
därmed ansåg sig vara berättigad till alfa-kassa, drygt 4 000 kr/månad.
Konsekvensen blev att Edin efter många samtal med AEA var tvungen
att avregistrera sin enskilda ﬁrma som vilande. Alla turerna kring Alfakassan och ﬁrman drog ut på tiden och det innebar att Edin sammanlagt stod helt utan inkomst i tre månader, för vilka han egentligen var
berättigad till alfa-kassa – om han inte hade varit egen företagare. Idag
jobbar Edin deltid i en matbutik och kan inte starta upp sin ﬁrma då han
delvis är beroende av Alfa-kassa och AF. Han berättar att när han får ett
”riktigt arbete”, d v s inom det han utbildat sig till, ska han starta upp
sin ﬁrma igen och fortsätta att utveckla den parallellt med det vanliga
arbetet. Edin har som ambition att i framtiden steg för steg utveckla sitt
eget företag, för att till slut kunna försörja sig helt på det. Angående AF,
AEA och Alfa-kassan ifrågasätter han om bidragen egentligen gynnar
eller begränsar honom:
Egentligen är det frågan om jag verkligen vinner något på att lägga ner mitt företag
som vilande, bara för alfa-kassa på 4000 kr i månaden. Det begränsar mej egentligen
bara, att vara styrd av dom mentalt och också ekonomiskt att inte kunna ta något jobb
som kan dyka upp för mitt företag, jag menar, kanske det hade varit lika bra att stå
utanför det och försöka att klara av det själv. Nu till exempel har jag fått erbjudande
att göra ett litet datajobb för några tusen, men nu har jag ju ingen ﬁrma att ta det
på, om jag startar upp den från vilande nu så blir jag av med alfa-kassa. Så vad ska
man då göra? Antingen måste man ta svart eller tacka nej.

Edin säger liksom Rosita, Mohammed, och Nabil att det egentligen är bäst
att klara sig själv och uttrycker liksom ﬂera av de andra unga företagarna
en besvikelse över hur systemet fungerar. Många av de unga företagarna
ger således uttryck för en känsla av utanförskap, att de inte inkluderas i
samhällssystemet på samma sätt som personer med reguljär anställning.
Exempelvis är de besvikna på att de, trots att de betalar skatt, inte har
rätt till vissa bidrag då de inte kan försörja sig genom företaget. Det här
gäller inte bara kontakter med AF, Arbetslöshetskassa och Alfa-kassa; ett
fåtal företagare har också erfarenheter av kontakter med Försäkringskassan. Både Birte och Nergiz har varit i kontakt med Försäkringskassan i
och med att de väntat barn. Båda känner en osäkerhet inför hur det ska
fungera med mammapenning nu när de är egna företagare. Nergiz säger
att hon inte alls visste vad hon skulle ansöka om och fylla i för blanketter
inför att hon skulle bli mamma och att Försäkringskassan bara ”strulade”
och försvårade det för henne genom otrevliga och konstiga frågor. Hon
säger att hon upplevde att de gjorde det svårare för henne i och med att
hon var egen företagare. Hennes revisor var till sist den som redde ut
begreppen för henne. Tahir har dåliga erfarenheter, efter en olycka som
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innebar att han var tvungen att sjukskriva sig. Han ﬁck ingen hjälp av
Försäkringskassan och till slut struntade han i att sjukskriva sig och ﬁck
därmed inget betalt. Hans dåliga erfarenheter gör att han säger: ”Sen dess
har jag aldrig mer gått dit, hoppas att jag aldrig mer blir sjuk”. Strategin
går igen i Nabils uttalande om AF i samband med att han skulle ansöka
om starta-eget-bidrag: ”Det var enda gången jag gick till nån sån myndighet, det känns ändå som om man inte får ut nånting av det ändå.”
Sammantaget tyder de unga företagarnas berättelser på en samlad negativ
erfarenhet av AF, vad gäller praktiskt bidrag och mentalt stöd i form av
uppmuntran och positiva attityder till företagande. Trots detta har dessa
ungdomar beslutat sig för att gå sina egna vägar och bli egna företagare.
Vad gäller ekonomiskt stöd visar deras berättelser på att merparten hade
stora förväntningar att få starta-eget-bidrag, och upplever en besvikelse
över att inte ha fått det. Man kan med andra ord tolka det som att deras
besvikelse gentemot AF delvis kan ha förstärkts, sett i ljuset av att de antog
att man som företagare skulle få ett sådant stöd. Statistik visar dock att
endast en liten andel av de nystartade företagen 2003 i Stockholms län
startades av en företagare som fått stöd till start av näringsverksamhet
(ITPS 2004).

Finansiering – från banken eller ur egen ﬁcka?
I studier genomförda av Nutek (2000) konstateras att unga människor
ser bristen på ﬁnansiering som det största hindret för att starta eget, då
man upplever att det krävs stora ekonomiska resurser. Många av de unga
upplever också att eget företagande är ekonomiskt osäkert. Nutek betonar
hur unga människor ofta inte har ekonomiska förutsättningar att starta
företag som kräver stora initiala investeringar, samt att unga människor
sällan har byggt upp något grundkapital som de kan investera i sitt företag.
Det senare kan resultera i att deras företag, oavsett investeringsbehov, kan
bli sårbara på kort sikt. Entreprenörskapsbarometern 2003 (2003a) visar
att 20 procent av dem som inte kan tänka sig att bli företagare menar att
det beror på svårigheter att få ﬁnansiering vid företagsstarten.26
De unga företagarna i denna studie har i de ﬂesta fall varit hänvisade till
familj, släkt och vänner för att ﬁnansiera sitt företag. Nästan ingen av
dem har tagit banklån, antingen av anledningen att de fått (alternativt
vetat med sig att de skulle få) avslag på låneansökan, eller att de inte
vågat ta någon form av lån i detta skede. Mohammed är en av dem som
ansökt om banklån men fått avslag, för att banken inte bedömt honom

26

Merparten anger dock andra orsaker än ﬁnansiering som hinder; att det tar för mycket tid
och engagemang, är otryggt, osäkert ekonomiskt, krångliga regler etc.
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som kreditvärdig med bakgrund i hans tidigare arbetsinkomster. Inte heller ﬁck han det starta-eget-bidrag beviljat som han ansökt om. Som sista
alternativ kom han att ta familjen till hjälp vid ﬁnansieringen:
När jag skulle ta gården då sökte jag till banken om lån, men då sa dom nej för att
jag inte har haft nåt jobb förut. Men jag sa att ’det här kommer ju att bli en början för
mej’, men dom bara ’nej, du borde ha haft ett jobb innan, vi kan inte låna ut pengar
hur som helst’. Jag hade ju haft jobb innan men det tyckte inte dom var tillräckligt.
Innan jag startade företag hade jag varit i lumpen och dom frågade vad jag gjorde
innan jag skulle ta över gården, och jag sa att jag varit i lumpen men dom tyckte inte
att det var tillräckligt bra. Så alla banker tackade nej till mig. Så till slut lånade jag
pengar av brorsan, och så sökte jag om starta-eget-bidrag men det sa dom nej till
också. Så dom var väldigt jobbiga faktiskt. Det är jobbigt.

Mohammed blev besviken att han ﬁck avslag på sin ansökan om startaeget-bidrag och i efterhand visade han AF att han klarade av att driva
företaget med vinst utan deras ekonomiska bidrag:
När jag sökte starta-eget-bidrag gick jag till AF och lämnade uppgifter… men dom
gav avslag, dom trodde inte att budgeten och intäkterna skulle täcka utgifterna. Så
jag gick till AF nu efteråt och visade min årsredovisning, då gick jag till AF och bara
’kolla, ni hade väldigt fel, det gick bra för mig’, när jag kom till gården så behövde
jag traktor och därför hade jag behövt hjälp med lite pengar… Nu efteråt gick jag
till dom och sa att ’det gick bra för mig och det kan gå bra för många andra också,
så ni får faktiskt inte göra som ni gör’, så sa jag. Jag ﬁck ju springa runt som fan för
att få lite pengar, men alla tackade nej. Jag blev ju jättearg på AF, jag hade varit där
tre gånger och dom bara frågade frågor och sen sa dom nej. Tillslut sa jag att ’jag vill
fan inte ha era pengar ändå, det är lugnt’, men man vart ju jävligt arg och besviken
för man har ju hört om starta-eget-bidrag och så får man ingenting. Jag ﬁck låna av
brorsan istället. Bankerna var ju ännu jobbigare när dom frågade om jobb och jobb
innan, men jag var ju i lumpen. Jag kan inte rå för att jag var i lumpen. Det var ju
inte så att jag bara har glidit runt. Jag ﬁck också satsa mina lumpenpengar på hyran
till gården.

Mohammeds erfarenheter går igen i ﬂera av de andra företagarnas berättelser. Som tidigare avsnitt visar har endast två av de nio personer
som sökt starta-eget-bidrag fått det. Besvikelsen mot detta system och
mot AF tycks vara stor. Starta-eget-bidraget hade för många föreställts
kunna fungera som ett första alternativ, en väg för att få igång sitt företag.
Andra blev tvungna att låna pengar för att kunna bli egna företagare,
exempelvis för att köpa en verksamhet. Rosita, Mohammed, Tahir, Nergiz
och Ahmed har ansökt om privatlån på bank men fått avslag. Många av
de övriga har avstått från att söka banklån även om de varit i behov av
ett sådant, då de ansett sig veta att de inte skulle ha fått ett lån godkänt.
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Ett fåtal menar att de i detta skede av företagandet inte vill låna pengar
utan först bygga upp företaget i liten skala och i framtiden, när de ser
att företaget går runt, ta ett lån. Ingen av de arton har utnyttjat möjligheten att ta ett företagslån via ALMI, utan talar uteslutande om privata
banklån. Nergiz, Reza och Omed är de enda som, vid etablerandet av
senare verksamheter, har tagit banklån. Både Reza och Omed betonar
att detta lån sätter stor mental press på dem, att det är jobbigt att vara i
skuld till banken. Omed säger att skulderna till banken och till bekanta
trycker honom och är det som driver honom hårt. Han säger att ”hade
det varit mina egna pengar hade jag kunnat leka med mina pengar och
ha råd att förlora dom, men nu har jag inte råd med det. Hur lite sömn
man än får, så måste pengarna komma in och lånen betalas.” Nergiz har
inte kunnat ta ett eget lån, utan det är hennes man som har tagit det:
Jag har inte kunnat få lån, men min man har tagit ett privatlån, vi har inte tagit företagslån och bidrag från AF har inte gått att få, jag har inte haft behov av AF, men
i början när jag var i kontakt med dom så vågade jag knappt ta upp det om startaeget-bidrag, för dom låter ju så negativa, så man vill inte ens anstränga sig med det.
Jag försöker att klara det på egen hand, min man hade anställning och ﬁck ju ta lån.
Som ung har man ju inte så bra ekonomi så man får ta lån.

Nergiz erfarenhet, ”som ung har man ju inte så bra ekonomi så man får
ta lån”, återkommer i merparten av de ungas erfarenheter. Att man är ung
försvårar ﬁnansieringen och därmed företagandet i sig. Just det faktum
att dessa företagare är unga har komplicerat deras företagsetableringar,
bland annat eftersom ﬂera av dem inte varit ute på arbetsmarknaden
tillräckligt länge för att kommit in i de system som berättigar dem till
olika former av bidrag, t ex arbetslöshetsersättning som bland annat ligger till grund för starta-eget-bidrag. De har inte heller någon ekonomisk
historik/trygghet att visa upp när de söker banklån, vilket gör att de
inte är berättigade till lån. Sammantaget resulterar de unga företagarnas
begränsade ekonomiska utrymme i att de ﬂesta har ﬁnansierat företaget
privat. Det innebär att de antingen har tagit av sina sparpengar, fått lån
från familj och vänner eller att någon annan person har tagit ett lån i sitt
namn och sedan lånat ut pengarna till dem. Familjen har i de ﬂesta fall
varit ﬁnansiären i företaget.

Rådgivningsinstitutioner och vägen dit
Studier tyder på att de allra ﬂesta ungdomar tror sig kunna skaffa kunskaper om att starta företag när det blir aktuellt. Till exempel uppger 55
procent att de skulle vända sig till Nyföretagarcentrum och 46 procent att
de skulle vända sig till Nutek, t ex till Startlinjen, för att få information
om att starta företag (Nutek 2003a).
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På sin väg till eget företag har de unga förtagarna i föreliggande studie
mött olika institutionella instanser som de har mer positiv erfarenhet
av än av andra. Vad gäller informationsinhämtning kring företagande
har sex av företagarna har haft kontakt med IFS27 och två med Nyföretagarcentrum.28 Tio av företagarna har inte varit i kontakt med någon
rådgivningsorganisation överhuvudtaget. De som har varit i kontakt med
IFS eller Nyföretagarcentrum kan indelas i två grupper: de som sökt sig
dit på egen hand och de som kommit i kontakt med denna organisation
genom att de sökt starta-eget-bidrag. När man ansöker om starta-egetbidrag skickas affärsidén vidare till ett rådgivningscentrum för bedömning. På denna väg har några av företagarna kommit i kontakt med dessa
rådgivare. De har också blivit direkt uppmanade av Arbetsförmedlingen
att söka sig dit för stöd och hjälp. Några av de övriga företagarna har
genom olika sökvägar såsom reklamkampanjer, tidningsannonser och
Internet på egen hand hittat till rådgivningscentrumen.
De två företagare som varit i kontakt med Nyföretagarcentrum har inga
speciella kommentarer till detta möte. Birte är en av dem; hon sökte sig
senare vidare till IFS, där hon tycker att hjälpen var bättre. Samtliga
unga företagare som fått stöd av IFS är mycket positiva till deras arbete.
IFS har främst hjälpt dem med budget och affärsplan samt kommit med
allmänna råd om vad det innebär att vara företagare. Hjälpen koncentrerades främst kring företagsstarten, men företagarna känner att de nu
som etablerade företagare kan ringa dit för att ställa frågor och få hjälp
med problem. Flera av företagarna tar också vara på övrig information,
kurser och informationskvällar, som ges av t ex Skattemyndigheten. De
ungas erfarenheter tyder på att det inte är brist på information om eget
företagande, de vet var informationen ﬁnns att hämta och många utnyttjar också detta erbjudande. Däremot menar några att informationen och
stödet ibland kan vara något missriktat. Rosita är väldigt positiv till IFS
arbete men säger att hon känner att IFS, liksom andra hjälpfunktioner
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Syftet med Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum/Internationella Företagarföreningen i Sverige verksamhet är att hjälpa invandrare med att starta och utveckla företag
i Sverige. IFS:s företagsrådgivare ska bl.a. genom sin språkkompetens motverka de svårigheter invandrare kan ha gällande språk samt lagar och regler i det svenska samhället.
www.ifs.a.se
Det är inte representativt. Anledningen till att ca 1/3 av företagarna i studien varit i kontakt
med IFS är att jag till viss del gått genom IFS för att komma i kontakt med dessa unga
företagare. Detsamma gäller de företagare som har haft kontakt med Nyföretagarcentrum,
genom vilket jag har fått kontakt med dem.
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som erbjuds företagare, mest fokuserar på själva företagsstarten. Stödet
skulle behövas även senare, säger hon:
’Jo, jo, vi hjälper dig’, säger till exempel IFS, ’vi kommer att hjälpa dig’, men sen är
det liksom så att ’jo, öppna företaget’ och sen så slänger dom dej, ’nu får du klara
dig själv’. Det kanske är meningen, jag vet inte….Jag tror att det skulle vara viktigt
att man följer med hela vägen. Men sen vet jag inte, det kanske är systemet som vi
lever i här i Sverige, vi är vana att vi får hjälp med allt, att allt går att lösa genom att
staten hjälper till, man får hjälp. Och kanske mitt sätt att tänka är så, min sambo
skulle kanske tänka att ’vi har fått hjälp, nu får vi klara oss själva, punkt, slut’.

Birte upplever i sin tur att företagsinformationen är något missriktad, och
inte direkt anpassad efter unga nyföretagare som har liten erfarenhet och
små kunskaper om eget företagande. Hon talar om ett informationsmöte
på Tullverket som riktade sig till företagare som sysslar med import, och
hon har även erfarenheter av informationsmöten i Skattemyndighetens
regi samt av Nyföretagarcentrums verksamhet:
Man blir lite rädd även om man går till såna här möten för att det är så pass mycket
information som man får och sen sitter man där och vet att man ska kunna allt, och det
kommer bara mer information och man känner att man inte kan nånting egentligen.
Så det är lite svårt. På Skattemyndigheten var det också så. Det är inte riktigt anpassat
för unga som startar eget som inte har nån aning, det är mer anpassat för folk som
har funderat mycket och redan har eget. Jag måste säga att det inte riktigt ﬁnns nåt
som är anpassat efter unga nystartade….både Skattemyndigheten och Nyföretagarcentrum. Det borde vara lite mer för unga som inte har nån erfarenhet, som inte har
haft jobb, som jag t ex. Det tycker jag saknas. Men det kanske inte är så många som
är i min situation, de ﬂesta kanske har nån erfarenhet innan dom startar.

Birte tycks mena att kunskapsnivån inte är anpassad till unga företagare
med liten företagskunskap, i de informationssammanhang där hon deltagit.
De företagare som inte varit i kontakt med något rådgivningscentrum
säger att de skaffar sig denna information på annat sätt. I nästan samtliga dessa fall rör det sig om att kompetensen ﬁnns att hämta i familjen
eller i ett nätverk av vänner som också är företagare.
Sammanfattningsvis tyder de unga företagarnas berättelser på goda erfarenheter från IFS. Några menar dock att sådana stödfunktioner skulle
erbjudas inte bara vid företagsstarten utan även under verksamhetens
gång. Andra menar att informationen som ges borde vara bättre anpassad till unga företagare som inte har så stor företagskunskap. Det verkar
också som om de företagare som vill ha tillgång till information också vet
vart man kan vända sig för att erhålla denna. De som inte har haft någon
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kontakt med något informations-/rådgivningscentrum säger sig kunna få
denna kunskap från privata kontakter som familj och vänner.

Etnicitet och invandrarskap – stereotypier
och kategoriserande uppfattningar
Människor möts och samspelar vardagligen i olika sammanhang och
på olika nivåer: privat, professionellt, individuellt och kollektivt. Det
är också i samhälleliga sammanhang som attityder produceras, grupper
kategoriseras och sociala praktiker skapas kring olika fenomen. Ofta sker
samhälleliga kategoriseringar och grupperingar baserat på ålder, kön,
etnicitet, sexuell läggning, socioekonomisk position etc. Man talar exempelvis om ”ungdomar”, ”invandrare”, ”medelklass”och ”företagare”.
I den samhälleliga kommunikationen syftar man då ofta på speciﬁka beskrivningar och karakteristiska som kan kopplas till en viss grupp, som
signaler för igenkännande och identiﬁkation. Etnicitet,29 etnisk identitet
och även formerandet av etniska grupper är därför en produkt av sociala
processer, där människor i interaktion kategoriserar sig själva och andra.
Sociala samspel är alltså en förutsättning för etnisk medvetenhet. Etnicitet
skapas och förstås ofta relationellt och kontrastivt – ”Vi” och ”Dom Andra” – i termer av etnisk, nationell eller kulturell tillhörighet.30 Givetvis
får en dominerande majoritetskategori ett försteg och äger dessutom
maktinstrument för att driva sin föreställning om ”verkligheten” och
vad som är ”sant” i denna. Etnisk identitet är en form av social identitet
som inte bara handlar om att medlemmar i den etniska gruppen ser sig
som en gemenskap, utan som också beror på att omgivningen betraktar
individer av en viss kategori som en gemenskap. Även om etniciteten ses
som ett socialt föränderligt attribut, tar den sig reella uttryck i människors levda erfarenheter, i och med att människor agerar utifrån rådande
kategoriseringar och föreställningar. Exempelvis behandlas människor i
vårt samhälle olika beroende på hur de uppfattas av omgivningen (oftast
av majoriteten). Omgivningen styr inte sällan sitt agerande utifrån de
föreställningar som ﬁnns om en viss etnisk grupp eller om en förment
”kultur”. Det är detta sistnämnda fenomen som föreliggande avsnitt behandlar. Nedan diskuteras hur omgivningens kategoriseringar på etnisk
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Etnicitet sätts i denna studie i samband med sociala processer och gränser och förstås
som ett föränderligt socialt attribut som skapas och återskapas i olika sociala sammanhang. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv är etnicitet inte statiskt och en gång givet,
utan situationsbundet och föränderligt över tid och rum. Etnicitet är inte alltid lika viktig för
individens identitetsskapande; som identitetsfaktor betraktad är den en av ﬂera möjliga
vars betydelse varierar med sociala sammanhang.
Etnicitet förstås således som en social identitet som skapas och reproduceras i tid och
rum. Inom en etnisk grupp används också erfarenheter och minnen om ett gemensamt
ursprung, föreställningar och upprätthållandet av en gemensam kultur, religion och språk,
som ett sammanhållande ”kitt”.
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basis speglas i de ungas företagande. Omgivningen kan sägas bestå av
exempelvis fysiska personer som till exempel kunderna eller allmänheten
– ”aktörer” som här får spegla den samhälleliga omgivning i vilken attityder och föreställningar människor emellan upprätthålls.
I studiens inledande kapitel betonas att de unga företagarna vi möter är
en ytterst heterogen grupp, både vad gäller etniskt ursprung, kön, socioekonomisk position, utbildning, erfarenheter etc. Studiens empiriska
kapitel, där vi tagit del av de unga företagarnas erfarenheter och självpresentationer, visar också på denna heterogenitet. En studie som denna
kan riskeras att läsas som en ”studie om invandrarföretagare”, en ytterst
homogeniserande kategorisering. Detta vill jag motverka, bryta upp och
nyansera genom att visa på olika individuella röster av unga företagare
med utländsk bakgrund. I materialet ingår inga unga företagare med
svensk bakgrund, men vid en jämförelse med studier som fokuserar på
ungdomar och unga egna företagare med svensk bakgrund (Klosterberg
& Andersson 2003; Hallberg 2004) tydliggörs hur dessas erfarenheter
delvis liknar erfarenheter gjorda av de unga företagarna i föreliggande
studie. Detta kan jämföras också med Pripp (2001a) som studerar
vuxna/äldre företagare och som menar att de assyriska och syrianska
företagarnas erfarenheter påminner om villkor och erfarenheter som
återﬁnns bland vuxna/äldre företagare i allmänhet (jmf Najib 1999a).
Därmed är det rimligt att anta att många av de erfarenheter som de unga
företagarna i denna studie har, delvis kan delas av unga företagare med
svensk bakgrund. Detta blir i slutändan en empirisk fråga att gå vidare
med. Härutöver tydliggörs dock en dimension som är sammankopplad
med de unga företagarnas utländska bakgrund, vilken kan antas skilja
dem från unga företagare med svensk bakgrund.
Som tidigare påpekats sammanfaller studiens förståelse av etnicitetsbegreppet med Pripps konstruktionistiska perspektiv, utifrån vilket han
studerar när, var och hur etnicitet blir och görs till något socialt relevant
för assyriska och syrianska företagare. I studien belyser Pripp en etnisk
dimension av företagandet, i vilken företagarnas strategier och självpresentationer ”gjordes” etniska mer eller mindre därför att de tvingades
förhålla sig till det omgivande samhällets kategoriseringar av dem som
invandrare. Pripps resultat går att relatera till erfarenheter hos de unga
företagarna i denna studie. I studiens tidigare kapitel belyses hur skilda
aspekter av etnicitet på varierande sätt tycks ta sig uttryck och inverka
på de unga företagarnas handlingsutrymme i olika situationer. Tydligast
blir det i ﬂertalets motiv till företagande och deras uttalade strategier mot
en diskriminerande arbetsmarknad.
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De unga företagarna har samtliga skilda etniska bakgrunder, merparten
är född i ett annat land än Sverige medan cirka en tredjedel av dem är
födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar. Trots detta tycks de ﬂesta
av ungdomarna dela en ”gemensam” erfarenhet av att identiﬁeras och
bemötas som ”invandrare”, en stämpel som delvis tycks ge kännbara
konsekvenser i deras företagande. Flera av ungdomarna talar i termer
av en etniskt diskriminerade arbetsmarknad, vilket kan ses som ett
tecken på hur etniska kategoriseringar görs betydande i deras vardag och
därför också torde avgränsa deras handlingsutrymme. Ett antal av de
unga företagarna anser att arbetsmarknadens mekanismer bland annat
sorterar ut individer beroende på vilka namn de har, vilket i sig skulle
signalera en förment etnisk/kulturell tillhörighet, samt att personer med
utländsk bakgrund alltid kommer i andra hand efter ”svenskarna”. En
sådan diskriminering beskrivs också inverka på företagandet, exempelvis
säger Said att han kan komma att driva sitt företag i annat land om han
inte släpps in i det svenska samhället. Hur omgivningen agerar på föreställningar om etnisk bakgrund och de exkluderingsmekanismer sådana
föreställningar skapar tycks inverka på företagandets villkor och ibland
även på företagandets uppkomst. Bhranes erfarenheter där han säger att
företagandet också blev ett sätt att undkomma tanken om diskriminering
är ett exempel på detta.
Omgivningens föreställningar baserade på etnicitet beskrivs även återverka på de ungas dagliga företagande. Hur föreställningar kopplas till
”invandrare” och vidare hur de personer som utsätts för kategoriseringar
och medföljande ageranden handlar i relation till sådana, blir tydligt i
Rositas berättelse:
Ibland tror dom också så att, jag blir faktiskt lite irriterad, dom tror att för att man
är invandrare, att man tar betalt mindre för det, att dom tror att man har folk som
arbetar svart och allt det där, så man blir såhär, ’vaa, det är inte så’./…/ det har också
varit såhär till exempel, det var en man som vi pratade med i början som frågade vad
vi tar i timmen, och då sa jag 200 kr i timmen och han bara sa ’så mycket?’. Men det
är vanligt pris, alla tar det i pris. Och då sa vi att vi kan sänka till 180 kr men inte
mer, för vi måste ju betala arbetsgivaravgifter och allt. Och sen så sa en kille en gång
att han tyckte att dom tror att man är billig för att dom tror att man tar in folk som
jobbar svart. Men vissa gör ju det, inte invandrare utan alla.

Sådana föreställningar – att invandrare är billigare, med grund i att de
antas arbeta svart – hanterar Rosita och hennes man så här:
Jag tycker så att vi valde t ex att ha ett svenskt namn på företaget bara för att det
inte ska hända såna saker, vi kunde ha skrivit ’Pedros måleri’, det är många som har
så, jag har sett dom som skriver ex. ’Mattias Svensson måleri’, det är lättare för en
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svensk att få arbete, men det är svårare för ett invandrarföretag att få arbete. Så vi
valde att ha ett svenskt namn, ’XXX måleri’ heter vi, vi valde att ha det för att det
låter mer svenskt. Men självklart så tror jag att det är så att är man invandrare så
är det mycket svårare, dom säger…Jag ska förklara för dej, t ex vi har en kund som
min man nu arbetar hos, och hon frågade mej ’Hur seriösa är ni? För att jag har sett
att i Spanien så gör dom inte så bra, dom målar inte så bra’, sa hon. Och då sa jag
till hon att ’jag kan ge dig en referens och så kan du fråga henne.

Rositas och Pedros val av företagsnamn måste förstås som en strategi som
svarar mot ett socialt sammanhang, i vilket de upplever att människor
agerar på vissa sätt beroende på föreställningar som förknippas med deras
etniska ursprung. Rosita säger att de har fått erfara hur ”invandrare” har
svårare att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De har därmed
startat eget företag, vilket kan ses som en effekt av marginalisering på
arbetsmarknaden. Rositas beskrivning speglar en föreställning om deras
situation som bottnar i marginaliseringsprocesser, då de upplever att
människor antar att de som invandrarföretagare arbetar svart, att kunder föredrar svenska ﬁrmor och att det ﬁnns en misstro mot kvaliteten i
deras arbete. Sådana erfarenheter skapar motstrategier; till exempel ges
företaget ett ”svenskt” namn istället för ett namn som kan ”avslöja”
att företaget drivs av ”invandrare”. Rosita och Pedro är inte ensamma
om sina erfarenheter. Nabil diskuterar sin arbetsbörda i relation till sina
inkomster och investeringar, och hur han tvingas bemöta och förhålla
sig till omgivningens fördomar:
Jag jobbar ca 14 timmar per dag. På tre dagar jobbar jag nästan vad en anställd gör
på en hel vecka. Och sen när man åker en ﬁn bil så säger dom ’varför åker du en ﬁn
bil’? Men dom, svenskarna, vet inte bakgrunden till allting…Dom tänker en 24 årig
kille, jag hade en BMW Cab för fyra år sen, då tänker dom ’vad fan’, men jag har
jobbar 14 timmar per dag. Det är många som har sagt till mig. Det var t ex en gubbe,
han var full och kom ut från en pub, men ändå, han sa ’såna som er gillar jag inte’,
då frågade jag ’vilka menar du?’, ’invandrare som er’, jag frågade ’för att…?’, ’för att
ni åker så ﬁna bilar’. Då sa jag till honom att ’hur många öl har du druckit?’, ’fem
stycken’, ’vad kostar dom?’, och så förklarade jag för honom att jag dricker inte, jag
röker inte och jag jobbar 14 timmar per dag ’får jag åka den här bilen?’, men dom
förstår ändå inte. Men det är ingen idé att diskutera. Dom ser ju bara det där, men
dricker fem öl om dan.

Nabil poängterar därefter att han nu aldrig åker bil till arbetet, det skulle
”sticka i ögonen på folk och kunder” om de såg bilen parkerad utanför
tobaksaffären, vilket han antyder i sin tur skulle försämra affärerna.
Inte bara Nabil och Rosita ger uttryck för erfarenheter av att bli bemötta
och kategoriserade som invandrare och invandrarföretagare. Lange (2005a,
2005b) har i sin omfattande studie av företagare med invandrarbakgrund
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bland annat fokuserat på undersökningsgruppens uppfattningar om
svenskars inställningar till företagare med invandrarbakgrund. Studiens
resultat visar att av de 2 600 utrikes födda småföretagare som ingår i
studien tycker nästan var femte att påståendet ”Svenskar visar misstro när
de får veta att ett företag de kontaktat ägs av en person med invandrarbakgrund” stämmer helt och hållet. Ytterligare 57 procent anser att det
stämmer delvis. Nästan var fjärde företagare i studien tycker också att
påståendet ”Den offentliga sektorn i Sverige föredrar att upphandla
tjänster och varor från svenskägda företag” stämmer helt och hållet.
Ytterligare 56,4 procent anser att det stämmer delvis. Nästan var tredje
företagare i studien håller med i antagandena att ”I Sverige accepteras
företagare med invandrarbakgrund endast i vissa branscher” samt ”När
invandrarföretagare med invandrarbakgrund försöker att etablera sig i
en ’svenskdominerad’ bransch är svenskarna ovilliga att släppa in dem”.
Drygt hälften av företagarna anser att antaganden stämmer delvis. Lange
skriver att man tvingas konstatera att respondenternas uppfattningar om
den svenska befolkningens och den svenska offentliga sektorns inställning
till företagare med invandrarbakgrund är pessimistiska (Lange 2005a):
”Om det mera försiktiga svarsalternativet ’stämmer delvis’ inkluderas i
bedömningen av de svarandes uppfattningar, framträder en bild av Sverige som ett chauvinistiskt och revirförsvarande land i förhållande till
småföretagare med utländsk bakgrund” (Lange 2005b). Langes studie
visar, liksom Pripps studie, att etnicitet av omgivningen – av ”svenskar” i
allmänhet samt av den offentliga sektorn – tycks göras relevant och på ett
negativt sätt inverka på handlingsutrymmet för företagare med invandrarbakgrund.31 ”Svenskhet” tycks användas som tillträde till vissa marknader och som inträdesbiljett för affärskontakter och kundbemötanden.
Detta tydliggörs också för några av de unga företagarna i föreliggande
studie. Rositas och Nabils berättelser pekar på att omgivningen redan har
placerat dessa unga företagare i en viss invandrarkategori eller ”etniska
mallar”, till vilka vissa antaganden är kopplade och vilka omgivningen
följaktligen också agerar utifrån. Till dessa kategoriseringsgrunder tycks
också de unga företagarna bli tvungna att förhålla sig, privat och som
företagare.

31

Ett ﬂertal studier frågar huruvida det förekommer diskriminering av invandrarföretagare.
Nutek (2001a: 19) skriver att ”rent allmänt är det ett rimligt antagande att diskriminering
förekommer i viss utsträckning och att det är ett exempel på strukturella hinder som invandrare möter även i egenskap av företagare.” I SOU 1999:49 konstateras att sådana
av majoritetsbefolkningen skapade normer och arbetssätt i sig ofta innebär att invandrarföretagare hamnar i sämre läge och att blivande och igångvarande invandrarföretagare
kommer i kontakt med strukturell, indirekt diskriminering i en betydande omfattning. Intervjuer med invandrarföretagare visar hur många av dem känner sig sämre behandlade än
sina kolleger, på grund av deras etniska bakgrund. Upplevelser av etnisk diskriminering
har främst skett i kontakter med myndigheter, försäkringskassor och banker. Denna bild
får stöd av Steins (2000) studie, i vilken 24 procent av invandrarföretagarna anser att de
någon gång blivit diskriminerade.
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Nazneen, i sin tur, bemöts av andra föreställningar i och med att hennes
kunder inte kan placera henne i förutfattade och färdiga ”mallar”. Hon
säger att hon blir utsatt för bemötanden där den andre på olika sätt signalerar att dennes bild av en företagare inom webbdesign inte överensstämmer med vem hon är, en ung tjej med slöja. Hon är ytterst medveten
om att andra har förutfattade meningar om ”invandrarkvinnor i slöja”,
bland annat antas att de inte har ett arbete och är en marginaliserad
grupp i samhället. Nazneen säger att hon kan känna av sådana föreställningar i möten med omgivningen. Hon är också mycket medveten om
att det till en början i en kundkontakt kan bli vissa spänningar, just på
grund av att hon inte faller inom ramen för kundens antaganden/bilder,
varken om hur en beslöjad invandrartjej eller hur en webbdesigner anses
”vara”. Flertalet av de unga företagarna är medvetna om de föreställningar som ﬁnns om invandrarföretagare, och att de tvingas förhålla sig
till sådana, antingen då de säger sig uppleva att omgivningen placerar
dem i sådana kategorier eller då de möts med skepsis för att de bryter mot
de mallar/föreställningar som ﬁnns. Najib (1999a:15) talar om sådana
föreställningar som kopplas till invandrarföretagande och skriver: ”Den
invandrarföretagare som presenteras i massmedia är oftast en man som
driver en kiosk eller pizzeria. Han är lågutbildad, arbetar dygnet runt för
att tjäna så mycket pengar som möjligt så fort som möjligt.” En sådan
beskrivning är också något som ﬂera av de unga företagarna säger sig
vara tvungna att förhålla sig till. Bland annat Mohammed frågar med ett
ironiskt leende under intervjun om jag är bekant med uttrycket ”en turk
utan pizzeria är ingen turk”. Samtidigt fortsätter han med att betona att
han är mycket kritisk till att många ungdomar med turkisk bakgrund
hamnar i eget företagande, speciellt inom restaurangbranschen, ofta med
familjens medverkan. Han uttrycker här också kritik mot att det omgivande
samhället varken ger eller visar på några andra alternativ utan tycks anta
att det är ett ”naturligt” val för vissa (invandrar-)ungdomar.
Många av de unga företagarna berättar om hur de upplever att människor i omgivningen har vissa föreställningar om dem som företagare och
”invandrare”, exempelvis att de som invandrare äger/antas äga gatukök
och pizzerior. ”Invandrarföretagare” tycks i omgivningens samt i företagarnas egna ögon hänga samman med vissa branscher. Om man driver
företag inom exempelvis IT-branschen tycks man vara/kategoriseras som
företagare men som företagare inom restaurang tycks man vara/kategoriseras som invandrarföretagare. Mohammeds uttalande sammanfaller
med Tahirs erfarenhet angående föreställningar om vilka som arbetar i
restaurangbranschen:
Jag träffade en turkisk man som var lapplisa och han lappade min bil, och då började
jag att prata turkiska med honom och då sa han att ’jag borde veta, ett sånt ställe
äger inte en svensk, det kan vara en arab eller en turk eller en grek’. Såna fördomar
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tänker folk även i den egna gruppen. När kunder, svenskar och invandrare, kommer
in i gatuköket då vet man att det ägs av nån utlänning.

Samtidigt betonar Tahir att det inte är någon skillnad om ägaren är
svensk eller turk, som han ser det, folk kommer ändå att äta där. Men
han avslutar diskussionen med att betona: ”Enda skillnaden är att när
vi har kunder vi pratar aldrig turkiska, vi lyssnar aldrig på turkisk musik
och ser aldrig på turkisk tv och vårt gatukök ligger där det är 99 procent
svenskar. Så på så sätt har vi aldrig haft problem.” Tahirs uttalande kan
tolkas som en berättelse om intryckskontroll, som i sin tur kan tolkas
som att ”etnicitet”, och de föreställningar som kopplas till denna, trots
allt gör sig gällande i hans strategier. Det blir också tydligt att det är
”svenskhet” som konstrueras som normen. Även Rositas och Nabils
berättelser pekar mot att deras beskrivna agerande kan ses som en form
av intryckskontroll, som har att göra med föreställningar och erfarenheter
om hur tillskriven etnicitet inverkar på företagandet.
Skolan, Arbetsförmedlingen, bankerna och rådgivningsinstituten är samtliga ganska enkla institutioner och instanser att ”ringa in”, och även relativt
”välavgränsade” vad beträffar deras inverkan på de ungas företagande.
När det kommer till något så abstrakt som omgivningens/samhällets
kategoriseringsmekanismer och de föreställningar som upprätthålls i
sociala sammanhang, blir dessa svårare att ringa in och bemöta. Samtidigt är det tydligt att sådana processer ger tydliga avtryck i ﬂertalet av
de unga företagarnas vardag, just för att de bemöts som ”invandrare”
och ”invandrarföretagare”.

Sammanfattningsvis
Detta kapitel har pekat på hur de unga företagarnas har gått tillväga i
sina företagsetableringar, genom att bland annat belysa deras erfarenheter av kontakter med offentliga myndigheter och privata instanser som utbildningsinstanser, Arbetsförmedling, Arbetslöshetskassa,
Försäkringskassa, rådgivningscentrum och banker. Skolan kan ses som
en första instans med betydelse för ungdomars karriärval, och således
även med möjlighet att inverka på ungdomars attityder och kunskaper
om eget företagande. Ingen av de unga företagarna i studien anser dock
att skolan på något sätt har uppmuntrat dem eller förmedlat någon mer
substantiell inblick i eget företagande som framtida sysselsättning. Förutom att nästan samtliga har erfarenheter av svensk skolgång har även
nästan samtliga haft någon kontakt med AF, främst för att söka jobb men
även för att som företagare söka stöd. Merparten säger sig ha negativa
erfarenheter av AF; hälften av dem har sökt om starta-eget-bidrag men
nästan alla har fått avslag. Många säger också att AF bemöter initiativ
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till eget företagande på ett negativt sätt. Några av företagarna berättar
även om negativa bemötanden från Försäkringskassan. Merparten säger
att sådana erfarenheter av myndigheter resulterar i en känsla av att man
som företagare är ”utanför” på ett eller annat sätt, och det tycks också
ha skapat en misstro mot samhällssystemet. Främst handlar det om att
de anser sig falla utanför de system av bidrag och stöd som samhället
ger, trots att de anser sig ha rätt till det som skattebetalare.
Vad gäller ﬁnansiering satte drygt hälften av de unga företagarna sin
tilltro till att de skulle erhålla starta-eget-bidrag för verksamhetens etableringsfas. Merparten av dem beviljades inte detta, utan hänvisades till att
ﬁnansiera sitt företag på annat sätt. Drygt hälften ansökte om banklån
(som privatpersoner), men endast två beviljades lån. Familjen har för de
ﬂesta kommit att bli den största resursen vad gäller ﬁnansiering, alternativt
att man lånat från vänner eller tagit av privata sparpengar.
Sammantaget tyder intervjuutsagorna på att de unga företagarna hamnat
utanför systemet på olika sätt, vilket begränsar och försvårar deras företagande. Det tycks till viss del handla om att de är just unga företagare.
Många av dem har inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och därmed
inte blivit berättigade till olika former av arbetslöshetsersättning, vilket i
sin tur kan inverka på möjligheten till starta-eget-bidrag. Många har på
grund av sin ålder inte den ekonomiska trygghet som banker kräver för
att låna ut pengar. Privata sociala kontakter samt familjen blir därmed
de som stödjer företaget ekonomiskt. Familjen ger inte bara ekonomiskt
stöd utan förmedlar även kunskaper och attityder till företagande. Som
tidigare kapitel visar har mer än hälften av de unga företagarna även
någon i familjen som är eller har varit företagare, och samtliga har någon
företagare i bekantskapskretsen. Närmare hälften av de unga företagarna
har också varit i kontakt med rådgivningscentrum, IFS och även Nyföretagarcentrum, för att få information om eget företag. Man är positiv till
det stöd och den information som ges, men vissa säger att stödet också
borde fortsätta efter etableringsfasen samt vara anpassat till just unga
företagare med begränsade erfarenheter och kunskaper.
Skola, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, banker och rådgivningscentra har i möten med de unga företagarna på olika sätt direkt eller
indirekt inverkat på deras företagande. Ytterligare en extern kraft som
har haft påverkan på deras verksamheter och strategier är de individer
som utgör den sociala omgivningen och de föreställningar/fördomar
som upprätthålls av sådana. Många av de unga företagarna beskriver
hur de av omgivningen blir kategoriserade på förment etniska grunder
som invandrare. De beskriver också hur vissa föreställningar följer med
sådana stereotypa kategorier, vilka de själva också reagerar på och blir
påverkade av i sitt företagande.
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I det offentliga rummet, samhället och den sociala omgivning där vi
beﬁnner oss, produceras föreställningar, verklighetsuppfattningar, kunskaper och attityder. Uppfattningar om ”invandrare” kan ses som sådana
produktioner, som också har beskrivits ge reella konsekvenser för vissa
av de unga företagarna. Samhället producerar även föreställningar och
attityder till företagande. Inställningar till företagande kan förändras
genom att de praktiska premisserna förändras till det bättre, exempelvis
genom skattelättnader eller enklare administrativa regler, och även genom
att attityder förändras, exempelvis genom att visa på framgångsexempel,
normer, statusmässiga eller kvalitativa fördelar. Man brukar tala om ett
lands entreprenörskapsklimat. Tydligt hos de unga företagarna är dock
att ingen av dem talar om någon form av positivt entreprenörskapsklimat
eller om ”samhälleliga attityder” som inverkat positivt på deras företagande. När det talas om samhället är det mest i negativa termer, dels
ifråga om arbetslöshet, dels om diskriminering och negativt bemötande
från t ex AF.
Detta kapitel har haft som ambition att visa på hur de unga företagarna
har gått tillväga i sina etableringar, och även visa på de aktörer de mött
på vägen. Det pekar även på att det egna företagandet måste ses utifrån
de premisser som ges i de sociala, ekonomiska och politiska sammanhang
som det är en del av. Denna sammanfattning får avslutas med reﬂektioner
från två av företagarna, vilka avspeglar hur företagandet är inbäddat i
olika sociala sammanhang. Citaten är inte representativa för samtliga
unga företagare, men pekar på en typ av resonemang som ändå kan ses
som generellt: hur företagande påverkas av omkringliggande faktorer
och hur detta medvetandegörs av de unga företagarna. Många av dem
har erfarenheter från andra länder, ingen av dem på så sätt att de varit
verksamma företagare i något annat land men ﬂera av dem i form av
kunskaper och uppfattningar om företagande från andra länder. Michael
jämför synen på företagare i Sverige respektive England och menar att
attityder till företagande påverkar vad man kan tänka sig att bli och
vad som anses vara ”normalt”. I England säger han att attityderna till
företagande är mer positiva än vad de är i Sverige:
I England ser man på en positivt om man är en entreprenör, om man säger att man
har startat sitt eget företag så säger inte majoriteten att ’åhh, han är en idiot!’ eller
nånting sånt, utan dom är mer imponerade att man gör något för sig själv, ’åhh, det är
verkligen imponerande att du startar eget företag’. Det är den allmänna inställningen
i England. Men i Sverige, jag har märkt att i Sverige så vill man inte skryta om det
man har och det påverkar nog också företagandet. För att om du är i ett samhälle där
en stor bil och så vidare inte är normen och man inte ser positivt på det, man är inte
glad över det, så kommer det påverka folk som skulle kunnat bli entreprenörer, men
de blir inte det för det är inte det som man bör göra, som man inte ska göra. Mamma
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och pappa säger att ’det är inte vad folk i Sverige normalt gör, du kan inte göra det’.
Medan i England är det mer vanligt att se folk köra runt i Porsche eller Ferrari och
där är det tvärtom, där är det att man säger ’jag vill vara som dom, jag vill också ha
den Ferrarin eller den Porschen’. Det är skillnader i vad man är van vid och vad som
omger en och det påverkar eget företag och entreprenörskap.

Michael tycks mena att i England är en egen företagare en person att se
upp till, vad gäller att denne gör något för sig själv och tar egna initiativ
samt också vad gäller dennes materiella förtjänster. I Sverige tycks Michael
mena att eget företagande är något som bryter mot normen och därmed
inte ses som något man bör satsa på, och att det dessutom i Sverige antas
vara fult att skryta med det man har. Sammantaget handlar Michaels
iakttagelser om vad som anses som normalt och eftersträvansvärt och hur
man ser på framgång och förtjänster, samt hur sådana aspekter inverkar
på attityder till eget företagande.
Attityder till eget företag handlar dock inte bara om vad som anses som
normalt respektive eftersträvansvärt i ett samhälle. Attityder till eget företagande är också beroende av de samhälleliga, politiska och ekonomiska
ramar som omgärdar individers möjligheter att bli företagare. Said jämför
somaliers företagande i Sverige och England. Han är framför allt väldigt
kritisk till att somaliska ungdomar inte har några förebilder, i form av
företagare inom den somaliska gruppen i Sverige. Samtidigt menar han
att somalier är väldigt företagsamma, och att man får bevis för detta om
man söker sig utanför Sveriges gränser:
För det första varför somalier inte har företagande, då måste man undersöka dom
andra länderna där somalier bor, ex. Storbritannien, USA, Canada, och dom är mest
affärsmässiga där, det är många som har företag och allt möjligt där. Men vi somalier
som bor här i Sverige, först så kom vi hit på nittiotalet, det fanns inget jobb och det
var många somalier som kom hit och har hamnat i arbetslöshet och ﬁck en första
negativ bild och då har dom sett hur landet fungerat och dom blir lite förvirrade.
Ärligt talat, somalier är ett aktivt folk som vill jobba och göra själv men om man är
instängd och försöker men inte har nånting att göra och folket tänker ’vad kan man
göra’, och man kanske inte vet vad man ska göra. Och dom har inte sett nån somalier
som startar företag och då är man lite förvirrad och tänker att vad ska man göra,
man har en negativ bild. Och då tänker folk att ’aha, dom struntar i det, dom skiter
i allt’ och kanske några ﬂyttar nån annanstans när dom blir svenska medborgare, för
att dom har inget hopp. Jag tror att många ﬂyttar till England och när dom kommer
dit dom startar eget företag och allt.
CL: Det är mer företagsamhet bland somalier i England?
Said: Jaa, visst, där är det mer företag. Varför inte starta här i Sverige? Jo, för att vi
inte riktigt känner att vi tillhör till samhället, och om man vill ha lön, man får inte det
här och om man vill ha nånting, det ﬁnns ingenting här. Det är den första bilden som
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är negativ och det är en orsak också att somalier inte har mer företag här. Och det är
lite okunskap också som vi har, vi har ingen erfarenhet och kunskap, därför att det
inte ﬁnns några somalier-företagare här. Det är mest det som är fel. Men somaliska
kvinnor dom är egentligen väldigt företagssamma och aktiva, väldigt affärskvinnor,
och dom kanske vill starta små grejer hemma, dom vill ha lite kontakter och sälja
och köpa här och där, men det är inget stort, det är små verksamheter som ﬁnns
mellan dom.

Said säger att i England ﬁnns det mer somaliska företagare, inte för att
somalier i England ”i sig” är mer företagsamma individer än somalier i
Sverige, utan för att somalier i Sverige inte känner att de tillhör samhället
utan utestängs från det. Företagandet påverkas av omkringliggande strukturella faktorer och olikartade inkluderings- och exkluderingsmekanismer.
Michael säger att företagandet också påverkas av allmänna attityder, exempelvis att man inte ska skryta med det man har, och av åsikter om vad som
är ”normalt”. Michaels och Saids uttalanden säger inte bara något om hur
företagsklimatet och de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna antas
vara i England. Deras kontrastiva prägel gör att de även säger något om hur
Sveriges företagsklimat och arbetsmarknad upplevs. Michaels jämförelse
pekar på vad Kloosterman och Rath beskriver som en aspekt av ”mixed
embeddedness”; hur eget företagande är inbäddat i sociala praktiker som
har skapat speciﬁka attityder gentemot entreprenörskap (Kloosterman
och Rath 2001a). Saids reﬂektioner pekar i sin tur mot vad Waldinger
och Aldrich benämner som möjlighetsstrukturer, hur eget företagande
beror av tillträde till vissa marknader, i detta fall arbetsmarknaden, och
hur eget företagande kan ses i relation till olikartade inkluderings- och
exkluderingsprocesser på ett samhälleligt plan.
Sammantaget pekar de ungas erfarenheter av möten med olika slags institutioner – som Arbetsförmedlingen, utbildningsinstanser, rådgivningscentra och banker – på att deras företagande måste ses i relation till det
sammanhang de är inbäddade i (Kloosterman och Rath 2001a, 2001b).
Direkt eller indirekt sätter sådana instanser och institutioner ramarna
för de unga företagarnas handlingsutrymme.
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Att vara ung företagare

Vad innebär det att vara egen företagare och mer speciﬁkt att vara en
ung företagare? Vilka fördelar respektive nackdelar följer med eget företagande som försörjningsform? Dessa frågor diskuteras i föreliggande
kapitel. Tidigare kapitel har bland annat fokuserat på villkoren för de
unga företagarna i termer av motiv till företagande, vilka resurser de har
att tillgå samt uppehållit sig kring deﬁnitioner av företagare/entreprenörer
och delvis ringat in vad som bedöms vara entreprenöriella egenskaper.
Detta kan relateras till de beskrivningar som de unga företagarna i
föreliggande studie gör. Nästan allihop beskriver sig själva i termer av
företagare. I sina beskrivningar av en företagare och således i deras egna
självpresentationer ringar de in karakteristika som självtillit, vilja att
vara fri, oberoende, mod och risktagare, ansvarsfullhet, envishet, vara
aktiv samt kreativ. Dessa beståndsdelar menar de ﬂesta vara det som
behövs för att vara egen företagare och för att klara av arbetet. Vilka
kvaliﬁkationer/karakteristika en företagare anses behöva relaterar till det
arbete denna antas ställas inför. I det följande kapitlet diskuteras vidare
villkoren för företagandet i termer av vilka fördelar respektive nackdelar
de upplever med eget företag, med speciellt fokus på hur företagandets
vardag kan påverkas av att de just är unga företagare. Här diskuteras
också hur de beskriver ”en företagare” i generella termer samt också hur
de identiﬁerar sig själva som företagare.

Frihet under ansvar – fördelar
och nackdelar med företagande
Möjligheter till frihet och självförverkligande tycks vara det som i störst
utsträckning lockar unga människor till eget företagande (Nutek 2000:76).
Entreprenörskapsbarometern 2004 (Nutek 2005a) visar att de unga människor (18–30 år) som uppgett att de helst skulle vilja vara företagare, ser
”möjligheten att förverkliga sina idéer” och därefter det ”självständiga
arbetet” som de starkast förväntade fördelarna med att vara företagare.
Därefter ses ”möjligheten till personlig utveckling” samt ”möjligheten att
tjäna mycket pengar” som förväntade fördelar med företagande. Möjligheten att ”kombinera företagandet med privatliv” rankas på femte plats
och på sjätte och sista plats ligger ”högre status” som ett skäl att föredra
företagande. Av de unga som inte vill bli företagare anger mer än hälften
som skäl att det kräver för mycket tid och engagemang. Att man saknar
en affärsidé, inte vet hur man går tillväga och upplever eget företag som
ekonomisk osäkert är också antagna nackdelar med företagande.
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Hur tillfrågade ungdomar i enkäten rangordnar förväntade och antagna
fördelar med företagande stämmer delvis överens med vad de unga företagarna i föreliggande studie anser. ”Det självständiga arbetet”, vilket de
unga företagarna diskuterar i termer av frihet, eget ansvar och att vara sin
egen chef, kan ses som den starkaste fördelen med företagandet. Däremot
uttrycker inte så många att ”möjligheten att föreverkliga sina idéer” är
ett starkt skäl till att bli företagare. Dock menar vissa av de unga företagarna att företagandet blir ett sätt att utvecklas och få användning för
sin utbildning samt att man har möjlighet att utveckla företaget utifrån
egna visioner. Möjligheten till ”personlig utveckling” uttrycks av de unga
företagarna i föreliggande studie som en fördel relaterad till möjligheten
till självständigt arbete. Flertalet menar att friheten och ansvaret man som
ung företagare måste förvalta, också utvecklar en som person. Fördelarna
med det självständiga arbetet, frihet och ansvar, upplevs samtidigt vara
dubbelsidigt såtillvida att detta också kan upplevas som en nackdel.
Många säger att det ofta blir för mycket ansvar, som i sin tur inverkar
negativt på den frihet de skulle kunna ha.
Att vara sin egen chef och inte arbeta för någon annan, att därmed ingen
bestämmer över en, beskriver merparten – bland andra Rosita, Massoud, Michael, Bhrane – som de absoluta fördelarna. Fördelarna med
att driva en egen salong beskriver Nergiz i termer av ﬂexibla arbetstider,
självbestämmande samt att det är hennes eget ansvar om det ska gå bra
eller dåligt:
Så länge man gör sina arbetsuppgifter så kan man vara lugn, och tar ansvar. Du kan
sluta tidigare en dag om du har varit snabb med arbetet, så du kan anpassa ditt arbete
och dina tider själv och ibland gå ifrån. Man får bestämma själv också, det är i dina
händer om det ska gå bra eller dåligt./…/ Det kan vara positivt att vara ung och få
så mycket ansvar på en gång, man blir som person ansvarsfull i andra grejer. Det är
inte bara att få allt serverat på bordet, man får ju kämpa sig fram, och jag tror att
man blir mycket smartare av att lära sig och ta ansvar.

När följdfrågan blir vilka nackdelar som ﬁnns med företagandet uppger
Nergiz nästan samma faktorer som hon tidigare uppgett som fördelar,
nämligen ansvaret samt tidsaspekten som i praktiken ofta innebär att
man inte är så ﬂexibel och inte kan gå ifrån arbetet:
Nackdelarna är att det är stort ansvar och det är inte lätt att gå ifrån…..det är lite
dubbelt. Det är mycket jobb bakom allt, inget gör sig själv….det kan vara lite jobbigt./…/Det krävs ju mer att vara egen, när du är anställd så är det ju bara att jobba
och sen gå hem och få din lön. Här efter jobbet ska man göra allt annat, det blir ett
helt annat ansvar. Men det är lika bra att få det ansvaret tidigt, jag känner att det är
viktigt att man börjar tidigt istället för senare, för då när man blir äldre då har man
det redan gjort. Jag hoppas att det är så…men man vill ju inte gå miste om saker och
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ting, man känner ju att man är ung, man skulle vilja göra annat och resa och hinna
med annat. Men man blir ju så fast när man är egen också, och det är det negativa,
att man inte kan gå ifrån och lämna salongen. Det är du som har ansvar och måste
vara där för att det ska funka.

Nergiz är inte ensam om denna känsla. Ansvar och frihet formuleras av
ﬂertalet unga företagare som en fördel. Egenföretagandets karaktär är
samtidigt dubbelsidig och friheten och ansvaret benämns ofta också som
nackdelar, ofta av samma personer. Bland andra Reza, Nazneen, Omed,
Tahir, Mohammed säger att samtidigt som friheten och ansvaret ibland
kan vara en fördel, kan också dessa faktorer bli till en nackdel. Friheten
att leda företaget och själv bestämma arbetstider kan bli en nackdel i och
med att man i praktiken inte hinner utnyttja denna potentiella frihet utan
måste vara ständigt närvarande. Ansvar innebär i positiv bemärkelse att
det ligger i dina händer och är upp till dig själv om företaget går bra,
men samtidigt är det också du som svarar för om företaget går dåligt.
Merparten av företagarna är noga med att betona att ”det inte är så
enkelt som det ser ut att vara egen företagare” och att det med ansvar
och frihet följer nackdelar: svårigheter och uppoffringar för arbetet. Uppoffringarna innebär exempelvis att man inte hinner med sin familj och
sociala relationer. Samtidigt kan man tolka företagarnas berättelser som
att de fördelar som kommer med ansvar och frihet trots allt överväger
nackdelarna. Exempelvis Massoud, Michael och Nazneen betonar att
en stor del av friheten är fördelen att man själv har rätten att bestämma
över vilka uppdrag man åtar sig respektive tackar nej till.
Hur nackdelar och fördelar med eget företagande ofta är invecklade i
varandra synliggörs även av de intervjuade unga företagarna i Hallbergs
studie. Även dessa anser att svårigheten att vara ledig samt svårigheten att
hinna med familj och vänner är de främsta nackdelarna. Frihet, självbestämmande och ansvar tolkar Hallberg som de största drivkrafterna i de
ungas företagande, samtidigt som han tolkar de unga företagarna som
att dessa fördelar också kan bli de största nackdelarna.
Mohammed är en av dem som är mest kritiska till företagande, och beskriver de nackdelar som många av de andra företagarna också säger sig
ha erfarit. Däremot pekar han inte på de fördelar som övriga företagare
betonat. Mohammed beskriver sina erfarenheter av att vara egen företagare, och säger att man kan tjäna pengar – men att priset för detta är
att man arbetar i princip dygnet runt:
Min bror ville att jag skulle ta över krogen, men jag sa nej. För jag vill inte ha ett
liv så. Jag öppnade caféet halv sju varje morgon och sen jobbade jag där till lunch
och efter lunch var jag tvungen att springa till gården och kolla hur det gick och jag
hjälpte till och sen efter klockan 6 så stack jag till krogen och jobbade där och vi
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stängde ju ibland 11 ibland 2 på natten. Så det blev dygnet runt. Grejen är att man
har pengar och man får säkert en jätteﬁn BMW också men den bilen åker inte långt,
man åker liksom hemifrån till jobbet och från jobbet och hem, man hinner inte med
nånting annat.

Mohammed relaterar också sina erfarenheter till sin brors liv och säger
att familjen och det sociala livet blir lidande samt att man inte har någon
frihet om man arbetar som egen företagare:
Nä, jag vill gärna ha ett åtta-timmars jobb, för jag såg min storebror och han har
ju två barn och det ena barnet har han aldrig hunnit med och den andra hinner han
knappt med./…/ Så när man ser honom så blir man lite såhär, ’så vill inte jag leva
liksom’./…/ Man har ingen frihet, kanske är man fri om man har kommit upp till
Spybar, då går det ju runt och man har inga bekymmer, man kan anlita folk som
arbetar. Men jag vet inte, dom ﬂesta säger att ’eget företag, jag får börja när jag vill,
jag får sluta när jag vill’, men jag tror inte att det är så, du måste verkligen vara där,
du kan inte lämna stället och åka iväg en månad med familjen, du måste ju ha koll
och ansvar hela tiden. Om det går dåligt så är ditt ansvar.

Den dubbelsidighet som Mohammed talar om innebär att man tjänar
pengar på sitt företag men i och med att man arbetar så mycket kan man
inte njuta av förtjänsterna. Mohammed markerar att han inte vill leva ett
sådant liv, då man tvingas ge upp sin frihet för att klara av arbetsbelastningen. Vad gäller ekonomiska förtjänster är Nabil, Tahir, Milad, Nergiz,
Reza och Ahmed de enda företagare som i dagsläget uttryckligen säger
sig tjäna ”bra med pengar”, vilket de betonar som en förtjänst med företagandet. Samtidigt markerar de också att de sliter för pengarna, betydligt
mer än vad en vanlig anställd gör. Merparten av de övriga säger sig tjäna
så pass mycket att de kan betala sina räkningar och leva ”normalt”. Några
kan dock inte leva på inkomsterna av sitt företag. Allmänt, när de unga
företagarna talar om att tjäna pengar, tycks de förlägga denna aspekt till
framtiden: att man i framtiden kan tjäna mer som egen företagare än som
vanlig anställd. Generellt sett tycks inte ”rikedom/tjäna mycket pengar”
ses som en stark drivkraft för företagandet, och det är heller inget tema
som präglar intervjusamtalen. I dagsläget säger de ﬂesta att man inte
kan bli ”rik” på sitt företagande i relation till hur mycket av sin tid man
lägger ner på arbetet. Omed är en av dem som tjänar ganska bra på sin
restaurang. Ifråga om att bli rik på sitt företag säger han att: ”man ska
vara försiktig med det man ger sig in på, visst man tjänar pengar men det
är inte så att man sitter ner och tjänar pengar, man får slita för det”.
De unga företagarna har diskuterat vad de upplever som fördelar och
nackdelar med eget företag. Frågan som kvarstår är vilka reella fördelar och nackdelar, exempelvis ifråga om inkomster av företaget, som
ungt företagande bär med sig? Vad gäller inkomster för företagare
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med invandrarbakgrund belyser exempelvis Hjerm (2001:89) hur de
invandrare som är företagare har lägre arbetsinkomster än invandrare
som förvärvsarbetar som anställda. Statistiska uppföljningsstudier (ITPS
2005) om överlevnadsgraden för företag startade år 1999 visar att yngre
företagares företag har lägre överlevnadsgrad efter tre år. Siffror visar
att överlevnadsgraden tre år efter företagsstarten var cirka 45 procent
för företagare yngre än 26 år, och för företagare i åldern 26–30 år 52
procent. Detta kan jämföras med att överlevnadsgraden efter tre år för
nystartade företag i genomsnitt uppgick till 59 procent.
Med bakgrund i sådana uppgifter framstår det som viktigt att resa frågan
om hur framtiden eventuellt kan komma att te sig för de unga företagare
som av någon anledning kommer att lägga ner sitt företag och söka en
reguljär anställning. Fördelar respektive nackdelar med eget företag måste
diskuteras även i ett sådant scenario. Williams (2004) studerar vilka positiva respektive negativa effekter egenföretagande kan ha på ungdomar
(16–19 år) samt unga vuxna (20–24 år) som är egna företagare i USA.
Ett perspektiv går ut på att egenföretagande kan ha positiva effekter
lönemässigt, samt att man är mer nöjd med sitt arbete och har ﬂexiblare
arbetstider. Ett annat perspektiv är att egenföretagande kan generera
negativa konsekvenser, då det kan leda till lägre inkomster och inte har
samma möjligheter till kompetensutveckling som löntagare/anställda.
Williams skriver att då en stor andel egen företagare till slut återvänder
till den reguljära arbetsmarknaden (som löntagare/anställd) är dessa i
en ofördelaktigare situation och att på detta sätt egenföretagandet kan
leda till en lägre inkomst i ett längre perspektiv. Williams skriver: ”There
is reason to believe that the negative effects of self-employment, to the
extent they exist, could be greater or more costly for young workers than
for older workers.” (Williams 2004:328) Williams resultat tyder på att
det är klara skillnader i framtida arbetsmarknadserfarenheter för unga
egenföretagare jämfört med unga anställda/löntagare. Personer som var
egna företagare som ungdomar tenderar att vid 25 års ålder arbeta längre
arbetsdagar och ha sämre hälsa. De ungdomar som är egna företagare
har vid 27 års ålder även lägre medelinkomst per vecka än vad anställda
i den åldern har.
Hammarstedt (2003) menar att en fråga som inte rests i Sverige är hur
det går inkomstmässigt för de invandrare som lämnar företagandet. Mot
bakgrund av att en stor del av de invandrare som blir företagare efter
en tid lämnar företagandet, blir detta en relevant fråga att belysa. Hammarstedt kommer i sin forskning kring invandrarföretagares övergång till
anställning till slutsatsen att över hälften av dem som var företagare vid
1990-talets början inte var kvar som företagare år 1999, samt att bland
invandrare utﬂödet från företagandet är större än i den inhemska gruppen.
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Han visar också att de invandrare som blev företagare under 1990-talet
hade lägre inkomster från anställning år 1999, än de invandrare som inte
blev företagare under 1990-talet. Samtidigt betonar han att detsamma
gällde för de infödda som blev företagare under 1990-talet. Sammantaget
pekar resultatet på att erfarenheter från företagande tycks leda till lägre
inkomster vid övergång till anställning. Hammarstedt avslutar sin artikel
med att resa frågan huruvida en period av arbetslöshet är mer negativ
för individens framtida inkomstutveckling som anställd än en period av
mindre framgångsrikt företagande? Frågan kan inte besvaras, men den
problematik som omgärdar den blir relevant att belysa i relation till premisserna för unga företagare och vad företagandet ekonomisk sett kan
komma att betyda för dessa unga människor på lång sikt.

Just Ung företagare – vad innebär det?
Man kan anta att de fördelar och nackdelar med företagande som diskuterats i ovanstående också kan uttryckas av äldre företagare. Finns det
då några fördelar respektive nackdelar med att vara just ung företagare?
Flertalet intervjuberättelser kan tolkas som att nackdelarna med ansvaret
och friheten tar sig extra starka uttryck när man är ung. Samtidigt har
ﬂertalet av de unga företagarna fortfarande inte hunnit skaffa familj och
barn, en utveckling som sägs inverka positivt på deras företagande då
många säger att de som unga företagare kan arbeta extra hårt, och satsa
på familjen när de blir äldre.
Nergiz säger att ansvaret är en utvecklande faktor, samtidigt som hon
antyder en rädsla att gå miste om andra saker när man är ung. Tankarna
känns igen hos Mohammed, Reza och Tahir som mer uttryckligen säger
att man som ung företagare tvingas ta ansvar för tidigt och att detta går
ut över ”ungdomstiden” med allt den innebär i kompisrelationer, fritid
och nöjen. Reza säger att han som 18-årig företagare var tvungen att ta
ansvar för tidigt. Han hade önskat att han hade startat som företagare
när han var 23–24 år, för att han då skulle ha fått leva sin ungdom på
ett annat sätt. Tahir säger i sin tur att han som ung företagare försakat
social umgänge:
Kanske att man blir belastad med mer ansvar när man är ung. Vi hade inte så mycket
tid med kompisar på ett år, det blev bara jobb. Det är inte så många som klarar det.
Vi träffade första året bara våra kompisar i gatuköket om dom kom och käkade,
annars hann vi aldrig.

Känslan av att som ung företagare gå miste om det sociala livet som ungdom
relaterar oftast till den stora arbetsbelastning som företagandet innebär.
Tahir beskriver hur det första året som egen företagare innebar att han
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och hans kompanjon i princip arbetade dygnet runt. Sådana erfarenheter
beskriver ﬂera av de unga företagarna. Exempelvis Milad berättar att han
under första året som egen företagare inom redovisningsbranschen arbetade mycket hårt. Många små detaljer som att ordna kontorsinredning,
apparatur och dataprogram tog tid i anspråk, och mest tid lade han på
den administrativa och ekonomiska delen av företagsarbetet.
Förtroende är en av de viktigaste beståndsdelarna i det sociala kapitalet.
Som företagare måste man ha ett förtroende hos sin omgivning, både hos
kunder och affärskontakter. Många av de unga företagarna upplever sig
inte ha förtroende hos omgivningen just på grund av att de är unga. Said
säger att det som ung är svårt att få förtroende på marknaden. Nabil
säger att man blir mer nonchalant behandlad som ung, och att man inte
får samma respekt från kunder och företag/leverantörer som man är beroende av. Nergiz har erfarenheter av dåligt bemötande av andra aktörer,
företag och banker, just på grund av att hon är ung; hon upplever att
många anser att man som ung också är oseriös. Rosita delar upplevelsen
av att inte bli tagen på allvar just för att hon är ung företagare:
Som ung är det mycket svårare att andra företag tror på dig, att dom tror på dig, att
du är seriös. För det verkar inte var så vanligt, det verkar vara som att ’är du över 30
år, då är du seriös’, så tror jag att folk tror här i det här samhället, här i Sverige. Eller
kanske överallt, är du över 30 då är du seriös, det har varit lite svårt.
CL: Hur har du känt av det, i kontakter med andra företag, AF eller med rådgivare
eller?
Rosita: Det har jag känt med allt faktiskt, med allt. Jag har känt så från företagare
och från dom du ska söka hjälp från, banker och så. Dom tror att man inte är så seriös./…/Jag har varit i kontakt med andra också, dom också har sagt det, min väninna
hon har sagt det att ’dom tror att bara för att man inte är över 30 år, så har man ingen
erfarenhet och kommer inte att utföra arbetet bra, att man inte är seriös”. Folk ger
inte så många chanser till unga, dom tror inte att man är seriös. Det är jättetråkigt
faktiskt, för det tar ett tag innan man får förtroende.

Rosita säger att inte bara det faktum att man är ung företagare, utan
också att man är ung och invandrare, förminskar förtroendet från omgivningen:
Som ung företagare är det svårare, som med tilliten. När jag talar i telefon så är det
lätt men mer när man kommer dit och presenterar sig, min man ser så ung ut, som
om han vore 19–20 år….jag tror att det också är så där att, det är kanske annorlunda
om man skulle vara ung och svensk…förstår du, det är skillnad! Bara för att man är
ung, invandrare och så kan man inte så mycket språket, det bli svårt för honom, det
blir svårt att få tillit. Man måste kämpa bara.
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Att inte erhålla något förtroende, föreställningar om att man som ung
företagare är oseriös och en nonchalant behandling tycks möta många
av företagarna i deras kontakter med kunder och andra företag/leverantörer. Både Rosita och Nergiz menar att detta bemötande går igen i
bankkontakter och andra institutionella kontakter.
Samtidigt betonar de ﬂesta fördelarna med att vara just ung som företagare.
Birte säger att man som ung är modigare och mer öppen för möjligheter,
inte inkörd i invanda spår. Massoud betonar att som ung företagare har
man en fördel då man är mer kreativ, ”hungrig” och mer inställd på att
bevisa att man kan lyckas. En annan fördel tycks vara att man som ung
kan satsa ”helhjärtat” på företaget utan att det konkurrerar med andra
åtaganden som familjelivet. Nutek (2000:77) skriver att unga människor
i allmänhet inte har en stor ekonomisk försörjningsbörda, jämfört med
äldre personer som har familj och höga fasta utgifter. Flertalet av de unga
företagarna talar i positiva termer om att man satsar på företagandet som
ung, vilket innebär att man förhoppningsvis får mer tid över när man
blir äldre. Flera säger också att man som ung företagare inte har familj
att bekymra sig om, vilket innebär att man kan satsa ”hundra procent”
på företaget. Nabil säger att ”vi jobbar hela tiden men man måste jobba
nu när man är ung och så får man vara ledig sen. Jag tänker så att man
bygger upp sig nu medan man är ung och kan och sen kan man vila när
man är äldre.” På frågan vad det innebär att vara ung företagare svarar
Tahir att man kan satsa mer kraft och koncentration på företaget och på
så sätt planera bättre inför framtiden:
Jag tycker att man ska komma in i eget företag när man är ung för att då kan man
våga mer, satsa mer och jobba mer, när man är ung så kan man koncentrera sig ordentligt och då har man kanske mer tid, om man har familj då kan man inte avsätta
så mycket tid som vi gjorde. Om jag var gift när jag startade då kunde jag inte jobba
16 timmar per dag. Nu tänker jag just på min bransch, på restaurang. Det är ganska
viktigt att starta när man är ung, för att då kan man planera inför framtiden. Som
ung, när man har tjänat ordentligt då kan man planera inför framtiden. Och vårt
jobb är ganska slitsamt också, man sliter sig ganska mycket, så när man är ung ska
man arbeta mycket.

Bhranes tankegångar sammanfaller med Nabils och Tahirs. Han betonar
att hans ansträngningar idag förhoppningsvis innebär att han i framtiden
kan ge sin kommande familj mer tid:
Varför jag vill starta eget just nu, det är också för att jag har ingen familj som jag
ska ge min tid till, för när man startar eget så krävs mycket tid, nästan dygnet runt.
Så om jag gör det nu så ﬁnns det möjlighet att jag kan ge min familj den tid dom
behöver senare. Jag vill göra det nu när jag är fri och inte har familj att ta hand om.
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Om sen kanske med vissa unga, om man tjänar mycket pengar, hur tar man då hand
om pengarna, en del slösar på en gång och vilken nytta har man då gjort? Det är nog
olika men jag försöker att kämpa i början för att ha mer tid senare.

Förhoppningarna tycks således vara att man i framtiden ska skörda frukterna av hårt arbete som ung egen företagare. Värt att notera är att ingen
av de kvinnliga företagarna betonar denna dimension av företagandet
som något positivt. Kanske beror det på att de är i en annan livssituation.
Rosita är mammaledig och kombinerar detta med företagandet så gott
det går. Birte väntar barn men kommentarer inte detta i relation till sitt
företagande. Nergiz, som också väntar barn, ser däremot hur ”mammarollen” kommer att inverka på hennes företag nu och i framtiden. Hennes
mål är att arbeta som stylist och utveckla salongen till att erbjuda även
andra tjänster. Som stylist måste man dock etablera sig på marknaden
och det innebär mycket resor, vilket hon ser som nästan omöjligt att
kombinera med moderskapet:
Jag har alltid har varit intresserad av frisörsyrket och att jag ska bli stylist i framtiden,
jag är modemedveten och det lockar mej. Så visst, det är alltid kul att ha sitt eget och
stå för den man är själv och våga visa vad man kan. Det är drömmen att kunna ha
sitt eget och kunna göra det man själv vill. Målet är ju att bli stylist men det är svårt
nu när jag ska bli mamma och är gift, det känns som om hela mitt liv….jag är ung
men att bli stylist är ett annat liv, då måste man ut i världen och resa.

Nergiz antyder hur moderskapet kan komma att inverka på hennes framtidsplaner, vilket innebär att hon inte kan förverkliga dessa ambitioner
trots att hon är ung.
Flera av de unga företagarna säger sig bli bemötta på ett negativt sätt
just för att de är unga. Många uttrycker att de inte får förtroende hos
omgivningen, bland annat tar det sig uttryck i att de bli bemötta på ett
nonchalant sätt och upplever att omgivningen ser dem som oseriösa. Trots
allt betonar merparten av de unga företagarna förtjänster med att vara
just unga företagare, att de är mer drivna och kreativa samt att de som
unga har mer resurser i form av tid att lägga på företagandet. Flertalet
relaterar också den arbetsbörda de har idag till en framtida förtjänst, d
v s att hårt arbete idag kommer att löna sig i framtiden då man vill satsa
på familj, hus etc. Frågor som rests i föregående avsnitt, bland annat
genom Hammarstedt, blir relevant att resa även i ljuset av ungdomarnas
förhoppningar om framtiden. Vad innebär ungt företagande inför framtiden: framtida ekonomiska vinningar eller förluster, jämfört med ett liv
som anställd? Kommer de unga företagarna att få utdelning för det stora
arbete de säger sig investera i sitt företag?
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Beskrivning av en ”företagare”
– generella karakteristika och självbilder
En företagare kan exempelvis kategoriseras efter den företagsform denna
driver, exempelvis aktiebolag, enskild ﬁrma, handelsbolag, eller efter storleken på företaget. Som tidigare kapitel delvis har berört kan en företagare
också kategoriseras efter motiv till företagande. Exempelvis kan denna,
om han eller hon blivit tvingad till företagande för sin försörjning, ibland
kategoriseras som levebrödsföretagare. Tidigare kapitel betonar också de
karakteristika som används för att beskriva en företagare/entreprenör.
Som diskuterats ﬁnns varierande deﬁnitioner av såväl entreprenör/entreprenörskap som företagare/företagsamhet. Inte sällan talar man också
om entreprenöriella egenskaper. I Grönbok Entreprenörskap i Europa,
(Europeiska Gemenskapernas Kommission 2003) skriver man om entreprenörer: ”Likväl uppvisar de vissa gemensamma drag i fråga om
entreprenörskapsbeteende, omfattande en villighet att ta risker och en
smak för självständighet och självförverkligande.” I rapporten refererar
man vidare till British Household Survey, vars resultat visar att personer
som på allvar överväger att starta ett företag betraktar sig själva som mer
fantasirika och kreativa jämfört med andra. Nutek deﬁnierar begreppen
entreprenöriell och företagsam som ”att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att ha förmåga att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra, utveckla och skapa värden…” Med entreprenöriella egenskaper
avses vidare egenskaper såsom ”självtillit, kreativitet, vilja att ta risker,
kommunicera och samarbeta samt handlingskraft” (Nutek 2005b).
Hur beskriver då de unga företagarna själva en företagare? Vilken är deras
egen självbild, vilka egenskaper anser de sig själva besitta, och anses dessa
egenskaper allmänt vara egenskaper/karakteristika för en företagare? I
de unga företagarnas tal om motiv till företagandet, resurser och möten
med olika myndigheter och offentliga och privata instanser samt fördelar
respektive nackdelar med företagandet, har de också ringat in beskrivningar av ”företagaren” och även visat på självbilder som unga företagare.
Michael är den som tydligast beskriver ”en entreprenör som person”,
och hans beskrivning av entreprenören kan ses som en självpresentation.
Han beskriver sig själv som en entreprenör i termer av att vilja vara sin
egen chef, vilja vara fri, oberoende samt vara en risktagare:
Jag måste se till mig själv, och jag tror att de ﬂesta människor som jag har mött som
har startat företag, vi har delat liknande frustration, en typ otillfredsställelse av att
ha ett normalt 8–5 arbete, att arbeta för någon annan, de ﬂesta företagare som jag
har mött känner som mig där, att dom vill vara sin egen boss och ha kontroll över sin
egen tid. Och en annan motivation är att de vill göra något, dom har en dröm om vad
de vill göra med livet. Deras dröm är att äga nånting någon dag. Det ﬁnns två sorters
människor, de ﬂesta har en dröm men samhället kan ibland ta ner en på jorden så att
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man glömmer sina drömmar och att man hamnar på ett arbete 8–5 och sen är nöjd
med det. Och det är inget fel med det, jag skulle kanske vara glad om jag blir anställd
på ett toppenjobb men ibland om man inte hamnar där och man kommer i en situation
där man måste få in pengar varje månad och man har en dröm, då kämpar man för
den drömmen. Och de människorna väntar inte på att nån ska hjälpa dom och säga
vad de ska göra. De bara gör det på eget initiativ, på deras eget sätt./…/ Man måste
vara oberoende, fri och motiverad. Man måste vara självmotiverad och tro på att sin
dröm ska lyckas och så måste man nog vara en risktagare också. Det är ju självklart
en risk också, i och med att man kan misslyckas. Jag vet ju inte hur framtiden ser ut
för mitt företag, men jag har ju tagit risken, för att jag tror att det ska föra med sig
någonting, vilket det redan har gjort i termer av arbete.

Michael talar om hur man som egen företagare måste våga satsa och
ta risker. Vilja att ta risker beskrivs i såväl Grönbok Entreprenörskap i
Europa (Europeiska Gemenskapernas Kommission 2003), som i Nuteks
rapport (2005b) som en entreprenöriell egenskap. Värt att poängtera
är att ”risktagande” dock inte behöver ses enbart som en personligt
egenskap/karakteristika; ”risktagande” kan också bygga på strukturella
faktorer, bland annat taget i beaktande att grundtryggheten är sämre för
egenföretagare än för anställda (Nutek 2000). Det kan således ifrågasättas
om ”villighet att ta risker/risktagande” är en entydigt positiv entreprenörskapsegenskap, då risktagandet också kan vara något negativt alternativt
ha skapats ur en situation som tvingat individen att ta risker. Risktagande
behöver då inte heller vara någon egenskap utan en handling som omgivningens premisser har tvingat en individ till. Risktagandet kommer igen i
ﬂertalet av de unga företagarnas beskrivningar. Tahir menar att man måste
våga ta risker och våga satsa. En annan viktig del är självförtroendet:
Det viktigaste är att våga tro på sig själv och våga fråga om nån kan bättre än dig,
och lyssna. Men det viktigaste är att lita på sig själv och våga satsa och chansa. Om
jag inte hade vågat satsa då skulle jag kanske fortfarande ha varit arbetslös eller ha
haft nåt arbete två år här, två år där. För min del, om man hade pluggat hade det
kanske varit annorlunda. Men att våga och att satsa, man kan bara lita på sig själv.
Det är viktigast att lita på sig själv och samtidigt lyssna på andra när man är ung.
Tro på sig själv. Om man inte vågar då ska man inte komma in på eget företag, för
du har ju stort ansvar..

Att våga satsa, d v s ta risker, är något som man måste göra som egen
företagare, säger Tahir. Detta tycks dock inte beskrivas som en personlig
egenskap. Han tycks inte tala om sig själv som en ”risktagande” person,
utan relaterar viljan att våga satsa till strukturella faktorer omkring sig; om
han inte hade vågat satsa hade han kanske fortfarande varit arbetslös.
Rosita säger att en företagare måste vara en person med självförtroende:
”Jag tror att det viktigaste är att man är ambitiös och det räcker inte
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heller, du måste veta att du gör jobbet bäst.” Också Nergiz betonar
självförtroende och även ansvar som viktiga karaktärsdrag för en företagare: ”Det viktiga är att vara ansvarsfull och stå för den man är och
våga tycka.” Birte säger i sin tur att det är en karaktärsfråga om man
är en bra entreprenör eller inte, ”antingen så är man eller inte”. Hon
anser att man måste vara en säljande typ, med förmåga att övertyga.
Många av de unga företagarna beskriver inte direkt hur en företagare
”är” per deﬁnition, men i samband med att de förklarar varför de själva
startat företag relaterar de denna förklaring till hur de är som personer.
Ett sådant exempel är Ahmed: ”…så jag startade upp mitt eget företag
då i ren ilska och jag orkade inte sitta hemma. Jag är ingen person som
sitter hemma och rullar tummarna, jag är en aktiv människa, jag måste
utvecklas.” Kreativitet, ett ”go” och ett driv beskrivs också som viktiga
krafter för att lyckas som företagare. Reza säger att man måste ha en
speciell kämparvilja, att man inte kan ge upp för motgångar och att man
som person måste vara effektiv och samtidigt ödmjuk, social och trevlig.
Mahmoud betonar att den sociala kompetensen är avgörande, och att
man som egen företagare måste vara envis, viljestark: ”Det gäller att
kämpa till sista svettdroppen och tåren!”
Hur de unga företagarna beskriver sig själva, och den bild de ger av vilka
kvaliteter som en företagare behöver besitta, återﬁnns också i Hallbergs
studie (2004:21). Även intervjupersonerna i Hallbergs studie säger att
det behövs ett kreativt sinnelag, tålamod och envishet, mod och en tro på
sig själv – samt att man måste vara en person som ser möjligheter istället
för svårigheter, och inte låter sig nedslås av motgångar.
Som betonats, bland annat genom Tahirs beskrivning av en företagare,
kan man ifrågasätta om de egenskaper som de unga företagarna beskriver är ”inneboende” ”entreprenöriella” karakteristika/personlighetsdrag
eller om det är egenskaper som man tvingats förstärka med anledning
av olika strukturella ramar. Innebär ramarna att man måste ta risker,
själv våga satsa och utveckla en stark självtillit när till exempel den
ekonomiska situationen är osäker, när olika myndigheter ”sviker” med
sitt stöd eller när tilltron till arbetsmarknaden är svag? Detta går inte
att besvara, men frågan är berättigad att ställa. Om vi däremot söker
oss tillbaka till Nuteks deﬁnition av entreprenöriella egenskaper ”självtillit, kreativitet, vilja att ta risker, kommunicera och samarbeta samt
handlingskraft” – hur problematiska de än kan upplevas när man tittar
närmare på begrepp såsom ”vilja att ta risker” och ”självtillit” – kan det
konstateras att de unga företagarnas självpresentationer och bilder av
en företagares egenskaper sammanfaller väl med dessa. Merparten av de
unga företagarna är slående överens om att man som företagare måste
lita på sig själv (självtillit), vilja vara fri, oberoende samt ha mod och
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våga satsa, vara en risktagare, vara ansvarsfull, envis, aktiv samt kreativ.
Man måste i denna kontext säga att de unga företagarna uppvisar och
formulerar ”entreprenöriella egenskaper” och därmed är att betrakta som
entreprenörer, vare sig de med bakgrund i sina motiv kan kategoriseras
som ”levebrödsföretagare” eller inte.

Sammanfattningsvis
I detta kapitel har det egna företagandets positiva respektive negativa delar
diskuterats i termer av fördelar respektive nackdelar med eget företag.
Att vara sin egen chef, självbestämmande, inte arbeta för någon annan
och att därmed ingen bestämmer över en beskriver merparten av de unga
företagarna som de absoluta fördelarna. De betonar också de fördelar med
ansvar och den frihet som eget företagande innebär. Samtidigt visar deras
fortsatta diskussioner på hur egenföretagandets karaktär är dubbelsidigt.
Friheten och ansvaret benämns ofta också som en nackdel, exempelvis
att man inte hinner utnyttja den potentiella friheten för att ta ledigt då
man upplever att man aldrig kan lämna ifrån sig företagsansvaret. De
unga företagarna diskuterar även vad det innebär att vara just ung företagare. Flera av dem säger att fördelen med att vara ung är att man har
mer tid att investera i företaget, till skillnad från när man är äldre och
måste dela sin tid med familj och andra åtaganden. Samtidigt betonar
många att ansvaret och friheten har sina nackdelar, extra påtagliga för
just unga företagare. Flera av dem säger att det ansvar som ett eget företag
kräver kan bli tungt under just ungdomstiden, den tid man också hade
velat spendera på andra sätt. Att vara ung företagare kan också utgöra
ett problem i kontakter med omgivningen. Flera av de unga företagarna
berättar om egna upplevelser av negativa bemötanden från myndigheter,
banker, företagskontakter och kunder och säger att de har erfarenheter
av att som ung bemötas som oseriösa/icke trovärdiga, samt att de får ett
nonchalant bemötande just för att de är unga.
Studien visar att de unga företagarna beskriver en ”egen företagare” och
också sig själva i termer av frihet, oberoende, oräddhet, ambitiös, kreativ,
gott självförtroende och ansvarsfull. Man kan således tolka det som att de
identiﬁerar sig som företagare eller i varje fall ser sådana karakteristika
som en del av sin självbild. Utifrån de egenskaper de själva betonar kan
de också utifrån allmänna deﬁnitioner beskrivas som entreprenörer.
Man kan tala om företagandets villkor i termer av frihet under ansvar,
med betoning på både positiva och negativa beståndsdelar. En fråga som
rests i kapitlet är också vilka reella fördelar respektive nackdelar som
ungas eget företagande kan föra med sig, speciellt på lång sikt eller vid
övergång till anställning. Frågan kan givetvis inte besvaras här och nu
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men är relevant att ställa, inte minst med tanke på den myckna arbetstid
och stora arbetsbörda som merparten av de unga företagarna säger sig
investera i sitt företag idag – samt i ljuset av att många av dem uttalar en
förhoppning om att skörda frukterna av detta i framtiden.
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Med sikte mot framtiden

63 procent av samtliga småföretagsledare32 har en tillväxtvilja och skulle
låta företaget växa om det fanns möjlighet. Vad gäller unga småföretagare
under 30 år visar det sig att en markant högre andel vill växa än genomsnittet. 77 procent av unga småföretagare skulle vilja låta företaget växa
om det fanns möjlighet. Även småföretagare födda utomlands uppvisar
en högre vilja att växa än genomsnittet. 74 procent av denna grupp vill
växa jämfört med genomsnittet på 63 procent (Nutek 2003b).
Vilka hinder ﬁnns då för de företagare som har viljan att låta sitt företag
växa? Företagare födda utomlands upplever mer hinder än genomsnittet och nivån för unga företagare är detsamma som genomsnittet (mätt
utifrån genomsnittligt antal upplevda hinder för tillväxt). Vilka faktorer
som upplevs som hinder varierar dock mellan olika ”grupper” av företagare.32 För unga företagare förefaller tillgången till ﬁnansiering vara ett
särskilt stort tillväxthinder. Unga företagare tycks i högre utsträckning
än genomsnittet för samtliga företagare uppfatta såväl begränsad tillgång
till lån (20 procent) som begränsad tillgång till externt ägarkapital (28
procent) som hinder för tillväxt. Vad gäller övriga hinder – som hård
konkurrens, svag efterfrågan, dålig lönsamhet och myndighetsregler
– förefaller inte unga företagares situation vara mer problematisk än genomsnittet för samtliga företagare (Nutek 2003b). Tidsbrist som hinder
för tillväxt upplevs av färre unga företagare relativt sett, 50 procent av
de unga jämför med 60 procent för samtliga.
Företagare födda utomlands upplever i större utsträckning än genomsnittet
hinder för tillväxt. Det kan konstateras att det ﬁnns betydande skillnader
vid en jämförelse av tillgång till ﬁnansiering som ett tillväxthinder: 29
procent av företagsledarna födda utomlands bedömde att bristande tillgång till lån hindrar företagets tillväxt. Motsvarande siffra för samtliga
företagare är 16 procent. I likhet med unga företagare ﬁnner man även
en skillnad bland företagare födda utomlands i tillväxthindret tidsbrist.
Bland företagare födda utomlands upplever endast 51 procent, jämfört
med 60 procent bland samtliga, brist på egen tid som ett tillväxthinder
(Nutek 2003b).

32
33

D v s företag med färre än 50 anställda.
De tillväxthinder som har uppgetts är hård konkurrens, svag efterfrågan, dålig lönsamhet,
begränsad tillgång till lån, begränsad tillgång till externt ägarkapital, begränsad tillgång
till lämplig arbetskraft, myndighetsregler, tillståndskrav och dylikt, brist på egen tid (Nutek
2003b).
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Sammantaget pekar ovanstående siffror på vissa likheter mellan gruppen
unga företagare under 30 år och gruppen företagare födda utomlands.
Båda grupperna av företagare har större vilja än genomsnittet att låta
företaget växa om möjligheterna ges. Vad gäller tillväxthinder förefaller
båda grupperna i markant större utsträckning än genomsnittet uppfatta
ﬁnansiering, begränsad tillgång till lån, som hinder för tillväxt. Samtidigt
visar det sig att både företagare under 30 år samt företagare födda utomlands i mindre utsträckning ser brist på tid som ett tillväxthinder. Det
kan tolkas som att inom dessa två grupper den största viljan ﬁnns att låta
företaget växa, samt den största resursen ifråga om tid. Samtidigt upplever
just dessa två grupper starkast att de inte har ekonomiska möjligheter
att förverkliga en sådan företagstillväxt.
I de följande avsnitten ska vi följa de unga företagarnas framtidsplaner,
i termer av var de ser sig själva i framtiden. Kapitlet handlar även om
tillväxtvilja och om olika expansionsformer, samt nationella och internationella arenor för sådana orienteringar.

Framtida företagande och expansion
Framtiden för småföretagare tycks vara relativt osäker då en stor andel
företag inte överlever mer än tre år. Samtidigt saknas inte viljan: 77 procent
av alla företagare under 30 år vill att företaget ska växa om möjligheterna ges. Frågan är hur de unga företagarna i föreliggande studie ser på
sin egen framtid som egna företagare? Då merparten av dem startat eget
företag p g a att de inte har fått något jobb, blir det här även relevant att
fråga sig hur de ser på framtiden och mer speciﬁkt hur de resonerar om
de erbjuds ett arbete. Om tillfälle ges, kommer de i så fall att avveckla
sitt företag för att ta en reguljär anställning?
Ingen av dem uttalar i dagsläget att de skulle vilja gå tillbaka till en anställning eller ta ett jobb om de blev erbjudna. De har inte fått frågan
explicit, men tanken på att bli anställd är inte något som de själva har
tagit upp i diskussionerna om framtiden. Med undantag av Rodrigo och
Mohammed, vilka två redan nu i praktiken har lämnat sitt företagande,
säger de övriga unga företagarna att de ser sig som egna företagare även
i framtiden. Många har även planer att expandera. Några av dem som
har relativt nystartade verksamheter betonar att det självfallet beror
på omsättningen, och hur väl företaget går, men säger att de har tänkt
kämpa för att det ska gå runt. Det tycks som om ingen av dem har tänkt
överge företaget ”frivilligt” men att det samtidigt beror på hur väl verksamheten går.
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På tal om framtiden säger Reza, Tahir och Omed – vilka samtliga är inom
restaurangbranschen – att om de hade kunnat göra saker annorlunda så
hade de nog pluggat istället. Omed säger:
Om jag hade fått göra något annorlunda så hade jag nog pluggat istället. Och fått
bra betyg och tagit ett 8 timmars arbete istället, då har du mer tid privat till din familj
och vänner. Det är bättre att jobba 8 timmars jobb och ha 10–15 000 istället för att
ha så här mycket ansvar som jag själv har, så mycket press och ingen fritid och sådär.
Då skulle jag ha satsat på plugget och sen kanske jobba eller starta egen ﬁrma som
revisor och slippa slita ut mig såhär.

Han säger att han skulle ha pluggat istället, om han hade kunnat göra
något annorlunda. Hans uttalanden tyder på att han skulle vilja vara egen
företagare också om han hade pluggat vidare, och ger exempel på att
han skulle ha kunnat starta en egen revisorﬁrma. Detta mönster återﬁnns
även hos Tahir och Reza som säger att de helst skulle ha velat utbilda sig.
Efter en högskoleutbildning skulle de antagligen ha velat driva ett eget
företag också inom det yrke de utbildat sig till. Exempelvis Reza säger
sig ha som dröm att bli utbildad jurist och driva en juridisk ﬁrma, dock
säger han att det är för sent för det nu och att det är mer realistiskt att
han investerar i en restaurang. På en senare fråga om vad Omed tror om
framtiden svarar också han att han kommer att gå vidare i restaurangbranschen och förhoppningsvis köpa en större restaurang. Trots att Reza,
Omed och Tahir säger att de önskat att de hellre hade pluggat, upplever
de sig inte ha den möjligheten idag utan ser restaurangbranschen som
sitt framtidsalternativ. Dessa framtidsdiskussioner pekar även mot att
ﬂera av de unga företagarna i restaurangbranschen tycks vara kritiska till
branschen som sådan och inte till eget företagande i sig, då de talar om
att vara egen företagare men i någon annan, ofta mer kunskapsintensiv
bransch. Att de trots allt ”hamnar” i restaurangbranschen kan ha att göra
med att de saknar resurser/kapital, såväl kulturellt/utbildningsmässigt
som socialt och ekonomiskt.
Det som tydliggörs är att de ﬂesta av de unga företagarna har framtida
planer för sina företag och vill expandera. Detta gäller även personer
som Omed, Tahir och Reza, som egentligen hade velat utbilda sig. Exempelvis Nabil vill utöka sin verksamhet till att köpa ﬂer tobaksaffärer,
för att på lång sikt kunna hyra ut dessa och själv arbeta mindre, Milad
har aktuella planer på att utöka sin redovisningsbyrå i större lokaler, och
även anställa en person. Nergiz vill i framtiden bygga ut sin salong och
även erbjuda andra skönhetsbehandlingar. Birte vill i framtiden starta en
butik, som komplement till hennes inredningstjänster och internetförsäljning, Ahmed satsar just nu på export av sina delikatesser utomlands.
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Tahir vill också köpa ﬂer restauranger och i framtiden också driva sin
egen grossistﬁrma. Inom verksamheten hoppas han kunna arbeta med
administrativa sysslor och ha anställda som arbetar i restaurangerna.
Som han själv uttrycker det:
Om fem år tänker jag ha minst ett ställe till och hyra ett kontor inne i stan där jag
kan jobba mer med administration. Om tio år jag vill inte stå i ett gatukök och säga
’tack, senap eller ketchup?’, det vill jag inte säga om tio år. Jag vill arbeta administrativt då och göra en liten kedja och om kanske tio år så vill vi öppna några ställen
till och också öppna vår grossist också, vi vill öppna med egna varor, vi ska sköta allt
men inte jobba inom restaurangen. Vi vill ha vårt märke och hyra ut, typ som ’Seven
eleven’, en kedja, att vi har etablerat ett märke. Det tänker jag om tio år. Men jag ser
ju möjligheter när man är inne i branschen. Inom fem år minst två ställen till, målet
är en liten kedja och öppna egen grossis. Det är mitt mål, jag vill inte sitta och jobba
i ett gatukök när jag blir fyrtio och fråga ’senap, ketchup eller allt på hamburgaren?’,
det vill jag inte. Men man vet inte hur det går, men man måste ha ett mål.

Tahir säger: ”…man vet inte hur det går, men man måste ha ett mål.”
Ett sådant framtida mål tycks ganska klart formulerat hos nästan samtliga av de unga företagarna. Hur det går för dem i framtiden kan ingen
veta i dagsläget, men ambitionen tycks ﬁnnas där och detta innebär att
de ﬂesta i framtiden också ser sig själva som egna företagare. Många av
företagarna ser sig själva också på en internationell marknad.

Eget företagande bortom Sveriges gränser
Sverige måste idag ses som delaktigt i ett internationellt och globalt skeende,
där människor rör sig mellan olika nationella och internationella sammanhang. Detta inverkar på såväl individers identiﬁkationsprocesser, känslor
av ”hemmahörande” och migrationsprocesser som på arbetsmarknad
och ekonomi. Vad gäller den ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga
aspekten är Sverige nu mer än någonsin en del av en världsekonomi som
karakteriseras av en internationell arbetsmarknad, snabba transaktioner,
kommunikationer, arbets- och kapitalﬂöde. Ur ﬂera perspektiv talas
idag om nationalstatens minskade makt. Castells (2000:253) skriver
exempelvis att statens kontroll över tid och rum alltmer kringgås genom
globala ﬂöden av kapital, varor, tjänster, teknologi, kommunikation och
information och att nationalstaten på ﬂera arenor alltmer tycks förlora
sin makt och sitt inﬂytande.
Genom utvecklingen i samhället – såväl genom migration som genom en
globalt utvecklad marknad och kommunikation – ges utrymme för orienteringsmöjligheter och strategier för karriärvägar att ta sig nya uttryck. De
inﬂuenser, värderingar, erfarenheter och orienteringar som gör sig gällande
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i ungdomars karriärvägar kan inte förstås endast utifrån ett nationellt
perspektiv, lokaliserat till en ”svensk” arena. För att åter låna Kloosterman och Rahts (2001a, 2001b) begrepp måste individen ses som mixed
embedded inte bara i ett lokalt och nationellt sammanhang utan även i
ett internationellt och globalt sammanhang. Detta kan också anses gälla
individers företagande. Idag ﬁnns en mängd förutsättningar som öppnar
upp för individer att upprätthålla sociala, kulturella samt ekonomiska
relationer som sträcker sig utanför och mellan olika nationalstater. Sådana
relationer kan exempelvis ta sig uttryck i transnationella gemenskaper
som individer upprätthåller av olika såväl känslomässiga som instrumentella orsaker. Faist studerar hur individer genom migration och kontakt
mellan olika sociala sammanhang (ofta nationella) skapar gemenskaper.
Han talar om transnationella sociala gemenskaper, vilka fyller en viktig
funktion då de kan överföra materiella och kunskapsmässiga resurser
till individer i gemenskapen. Faist (2000:5ff) menar att gemenskaperna
fungerar som ”transmission belts” där kapital förmedlas mellan lokala,
nationella och transnationella sammanhang, och talar i sammanhanget
också i termer av ”transnational social spaces”:
Transnational social spaces are combinations of ties, positions in networks and organizations, and networks of organizations that reach across the borders of multiple
states/…/Cultural, political and economic processes in transnational social spaces
involve the accumulation, use and effects of various sorts of capital, their volume
and convertibility: economic capital, human capital, such as educational credentials,
skills and know-how, and social capital, mainly resources inherent in or transmitted
through social and symbolic ties. (Faist 2000)

Även Wahlbeck (2004:117), som speciﬁkt studerar invandrarföretagare
ur ett transnationellt perspektiv, betonar hur ett sådant perspektiv likt
Faists blir betydelsefullt då det tydliggör hur företagare med utländsk
bakgrund är inbäddade i en lokal kontext samtidigt som de ofta kan vara
del av etniska nätverk som sträcker sig till ”hemlandet”.
Samtidigt betonar Faist (2000) att hinder för socioekonomisk integration
i landet för immigration befrämjar transnationella aktiviteter. I likhet med
honom poängterar även Olsson (2000:17) att ett transnationellt förhållningssätt inbegriper globaliseringens möjligheter, såväl som erfarenheter
av social marginalisering och utanförskap. Det blir således viktigt att
hålla öppet för att transnationella (företags-)orienteringar kan ses som
möjligheter, men eventuellt även hur dessa möjligheter har skapats och
gjorts attraktiva utifrån begränsningar och marginalisering (jmf Ålund
1994:120).
Ovanstående diskussion kan kopplas till de unga företagarna i föreliggande studie. Samtliga har själva erfarenheter från ett annat land, i
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vilket de själva eller deras föräldrar är födda. Detta tar sig bland annat
uttryck i hur de identiﬁerar sig och även hur de identiﬁeras av andra.
En sådan koppling till andra länder än Sverige har ofta inte bara en
känslomässig betydelse. Banden till ”hemlandet” och andra länder kan
generera sociala och ekonomiska resurser, vilka i sig kan inverka på de
involverades karriärvägar och framtidsplaner. I detta fall har sådana
transnationella/internationella kontakter även betydelse för ﬂertalet av
de unga företagarnas verksamheter. Närmare hälften av dem talar om
företagsexpansion och framtida etableringar utomlands, och några av
dem har redan idag affärskontakter utanför Sveriges gränser. Exempelvis
Michael har affärskontakter i sitt hemland England och inför framtiden ser
han Europa som ett fält för expansion. Said, som kommer från Somalia,
har idag affärskontakter och kontrakt med företag i olika länder i Afrika,
som han importerar varor ifrån. Inför framtiden har han ambitioner att
utveckla sitt företag i relation till Somalia, både för ekonomiska vinster
och för att hjälpa till att återuppbygga sitt hemland och ta tillvara de
etableringsmöjligheter som öppnas när landet stabiliseras. Birte, som
sysslar med inredningsarkitektur, kommer själv från Tyskland och säger
att hon i framtiden ska utveckla sitt företag mot ”hemlandet”. Hon importerar också merparten av sina inredningsartiklar från Tunisien, det
land som hennes man kommer ifrån, och i importarbetet får hon stor
hjälp av makens släktingar i Tunisien. Alex har redan idag ett offshoreföretag och har etablerat sitt företag i Grekland. Han exporterar också
tekniska artiklar till ﬂera olika länder inom och utom Europa. Ahmed,
som redan har restaurang och catering samt café, ska börja exportera
sina delikatessprodukter utomlands och beräknar att han ska vara ute
på den internationella marknaden inom kort.
Ovanstående korta nedslag i de unga företagarnas faktiska och framtida
planer för sitt företagande visar att de inte enbart ser sig som aktörer på
en nationellt avgränsad marknad utan att de tänker internationellt och
tar vara på de möjligheter som en internationell marknad öppnar för. De
utnyttjar även de transnationella kapitalformer, i form av kontakter, information och erfarenheter, som de själva besitter. Dessa unga företagares
internationella etableringsorienteringar bör därmed uppmärksammas
som en resurs – inte bara för dem själva, utan också för det svenska
näringslivet.

Sammanfattningsvis
Statistiskt orienterade uppföljningsstudier visar att överlevnadsgraden
bland nystartade företag efter 3 år var 59 procent, och att företagare
yngre än 26 år drev företag med lägst överlevnadsgrad (ITPS 2005).
Vad gäller de unga företagarna i föreliggande studie är det omöjligt att
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sia om överlevnaden för deras företag. Däremot är det tydligt att nästan
samtliga ser sig som företagare även i framtiden. Merparten av dem är
även i stånd att expandera sina verksamheter eller har planer på detta
inför framtiden. Ett företagande som sträcker sig förbi Sveriges gränser
och till en internationell marknad är en verklighet i närmare hälften av
de unga företagarna etableringsplaner inför framtiden, och en realitet för
vissas verksamheter redan idag. I stor utsträckning rör det sig om tankar
om etablering och affärskontakter i de länder där de eller deras föräldrar
är födda, men även i andra länder. Deras marknadskontakter och kompetenser som sträcker sig bortom den svenska marknaden måste ses som
en viktig form av socialt och kulturellt kapital. Sådana internationella
företagsorienteringar och expansionsstrategier pekar också på att de unga
företagarnas eget företagande måste ses som inbäddat (Kloosterman och
Rath 2001a, 2001b) i ett transnationellt sammanhang.
Sammanfattningsvis pekar kapitlet på att dessa unga företagare även
i framtiden ser sig som egna företagare: de talar om en motivation att
driva, expandera och lyckas med sina företag. En sådan inställning till
det egna företagandet – och även de internationella företagsorienteringar
som hälften av dem uttalar – innebär att dessa företagare måste ses som
en resurs att räkna med för svensk sysselsättning och svenskt näringsliv.
Sådana ambitioner att växa ﬁnner dessutom likheter med resultat från mer
kvantitativt orienterade studier. Vad gäller unga företagare samt företagare
födda utomlands betonades i kapitlets inledning att den största tillväxtviljan
tycks ﬁnnas inom dessa två grupper samt den största resursen ifråga om
tid, samtidigt som dessa två grupper är de som uppfattar att de inte har
de ekonomiska möjligheterna att förverkliga en sådan företagstillväxt.
Detta kan jämföras med företagarna i föreliggande studie där merparten
vill fortsätta som företagare och expandera nationellt och internationellt,
på samma gång som de anser sig ha mycket tid till företaget just som unga
företagare. Samtidigt har merparten av dem haft ﬁnansieringsproblem
vid företagsetableringen och därmed i stor utsträckning varit hänvisade
till familj, vänner och eget sparkapital för att kunna ﬁnansiera företaget.
En konklusion av detta blir att man måste uppmärksamma den resurs
som dessa unga företagare faktiskt utgör, och även uppmärksamma den
motivation och drivkraft som dessa själva säger sig besitta. För att ta
vara på denna resurs av unga företagare pekar denna studie, och indirekt
även Nuteks kvantitativt orienterade studie (Nutek 2003b), mot att man
måste ge unga företagare mer resurser och skapa bättre möjligheter, inte
minst ekonomiska sådana, för att de ska kunna förverkliga även sina
framtida företagsambitioner.
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Slutdiskussion – Villkor för unga
företagare med utländsk bakgrund

Unga människors attityder till eget företagande har mätts i ﬂertalet studier, vilka bland annat har kartlagt i vilken utsträckning ungdomar kan
tänka sig att bli företagare samt vilka fördelar unga människor antar att
eget företagande innebär. Däremot har inte attityder hos beﬁntliga unga
företagare tidigare undersökts, ej heller har deras förhållningssätt till eller
villkor för eget företagande uppmärksammats. Vilka är då attityderna
till samt villkoren för företagande för de unga människor som faktiskt
är egna företagare? För att ge en inblick i sådana frågor har föreliggande
studie lyft fram ett antal unga företagare och belyst deras erfarenheter,
förhållande till familj, sociala nätverk, position i samhället och på arbetsmarknaden, tidigare utbildning och arbete samt möten med statliga institutioner och övriga offentliga och privata instanser. Dessa aspekter av
ungas eget företagande diskuteras i nedanstående slutdiskussion, vilken
syftar till att ge en sammanfattning av tidigare tematiserade kapitel.

Arbetslöshet som motiv
– motivation som entreprenörer
Som påvisats under kapitlet Motiv till att starta eget företag tycks tidigare
erfarenheter av arbetslöshet vara det motiv till att starta eget företag som
förenar merparten, tre fjärdedelar, av de unga företagarna. Samtidigt
pekar analyser på att det inte är fullt så enkelt att kategorisera dessa
unga människors företagande endast utifrån deras ”direkt föreliggande”
motiv, om hänsyn tas till deras motivation, drivkrafter samt framtida aspirationer. Inom forskningsområdet omgärdas begreppen ”entreprenör”,
”småföretagare”, ”levebrödsföretagare” och ”invandrarföretagare” av
olika ”värdeladdningar” och deﬁnitioner. Förklaringsfaktorer till eget
företagande relaterar ofta till individuella resurser och karakteristika samt
strukturella och kontextuella faktorer, exempelvis arbetsmarknadsförutsättningar. Motiven till företagande och ”entreprenöriella/företagsamma
karakteristika” antas skilja sig mellan olika sorters företagare, exempelvis mellan ”levebrödsföretagare” och ”genuina entreprenörer”. Vad
gäller de unga företagarna i föreliggande studie kan man delvis förstå
dessa som ”levebrödsföretagare”, som p g a arbetslöshet, begränsat
handlingsutrymme på arbetsmarknaden och i vissa fall upplevelser av
diskriminering i viss mån har ”tvingats” till eget företagande. Samtidigt
talar dessa unga företagare i stor utsträckning om motivation, drivkrafter

139

och karakteristika som kan jämföras med deﬁnitioner hemmahörande
kring begreppet ”entreprenör”.
Studien visar att de unga företagarna beskriver en ”företagare” och också
sig själva i termer som fri, oberoende, orädd, ambitiös, kreativ, gott självförtroende och ansvarsfull. Man kan således tolka det som att de identiﬁerar
sig som företagare eller i varje fall ser sådana karakteristika som en del
av sin självbild. Ytterligare en aspekt som komplicerar bilden av dessa
ungdomar som ”levebrödsföretagare” och tvingade till eget företagande
är att ﬂera av dem ser/har sett sig som egna företagare senare i livet. Att
bli sin egen är en ambition som de har/säger sig ha haft inför framtiden,
omständigheterna gjorde dock att de blev just unga företagare.
Studien pekar mot hur dessa kategorier kring företagande/entreprenörskap
måste nyanseras och att dessa unga företagare tycks falla utanför ramarna
för sådana kategoriseringar – om hänsyn tas till hur de själva beskriver sin
motivation och sina drivkrafter – och därmed inte så lätt låter sig inringas
i någon av de konstruerade kategorierna. Ytterligare anledningar till att
problematisera de unga företagarna utifrån begrepp såsom ”entreprenörer”
och ”levebrödsföretagare” har varit att belysa deras egna framställningar
om sina individuella resurser i form av drivkraft och motivation. Dessa
resurser får inte glömmas bort bakom det faktum att majoriteten av dem
startat företag för att de var arbetslösa.
De unga företagarnas resurser i form av individuell motivation och
personliga drivkrafter måste alltså ges skäligt utrymme i analysen. Men
trots att man måste nyansera och till viss del urskilja olikartade faktorer
och resurser inom diskussionen om motiv och motivation, kvarstår dock
det faktum att två tredjedelar av de ungas företagande har föregåtts av
arbetslöshet, vilket också beskrivs som det starkaste direkt föreliggande
motivet till att de blev egna företagare just nu. För att förstå varför dessa
unga människor valt att bli egna företagare just nu måste man därför
se till de möjlighetsstrukturer (Waldinger & Aldrich 1990) som deras
handlingsutrymme är begränsat av och som de således följaktligen måste
förstås som inbäddade i (Kloosterman & Rath 2001a, 2001b). För att
förstå ungdomarnas företagande blir det därmed viktigt att relatera detta
till en omliggande kontext av ungdomsarbetslöshet och diskriminering.
Ungdomar (18–24 år) samt invandrare hör till de arbetsmarknadsmässigt
utsatta grupperna (AMS 2004). Studier visar även att ungdomar med
utländsk bakgrund har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och
att det inte går att utesluta diskriminering (Ekberg 1997, Rooth & Ekberg
2003, Vilhelmsson 2000). Några av företagarna i föreliggande studie har
inte bara erfarenheter av arbetslöshet, utan också av diskriminering. Detta
sammanfaller med Integrationsverkets studie (2004) där ungdomar med
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utländsk bakgrund intervjuats och alla säger att de tror att det är svårare
att göra karriär om man har utländsk bakgrund, liksom att diskriminering förekommer på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta kan eget
företag bli ett sätt att kringgå sådana utestängningsmekanismer. De ﬂesta
ungdomarna i Integrationsverkets studie säger också att de funderat på
att starta eget. De ungdomar som där talar om att starta eget företag har
generellt sett en låg tilltro till att den svenska arbetsmarknaden ska öppna
sig för dem. Sådana erfarenheter från unga människor, samt de erfarenheter som några av de unga företagarna i denna studie har, signalerar att
företagande måste ses med bakgrund i arbetsmarknadens möjligheter och
begränsningar samt även med bakgrund i en arbetsmarknad som verkar
exkluderande på etnisk basis.
Flertalet studier (exempelvis Ekberg & Hammarstedt 1999) visar på vissa
samband mellan olika gruppers (olika etniska grupper eller personer med
utländsk bakgrund indelat efter vistelsetid) arbetslöshet och andel egna
företagare, och hävdar att man inte kan utesluta en relation mellan sådana
processer. I statistik rörande ungdomar kan inte sådana samband heller
uteslutas, om man ser till det faktum att andelen unga företagare med utländsk bakgrund bland de sysselsatta är drygt dubbelt så stor jämfört med
motsvarande andel unga företagare med svensk bakgrund, samt att unga
med utländsk bakgrund har en högre arbetslöshet än unga med svensk
bakgrund. Även om det inte påvisats att företagandet är en direkt effekt
av högre arbetslöshet, har tidigare forskning indikerat att det kan ﬁnnas
vissa samband. Relationen mellan arbetslöshet och eget företagande måste
också uppmärksammas i fråga om de unga företagarna i denna studie.
Man kan möjligen anta att det delvis är en hög (ungdoms-)arbetslöshet,
samt en situation där personer med utländsk bakgrund har än sämre arbetsmarknadschanser, som har inverkat på dessa unga företagares beslut. Man
kan också anta att ﬂertalet av dessa ungdomar inte skulle ha befunnit sig
där de är idag, som just unga egna företagare, om möjligheten att få en
reguljär anställning hade sett ljusare/annorlunda ut. Däremot är det inte
sagt att de inte skulle ha blivit företagare senare i livet, även om de fått en
anställning, då ﬂera av de unga företagarna ger uttryck för sådana aspirationer; att de ”alltid hur som helst” velat bli företagare någon gång i livet.
Med denna erfarenhet i bakgrunden kan man trots allt påstå att det i stor
utsträckning är begränsningar i det samhälleliga och i de arbetsmarknadsmässiga sammanhangen som har medverkat till att de har blivit just unga
företagare. För att försöka förstå eget företagande bland de unga som ingår
i denna studie tycks det därmed bli viktigt att relatera detta till en omliggande kontext av ungdomsarbetslöshet och delvis även diskriminering.
Samtidigt är det i sådana strukturer som förändringar måste börja för att
ungdomars resurser och motivation ska kunna tillvaratas, vare sig det i
slutändan bli genom ett friare val till anställd eller till egna företagare.
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Familjekapital och möten
med institutionella praktiker
På frågan om hur de unga har gått tillväga i sina företagsetableringar
måste man se till de myndigheter samt privata och offentliga instanser
som de unga företagarna har mött på vägen – instanser som i olika stor
utsträckning har bistått de unga företagarna med mentalt och praktiskt
stöd, eller försvårat för dem. Som studien visar måste de unga företagarnas
verksamheter, erfarenheter och attityder relateras till de myndigheter som
de unga företagarna till viss del varit beroende av. Merparten av de unga
företagarna upplever en besvikelse gentemot Arbetsförmedlingen och de
bidragssystem som där ﬁnns för företagare, bland annat då nästan ingen
av dem som ansökt om starta-eget-bidrag har fått det beviljat. Flertalet
ger uttryck för samma känslor av besvikelse gentemot banker och andra
ﬁnansieringsinstitut, över att de som unga företagare inte upplevs vara
kreditvärdiga och betrodda. Vad gäller mötet med Arbetsförmedlingen
handlar det inte bara om en negativ erfarenhet och misstro mot att systemet ska hjälpa dem ekonomiskt, exempelvis i form av starta-eget-bidrag.
Flertalet berättar också att de mötts av negativa attityder gentemot eget
företagande i sig, exempelvis att de ”ska utnyttja systemet”, ”att företagande är en sista utväg när inget annat lyckats”, en misstro gentemot
deras affärsidéer etc. Då merparten av de unga företagarna varit arbetslösa och de ﬂesta av dem också haft kontakt med Arbetsförmedlingen,
blir denna en viktig institution som genom praktiskt, ekonomiskt stöd,
attityd och inställning kan inverka på de ungas föreställningar och villkor
för företagande. Trots berättelser om negativa erfarenheter menar ﬂertalet, liksom de unga företagarna i Hallbergs studie kan tolkas, att man
struntar i Arbetsförmedlingens bemötande och trots allt ger sig in på den
bana man föresatt sig. Det verkar således inte som de unga företagarna
har hindrats eller stoppats av det bemötande som de anser sig fått från
AF, eller de avslag som AF och banker gett dem. De har trots allt blivit
egna företagare.
Dessa unga företagares starkaste resurser tycks vara deras egen motivation samt olika former av kapital från familjen, såväl kunskapsmässigt,
mentalt som ekonomiskt. Två tredjedelar av dem har familjemedlemmar
som också är företagare. Merparten av dem uttrycker att föräldrarna
fungerar som förebilder samt förmedlar inspiration, erfarenheter och
kunskaper som inverkar positivt på deras eget val att bli företagare. Det
ﬁnns således anledning att anta att sådana familjebaserade/familjeförmedlade resurser också inverkar på de unga företagarnas relation samt
beroende i förhållande till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, banker och rådgivningsinstitutioner. Det vill säga, man kan anta att om de
familjebaserade sociala och ekonomiska resurserna inte hade varit lika
starka, hade de unga företagarna i än högre utsträckning antagligen varit
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påverkade av attityder producerade och förmedlade genom exempelvis
Arbetsförmedlingen, samt i större utsträckning varit hänvisade till och
beroende av sådana institutioners ramar för praktiskt och ekonomiskt
stöd.
Främst genom att någon i familjen också har/har haft företag, ses familjen som en viktig resurs för de unga företagarna. Föräldrarna förmedlar
kunskaper, attityder, praktiskt och mentalt stöd, och familjen kan därmed
ses som en positiv förebild. Dock måste en sådan förebild problematiseras
då det tycks som om inte alla fäder, som själva är företagare, vill verka
som förebilder utan hellre sägs önska att deras barn hade valt en annan
karriärväg. Några av de unga företagarna är själv också kritiska till att
ungdomar ur ”den egen etniska gruppen” hamnar i samma företagsbransch som föräldrarna. De har därmed blandade känslor till att eget
företagande faktiskt kan verka som ett skyddsnät och ett reservalternativ.
De unga företagare som reser sådana diskussioner och kritik mot ”företagsarvet” beﬁnner sig huvudsakligen i restaurangbranschen; samtliga av
dem relaterar också främst till handels- och restaurangbranschen när de
talar om föräldragenerationens företagande. Därmed kan man anta att
det inte är företagandet i sig som de är kritiska till, utan det faktum att
företagandet reproduceras över generationer inom den speciﬁka branschen
och kan komma att sätta gränser för ungdomarnas handlingsutrymme
och valfrihet.
Då de unga företagarna tycks få ringa hjälp från samhälleliga instanser
blir deras företagande i stor utsträckning beroende av familjeresurser.
Givetvis är det positivt att familjen kan fungera som en resurs. Samtidigt
kan man resa frågan: om sådana familjeresurser blir nästan de enda resurser som de unga har att tillgå, ﬁnns då det samtidigt risk för att deras
företagande dels står och faller med familjens resursformer, dels att det
kan skapa en inlåsning inom vissa branscher som föräldragenerationen
av ”tvång eller valfrihet” etablerat sig i?
Som Kloosterman och Rath skriver måste individens företagande ses
som (mixed) inbäddat i sociala, ekonomiska och institutionella kontexter på lokal, regional och nationell/statlig nivå. Inte bara de statliga
regelverken och institutionerna – som regler för starta-eget-bidrag eller
Arbetsförmedlingen – inverkar på företagandet, utan också de nationella
sociala praktiker som i sig producerar och förmedlar attityder till företagande/entreprenörskap (Kloosterman och Rath 2001a, 2001b). Som
ett led i den svenska marknadens strukturomvandling sätts allt större tro
till att småföretagandet ska öka sysselsättningen och den ekonomiska
tillväxten. Politiskt arbetar man nu med vad som kan tolkas vara en attitydförändring till entreprenörskap och företagande. Entreprenörskapsprogrammet, riktat till alla utbildningsnivåer, kan ses som ett tecken på
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en sådan utveckling. Så kan även de insatser tolkas som görs på olika
rådgivningsinstanser och övriga centra för stöd och utbildning. Detta
slags offentliga och utbildningsmässiga insatser är dock ingenting som
tycks ha gjort något större avtryck i de unga företagarnas erfarenheter.
Vid frågan om huruvida man i gymnasieskolan informerats om eget
företagande och även diskuterat dess mer kvalitativa aspekter, är svaren
nekande. Skolan tycks inte på något sätt ha upplevts vara en betydande
praktik för inspiration och vägledning.
Att attityder till ungt entreprenörskap och eget företagande cirkulerar på
den offentliga arenan är rimligt att anta, mot bakgrund i de insatser som
politiskt görs på området. Exempelvis kan man tänka sig ett scenario där
skolan, näringslivet och den ”allmänna opinionen” starkt betonar förtjänster med företagande och uppmuntrar ungdomar att bli entreprenörer/
egna företagare och där sådana subtila styrmekanismer också resulterar
i att eget företagande ses som ett naturligt val för unga människor, både
försörjningsmässigt och identiﬁkationsmässigt. Ett sådant ”tänkbart scenario” tycks emellertid inte ha gjort sig gällande hos de unga företagarna
i denna studie. De talar inte i termer av några erfarenheter eller känslor
av att ”samhälleliga attityder eller positivt entreprenörskapsklimat” ska
ha inverkat på deras val att bli företagare. Talet om ”samhället” handlar
främst om deras erfarenheter av en stängd arbetsmarknad samt ﬂertalets
negativa erfarenheter av exempelvis Arbetsförmedlingen. Men andra ord
talar de inte direkt om någon form av ”samhälleligt entreprenörskapsklimat”, allmännare attityder eller dylikt som skulle har inverkat på
deras företagande. Som tidigare påtalats blir familjen här den viktigaste
gemensamma nämnaren för deras företagande.
I föreliggande studie tycks merparten av de intervjuade ha påverkats av
föräldrarnas och den äldre generationens företagande, samt även av föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden eller deras motiv till företagande.
Detta kan vara en indikation på att attityder går i arv och kan fungera
som en cirkel/spiral med antingen positiva eller negativa förtecken samt
att attityder till eget företagande är mer beroende av sådana processer än
av samhälleliga attitydförändrande praktiker som de unga antas ta del av
– som utbildning, kurser, reklam, institutioner, offentliga och politiska
insatser. Om man från statligt håll har ambitionen att hälften av alla gymnasieungdomar ska kunna tänka sig att bli egna företagare – att det ska
vara lika naturligt att bli företagare som anställd – så pekar erfarenheterna
från de unga företagarna i denna studie mot att det inte bara handlar om
att förändra attityder genom instrument som exempelvis utbildningen.
Det handlar även om att se till de faktiska och praktiska premisser som
omgärdar dagens företagande samt därmed också föräldragenerationens
eget företagande, i termer av villkor för arbetsmarknadsetableringar,
resurser, ﬁnansieringsmöjligheter, möjlighet till branschspridning etc.
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När görs etnicitet respektive ålder relevant?
I ett av de inledande avsnitten ställdes frågan om varför det är relevant
att studera just unga företagare med utländsk bakgrund. Studiet av unga
företagare med utländsk bakgrund motiveras här med utgångspunkt i
tidigare forskning på området om ”invandrarföretagare”, vilken pekar
mot att etnicitet och etnisk bakgrund tycks bli en aspekt som på olika sätt
görs viktig i det egna företagandet. Etnicitet tycks göras viktig både ifråga
om omgivande kategoriseringsprocesser, relationen till arbetsmarknadsetablering, diskrimineringsmekanismer samt ifråga om skillnader i sociala
och ekonomiska resurser, förutsättningar samt strukturella villkor. Mot
en sådan bakgrund blir det också relevant att studera villkoren för unga
företagare med utländsk bakgrund. Bland annat utifrån frågeställningar
huruvida unga företagare med utländsk bakgrund står inför samma
reella hinder och kategoriserande föreställningar som vuxna ”invandrarföretagare”, pekar denna studie på att etnicitet på olika sätt inverkar på
de ungas företagande.
Oftast är det åldersaspekten som tycks bli betydande för de unga företagarnas villkor för företagandet, exempelvis vad gäller ﬁnansieringsmöjligheter, arbetsmarknadsetableringar samt även vad gäller deras åsikter
om fördelar respektive nackdelar med företagandet. Samtidigt visas i
studien hur etnicitet och etnisk bakgrund i vissa skeenden tycks inverka
på företagandet. Bland annat upplever ﬂera av de unga företagarna att
de av omgivningen bemöts av kategoriseringar på etnisk grund. Sådana
kategoriseringar kan exempelvis erfaras när några av de unga företagarna
upplever att presumtiva kunder har fördomar mot ”invandrarföretagare”
och tror att de gör ett sämre jobb, eller när man som ung ”invandrarföretagare” bemöts med avundsjuka och misstro i fråga om hur man har
fått ihop sina pengar. Det handlar också om att aktörer i omgivningen
har generaliserande föreställningar om ”invandrarföretagare”; ﬂera av
de unga företagarna är medvetna om att de ses och bemöts som ”invandrare” och ”invandrarföretagare”, ”naturligt” lokaliserade till vissa
branscher. Kategoriseringar och föreställningar som grundar sig på deras
etniska bakgrund tycks också bli något som de måste förehålla sig till i
företagandet. Exempelvis berättar några av dem om utarbetade strategier,
som kan tolkas som en form av intryckskontroll för att ”osynliggöra”
”invandrarskapet”. Hur etnicitet indirekt inverkar på eget företagande
blir också synligt ifråga om relationen mellan arbetsmarknadsetableringar,
diskriminering och eget företagande. Flera av de unga företagarna säger
sig ha upplevt diskriminering på arbetsmarknaden eller ha tankar om att
som ”invandrare” ha mindre möjligheter att få ett arbete. Eget företag
tycks för vissa av de unga företagarna ha blivit ett medel för att kringgå
en etniskt diskriminerande arbetsmarknad, på vilken de upplever sig ha
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mindre chanser att få arbete på grund av föreställningar om deras etniska
bakgrund.
Även om denna studie endast bygger på erfarenheter från ett begränsat
antal unga företagare och således inte gör anspråk på att säga något generellt om unga företagare med utländsk bakgrund, reser den ett antal
vidare frågeställningar och pekar mot vilka villkor som tycks inverka på
dessa unga företagare. Trots att de unga företagarna i studien har skilda
etniska och socioekonomiska bakgrunder, varierande utbildnings- och
yrkeserfarenheter, olika former av resurser samt beﬁnner sig inom olika
branscher talar många av dem om liknande erfarenheter vad gäller arbetsmarknadsetableringar, kontakter med myndigheter och banker, erfarenheter av skola/utbildning etc. Som diskuterats i ovanstående stycke tyder
studien på att etnicitet och etnisk bakgrund inverkar på företagandet:
ﬂera av de unga företagarna upplever att de av omgivningen bemöts av
kategoriseringar och föreställningar som grundar sig på deras etniska
bakgrund, och att sådana kategoriseringar också i viss utsträckning inverkar på företagandet. Deras etniska bakgrund får också betydelse då
ﬂera av dem anser att arbetsmarknaden är diskriminerande. Eget företag
kan bli ett sätt att undkomma sådana exkluderingsmekanismer.
Samtidigt diskuterar denna grupp unga företagare med utländsk bakgrund
om sina erfarenheter som just unga företagare. Många villkor för och
aspekter av företagandet tycks kunna relateras till vad deras ”ålder/ungdom” innebär i sammanhanget. Exempelvis redovisas erfarenheter av
att de som unga har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, då de
är i början av sin karriär och inte har de arbetslivserfarenheter som ofta
efterfrågas, att de inte är berättigade till olika former av bidrag såsom
arbetslöshetsersättning till grund för starta-eget-bidrag, eller att de inte
har någon inkomst eller kapital som säkerhet för att beviljas ett lån. Man
tar också upp bemötandet från olika myndigheter och andra aktörer
och att de inte har så utbyggda sociala nätverk – allt pekande mot att
deras handlingsutrymme avgränsas av deras ålder, av att de är just unga
företagare. Förutom att samtliga företagare i studien har annan etnisk
bakgrund än svensk – vilket tycks inverka på företagandets villkor genom
olika processer relaterat till arbetsmarknadschanser samt omgivningens
kategoriseringsmekanismer – förenas samtliga av att de är unga. Man
kan därmed möjligen anta att liknande villkor kan gälla för unga företagare med svensk bakgrund, med hänsyn taget till att villkoren för de
unga företagarna i denna studie i förhållandevis stor utsträckning tycks
relatera till ett handlingsutrymme avgränsat av faktorer som relaterar
just till deras ålder.
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Slutligen
Utmärkande för de unga företagarna är att samtliga i intervjuerna uppvisar
vad som kan tolkas som motivation och drivkraft till företagandet, och
att de själva också säger sig ha en sådan motivation. Vad gäller framtidsplaner framkommer det att nästan samtliga säger sig vilja fortsätta
som egna företagare i framtiden. De ﬂesta av dem har framtida planer
på expansion av sitt företag. Majoriteten av dessa personers företagande
måste också på ett direkt sätt ses som inbäddat i ett internationellt och
transnationellt sammanhang, då den globala ekonomin har öppnat upp
för nationsöverskridande verksamheter, etableringar och transaktioner.
Detta gör sig tydligt hos närmare hälften av de unga företagarna då de
inte begränsar sig till den nationella marknaden utan ser internationella
expanderingar inför framtiden. Nutek visar i sin studie om expansionsvilja
och hinder att unga företagare och företagare med utländsk bakgrund
är de två grupper som är mest villiga till expansion om möjligheter ges,
och att de också är de som anser sig ha mest tid att investera. Samtidigt
upplever de större hinder än andra vad gäller ﬁnansiering för expansion
(Nutek 2003b). Som påpekats i tidigare kapitel kan sådana expansionsplaner delvis jämföras med de unga företagarna i föreliggande studie.
Merparten av dem säger sig vilja fortsätta som företagare och även vilja
expandera nationellt och internationellt, samtidigt som de också anser
sig ha mycket tid till företaget just som unga företagare. Dock säger sig
merparten av dem ha haft ﬁnansieringsproblem vid företagsetableringen
och därmed i stor utsträckning varit hänvisade till familj, vänner och eget
sparkapital för att kunna ﬁnansiera företaget. ”Ekvationen” tycks här
inte riktigt gå ihop, då de ungas uttryckta aspirationer, framtidsplaner och
motivation inte tycks stödjas praktiskt på ett samhälleligt, institutionellt
plan. För att tillvarata den resurs som unga företagare utgör pekar denna
studie mot att man måste ge dem resurser och skapa bättre möjligheter,
inte minst ekonomiska sådana, för att de ska kunna förverkliga även sina
framtida företagsambitioner.
Studien visar sammantaget hur de unga företagarnas val, erfarenheter och
villkor för företagandet är inbäddade i såväl individuella, lokala, nationella
och internationella sammanhang på socioekonomisk och politisk/institutionell nivå. På ett individuellt plan kan de ses i ett socialt sammanhang
där familjen utgör inspiration och förebild, och där resurser som sådana
familjeband producerar är av betydelse för företagandet. Myndigheter
och andra offentliga och privata instanser inverkar också på företagarnas
handlingsutrymme och villkor. De ungas företagande tycks även vara
under inverkan av den arbetsmarknadssituation som idag råder, med hög
arbetslöshet för ungdomar samt för personer med utländsk bakgrund.
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Studien pekar således mot att de unga företagarna tycks begränsas av de
samhälleliga ramar inom vilka villkoren för företagandet skapas, samt
att institutionella faktorer delvis framstår som hinder när det gäller att
tillvarata unga företagare som en resurs.
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Appendix

Presentation av de unga företagarna
Reza är 24 år och kommer från Iran. Han kom till Sverige när han var
femton år. Han gick Individuella programmet i gymnasiet i två terminer,
därefter hoppade han av gymnasiet. Rezas föräldrar kom till Sverige när
Reza var 18 år, och hans pappa gav då honom pengar till att börja sälja
korv som egen företagare. Idag, sex år senare, har Reza tre korvkiosker
inne i centrala Stockholm. Parallellt med sitt eget företag jobbar han vissa
perioder som väktare.
Bhrane är 26 år och kommer från Eritrea. Han har bott i Sverige i femton
år. På gymnasiet gick Bhrane trätekniskt program, och efter gymnasiet
arbetade han i träbranschen. När han ﬂyttade till Stockholm ﬁck han
genom kontakter ett jobb inom montering. P g a en knäskada blev han
sjukskriven, och senare gick hans arbetsgivare i konkurs. Bhrane sökte
många andra jobb men ﬁck inget. Idag har han slutfört en utbildning
som traﬁklärare, och just startat sin egen körskola.
Rosita är 27 år och född i Sverige, hennes föräldrar kommer från Chile.
Hon har högskoleutbildning inom politiska studier och har idag avbrutit
sina studier för mammaledighet. Rosita driver ett måleri- och bygghantverksföretag med sin man. Hennes val att satsa på eget företag är tätt
sammankopplat med hennes man Pedros situation. Pedro kom till Sverige
för tre år sedan och har här i Sverige periodvis haft arbete som byggarbetare. P g a hans svårigheter att få jobb har de tillsammans bestämt att
satsa på eget företag. Rosita tar hand om ﬁrmans administrativa arbete
samt kundkontakter, p g a att Pedro inte kan så bra svenska, medan Pedro i sin tur arbetar med uppdragen i ﬁrman. Rosita hoppas i framtiden
att Pedro ska kunna sköta ﬁrman själv, och att hon ska kunna återuppta
sina studier.
Mohammed är 23 år gammal, svensk med föräldrar från Turkiet. Mohammed tog examen från samhällsekonomiska programmet och studerade
därefter på Komvux, samtidigt som han arbetade som fritidsledare på en
grundskola. Efter lumpen stod han arbetslös, och på sin brors inrådan
startade han ett eget företag: under ett år tog han över och drev en fruktträdgård tillsammans med två anställda. Samtidigt arbetade han på sin
brors krog, vilken brodern och fadern hade förhoppningar att han skulle
ta över. Idag, ett år efter företagsstarten, har Mohammed återupptagit sina
Komvux-studier och hoppas nästa termin komma in på lärarhögskolan.
Han har avböjt att överta broderns krog och i fruktträdgården har han
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tagit in två delägare, som sköter det dagliga arbetet i företaget.
Tahir är 27 år och är svensk med föräldrar födda i Turkiet. Tahir har
genomfört sin grundskoleutbildning i Turkiet och kom tillbaka till Sverige
vid 15 års ålder för att börja gymnasiets samhällsekonomiska program.
Efter gymnasiet läste han på Komvux med ambitionen att senare läsa
vidare på universitetet. Han tröttnade på skolan och ﬁck istället arbete på
Posten, senare på Ericsson inom produktionen. När han blivit uppsagd
från Ericsson ﬁck han arbete på ett liknande teknikföretag. Detta företag
tvingades också göra nedskärningar och Tahir blev åter uppsagd. När han
åter blivit arbetslös bestämde han sig för att tillsammans med en kompis
köpa ett gatukök. Tahir har idag, 4 år senare, utökat sin verksamhet och
köpt en större restaurang tillsammans med samma kompanjon.
Michael är 26 år och kommer från England. Han har läst en magisterutbildning i datadesign, och arbetat inom branschen i tre år i England.
För två år sedan ﬂyttade han till Sverige till sin ﬂickvän. I Sverige hade
han sitt första jobb på ett hotell, samtidigt som han sökte arbete inom sin
bransch. Efter ett år, utan framgång med att få jobb inom databranschen,
bestämde han sig för att istället starta eget företag. Idag har han sedan
ett år en datadesignﬁrma.
Said är 22 år och kommer från Somalia. Han kom ensam till Sverige för
åtta år sedan. Han läste Handelsprogrammet på gymnasiet. Efter gymnasiet var han arbetslös, jobbade deltid i en matbutik och gick senare
en kurs i omvårdnad, varpå han ﬁck arbete inom äldreomsorgen. För
ca ett halvt år sedan startade Said tillsammans med tre kompanjoner ett
företag som sysslar med livsmedelsimport från länder i Afrika. De har
etablerade kontakter i länder utanför Sverige, men väntar nu på kontrakt
med aktörer på svenska marknaden. Said arbetar fortfarande parallellt
inom vården.
Birte är 27 år gammal och kommer från Tyskland. Hon har bott i Sverige i
två år tillsammans med sin man, som kommer från Tunisien och har bott i
Sverige i åtta år. Birte har i Tyskland utbildat sig till inredningsarkitekt. När
hon kom till Sverige sökte hon jobb inom sin bransch men utan resultat.
För ungefär ett år sedan bestämde hon sig för att starta ett eget företag
inom sitt yrke. Idag säljer hon sina tjänster som inredningsarkitekt, och
kombinerar detta med att importera och i Sverige sälja inredningsartiklar
och möbler från Tunisien.
Nabil är 23 år och svensk med föräldrar från Syrien. Han började på
samhällsekonomiska programmet men hoppade av under andra året.
Efter skolavhoppet började han nästan omgående arbeta i sin pappas
tobaksaffär. Efter ett år köpte hans pappa honom en egen tobaksaffär,
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och Nabil blev egen företagare som 18-åring. Under 5 år har han hunnit
äga 4 kiosker/tobaksaffärer i olika områden i Stockholm. Idag äger han
en större tobaksaffär tillsammans med sin kusin.
Edin är 28 år och född i Bosnien. Han kom ensam till Sverige som 18åring. Efter en ingenjörsexamen från universitetet startade han en enskild
ﬁrma, med inriktning mot dataprogrammering och IT, för att bredda
sina arbetsmarknadschanser. Det egna företaget utvecklade han parallellt
på kvällstid samtidig som han sökte jobb. Efter att ha sökt jobb utan
resultat ansökte han om alfa-kassa och var då tvungen att (av-)registrera
sin enskilda ﬁrma som vilande. Idag, ett halvår senare, arbetar han som
timanställd i en matvarubutik och utvecklar sin (på papperet vilande)
enskilda ﬁrma. Han väntar på besked om kontrakt med en större dataﬁrma, samtidigt som han också söker jobb inom sin bransch.
Omed är 28 år och kommer från Kurdistan men är uppvuxen i Stockholm.
På gymnasiet gick han samhällsekonomiskt program. Efter gymnasiet
gjorde han lumpen och därefter, som 19-åring, köpte han en kiosk. Vid
23 års ålder sålde han kiosken och köpte en stor restaurang/diskotek
utanför Stockholm med en äldre kompanjon som var bekant till familjen.
Samarbetet gick dåligt, och efter ett år blev Omed utköpt ur restaurangen.
Tillbaka i Stockholm arbetade han som fritidsledare. Efter tre år ﬁck han
erbjudande av en kompis att bli delägare i en krog/restaurang, som han
drev ett år innan han sålde sin andel. Idag äger han sedan ett år en restaurang med en kompanjon.
Rodrigo är 26 år och är född i Chile. Han har bott i Sverige sedan han
var två år. Rodrigo har efter avslutat gymnasium utbildat sig till arkeolog.
Under sin studietid har han hela tiden haft ströjobb. Efter sin universitetsexamen har han sökt arbete inom sin bransch men utan resultat. Han
ﬁck genom en kontakt in en fot i byggbranschen och jobbade som hantverkare. Den största delen jobbade han svart, och efter ett tag blev det
ohållbart av den anledningen att hans chef inte kunde dölja det längre.
Hans chef uppmanade då Rodrigo att starta en egen ﬁrma och ta jobben
själv. Rodrigo följde rådet och startade en enskild ﬁrma, till vilken hans
tidigare ”chef” förmedlade jobben. Idag, två år senare, jobbar Rodrigo i
en bokhandel. Han har kvar sitt företag men arbetar inte alls med några
uppdrag.
Milad är 25 år och assyrier. Han är född och uppvuxen i Sverige. På gymnasiet läste han teknisk/naturvetenskapliga programmet och på universitetet
studerade han företagsekonomi, i vilket han nu har en magisterexamen.
Han startade sitt företag, en redovisningsﬁrma, i liten skala innan han
hade avslutat sina studier. Nu har han avslutat sina studier, och senaste
året arbetat heltid i sin redovisningsﬁrma.
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Massoud är27 år och kommer från Iran. Han har bott i Sverige med sin
familj sedan han var liten. På gymnasiet gick han samhällsekonomiska
programmet och efter gymnasiet läste han några enstaka datakurser. Därefter utbildade han sig på högskolan i två år inom data (support). Han
tog examen 2001 och ﬁck genom kontakter arbete på ett telekombolag.
Efter två år på företaget blev han uppsagd p g a arbetsbrist. Efter att ha
varit arbetslös och sökt jobb utan resultat, bestämde han sig för att starta
eget företag. Idag driver han sedan ett år ett datasupportföretag.
Nergiz är 23 år och kommer från Kurdistan. Hon är utbildad frisör och
har arbetat som anställd på olika salonger. Hennes karriär som egen
företagare börjande med att hon hyrde en stol på en frisörsalong. Idag
driver hon sedan ett år tillbaka en salong tillsammans med sin svåger
som också är frisör. Nergiz man är också delägare och hjälper dem med
det administrativa arbetet.
Antonios är 18 år och kommer från Sverige, med föräldrar födda i
Grekland. Alex går sista året på samhällsekonomiska programmet. Sitt
företag startade han redan som 14-åring. Sedan två har han börjat jobba
mer seriöst med företaget och har en mycket bra inkomst. Företaget är
registrerat i Grekland. Alex importerar och exporterar datakomponenter
till olika länder och arbetar också som konsult.
Ahmed är 27 år och kommer från Libanon. Han har bott i Sverige i 15 år.
Han har gått livsmedelsprogrammet på gymnasiet, och efter examen har
han arbetat på ett bageri. Sedan två år äger och driver han framgångsrikt
ett café och en cateringverksamhet. För tillfället arbetar han också med
att etablera sig utomlands genom export av sina speciella delikatesser.
Nazneen är 20 år och född i Sverige av föräldrar från Pakistan. Hon har
gått naturvetenskapliga gymnasiet, och efter studenten startade hon sitt
företag inom webbdesign. Hon arbetade heltid i företaget under några
månader innan hon börjande studera till civilingenjör på universitetet.
Nu studerar hon på heltid och driver sitt företag på kvällstid, helger och
lov.

152

Referenser

Abrahamsson, Kenneth (2002). ”Ungdomsforskning på glid? Några
eftertankar”, i Ungdomsforskning – skilda världar och värderingar,
Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).
Andersson, Roger (2001). “Egenföretagandets etniska geograﬁ i
Sveriges storstadsregioner”, i Rosing Annika, Råberg, Christian,
Sundin, Elisabeth (reds.), (2001), Marginalisering eller integration.
Invandrares företagande i svensk retorik och praktik. En forskarantologi, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling Nutek.
Anthias, Floya, Mehta, Nishi (2003). The intersection between
gender, the family and self-employment: the family as a resource,
in “International Review of Sociology”, vol. 13, no. 1.
Arai, Mahood, Schröder, Lena, Vilhelmsson, Roger (2000).
En svartvit arbetsmarknad: en ESO-rapport om vägen från skola
till arbete: rapport av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi,
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
Arbetsmarknadsstyrelsen (2005a). Faktablad. Stöd till start av näringsverksamhet.
Arbetsmarknadsstyrelsen (2005b). Arbetsmarknadspolitiska program.
årsrapport 2004. Ure 2005:1, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen.
Arbetsmarknadsstyrelsen (2004). Arbetsmarknadspolitiska program.
Årsrapport 2003, Ure 2004:1, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen.
Bel Habib, Hedi (2001). “Invandrarforskare om ny underklass:
’Mångfald döljer proletariatet’”, i Dagens Nyheter, 010221.
Bourdieu, Pierre, (1977). Outline of a Theory of Practice,
Cambridge: Cambridge University Press.
Brundin, Ethel, Bögenhold, Dieter, Sundin, Elisabeth, (2001).
”Invandrares företagande –fakta och implikationer”, i Rosing Annika,
Råberg, Christian, Sundin, Elisabeth (reds.), (2001). Marginalisering
eller integration. Invandrares företagande i svensk retorik och praktik.
En forskarantologi, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.

153

Bögenhold, Dieter (2000). ”Monographic section. Entrepreneurship,
markets, self-employment: Introduction”, I International Review of
sociology, Vol. 10, No. 1.
Castells, Manuel, (2000). Identitetens makt. Informationsåldern,
ekonomi, samhälle och kultur, band 2, Göteborg: Daidalos.
Collins, Jock (eds.) (1995). A shop full of dreams. Ethnic small
business in Australia, (Leichhardt, N.S.W.: Pluto Press.
Ds 2000:49, Kompetensparadox? Hinder och möjligheter för att bättre
tillvarata kompetensen på arbetsmarknaden, Näringsdepartementet.
Ekberg, Jan, (1997). ”Hur är arbetsmarknaden för den andra generationens invandrare?”, i Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 3, nr 1.
Ekberg, Jan, Hammarstedt, Mats, (1999). Egenföretagare bland
invandrare, i Arbetsmarknad och Arbetsliv, årg. 5, nr. 3.
Europeiska Gemenskapernas Kommission, (2003). Grönbok Entreprenörskap i Europa, Bryssel: Europeiska Gemenskapernas Kommission.
Eyrumlu, Reza, (1992). Turkar möter Sverige. En studie om
turkisktalade elevers skolgång i Göteborg, Stockholm: Carlsson.
Faist, Thomas, (2000). “Transnationalization in international
migration: implications for the study of citizenship and culture”,
i Ethnic and Racial Studies, Mar2000, Vol. 23, Issue 2.
Fägerborg, Eva (1999). ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete,
Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus (red.), Lund: Studentlitteratur.
Goldstein-Kyaga, Katrin, (1995). Pizzabagare eller pilot? Om
studievalet bland ungdomar i multietniska skolor, Stockholm: HLS.
Gür, Thomas, (1999). “Svälj inte kamelerna – om att förbättra för
etniskt företagande”, Bilaga i SOU 1999:49 Invandrare som företagare
– för lika möjligheter och ökad tillväxt, från Utredningen om företagande för personer med utländsk bakgrund.
Hallberg, Martin, (2004). Ung och egen. En studie av villkoren för
unga företagare i Dalarna, Falun: Dalarnas forskningsråd.
Hammarstedt M. och Ekberg, J., (2001). Social assistance among
second generation immigrants in Sweden –The importance of family
background, Växjö University Working Paper Series 9.

154

Hammarstedt, Mats, (2001a). Making a living in a new country,
Växjö: Växjö Univ. Press.
Hammarstedt, Mats, (2001b). ”Från arbetslöshet till företagande?
En longitudinell studie av invandrare som erhållit starta-eget-bidrag”,
i Rosing Annika, Råberg, Christian, Sundin, Elisabeth (reds.),
Marginalisering eller integration. Invandrares företagande i svensk
retorik och praktik. En forskarantologi, Stockholm: Verket för
Näringslivsutveckling.
Hammarstedt, Mats, ”Företagande bland invandrare – konsekvenser
vid övergång till anställning”, I Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 9,
nr 2, 2003.
Hammarstedt, Mats, Self-employment among immigrants in Sweden
– an analysis of intragroup differences, in Small Business Economics,
nr 23, 2004.
Hjerm, Mikael, “Företagande, vägen till fattigdom eller frälsning för
invandrare?”, i Rosing Annika, Råberg, Christian, Sundin, Elisabeth
(reds.), (2001). Marginalisering eller integration. Invandrares
företagande i svensk retorik och praktik. En forskarantologi,
Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.
Hjerm, Mikael, (2002). Ett förlorat 1990-tal. Invandrares situation
på den svenska arbetsmarknaden under perioden 1990–1996,
Norrköping, Integrationsverket.
Hout, Michael, (2000). “Self-employment, family-background
and race”, in Journal of Human Resources, vol. 34, issue 4.
Integrationsverket,(2004). Rapport Integration 2003,
Norrköping: Integrationsverket.
Integrationsverket, (2005a). Statistikrapport 2004 – statistisk uppföljning av Rapport Integration 2003, Norrköping: Integrationsverket.
Integrationsverket, (2005b). Skilda villkor för ungdomars uppväxt,
Norrköping: Integrationsverket.
ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, (2004). Nyföretagandet i
Sverige 2002 och 2003, Stockholm: ITPS.
ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, (2005). Uppföljning av
1999 års nystartade företag – tre år efter start, S2005:002,
Stockholm: ITPS.

155

Johannisson, Bengt, (2001). “Såsom i en spegel – invandrarföretagande att lära av”, i Rosing Annika, Råberg, Christian, Sundin, Elisabeth
(red.), (2001). Marginalisering eller integration. Invandrares företagande i svensk retorik och praktik. En forskarantologi, Stockholm: Verket
för Näringslivsutveckling.
Jönsson, Ingrid, Trondman, Mats, Arnman, Göran, Palme, Mikael,
(1993). Skola – fritid – framtid, Lund: Studentlitteratur.
Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus (red.), (1999). Etnologiskt fältarbete,
Lund: Studentlitteratur.
Khosravi, Shahram, (1999). ”Displacement and entrepreneurship: Iranian small business in Stockholm”, i Journal of ethnic and
migration studies, Vol. 25, No. 3.
Khosravi, Shahram, (2001). “Klass och social status bland iranska
företagare”, I Rosing Annika, Råberg, Christian, Sundin, Elisabeth
(reds.), (2001), Marginalisering eller integration. Invandrares företagande i svensk retorik och praktik. En forskarantologi,
Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.
Klosterberg, Christina, Andersson, Samuel, (2003). Ungt entreprenörskap – ungas föreställningar av företagsamhet i Astrid Lindgrens
hembygd, Växjö universtitet.
Kloosterman, Robert, Rath, Jan, van der Leun, Joanna, (1998).
“Across the border: immigrants´ economic opportunities, social capital
and informal business activities”, i Journal of Ethnic and Migration
Studies, vol. 24, nr. 2.
Kloosterman, Robert, Rath, Jan, van der Leun, Joanne, (1999).
“Mixed embeddedness: (In)formal economic activities and immigrant
business in the Netherlands”, I International Journal of Urban &
Regional Research, vol. 23, Issue 2.
Kloosterman, Robert, Rath, Jan, (2001a) “Immigrant entrepreneurs
in advanced economies: mixed embeddedness further explored”, in
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 27, nr. 2
Kloosterman, Robert, Rath, Jan, (2001b) “Working on the fringes:
immigrant business, economic integration and informal practices”,
in Rosing Annika, Råberg, Christian,Sundin, Elisabeth (red.), (2001).
Marginalisering eller integration. Invandrares företagande i svensk
retorik och praktik. En forskarantologi, Stockholm: Verket för
Näringslivsutveckling.
156

Knocke, Woukko, Hertzberg, Fredrik, (2000). Mångfaldens barn söker
sin arbetsplats. En studie om arbetsmarknadschanser för ungdomar
med invandrarbakgrund, Stockholm: Svartvitt i samarbete med
Arbetslivsinstitutet.
Kontos Maria, (2003). “Considering the concept of entrepreneurial
resources in ethnic business: Motivation as a biographical resource?”,
in International Review of Sociology, vol. 13, no. 1.
Lange, Anders, (2005a). Utrikesfödda småföretagares villkor och
verklighet, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.
Lange, Anders, (2005b). Den invandrade tillväxtkraften. Sammanfattning av rapporten ”Utrikesfödda småföretagares villkor och
verklighet”, B 2005:6, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.
Levin, Henrik och Weström, Anders, (2003) ”Ungdomars attityder
till företagande – Entreprenörskapsbarometern 2003”, i Unga
kvinnor och män, morgondagens företagare? – En skrift om skolans
roll, regelverkens betydelse och vikten av positiva attityder, 2003:8,
Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.
Levin, Henrik, Weström, Anders, (2001). “Finansieringssvårigheter
som hinder för tillväxt. En studie av skillnader mellan företagare
med och utan invandrarbakgrund”, i Rosing Annika, Råberg,
Christian,Sundin, Elisabeth (red.), (2001). Marginalisering eller
integration. Invandrares företagande i svensk retorik och praktik.
En forskarantologi, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.
Ljungar Erik, Entreprenörskap eller levebröd? Om företagsrådgivning inom Storstadssatsningen i Stockholmsregionen, Delrapport i
utvärderingen av Storstadssatsningen, Södertörns Högskola, Research
report 7.
Mason, Suzanne, (2003). “Self-employment policies from the
perspective of citizenship, gender and ethnicity”, in International
Review of Sociology, vol. 13, no. 1.
Mason, Almgren, Suzanne, (2002). Life in the labyrinth. A reﬂexive
exploration of research and politics, (Umeå: Dept of Culture and
Media/ethnology.
Najib, Ali, B., (1999a). Myten om invandrarföretaget. En jämförelse
mellan invandrarföretagande och övrigt företagande i Sverige,
Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning.

157

Najib, Ali, B, (1999b) ”Invandrarföretagande –några grundläggande
fakta”, bilaga 2 i SOU 1999:49, Invandrare som företagare – för lika
möjligheter och ökad tillväxt, från Utredningen om företagande för
personer med utländsk bakgrund.
Najib, Ali, B., (2000). “Livsverk eller påtvingad lösning”, i Olsson,
Erik (red.), Etnicitetens gränser och mångfald, Stockholm: Carlsson.
Nordlund, Sven, (2001). ”Framåtblickande tillbakablick på invandrarföretagare och deras verksamhet”, i Rosing Annika, Råberg, Christian,
Sundin, Elisabeth (reds.), (2001). Marginalisering eller integration.
Invandrares företagande i svensk retorik och praktik. En forskarantologi, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2000). För framtida företagsamhet. Ett nationellt
handlingsprogram för ungt företagande, Stockholm, Verket för
Näringslivsutveckling.
Nutek, (2001a). Invandrares företagande i Sverige. Kartläggning och
analys, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, Rosing Annika, Råberg, Christian, Sundin, Elisabeth (reds.),
(2001b). Marginalisering eller integration. Invandrares företagande i
svensk retorik och praktik. En forskarantologi, Stockholm, Verket för
Näringslivsutveckling.
Nutek, (2001c). Små och medelstora företag i Sverige. Strukturell
förändring och näringspolitisk utveckling, Stockholm, Verket för
Näringslivsutveckling.
Nutek, (2003a). Unga kvinnor och män, morgondagens företagare? –
En skrift om skolans roll, regelverkens betydelse och vikten av positiva
attityder, 2003:8, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2003b). Tillväxt i småföretag. Företagens villkor och verklighet 2002, B 2003:4, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2003c). Statistik om invandrares företagande i Sverige,
http://www.nutek.se/content/1/c4/11/76/inv_foretag_2003.pdf
Nutek, (2004a). SMEs in Sweden. Structural changes and policy
development, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2004b). Förslag till utökat nationellt entreprenörskapsprogram, 2004-08-31, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.

158

Nutek, (2004c). Näringspolitik för en hållbar tillväxt,
info nr 004-2004, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2004d). SMEs in Sweden. Structural change and policy
development, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2005a). Vem vill bli företagare? – attityder till företagande i
Sverige 2004, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2005b). Projektplan, Entreprenörskapsprogram 2005–2007,
Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Nutek, (2005c). Årsbok 2005, Stockholm, Verket för
Näringslivsutveckling.
Olsson, Erik, (2000). ”Etniska gränser och transnationella
gemenskaper. Några reﬂektioner kring etnicitet, social förändring och
migration, i Erik Olsson, (red.), Etnicitetens gränser och mångfald,
Stockholm: Carlsson.
Otter von, Casten (red.), (2003). Ute eller inne i svenskt arbetsliv.
Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete,
(Arbetsliv i omvandling 2003:8), Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Pripp, Oskar, (1999). ”Immigranter och småföretagande”, bilaga 7 i
SOU 1999:49, Invandrare som företagare – för lika möjligheter och
ökad tillväxt, från Utredningen om företagande för personer med
utländsk bakgrund.
Pripp, Oskar, (2001a). Företagande i minoritet. Om etnicitet,
strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje,
Tumba: Mångkulturellt centrum.
Pripp, Oskar, (2001b). ”Strategier och organisering bland assyriska
och syrianska företagare”, i Rosing Annika, Råberg, Christian,
Sundin, Elisabeth (reds.), (2001). Marginalisering eller integration.
Invandrares företagande i svensk retorik och praktik. En forskarantologi, Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
Rath, Jan, (eds.), (2000). Immigrant business. The economic, political
and social environment, New York: St Martin´s Press.
Regeringsproposition, 1998/99:115, Utbildnings- och kulturdepartementet, På lika villkor – ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och
framtidstro.

159

Regeringens ungdomspolitiska proposition 2004/05:2, Makt att
bestämma – rätt till välfärd.
Reyes de los, Paulina, Wingborg, Mats, (2002). Vardagsdiskriminering
och rasism i Sverige. En kunskapsöversikt, Integrationsverkets
rapportserie 2002:13, Norrköping: Integrationsverket.
Salminen-Karlsson, Minna och Sundin Elisabeth, (2001). ”Kvinnor
som företagare, invandrare som företagare – om likheter och olikheter
i retoriken”, i Rosing Annika, Råberg, Christian, Sundin, Elisabeth
(reds.), (2001). Marginalisering eller integration. Invandrares
företagande i svensk retorik och praktik. En forskarantologi,
Stockholm, Verket för Näringslivsutveckling.
SCB, (2000). Nyföretagandet i Sverige 1998 och 1999,
Stockholm: Statistiska Centralbyrån.
SCB, http://www.scb.se/templates/pressinfo_116162.asp (2004)
Skolverket, (2000). Barnomsorg och skola 2000, Skolverkets
lägesbedömning, Stockholm: Skolverket.
Slavnic, Zoran, (2004). “Immigrant and small business research in
Sweden. An overwiev”, i ThemES, occasional papers and reprints on
ethnic studies, nr. 24, 2004, (Norrköping: Tema Etnicitet, Arbetslivsinstitutet.
SOU 1996:55, Vägar in i Sverige, Arbetsmarknadsdepartementet.
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
SOU 1997:40, Unga och Arbete, Delbetänkande av Ungdomspolitiska
kommittén. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
SOU 1999:49, Invandrare som företagare – för lika möjligheter och
ökad tillväxt, från Utredningen om företagande för personer med
utländsk bakgrund.
SOU 2000:39, Välfärd och skola, Antologi/Kommittén
Välfärdsbokslutet, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
SOU 2003:92, Unga utanför, Slutbetänkande av Utredningen om unga
utanför, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
Stein, Peter, (2000). Invandrarna – de nya svenska entreprenörerna.
En undersökning av invandrarföretagares villkor i Sverige,
Stockholm: Svensk Handel.

160

Sundin, Elisabeth, (2003). ”Små företag – lösning på vad och för
vem?” i Otter von, Casten (red.), (2003). Ute eller inne i svenskt
arbetsliv. Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens
arbete, Arbetsliv i omvandling 2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Svenskt Näringsliv, (2003). Vägvalet. En undersökning om ungdomars
val till gymnasiet, Stockholm: Svenskt Näringsliv.
Trondman, Mats & Bunar, Nihad (red.), (2001). Varken ung eller
vuxen: ”Samhället idag är ju helt rubbat”, Stockholm: Atlas.
Ungdomsstyrelsen, (2000). Ungdomars vägval – en studie om
utbildning och arbetslivets början, Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen, (2003), De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens
Attityd- och värderingsstudie 2003, Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen, (2003). Ung 2003. Fördjupad analys av den
nationella ungdomspolitiken. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning,
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceld=12
Wahlbeck, Östen, (2004). Turkish immigrant entrepreneurs in Finland:
Local embeddedness and transnational ties, i Frykman, Povrzanovic,
Maja, (red)., (2004). Transnational spaces. Disciplinary perspectives,
Malmö: International migration and ethnic relations, IMER.
Waldinger, Roger, Aldrich, Howard, (1990). “Ethnicity and
Entrepreneurship”, i Annual Review of Sociology, vol. 16.
Waldinger, Roger, Aldrich, Howard, Ward, Robin, (1990). Ethnic
entrepreneurs: Immigrant business in industrial societies, Newbury
Park, Calif.: Sage.
Werbner, Pnina, (1999). “What colour ‘success’? Distorting values in
studies of ethnic entrepreneurship”, in Sociological Review, Vol. 47,
Issue 3.
Vilhelmsson, Roger, (2002). Wages and unemployment of immigrants
and natives in Sweden, Stockholm: Institutet för social forskning.
Williams, Donald, R., (2004). “Youth self-employment: Its nature and
consequences”, i Small Business Economics, nr. 23.

161

Åberg, Allan, (2004a). Svenskt näringslivs ungdomsundersökning 2004,
Stockholm: Svenskt Näringsliv.
Åberg, Allan, (2004b). 18-åringars uppfattningar och preferenser kring
företagande, Stockholm: Svenskt Näringsliv.
Ålund, Aleksandra, (1997). Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet,
Lund: Studentlitteratur.
Ålund, Aleksandra, (2003). ”Ethnic entrepreneurs and other Migrants
in the Wake of Globalisation”. International Review of Sociology,
Vol 13, No 1.

162

Böcker och rapporter från Nutek 2002–2006
Cumulative List of Publications issued by the Swedish
Agency for Economic and Regional Growth 2002–2006

Nutek har publicerat följande utredningar i bokserien (B)
Nutek has published the following reports from the Booklist (B)
B 2002:1 Sårbara industriregioner
B 2002:2 Klistriga kluster eller globala glidare
B 2002:3 Sveriges verkstadsleverantörer
B 2002:4 Hur arbetar man med regionala företagsnätverk?
B 2002:5 Att ge kluster kraft
B 2003:2 Miljöarbete i småföretag
B 2003:4 Tillväxt i småföretag
B 2003:5 The Mapping of Business Progress in Sweden
B 2003:6 Små företags förväntningar på ett svenskt EMU-inträde
B 2003:7 Kvinnors företagande
B 2003:8 Unga kvinnor och män – morgondagens företagare?
B 2004:1 IT i småföretag
B 2004:2 Generationsskiften i företag
B 2004:3 Lokal ekonomi för hållbar tillväxt
B 2004:4 Analyser för regionalt utvecklingsarbete
B 2004:5 Det lönsamma miljöarbetet
B 2004:6 Ägarskiften och ledarskiften i företag
B 2005:1 Tre strategier för hållbar utveckling
B 2005:2 Vem vill bli företagare?
B 2005:3 Entreprenörskap för växande företag
B 2005:4 De bortglömda innovationerna
B 2005:5 Organisera för näringslivets medverkan
B 2005:6 Den invandrade tillväxtkraften
B 2006:1 Lokal ekonomi för hållbar tillväxt. Ny omarbetad upplaga
B 2006:2 Entreprenörskapsbarometern 2005 – unga mer positiva till
att bli företagare
B 2006:3 Att vara sin egen. Unga företagare med utländsk bakgrund
– villkor och strategier
B 2006:4 Storstadsutveckling för nationell tillväxt – ett analysunderlag

163

Nutek har publicerat följande utredningar i rapportserien (R)

Nutek has published the following reports from the Reportlist (R)
R 2002:01 Metodik för miljöanpassad produktutveckling i små och
medelstora företag
R 2002:02 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Fjärde kvartalet 2001
R 2002:03 Social redovisning och sociala bokslut
R 2002:04 Regionalpolitiskt ﬁnansiellt stöd. Budgetåret 2001
R 2002:05 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Första kvartalet 2002
R 2002:06 Nätverk och driftiga människor
R 2002:07 De små och medelstora företagens förberedelser och
övergång till euro inom valutaunionen EMU
R 2002:09 Företagens villkor och verklighet
R 2002:11 Klusterutveckling i Göteborgsregionen
R 2002:13 Indikatorer för regional utveckling
R 2003:01 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Fjärde kvartalet 2002
R 2003:02 Entreprenörskola
R 2003:03 Kvinnor och män som jordbrukare
R 2003:04 Problem och möjligheter vid nyetablering
R 2003:05 2003 års uppföljning av såddföretag. Insatser under 1994–2001
R 2003:06 Finansieringsmöjligheter
R 2003:07 Environmental work in small Enterprises
R 2003:08 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Första kvartalet 2003
R 2003:09 Regionalt utvecklingspolitiskt ﬁnansiellt stöd och
projektverksamhet
R 2003:10 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Andra kvartalet 2003
R 2003:11 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag
R 2003:12 Medelstora företag
R 2003:13 Nationell samordning för regional utveckling
R 2003:14 2003 års uppföljning av såddföretag. Insatser under åren
1994–2002
R 2003:15 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Tredje kvartalet 2003
R 2003:16 Utvärdering av statsbidraget till Lokala Kooperativa
Utvecklingscentrum
R 2003:17 Förenklingar i förvaltningen av strukturfonderna
R 2004:01 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Fjärde kvartalet 2003
R 2004:02 Blivande företagerskor?
R 2004:03 Kvinnors företagande, en avspegling av samhället
R 2004:04 Är det möjligt?

164

R 2004:05 Produktutveckling för företag i samverkan
R 2004:06 Företagare i sin profession
R 2004:07 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Första kvartalet 2004
R 2004:08 Regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet
R 2004:10 Tio frågor och svar om samverkan i småföretag
R 2004:11 Strategiskt arbete för hållbar tillväxt i Östersjöregionen
R 2004:12 REACH – EU:s förslag till nya kemikalieregler
R 2004:13 Den svenska klustermanualen
R 2004:14 Resurscentra för kvinnor – en kraft för regional utveckling?
R 2004:15 Transportbidraget
R 2004:16 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Andra kvartalet 2004
R 2004:17 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1998–2003
R 2004:18 Hur kan staten bidra till ökad tillväxt genom stöd till
produktutveckling i små företag?
R 2004:19 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Tredje kvartalet 2004
R 2004:057 Hur främjas samverkan?
R 2004:058 Olikhet som drivkraft
R 2004:059 Barns lek, lärande och utveckling
R 2004:062 Nätverk och kluster i Träsverige 2003
R 2005:01 Den första anställningen
R 2005:02 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Fjärde kvartalet 2004
R 2005:03 Hur kan IT-kompetensen öka i små och medelstora företag?
R 2005:05 Näringslivets administrativa bördor – inkomstskattelagen
och angränsande lagstiftning
R 2005:06 Näringslivets administrativa bördor – skattebetalningslagen
och angränsande lagstiftning
R 2005:07 Näringslivets administrativa bördor – fyra punktskatter
R 2005:08 Näringslivets administrativa bördor – årsredovisningslagen
och angränsande lagstiftning
R 2005:09 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Första kvartalet 2005
R 2005:10 Företagens villkor och verklighet 2005
R 2005:11 Miljödriven affärsutveckling. Programbeskrivning
R 2005:12 Miljödriven affärsutveckling. Projektbeskrivning
R 2005:13 Aluminiumprodukter
R 2005:14 Säker traﬁk för goda affärer
R 2005:15 Uppföljning och resultatutvärdering av regionala
företagsstöd och stöd till projektverksamhet – Budgetåret 2004
R 2005:16 Att se det gamla i det nya – handbok i regional klusteranalys

165

R 2005:17 Classiﬁcation and Perception – An Explorative
Investigation of Gender Aspects of the Swedish SIC Code as a
Classiﬁcation Tool of Business Activities
R 2005:18 Riskkapitalbolagens aktiviteter. Andra kvartalet 2005
R 2005:19 Effektutvärdering av IT.SME.se
R 2005:20 Seniority and Entrepreneurship
R 2005:21 Småföretag och offentlig upphandling
R 2005:22 Utvecklingen av riskkapitalbolagens portföljbolag
R 2005:23 Att främja kvinnors företagande
R 2005:24 Riskkapitalbolagens aktiviteter, tredje kvartalet
R 2005.25 Har villkoren förändrats? En uppföljningsstudie om
kvinnans företagande i Östergötland
R 2006:01 Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet
R 2006:04 Att mäta produktivitetspotentialen
–Rapport om Productivity Potential Assessment (PPA)
R 2006:05 Kapitalförsörjning i småföretag
R 2006:06 Strategiska projekt inom den regionala utvecklingspolitiken
R 2006:07 Riskkapitalbolagens aktiviteter, fjärde kvartalet
Ett litet urval av skrifter från Nuteks infoserie (Info)

A small selection of publications from Nutek’s Informationlist (Info)
Info 019-2002 Enkla analyser – rAps handbok
Info 024-2002 Företagerskan
Info 009-2003 Ett starkt entreprenörskap
Info 013-2003 Gör det nu
Info 024-2003 Effektivare miljöledningssystem
Info 001-2004 Från osynlig till synlig tillväxt
Info 034-2004 På egna vingar. Arbetsbok till ”Tills vingarna bär” (1999)
Inf0 037-2004 Affärsänglar
Info 045-2004 Starka regioner
Info 009-2005 Årsbok 2005
Info 013-2005 Kostnad eller kompetens?
Info 039-2005 Ledarskap för tillväxt
Info 074-2006 Årsbok 2006
Info 081-2006 Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga.

166

167

168

Sverige behöver ﬂer
unga entreprenörer
Unga människor med utländsk bakgrund i Sverige startar företag i betydligt större omfattning än unga med svensk bakgrund. Detta trots att
de ”enligt samstämmiga intervjusvar i föreliggande studie” stöter på
avsevärda motgångar, t ex i bidrags- och rådgivningssystemet. Några
av de intervjuade anser sig härutöver utsatta för diskriminering, något
som försvårat företagandet för dem och tvingat dem att utveckla motstrategier.
När intervjuerna med arton unga företagare med utländsk bakgrund
analyserats i ljuset av samtida samhälleliga processer och annan forskning på området, framtonar bilden av en kategori typiska potentiella
entreprenörer, oftast med företagare som förebilder i familjen. Men i
mångt och mycket är de fortfarande hänvisade till sin egen envishet
och till lånade privata pengar.
Forskaren bakom denna studie, Catarina Lundqvist vid Tema Etnicitet, Linköpings Universitet, framhåller vikten av att fördjupa förståelsen av dessa företagares arbetsvillkor. Det är rimligt att studera hela
det sociala och historiska sammanhang de är ”inbäddade” i, menar
hon, med referens till forskning av Robert Kloosterman och Jan Rath.
Särskild uppmärksamhet ägnas skillnaden mellan begreppen motiv
och motivation. Motivet till de intervjuades företagsetablering har
visserligen ofta varit arbetslöshet. Men minst lika utmärkande är att
de på många olika sätt förkroppsligar klassisk ”entreprenörsanda”
– en motivation av det slag som samhället säger sig efterfråga.

Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till
ﬂer nya företag, ﬂer växande företag och ﬂer starka regioner.
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