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Abstract   

The purpose with this study is to find and analyse the reasons to why non- 

European women with Muslim background start their own business in 

Sweden. The purpose is also to investigate which resources the women have 

and mobilize to start and run their own businesses. To gather data, interviews 

have been conducted with eight female entrepreneurs originally from Iran, 

Afghanistan, Irak, Syria, Lebanon and Somalia who have owned their own 

business in Kronoberg County in Sweden. The Interviews with two advisors 

who give advice to people that wants to start a business in Sweden have also 

been conducted. The interviews were transcribed in full, thereafter they have 

been analysed in relation to the theoretical concepts of pull-and push factors, 

habitus, cultural, social and economic capital. This has led up to the following 

themes; women's background before immigration to Sweden, their experience 

of education and job before starting their own business in Sweden and their 

experience as Non-European women with Muslim background as 

entrepreneurs in the Swedish labour market. The result from interviews with 

the business leaders shows that these women have started the business for two 

main reasons. First, are personal reasons, including having independence, 

developing personal development by starting a business, having prestige by 

starting Own enterprise. The second reason is about the structural problems in 

society, including unemployment, livelihood, and lack of relevant jobs that 

match their educational background, which have been caused in some cases 

by discrimination in the labor market. In order to finance their businesses, the 

women have used different strategies, including using their ethnic ethnicity 

network for borrowing money from family members, use their own money that 

they have saved before stating a company, or borrow money from the Swedish 

banks and ALMI. 
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1. INLEDNING 

             

Bakgrund 

”Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda alternativt 

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med utländsk 

bakgrund har det generellt sett mycket svårare på arbetsmarknaden 

som helhet än personer med inhemsk bakgrund” (SCB 2017). 

Under 1980-talet och 1990-talet försämrades den invandrade befolkningens 

integration på arbetsmarknaden. Därmed fick man på politisk nivå ett 

gruppspecifikt problem att hantera: ”invandrares utanförskap och tuffa 

situation på arbetsmarknaden” (Hultman 2013:26). Med detta menar Hultman 

(2013) att strategin att stimulera nyföretagande och tillväxt i småföretag också 

blev till ett tillämpningsområde, d.v.s. en uttalad lösning till invandrarnas 

arbetslöshet. Enligt SCB stod nästan 30 procent av utomeuropeiskt födda 

kvinnorna i åldern 20–64 år utanför arbetskraften år 2016. Av denna anledning 

gav regeringen ett uppdrag till statskontoret att öka kunskapen om 

”utomeuropeiskt födda kvinnor som stod utanför arbetskraften” (Regeringen 

2017). I uppdragets första del sammanställs ’vilka faktorer som hindrar 

respektive underlättar för utomeuropiskt födda kvinnor att delta i arbetskraften 

samt identifiera behovet av ytterligare analyser”. Uppdragets andra del avser 

”en studie riktad till kommunerna för att fånga deras erfarenheter, inklusive 

vilka insatser som enligt kommunernas bedömning visat sig fungera för att 

utomeuropeiskt födda kvinnor ska öka sitt arbetskraftsdeltagande” 

(Regeringen 2017).  

Det finns vissa aktörer som ger möjlighet för invandrare att öka sitt 

arbetskraftsdeltagande genom att ge rådgivning till nyföretagare och också de 

företagare som har en plan för att utveckla sitt företagande i Växjö. En aktör 

är ALMI företagspartner. ALMI är ett moderbolag i en koncern med 16 

regionala dotterbolag och underkoncernen ALMI invest (Almi 2017). Enligt 



2 

 

ALMI:s rådgivare arbetar ALMI främst med de som har varit företagare 

tidigare och har syfte att utveckla företaget. Det gör de genom att erbjuda 

tjänster såsom bland annat att låna ut pengar till företagare, utbilda företagarna 

genom nätverk, seminarium och mentorprogram. ALMI erbjuder även genom 

projektet snabbspåret, hjälp till nyanlända som har varit ganska kort tid i 

Sverige och som vill starta företag. 

En annan aktör är Mackens företagscenter, vilket är ett socialt företag som i 

samarbete med Växjö kommun främjar egenföretagare med utländsk bakgrund 

(www.macken.coop/företagscenter 2017). De arbetslösa invandrarna som 

saknar företagsnätverk, saknar ekonomiskt kapital, har bristande kunskaper i 

svenska och som ibland också har dåliga kunskaper om hur de driver företag i 

Sverige får hjälp av Mackens företagscenter 1. Av de förklaringarna tydliggörs 

Mackens särskilda roll i att motverka arbetslösheten d.v.s. att skapa 

arbetsmöjligheter för människor som på grund av ovanstående svårigheter 

ligger utanför arbetsmarknaden. Vidare ligger Mackens samarbete med 

kommuner också i linje med regeringens uppdrag att fånga utomeuropeiska 

kvinnors erfarenheter på arbetsmarknaden.  

Mot bakgrund av att jag engagerar mig för och ville utforska hur arbetslösa 

invandrarkvinnor som saknar ekonomiskt kapital och har bristande kunskaper 

i svenska språket blir företagare, väcktes mitt intresse för dessa företag. Av 

ovan nämnda förklaringar knyts dessa aktörer an till denna uppsats.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Invandrarföretagare är viktiga på både individnivå - att öka självständighet, 

och på samhällsnivå - för att främja ekonomisk tillväxt och skapa 

sysselsättning för arbetslösa invandrare. Detta menar forskare underlättar 

deras allmänna integration i samhället d.v.s. ekonomiskt, socialt, kulturellt och 

politiskt (Abbasian 2001:4). Vidare kan det hävdas att utomeuropeiska 

                                                      

1 Intervju med rådgivare på macken. 
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muslimska kvinnor, genom att starta egenföretag också kan motverka både 

fördomar och stereotyper som finns mot dem. Fördomar som finns om 

muslisma kvinnor är att de är ”lågutbildade, hemmafruar, traditionsbundna, 

osjälvständiga, och icke jämställda (...)’’ (Abbasian 2003: 12). Det hjälper 

även till att motverka arbetslösheten bland invandrarkvinnor (ibid).  

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen om möjligheter och hinder som 

stimulerar utomeuropeiska muslimska kvinnor till egna företagande i 

Kronobergs län. 

Mot bakgrund av detta resonemang har jag valt att formulera mina 

frågeställningar till:  

1: Vilka individuella och samhälleliga faktorer har påverkat muslimska 

kvinnornas val att starta eget? 

2: Vilka resurser har och mobiliserar kvinnorna för att kunna starta och driva 

sina företag? 
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2. TIDIGARE FORSKNING (OM INVANDRARES 

FÖRETAGANDE) 

I detta avsnitt tematiserar jag vissa dimensioner av Waldingers 

interaktionsmodell, invandrares motivation till att starta eget samt vilka 

resurser invandrarföretagare har nyttjat i företagande samt positionering. Vid 

genomgång av artiklar för tidigare forskning framkommer två centrala teman. 

Det Första temat är att synliggöra val och drivkrafter att starta eget, samt 

resursmobilisering. Detta avsnitt vill jag anpassa till syftet och 

frågeställningarna i denna uppsats. Därför försöker jag synliggöra i detta 

avsnitt av vilka anledningar invandrarföretagare startar eget, samt vilka 

resurser de använder för att driva företaget. 

2.1 Interaktionsmodellen en generell teori inom forskning 
Det finns ett teoretiskt ramverk eller en generell modell som har stor betydelse 

för både nationell och internationell forskning på området: 

interaktionsmodellen. De flesta forskare utgår, på det ena eller andra sättet, 

från denna modell (Hultman 2013).  

Här ger jag först en beskrivning av modellen, för att sedan illustrera med några 

studier vars fokus ligger nära mitt eget. Waldinger et al. (1990) presenterar i 

boken Ethnic entrepreneurs, immigrant business in industrial societies en 

interaktionsmodell för etnisk affärsutveckling. Modellen innehåller olika 

förklaringar och teorier om invandrarföretagande, samt hur de olika faktorerna 

kan samverka med varandra. I den här studien har jag valt att använda vissa 

aspekter av varje komponent som jag tycker är mest relevanta till mina 

informanter. Modellens första komponent är marknadsförhållanden. Denna 

komponent är antingen de företag som uppstår på grund av att möjliggöra och 

tillgodose etniska konsumentprodukter, eller företag som betjänar icke-etniska 

befolkningar. Denna komponent är absolut relevant till mina informanter. 

Andra komponenten är tillgång till ägande. Denna komponent påverkas av 

några aspekter såsom bland annat mängden av lediga platser-lokal för affärer 

och konkurrensnivån för lediga platser, d.v.s. jobb och tjänster. Denna 
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komponent är relevant för vissa informanter. Den tredje modellens komponent 

är predisponerande faktorer, vilka påverkar invandrarnas val att starta eget. En 

relevant predisponerande faktor jag använder i min studie är blockerad 

mobilitet som försvårar invandranas rörlighet på arbetsmarknaden. En annan 

relevant predisponerande faktor är aspirationsnivåerna för villigheten att 

arbeta hårt och långa timmar, även under förutsättning att de endast gör 

marginella vinster. Syftet är att uppnå ekonomisk rörlighet. I denna faktor, som 

Waldinger (ibid.) kallar psykologiska faktorer, är självständighet en 

invandrarföretagares ambition.  Den sista komponenten är mobilisering av 

resurser och bygger på begreppet etnicitet och etniska samhällen som anses 

vara leverantörer av institutionella resurser för social organisation av livet 

inom samhället. I denna komponent möjliggör etniska nätverk tillgång till en 

billig och lojal etnisk arbetskraft eller finansiella stödmekanismer för mina 

informanter. 

2.2 Val och drivkrafter att starta eget  
Det finns många olika anledningar bakom invandrarföretagare, vilket har lett 

till att invandrare startar eget. Boken Liv och arbete i pizzabranschen är en 

central studie för min uppsats. Genom kvalitativa intervjuer kategoriserar 

Hultman (2013) de som jobbar i pizzabranschen i tre grupper, och beskriver 

anledningar som har drivit dessa grupper mot pizzabranschen. Första gruppen 

är enligt Hultman (2013) de invandrare som av anledningar haft hinder som 

försvårar alternativa försörjningslösningar och därför tvingas på 

pizzabranschen. Andra gruppen är de invandrare som väljer pizzabranschen av 

klassrelaterade värderingar och preferenser för egenarbetet. Tredje gruppen är 

de invandrare som hamnar i pizzabranschen på grund av sociala nätverk som 

knyter dem till branschen via familj, släkt eller kamratrelationer (Hultman 

2013: 73, 189–190). I likhet med Hultman (2013) beskriver Sundin & 

Holmquist (1989: 79–80) arbetslöshet som en otillfredsställande situation före 

företagsstarten, samt omsorgsansvaret för familjen som två push-faktorer, 

vilka stöter bort eller tvingar iväg personen till ett företagande. Strävan efter 



6 

 

att få högre inkomster, företagande som ett sätt att förverkliga sig själv och 

självständighetbegäret är enligt Sundin & Holmquist (1989) pullfaktorer som 

uppmuntrar kvinnor att starta eget. I artikeln “Structural Opportunity or Ethnic 

Advantage? Immigrant Business Development in New York” beskriver 

Waldinger (1989:58) nyanländas ålder som en faktor, vilket blockerar eller 

försvårar nyanländ rörlighet på arbetsmarknaden i USA. Författarna menar att 

en del av de nyanlända är relativt unga när de flyttar till ett nytt land medan 

inrikes födda är lika gamla som dem och har börjat sina karriärer. Därför är 

tillgång till olika arbetstillfällen mindre för migranter än USA:s inrikes födda. 

Vidare beskriver författarna svårigheter i språket, krav på utbildning 

(kompetens) och licenskrav som tre hinder, vilka blockerar nyanländas 

rörlighet på arbetsmarknaden. Svårigheterna leder till att invandrare tvingas 

att starta eget som en lösning på blockerad rörlighet på arbetsmarknaden. I 

likhet med Waldinger & Roger (1989) visar Abbasians (2003) studie vissa 

push- faktorer bland annat kvinnornas kompetens inte har tagits på allvar och 

även diskriminering på arbetsmarknaden har lett till att kvinnorna startat eget 

som enda väg till arbetsmarknaden.    

2.3 Resursmobilisering 
Sanders och Nee (1996), undersöker hur egenföretagande bland asiatiska och 

spanska invandrare påverkas av familjesammansättning och 

humankapital/klassresurser. Sanders & Nee (1996) menar att många av USA:s 

nykomlingar ofta har vissa former av resurser som underlättar deras 

självständighet på arbetsmarknaden efter invandring. För det första har 

invandrare ofta förvärvat betydande humankapital innan de kom till USA. 

Detta innebär bland annat färdigheter, arbetslivserfarenhet, kunskap och andra 

användbara egenskaper som underlättar egenföretagande. För det andra bestod 

invandringsströmmen mycket av familjer. Detta uppmuntrar till att förlita sig 

på familjestrategier som bygger på interpersonella förbindelser och 

gemensamma självintressen. Det för att tillhandahålla ekonomiska och 

arbetskraftsresurser som kan användas för att etablera och driva ett företag. 
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För det tredje innehåller många invandrargrupper ett betydande antal personer 

från medelklassen. Dessa invandrare anländer ofta med betydande finansiellt 

kapital eller kan få kapital från familjemedlemmar i hemlandet. För det fjärde 

så kan etniska grupper delta i informella kreditföreningar eller få lån från 

utlåningsinstitut (vanligtvis etniska) som betraktar invandrarnas finansiering 

och rykte i det lokala etniska samhället. Denna kombination av egenskaper 

främjar möjligheten till att bli egenföretagare. Resultatet i Abbasians (2003) 

studie visar att den viktigaste resursen som kvinnor har använt vid etableringen 

av sina företag är klassresurser, såsom högre utbildning, olika typer av 

arbetserfarenheter, samt språkförmåga (Abbasian 2003). Enligt en annan 

studie använder invandrare informella finansiella resurser, d.v.s. att låna 

pengar från familjen, vänner och släktingar i samband med företagandet 

(Hultman 2013).  

2.4 Positionering 
Urvalet i Abbasians studie är avgränsat till utomeuropeiska kvinnor, men i 

denna studie har jag avgränsat urvalet till utomeuropeiska kvinnor som har 

muslimsk bakgrund. Utöver det sociala kapitalet bestående av etniska nätverk 

i de internationella tidigare studierna har jag försökt undersöka hur mina 

informanter använder sitt sociala kapital bestående av både etniska och 

svenska nätverk. För att visa muslimska kvinnors heterogenitet har jag till 

skillnad från Hultmans (2013) studie använt olika yrken, där muslimska 

kvinnoföretagare startat eget. Mot bakgrund av tidigare studier har jag valt att 

undersöka hur lågutbildade och resurssvaga, liksom högutbildade och 

resursstarka invandrarkvinnor kan starta eget, samt hur de har lyckats utveckla 

företaget. Här finner jag motiv till min studie då hälften av mina informanter 

antingen är lågutbildade eller resurssvaga, men har lyckats att starta eget, och 

även i vissa fall utvecklat företaget. Vidare når jag en bredare målgrupp genom 

mina informanter då några är lågutbildade, resurssvaga medan andra är 

högutbildade och resursstarka. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Mina teoretiska begrepp har en röd tråd och kan sammankopplas till mitt 

empiriska material.  Min första teoretiska utgångspunkt är begreppen pull- och 

push-faktorer. Dessa används för att analysera olika motiv som ligger bakom 

invandrarkvinnors beslut att starta eget. Bourdieus begrepp, socialt, 

ekonomiskt och kulturellt kapital används för att analysera dessa 

kapitalformers betydelse för invandrarkvinnor som startar eget företag, detta 

som en andra teori för att analysera kapitalens roll i relation till att 

invandrarkvinnor startar eget. Med hjälp av habitus kommer jag att förklara 

hur kvinnornas uppväxt och bakgrund påverkar både kvinnornas val och deras 

förmågor att starta eget.  

3.1 Pull och push-modellen 
Pull och push-modellen identifierar ekonomiska och demografiska faktorer 

som antas driva människor ut ur hemländer och flytta till nya länder (Castles, 

Haas, & Miller, 2014:28). De två modellerna kan också användas för att 

upptäcka motiv bakom invandrarkvinnorna i denna uppsats.  Teorin pull- och 

push-faktorer har använts i avsnittet tidigare forskning för att visa på 

anledningar bakom varför invandrare startar företag. För att få svar på varför 

kvinnorna i denna uppsats har valt att bli företagare har jag försökt 

kategorisera anledningar som ligger bakom deras val i två samspelande 

faktorer. Första kategorin handlar om de pull-faktorer, vilka uppmuntrar 

individerna att starta eget för att uppnå nya positiva egenskaper, exempelvis 

självständighet på arbetsmarknaden eller att förbättra livssituationen genom 

att starta eget. I motsats till ovanstående faktorer står negativa anledningar som 

pressar kvinnorna till att starta eget, vilka kallas push-faktorer. Dessa push-

faktorer tvingar individer mer eller mindre att starta eget på grund av negativa 

anledningar såsom arbetslöshet eller diskriminering på arbetsmarknaden. 

Motiverande faktorer bakom invandrarföretagarna kan också vara en 

kombination av både pull- och push-faktorer för en del av företagarna. 
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3.2 Bourdieus kapital och habitus 

Med begreppet socialt kapital menar Bourdieu tillgångar i form av 

släktrelationer, vänskapsband, personkontakter, eller kort sagt, förbindelser. 

Enligt Bourdieu (Broady 1998:14) är det utan de ovan nämnda förbindelserna 

långt ifrån säkert att en högt skattad examen leder till en uppsatt position. 

Vidare har Bourdieu intresserat sig för hur det sociala kapitalet förmedlas och 

ackumuleras och hur det kan konverteras till ekonomiskt kapital eller 

utbildningskapital och omvänt (Ibid:15). Detta etniska nätverk innebär också 

en viktig roll i att främja ekonomiskt kapital, vilket beskrivs av Bourdieu som 

”materiella tillgångar samt kännedom om ekonomins spelregler” (Ibid:14).  

I linje med Bourdieus sociala kapital definierar Abbasian (2003:129) tillgång 

till olika resurser genom nätverk. Det första sociala nätverket är det etniska 

nätverket. Detta består i huvudsak av personer/organisationer inom den egna 

etniska/nationella gruppen; ett socialt nätverk, som består av personer och 

institutioner i värdlandet, eller ett multietniskt nätverk, d.v.s. 

personer/organisationer från andra etniska/nationella grupper än det egna och 

värdsamhällets (i detta fall svenskar). Det är av stor vikt att se om personer i 

nätverken har haft någon betydelse för informanternas företag och på vilka sätt 

de har kunnat bistå kvinnoföretagarna.  

Den starka etniska solidariteten som har skapats av invandrarnas etniska 

nätverk är en fördel som används mycket av invandrarföretag jämfört med 

majoritetsbefolkningen i Sverige, enligt Abbasian (2003:66). Denna fördel 

utnyttjas också av en del av invandraföretagarna före och efter starten av 

företag om deras företag utsätts för negativ särbehandling då kreditinstitut, 

såsom banker, försäkringsbolag och statliga och halvstatliga organisationer, 

inte vill ge dem lån (ibid:66). Därmed är det etniskt sociala nätverket viktigt 

för invandrarföretag både för att få hjälp i form av gratis arbete under 

företagsprocesserna och för att finansiera företaget. Med hjälp av Bourdieus 

begrepp socialt och ekonomiskt kapital vill jag försöka utforska varför 
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informanterna i min undersökning har beslutat sig för att bli företagare och 

analysera deras positioner som företagare, samt att upptäcka hur deras kapital 

påverkat deras handlingar och också deras val i att starta eget eller utveckla 

företaget i Sverige. Av denna anledning är denna teori absolut relevant för att 

undersöka motiven bakom utomeuropeiska muslimska företagare i Sverige. 

Jag har försökt att använda det sociala kapitalet genom att i denna uppsats dela 

upp kapitalet i etniskt och svenskt kapital. Med att använda etniskt och svenskt 

kapital avser jag att undersöka om de utbyggda och gynnsamma relationerna 

som kvinnorna har inom sina sociala kontaktnät. Dessa kontanknät som består 

av familj, släktingar och även vänner har underlättat kvinnornas tillgång till 

ekonomiskt kapital. 

Bourdieu beskriver kulturellt kapital som kultiverat språkbruk och 

förtrogenhet med den s.k. finkulturen, förmågor som i Frankrike förvärvas 

främst i elitskolor (Broady 1998:3). Vidare menar Bourdieu att man skaffar 

sig det kulturella kapitalet genom utbildning och att behärska det sociala livets 

kulturella dimensioner genom att veta hur man ska föra sig, eller vilken smak 

och stil som är den rätta i varje givet sammanhang (Ibid: 3). Kulturellt kapital 

används genom att titta på intressenternas utbildningsnivå i relation till deras 

möjlighet till att starta företag.  

Bourdieu beskriver habitus som ett system av dispositioner som tillåter 

människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Människors 

habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och 

praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland 

-nämligen i händelse av bristande överensstämmelse mellan människors 

habitus och den sociala världen – förändras (Broady 1998: 16). Ur Bourdieus 

perspektiv existerar ingen direkt och oförmedlad påverkan från de sociala 

strukturerna och normsystemen till individerna. Grundmönstret i hans analyser 

är följande: Individerna (eller grupperna) har i bagaget ett system av 

dispositioner, en habitus, som tillåter dem att utifrån ett begränsat antal 
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principer generera de sätt att handla, tänka, uppfatta och värdera som krävs i 

bestämda sociala sammanhang. Deras handlingar, tankar, uppfattningar och 

värderingar är inga direkta avtryck från yttre förhållanden, utan resultatet av 

mötet mellan människors habitus och de sociala sammanhang där de inträder. 

Detta möte är ett centralt tema i så gott som alla Bourdieus arbeten. Bourdieu 

har med andra ord närmat sig den sociala världen från två håll: för det första 

undersöker han individers och gruppers system av dispositioner, för det andra 

studerar han system av sociala positioner (Broady 1998: 18). 

3.3 Motivation för teorier 
Enligt Bourdieu ”hänger habitus nära samman med begreppet kapital och är 

kapitalets existensformer” (Broady 1998: 16–17.) Kapital i Bourdieus mening 

är tillgångar som i den sociala världen tillerkännes värde, varav följer att det 

existerar typer av habitus som knappast alls, eller blott så länge vi rör oss inom 

bestämda grupper, kan fungera som kapital (ibid). Ett exempel på en pull-

faktor kan vara ambitionen att bli självständig, vilket alltså är en egenskap som 

tillskrivs värde genom informantens habitus. Ambitionen att bli självständig 

har varit en pullfaktor för både kvinnorna som var småföretagare i hemlandet, 

men också kvinnorna som för första gången har startat eget i Sverige. Push-

faktorer är hinder, vilka kan uppstå i en krock mellan majoritetsbefolkningens 

och informanternas habitus, sådant att minoriteter behöver anpassa sina 

praktiker för att samspela med majoritetssamhällets härskande preferenser. 

Exempel på en push-faktor är blockerat mobilitet. I den här studien fokuserar 

jag huvudsakligen på resursmobiliseringen och de aspekter av 

interaktionsmodellen som åtminstone indirekt berör motiven och drivkrafterna 

bakom företagandet. Interaktionsmodellen tillhandahåller dock inte i sig några 

välutvecklade teoretiska verktyg för att undersöka resursmobiliseringen eller 

invandrarnas motiv och drivkrafter bakom företagandet. Av den anledningen 

vänder jag mig till annan forskning och teoribildning, bland annat Bourdieus 

kapitalbegrepp och hans sätt att teoretisera både materiella och immateriella 

resurser. Att välja habitus begreppet, olika kapitalformer, pull- och push-
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faktorer och vissa dimensioner av interaktionsmodellen i min studie är 

intressant ur detta perspektiv att studien vill undersöka möjligheter och hinder 

som stimulerar kvinnornas företagsval, vilket i sin tur tillsammans kan leda till 

en bättre förståelse av informanternas motiv till att starta eget, samt 

resursmobilisering.  
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4. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kvalitativa studier syftar till att begripliggöra processer, betydelser och 

kvaliteter och därför har kvalitativ metod utvecklats för att utforska sådant som 

inte kan beskrivas med siffror (Rennstam & Wästerfors 2016, s. 13). Denna 

studie syftar till att studera varför utomeuropeiska kvinnor med muslimsk 

bakgrund har beslutat att bli företagare och hur processen dit har gått till. Mot 

bakgrund av detta har jag valt att använda en kvalitativ metod i form av 

intervjuer, i syfte att vidare utforska de processer som har drivit kvinnorna i 

uppsatsen till att starta egna företag. 

4.1 Urval och access 
En anledning för detta urval är att jag vill upptäcka varför utomeuropeiska 

muslimska kvinnor blir företagare i Sverige. En annan anledning är att jag vill 

undersöka utomeuropeiska kvinnoföretagare med muslimsk bakgrund i 

Kronobergs län eftersom det är ett forskningsområde som är relativt nytt och 

outforskat. En ytterligare anledning är att kvinnorna delar vissa erfarenheter, 

bland annat att de har muslimsk bakgrund och representerar en av de mest 

utsatta grupperna i Sverige. Av dessa anledningar har jag bestämt mig för att 

undersöka de utomeuropeiska kvinnoföretagarna i denna uppsats. Sju 

informanters klassbakgrunder skiljer sig åt på utbildning och 

arbetserfarenheter, samt företagsamhet som klassbakgrund. En intervjuperson 

har ingen arbetserfarenhet eller utbildning i hemlandet och därför har hon en 

annan klassbakgrund i detta avseende.  

Enligt Ahrne & Svensson (2015: 222) passar tio intervjupersoner i en uppsats.  

I början av uppsatsen hade jag som mål att intervjua tio kvinnoföretagare, men 

på grund av svårigheter med att hitta kvinnor beslutade jag mig för att fortsätta 

arbeta med åtta kvinnor som driver företag i olika branscher. För att få kontakt 

med personer som kunde tänka sig att bli intervjuade använde jag olika 

strategier. Intervjuperson två har identifierats av en vän till mig. Jag gick 

personligen till hennes företag, presenterade mig och berättade om min 
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undersökning och bad henne att delta i undersökningen. Hon blev intresserad 

av att delta i undersökningen. Sedan bokade vi en tid för intervju. 

Intervjuperson tre var en bekant till intervjuperson två. I samband med 

intervjuperson två frågade jag om namn på andra personer och fick därigenom 

kontakt med intervjuperson tre. Denna form av att hitta respondenter kallas 

snöbollsurval (Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend 2014: 41). 

Intervjuperson tre är en kvinna från Iran som driver en damfrisörsalong. Jag 

ringde henne, berättade om min undersökning och bad henne att delta i min 

undersökning, vilket accepterades av henne. Dagen efter bokade vi in 

intervjun. Intervjuperson fyra är en ung makeupartist, ursprungligen från 

Afghanistan och driver en skönhetssalong. Intervjupersonen identifierats av en 

svensk nära vän som varit kund där. Jag försökte ta kontakt med henne genom 

att skicka mail, men jag fick inget svar. Därför gick jag personligen dit, 

presenterade mig, informerade henne om min uppsats och bad henne att delta 

i min undersökning. Hon accepterade att delta i min undersökning och vi 

bokade en tid för intervju. Intervjuperson fem är en tandvårdsföretagare från 

Irak som driver en tandvårdsklinik. Jag gick till hennes tandläkarklinik för att 

be henne att delta i min undersökning. Hon kände igen mig och accepterade 

att delta i min undersökning.  Vi bokade en tid för intervju när hon inte hade 

patienter.  

För att få tillträde och acceptans av att fyra av respondenterna fick jag hjälp av 

Mackens rådgivare som fungerade som en så kallad gatekeeper (Ahrne & 

Svensson 2015: 105). Intervjuperson ett identifierades av företaget Macken. 

Hon är en kvinna från Libanon som driver en restaurang med libanesisk mat. 

Intervjun genomfördes i hennes restaurang. Intervjuperson sex är en kvinna 

från Irak som driver två frisörsalonger. Hon har identifierats av Mackens 

rådgivare. Intervjun genomfördes genom telefon. Intervjuperson sju är en 

kvinna från Syrien som driver en frisörsalong. Intervjun genomfördes genom 

telefon och intervjupersonen identifierats av Mackens rådgivare. 
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Intervjuperson åtta är en kvinna från Somalia. Intervjun planerades genom att 

jag ringde henne, bokade en tid för att tala ansikte mot ansikte på hennes 

företag. Hon har identifierats av Mackens rådgivare. Kvinnorna som har blivit 

företagare med hjälp av Macken företagscenter var absolut intresserade av att 

delta i min undersökning. Förutom de åtta informanterna tog jag kontakt med 

en del andra kvinnoföretagare, förklarade syftet med undersökningen, samt 

konfidentialitetskravet, men de valde att inte ställa upp.  

Förutom de utomeuropeiska kvinnorna har jag intervjuat två rådgivare på 

ALMI och Macken företag. Dessa intervjuer gjordes i syfte att få information 

om utomeuropeiska kvinnoföretagare i Sverige, samt att få ta del av deras 

erfarenheter av kvinnornas olika anledningar till att starta eget företag. Jag var 

även intresserad av vilka resurser kvinnorna använder för att starta företag och 

hur de använder de resurserna i att både starta eget, men också för att utveckla 

sina företag. En annan anledning som motiverade mig att intervjua rådgivarna 

på ALMI och Macken som experter var utifrån de svårigheter som jag hade i 

att hitta respondenter. Det visade sig också att Mackens rådgivare var till stor 

hjälp i det här avseendet. Genom att intervjua en informant fick jag ta reda på 

att hon finansierade företaget genom att få lån av ALMI och därför fick jag 

idén att ta kontakt med företaget och be om att få intervjua en rådgivare. 

Jag tog kontakt med ALMI genom att skicka mail till dem. Jag introducerade 

mig själv och berättade om syftet med expertintervjun. De bokade en tid hos 

en rådgivare och intervjun genomfördes i hennes arbetsrum. Genom att 

intervjua en annan informant fick jag reda på att Mackens företagscenter, 

vilket är en privat aktör, hjälpte människor som utan ekonomiskt kapital vill 

starta eget. Därför tyckte jag att det var intressant att få information om hur de 

hjälper människor utan ekonomiskt kapital att starta eget. Jag gick till kontoret, 

presenterade mig och förklarade syftet med intervjun och det slutade med att 

jag fick intervjua en rådgivare samma dag. Samtliga intervjuerna spelades först 
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in och transkriberades sedan. Intervjuerna genomfördes på svenska och varade 

mellan 30–60 minuter.  

4.2 Val av undersökningsmetod 
Jag har valt att använda kvalitativa forskningsintervjuer som metod. En 

förklaring till att jag valde denna metod är att jag ville få information om 

kvinnornas berättelser om att bli företagare och att vara det. En annan 

förklaring är att jag behövde och ville förstå de processer som kvinnorna har 

gått igenom för att bli företagare. Fördelar med att välja att intervjua folk är 

att man kan få ett brett material om man använder kvalitativt orienterade 

intervjuer. Nackdelar är att intervjuer är ett resultat av ett samtal på en viss 

plats och vid ett visst tillfälle, där det som sägs - även om det är med ärliga 

avsikter - kan ha andra syften än vad intervjuaren tänkt sig eller förstår (Ahrne 

& Svensson 2015: 54). 

Det material som ligger till grund för denna undersökning samlade jag in 

genom att intervjua åtta utomeuropeiska kvinnoföretagare med muslimsk 

bakgrund. Samt intervjuade jag två kvinnor som arbetar som rådgivare på 

ALMI och Mackens företagscenter. Jag hade en lista med intervjufrågor 

angående forskningsämnet, d.v.s. en intervjuguide, men jag gav 

intervjupersonen frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Denna form av 

intervju kallas semistrukturerad intervju (Bryman 2018:563). Den kvalitativa 

metoden med semistrukturerad intervjuform ger forskaren frihet att ställa 

sonderande och uppföljningsfrågor under intervjun och därmed har forskaren 

möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd (ibid: 564). Av denna anledning 

valde jag den semistrukturerade intervjun. Jag har också konstruerat 

intervjufrågor angående Almi och Mackens rådgivare och intervjuerna gjordes 

också semistrukturerade.  

Två av intervjuerna genomfördes genom telefonsamtal på informanternas 

önskan. Fördelen med telefonintervjuer är att det var ett sätt att få dessa 

kvinnor att delta i denna studie (Kvale & Brinkmann 2014: 190). Intervjun 
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med informant sex genomfördes genom telefon i en tyst miljö utan störande 

ljud omkring, men däremot genomfördes telefonintervjun med informant sju i 

vissa fall med några störande ljud omkring bestående av informantens make 

och barn. Plats för telefonintervjuer valdes på informanternas önskan. Den 

enda negativa påverkan som det störande ljudet hade handlade om att 

transkribera intervjun. Med detta menas att det tog längre tid att transkribera 

intervjun. En fråga som handlade om att dela hushållsarbete påverkades också 

av att informantens make och barn var närvarande. I båda telefonintervjuerna 

talade jag långsammare och försökte förtydliga frågorna genom att förklara 

dem med detaljer och exempel.   

De andra sex personliga intervjuerna bestämdes och genomfördes ansikte mot 

ansikte i informanternas kontor på deras företag. Med ansikte mot ansikte 

menas en intervju med ”kroppslig närvaro med tillgång till icke-språklig 

information uttryckt i gester och ansiktsuttryck” (Ibid: 190). Att ha kunskap i 

det svenska språket påverkade svaren på frågorna. Jag märkte att kvinnorna 

som hade mer kunskap i det svenska språket förstod nästan alla frågor. 

Däremot för en del kvinnor som hade mindre kunskap i det svenska språket 

behövde jag tydligare förklara en del av frågorna och efter mina förklaringar 

svarade de också på mina frågor.  

Syftet med intervjuguiden som ligger till grund för mina frågor är att upptäcka 

informanternas väg till att bli egna företagare. När jag konstruerade min 

intervjuguide valde jag först att ta med ett antal relevanta frågor angående 

undersökningen, men under intervjuerna fick informanterna även prata fritt i 

samtalet. Intervjuguiden till företagarna är tematiserat i olika delar. Första 

delen handlar om bakgrundsfrågor innan invandring, såsom tidigare yrken. 

Andra delen handlar om frågor angående kvinnornas liv, utbildning och 

arbetserfarenhet efter invandring, innan de startade eget i Sverige. De två 

första delarna förhåller sig till kvinnornas kulturella kapital. Tredje delen 

handlar om varför och hur kvinnorna blivit företagare. Denna del handlar om 
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både individuella pull-faktorer, vilka kommer att kopplas till kvinnornas 

habitus, och samhälleliga push-faktorer som drar eller tvingar kvinnorna till 

att starta eget, samt Bourdieus ekonomiska kapital. Fjärde delen handlar om 

deras etniska och svenska nätverk. Denna del kommer att förhålla sig till 

Bourdieus sociala kapital. Den andra intervjuguiden handlar om intervjuer 

med de två rådgivarna, vilket innebar att ställa frågor om hur deras 

organisation hjälper invandrarkvinnorna att starta eget. Det gäller vilka 

resurser eller förutsättningar som behöver uppfyllas för att starta eget. 

Frågorna som riktades mot expertpersonerna var annorlunda och eftersom 

frågorna handlade om deras arbetsuppgifter kunde de svara utförlig på dem. 

4.3 Etiska överväganden  
Innan jag påbörjade intervjuerna med mina informanter behövde jag ta hänsyn 

till att undersökningen kunde vara både personlig och känslomässig för dem. 

Av denna anledning var det viktigt att jag använde fyra huvudsakliga 

forskningsetiskt relevanta principer, vilka var relevanta till intervju som en 

kvalitativ metod. Jag förklarade de följande etiska principerna för alla 

intervjupersoner. Den första var informationskravet som innebär att informera 

intervjupersonerna om undersöknings syfte. Den andra var samtyckeskravet 

som betyder att intervjupersonen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och hade också rätt att avbryta medverkan när som helst. Den 

tredje var konfidentialitetskravet som betyder att intervjupersonens identitet 

måste hållas anonym och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Den sista var att informera 

intervjupersonen att den enskildes deltagande enbart skulle användas till 

studiens ändamål. Detta kallas nyttjandekravet (Kvale & Brinkman, 2014: 

106,111).   

Informationskravet beaktats i denna studie genom att informera informanterna 

innan intervjun om syftet med uppsatsen. Detta gjorde jag genom att informera 

mina informanter om detta innan jag bokade tid för intervju. Samtyckeskravet 
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beaktats genom att informera informanterna att det är frivilligt att delta i denna 

undersökning, samt att de har rätt att avbryta medverkan under 

intervjuprocessen. Informanterna lämnade medgivande till att intervjuerna 

spelades in och att de var medvetna om att inspelningarna raderas efter 

studiens slutförande. Genom att informera informanterna att den information 

som de lämnade ut endast kom att användas i studien har nyttjandekravet 

beaktats i denna studie. Konfidentialitetskravet har beaktats i denna studie 

genom att informera informanterna att deras identitet inte kommer att avslöjas 

i studien och de uppgifter som informanterna lämnat ut hanteras med sekretess. 

I samband med vetenskapsrådet har anonymitet uppnåtts i denna uppsats 

genom att göra insamling av material utan att informanternas identiteter 

antecknats. 
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5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras studiens viktigaste resultat av det empiriska 

materialet i relation till syftet och frågeställningarna. Jag har också jämfört 

resultatet av empirin i relation till vad tidigare studier kommit fram till för att 

hitta likheter och skillnader. De resultat som framkommer av empirin delas 

upp i tre delar. Den första delen återger kortfattat informanternas livssituation 

och arbetssituation. Den andra delen handlar om att redogöra och analysera 

både individuella och samhälleliga motiv bakom invandrarföretagarna med 

hjälp av pull- och push-teori samt habitus. Den tredje delen behandlar 

frågeställningen vilka resurser kvinnorna har och mobiliserar för att kunna 

starta och driva sina företag. I denna del redogörs även för kvinnors tillgång 

till olika kapitalformer och en analys av hur dessa kapitalformer används i 

deras företag. 

5.1 Presentation av respondenter 
Intervjuperson 1:  är en kvinna från Libanon som flyttade till Sverige år 2000 

på grund av familjeförening. Hon har en dotter. Hon har sjuksköterske- och 

social utbildning, arbetserfarenheter i Libanon, samt läst SFI i Sverige. År 

2009–2013 var hon sjuk. När hon blev frisk deltog hon i en företagsutbildning 

och sedan startade hon en restaurang år 2014. 

Intervjuperson 2: är en kvinna ursprungligen från Iran som flyttade till 

Sverige 1990. Hon läste ekonomi på Irans universitet och jobbade som en 

tjänsteman på finansdepartementet i Iran i åtta år. Hon har arbetat i olika 

branscher, bland annat som makeuppartist, studieassistent, receptionist och 

handläggare i Sverige. År 2012 startade hon frisörsalong. 

Intervjuperson 3: är en iransk kvinna som tillsammans med sin man flyttade 

som asylsökande till Sverige år 2012. Hon läste design på Irans universitet och 

drev en butik i hemlandet. Hon och hennes man läste sammanlagt två år SFI 

och svenska som andra språk Grund på Komvux.  Hennes man jobbar som en 
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anställd i ett företag. De har inga barn. Hon startade en damfrisörsalong år 

2015. 

Intervjuperson 4: är en ung kvinna under 30 år, född av afghanska föräldrar 

i Indien. Hon flyttade till Sverige tillsammans med sin familj år 2001 när hon 

var barn.  Hon har två äldre bröder och en äldre syster.  Hennes bror är också 

företagare och hon har fått mycket hjälp av familjen och hon kallar sitt företag 

ett familjeföretag. Hon startade en skönhetssalong år 2018. 

Intervjuperson 5: är en kvinna ursprungligen från Irak. Hon hade en 

tandläkarutbildning och tjugo års erfarenhet i hemlandet. Hon är gift och har 

två barn och flyttade till Sverige år 2006. Hon startade en tandläkarklinik år 

2013. 

Intervjuperson 6: är en kvinna från Irak. Hon gifte sig med en tunisisk man 

som bodde i Sverige och flyttade till Sverige 2004. Hon har en son och tre 

bröder. Hon öppnade tre frisörsalonger fram till 2015, men eftersom hon blev 

sjuk sålde hon en salong. 

Intervjuperson 7: är en kvinna från Syrien som kom till Sverige år 2013 som 

asylsökande på grund av kriget i Syrien. Hon har två barn. Hon har jobbat 

inom frisörbranschen både i Syrien och också Sverige i 25 år. Hennes man var 

också företagare i Syrien och nu arbetar han som anställd i ett företag. Hon 

startade en frisörsalong år 2017 och har två anställda. 

Intervjuperson 8: är en kvinna från Somalia som flyttade till Sverige för att 

söka skydd som ensamstående kvinna år 2001. Hon gifte sig i Sverige med en 

landsman och har fyra barn. Hon deltog i en företagsutbildning i Mackens 

företagscenter och startade kläd- och kosmetikbutik år 2016. 

 

5.2 Motiv för företagandet 
Hultman (2013) beskriver tre olika val för de som arbetar inom 

pizzabranschen. Dessa val innebär att vissa tvingas in, vissa hamnar i, och 
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vissa väljer pizzabranschen. I koppling med Hultmans (2013) tre olika val har 

majoriteten av informanter i denna studie själva valt att starta eget. Två av 

kvinnorna har av negativa skäl som push- faktorer tvingats att starta eget, 

precis som Hultman nämner i sin avhandling. För att undersöka motivation 

och drivkrafter hos de kvinnliga företagarna valde jag att använda mig av 

teorin om push- och pull-faktorer. För att upptäcka faktorer som påverkat 

kvinnornas val att starta eget delades informanternas anledningar in i två 

samspelande faktorer, d.v.s. individuella och samhälleliga anledningar. 

5.2.1 Självständighet som drivkraft 

Samtliga informanter hade självständighet som syfte, det genom att inte 

behöva ha någon chef. Att vara bärare av självständighetens livsformsideologi 

är att vara bärare av en särskild kulturell klassresurs (Hultman 2013: 198).  I 

likhet med Hultmans studie är fyra av informanterna i min undersökning 

bärare av ett småföretagarhabitus, som i deras fall haft en avgörande betydelse 

för att vägen skulle gå till företagande.  

Tre informanter beskriver självständighet som sin anledning genom 

nedanstående citat: 

Först och främst var det som man tänkte att man ska vara sin egen chef. Och 

det var alltid dröm för mig även i hemlandet (intervjuperson två).  

Jag hade jättestort intresse att vara min chef och ha självständighet 

(intervjuperson sju).  

Eftersom jag har försökt så mycket jag har kunnat för att få denna plats jag 

har i samhället, tycker jag att jag har fått allt jag har letat efter, min 

verksamhet går bra och det är jag som bestämmer här (intervjuperson fem). 

Ovanstående citat visar tydligt att kvinnorna känner sig nöjda med 

självständigheten de fått genom att starta eget.  Därmed är ambitionen att bli 

självständig en egenskap som tillskrivs värde genom informanternas habitus. 
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En annan informant säger:  

Jag ville ha självständighet på arbetet, precis som jag hade i hemlandet. 

Därför började jag utbilda mig om hur man blir företagare genom ett företag 

som heter Almi (intervjuperson tre). 

Citatet visar att ambitionen att ha självständighet på sitt arbete härrör från 

kvinnans företagshabitus i hemlandet. Denna positiva upplevelse, 

självständighet, har fungerat som en pull-faktor för att kvinnan väljer att starta 

eget i Sverige.  

En ytterligare informant beskriver anledningen genom nedanstående citat: 

Jag arbetade som en frisör i andras frisörsalonger innan jag blev företagare. 

Men jag ville ha kvalitet och ordning på arbetet. För att uppnå ordningen 

behövde jag självständighet på mitt arbete. Därför bestämde jag mig att starta 

eget (intervjuperson fyra). 

Citatet visar att ordning och kvalitet inte kunde tillgodoses genom en vanlig 

anställning. För att uppnå kvalitet och ordning behövde hon bestämma sig helt 

och hållet för sitt arbete. Därför har självständighet varit en viktig förutsättning 

för att uppnå ordning och kvalitet på hennes arbete. Kvinnans habitus har drivit 

henne till att försöka uppnå kvalitet och ordning på arbetet. 

En annan ytterligare informant beskriver anledningen genom nedanstående 

citat: 

Jag ville förändra arbetsförhållanden som begränsade mig i hemarbete, men 

jag hade inte möjlighet att opponera mot detta mönster i hemlandet. När jag 

flyttade till Sverige hade jag som mål att lära mig språket för att komma ut på 

arbetsmarknaden och försörja mig själv, men nu har jag även självständighet 

på arbetet (intervjuperson åtta).  

Citatet visar tydligt att migration har lett till att informantens habitus hamnar i 

en främmande situation. Hon har ifrågasatt patriarkala normer som begränsade 
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henne i hemlandet genom att starta eget. Detta kan förstås utifrån Bourdieus 

begrepp habitus. Bourdieu menar att habitus kan förstärkas, försvagas eller 

transformeras, exempelvis genom att människor hamnar i nya 

existensbetingelser (Broady 1998:18). Kvinnans uppväxt i Somalia skisserade 

hennes habitus som hemmafrun där hon inte hade möjlighet att förändra sin 

habitus. Däremot var hennes selektiva migration till Sverige en 

predisponerande faktor vilket ledde till att hon fick möjlighet att ändra sin 

habitus, först genom att arbeta som anställd och sedan ett steg fram som en 

företagare.  

Vad gäller ambitionsnivå trycker alla informanterna på vikten av att uppnå 

självständighet som en pull-faktor i att starta eget i Sverige. Därmed har 

behovet av självständighet varit en psykologisk faktor hos kvinnoföretagares 

ambitionsnivå (Waldinger et al 1990:32). 

5.2.2 Företagande som vinst och prestige 

För två av kvinnorna är företagande prestigefyllt. Inkomstförbättring och att 

få prestige genom att starta eget är två pullfaktorer för en av kvinnorna. 

Abbasian (2003) beskriver kulturella/personliga faktorer som motiverar 

invandrarkvinnor att starta eget. Abbasian menar att en liten del av invandrare 

sätter ett stort värde på att vara sin egen, det innebär prestige att vara 

egenföretagare (ibid 2003:142). I likhet med Abbasians studie är den viktigaste 

anledningen för intervjuperson tre prestige.  

Jag gillar att ha ett prestigefyllt och lyxigt arbete och därför är det ett eget 

företag som kan tillgodose mina behov (intervjuperson tre). 

Ovanstående citat visar tydligt att kvinnan valde att starta eget på grund av att 

både få högre inkomst än vad hon hade haft som anställd och därigenom också 

ha lyxliv. Något som enligt intervjupersonen inte kan tillgodoses genom en 

vanlig anställning.  
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En annan studie beskriver strävan efter att hå högre inkomster som en 

predisponerande faktor för kvinnoföretagare (Sundin & Holmqvist 1989:79). 

Denna anledning stämmer överens med följande informant: 

Genom att starta eget får jag tillgång till högre inkomster, vilket jag inte kan 

få genom att arbeta som en anställd (intervjuperson sju). 

Informanternas berättelse om strävan efter högre inkomster för att uppnå lyxliv 

visar kvinnornas habitus som formats av det liv hon dittills levt, vilket styr 

kvinnans föreställning om lyxliv genom att driva ett företag. 

5.2.3 Uppväxt och bakgrund som drivkraft 

Förutom de två ovanstående pullfaktorerna är ytterligare en viktig pullfaktor 

för fem av informanterna att få arbeta i branscher som är relevanta i 

förhållande till tidigare utbildning och erfarenheter från både hemlandet och 

Sverige.  

Båda mina föräldrar och mina förfäder drev småföretag i olika branscher i 

hemlandet och förväntningar från familj och andra familjemedlemmaren har 

också varit uppmuntrade skäl för mig att starta eget (intervjuperson sju). 

Enligt detta ovanstående citat har intervjuperson sju valt föräldrarnas yrke som 

företagare. Vad gäller ambitionsnivå trycker informanten främst på vikten av sin 

uppväxt i en företagsfamilj, habitus, som en predisponerande faktor att starta 

eget i Sverige.  

Jag arbetade som tandläkare i en vårdcentral i staden Baghdad på morgonen 

och samtidigt drev jag min egen tandklinik på eftermiddagen. Jag ville arbeta 

i samma bransch jag arbetade i hemlandet och därför startade jag eget i 

Sverige (intervjuperson fem). 

I likhet med intervjuperson fem beskriver en annan kvinna att använda sin 

erfarenhet som en anledning för att starta eget.  

Jag arbetade som frisör och drev också en frisörsalong i hemlandet. Därför 

startade jag eget i samma bransch i Sverige (intervjuperson sex). 
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Kvinnorna ville matcha tidigare erfarenheter de hade i hemlandet till Sveriges 

arbetsmarknad. Citaten ovan visar att de habitus som de två informanterna bär 

med sig av att vara företagare i hemlandet har varit en drivkraft för dem att 

starta eget i Sverige.  Analysen visar att kvinnornas bakgrund som företagare, 

deras habitus, har fungerat som en pullfaktor i att starta företag i Sverige. 

Förutom de ovanstående positiva pullfaktorerna, vilka uppmuntrat kvinnorna 

att starta eget, finns det även anledningar som tvingat kvinnorna att starta eget.  

5.2.4 Inget annat val 

Waldinger et al (1990: 22) förklarar blockerad mobilitet som en 

predisponerande faktor, vilket försvårar invandrarnas rörlighet på 

arbetsmarknaden i mottagande länder och därmed tvingat migranter att starta 

eget som enda lösning på att komma in på arbetsmarknaden. Anledningar 

bakom företagande var en push-faktor för en intervjuperson. Följande citat 

visar ett tydligt exempel på detta: 

Jag var sjuk i fyra år innan jag startade eget. År 2013 blev jag frisk och tog 

kontakt med Försäkringskassan att jag inte gillade att stanna hemma och ville 

jobba istället (Intervjuperson ett).  

I ovanstående citat har brist på alternativ på arbetsmarknaden på grund av en 

långtidssjukdom försvårat kvinnans frivilliga rörlighet på arbetsmarknaden.  

Därmed var den långvariga sjukdomen en push-faktor som har tvingat henne 

att starta eget då hon hade svårt att lösa försörjningsproblemet på andra sätt.  

5.2.5 Strukturella problem på arbetsmarknaden  

Olika slags strukturella problem på arbetsmarknaden motiverar 

invandrarkvinnor att starta eget (Abbasian 2003:141). Exempel på detta är 

intervjuperson två som inte fick möjlighet att matcha sin utbildning på den 

svenska arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen visar inte alla jobb på platsbanken. 

Länsförsäkringsbanken behövde en anställd som matchade min utbildning, 
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men arbetsförmedlingen annonserade inte detta jobb, istället frågade 

länsförsäkringsbanken en privat person med svenskt betyg om hon ville 

komma med (intervjuperson två). 

Citatet visar strukturella problem som en predisponerande faktor, vilket har 

försvårat kvinnornas rörlighet på arbetsmarknaden. Banken prioriterade en 

person som hade svensk akademisk utbildning. Detta strukturella problem på 

arbetsmarknaden spelade in som en push-faktor och ledde till att 

intervjupersonen tvingades att starta eget på grund av att hon inte lyckades 

hitta ett relevant yrke. 

Hittills har jag uppehållit mig vid att beskriva kvinnornas anledningar som 

påverkat deras val att starta eget. I nästa avsnitt kommer jag att förklara vilka 

resurser kvinnorna har och mobiliserar för att både etablera företaget och också 

stimulera företagets ekonomi. 

5.3 Resursmobilisering 

5.3.1 Tidigare utbildning och arbetserfarenhet som resurs 

Enligt en tidigare studie finns utbildningar, arbetserfarenheter, färdigheter och 

talanger i etnisk variation i egenföretagande (Sanders & Nee 1996). Enligt en 

annan tidigare studie räknas utbildning och arbetslivserfarenhet som en 

potentiellt betydelsefull klassresurs i invandrarföretagande (Abbasian 2003: 

145).  

I likhet med tidigare studier använder sig en del av invandrarkvinnorna i denna 

studie av de tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter som en resurs i 

sitt företagande. Som sagt var informanter tre, fem, sex och sju företagare i 

hemlandet och därför har de företagarhabitus som bakgrund. Ett tydligt 

exempel på detta är följande informant: 

Jag hade både frisörutbildning och lång erfarenhet att arbeta som frisör i 

Syrien. I Sverige praktiserade jag hos en irakisk frisör i sex månader. Sedan 
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startade jag en frisörsalong i Sverige. Hittills har jag arbetat som frisör i både 

hemlandet och Sverige i 25 år (intervjuperson sju). 

Kvinnans habitus är starkt präglat av att arbeta som frisör och hon valde därför 

samma bransch när hon startade eget i Sverige. Därmed har hennes relevanta 

arbetserfarenhet fungerat som en viktig resurs, vilket används av kvinnan som 

väg mot egenföretagande i Sverige. Denna resurs hjälpte henne till att snabbare 

bli företagare i Sverige. 

Följande citat är ett exempel på arbetserfarenheter: 

Jag jobbade åtta år på finansdepartementet i Iran.  I Sverige jobbade jag som 

make up artist, studieassistent och receptionist.  Jag fick jobba i en 

kosmetikbutik och jag började jobba där, och blev fastanställd där. Sedan dess 

hade jag jobbat i olika företag bland annat bredbandsföretag, och sista jobbet 

innan jag startade eget var att jag jobbade inom kommun som handläggare i 

arbete och integration (intervjuperson två). 

Citatet visar att i kvinnans habitus i hemlandet fanns det ingen erfarenhet av 

att driva företag. Hennes olika arbetserfarenheter i både hemlandet och Sverige 

är dock invävda i informantens habitus, och hennes långa arbetserfarenhet 

inom olika sociala företag har använts som en inlärning för att samarbeta med 

kunder. Detta har förberett henne inför att bli egenföretagare. 

Vissa informanter har lyckats att matcha sitt företag i Sverige till tidigare 

utbildningar och arbetserfarenheter från hemlandet. Ett tydligt exempel på 

detta är intervjuperson fem som lyckades att matcha företaget i Sverige till den 

tidigare utbildningen och arbetserfarenheten hon hade i hemlandet.  

Det finns behörighet och kompetens i Sverige, vilka man behöver om man vill 

lyckas i samhället. Jag läste SFI och svenska som andra språk som 

grundläggande behörighet, det vill säga svensk gymnasiekompetens under ett 

år på Komvux. Sedan kompletterade min utbildning genom att läsa tre år på 

en svensk högskola. Därefter praktiserade jag sex månader i folktandvård. 
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Efter praktik fick jag slutligen behörighet att arbeta som tandläkare 

(intervjuperson fem). 

Detta ovanstående citat visar att kvinnan använde språkförmågan som en 

färdighet att studera. Denna färdighet har hjälpt kvinnan att efter att ha 

genomgått en lång process lyckas få tillbaka samma status som hon hade i 

hemlandet. Det var en lång process för henne att mobilisera alla resurser för 

att starta en tandklinik i Sverige. Detta citat visar att validering nödvändigt för 

att ge erkännande åt tidigare erfarenheter.  

I likhet med intervjuperson fem hade två informanter akademisk utbildning 

och arbetserfarenhet i bagaget, men de fick inte möjlighet att återfå sina 

tidigare positioner i Sverige.  

Jag ville jobba som sjuksköterska i Sverige, men en handläggare på 

arbetsförmedlingen sa till mig att jag behövde läsa på universitet för att 

komplettera min sjuksköterskeutbildning i Sverige, men det var svårt i min 

ålder att läsa medicin på ett helt nytt språk (intervjuperson ett). 

Ovanstående citat visar att Intervjuperson 1 betraktar validering som ett 

hinder, vilket hon inte fick genomgå för att matcha sin utbildning i Sverige. I 

likhet med Waldinger tyder citatet också på kvinnans ålder som försvårade 

hennes förmåga att lära sig ett nytt språk, som en förutsättning för att validera 

betyget. Därför kunde hon inte mobilisera resurser för att ha samma status hon 

hade i hemlandet. 

Vidare är bland mina informanter intervjuperson 4 som flyttade som nio-åring 

till Sverige och därför har fått möjlighet att läsa svenska på grundskolan. 

Hennes språkkunskap stärkte hennes plats som egenföretagare, därför att hon 

hade lätt att kommunicera med både klienter och myndigheter.   

Att behärska språket har varit en viktig del för mig, både för att attrahera mer 

svenska kunder och också kommunicera med ALMI angående min affärsplan 

då jag ville ansöka om lån hos dem (intervjuperson 4).  
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Ovanstående citat visar att kvinnas förmåga att behärska språket är ett verktyg 

som hjälpt kvinnan att lyckas både med att attrahera kunder och också för att 

övertyga Almi att bevilja lån. På så sätt har förmågan i svenska språket varit 

en viktig resurs för att stärka hennes svenska nätverk. Enligt Bourdieu har en 

elev som ärvt en myckenhet kulturellt kapital statistiskt sett goda chanser att 

förvärva ett värdefullt utbildningskapital och att erhålla ett välavlönat arbete 

(Broady 1998: 8). På så sätt kännetecknas kvinnans goda språkförmåga som 

en egenskap med högt kulturellt kapital, d.v.s. en kapitalform som tillerkänns 

värde i samhället (ibid). Vidare hade hon arbetat som en anställd i olika 

frisörsalonger och därför har arbetet fungerat som en lärlingstid, vilket 

fungerat som en resurs i att starta eget. Därmed består kvinnans kulturella 

kapital av svenska språket, relevant utbildning och också relevant 

arbetserfarenhet. 

Hittills har jag beskrivit individuella resurser kvinnorna mobiliserade för sina 

företag. I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hur interaktion mellan 

kvinnornas individuella resurser med etniska, svenska och nationella nätverk 

i deras omgivning använts som ett värde på deras företag.  

5.3.2 Etnisk och nationell kundkrets som resurs 

För att starta eget i en verksamhet behöver alla företagare i allmänhet och 

kvinnorna i min undersökning i synnerhet ta reda på efterfrågan på produkter 

de erbjuder. En komponent i Waldingers interaktionsmodell är 

marknadsförhållanden såsom behov av produkten och tillgång till kunder 

(Waldinger et al 1990: 22). Informanter 1, 2, 5, 7 och 8 har kunder av båda 

könen och olika bakgrunder. Därmed vänder sig deras företag enligt 

interaktionsmodellen till den öppna marknaden då de inte förmedlar varor och 

tjänster som är förknippade med deras ursprung. Intervjuperson 3 och 6 har 

bara kvinnor som kunder. Intervjuperson 4 har bara kvinnor som kunder och 

mest kunder med svensk bakgrund.  
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Ytterligare en viktig förutsättning för många invandrarföretag som verkar på 

en lokal marknad är att etablera sig geografiskt nära sin målgrupp som 

huvudsakligen är landsmän och övriga invandrade grupper (Abbasian 2003: 

159), vilket följande citat visar på: 

Almi och Swedbank ska inte låna dig pengar utan att de bli säkra att du 

kommer att lyckas. De ställde frågor: varför tror du att du ska lyckas och hur 

tror du att du ska lyckas i framtiden? De vill låna ut mer än en miljon till mig 

och därför behövde vara säkra på företagets framgång. Jag förklarade till dem 

att alla tandläkare ligger i centrum. Det finns många invandrare i detta 

bostadsområde och därför bör finnas en tandläkarklinik nära dem 

(intervjuperson 5). 

Kvinnans affärsidé som handlade om ett behov av en tandläkarklinik för en 

viss etnisk kundkrets besående av landsmän eller andra människor med 

gemensamt språk och kultur beviljades att få ekonomiskt stöd av både ALMI 

och banken.  Citatet visar på interaktion mellan lokalisering och etnicitet. Med 

denna interaktion menas enligt Waldinger et al (1990:28) invandrarnas 

tillgång till ägande, vilket i stor sträckning beror på både antalet lediga 

företagspositioner och i vilken utsträckning inrikes födda strävar efter dessa. 

Kvinnan använde närhet till denna målgrupp som en affärsidé för att övertyga 

ALMI och banken att få lån. Detta citat visar därmed hur tillgång till etnisk 

kundkrets bidrog till att informanten fick tillgång till ekonomiskt kapital. På 

så sätt hänger socialt och ekonomiskt kapital samman och påverkar varandra. 

Således har den etniska bakgrunden i relation till kundkretsen haft stor 

betydelse både i att få ekonomiskt kapital, starta företaget och också attrahera 

kunder för intervjuperson 5.  

I likhet med intervjuperson 5 ville intervjuperson 3 öppna en frisörsalong i 

närhet till invandrarkvinnor för att tillhandhålla tjänster till muslimska 

kvinnor, men till skillnad med intervjuperson 5 beviljades hennes affärsidé inte 

av ALMI.  
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Min affärsidé handlade om att ge tjänster till muslimska kvinnor, men ALMI 

beviljade inte affärsidén. De motiverade att det fanns några 

damfrisörsalonger i närheten till denna bostadsområdet (intervjuperson 3). 

Citatet visar att det inte fanns lediga företagspositioner för att starta en ny 

damfrisörsalong i detta bostadsområde. Citatet visar därför att kvinnans 

affärsidé påverkades av konkurrensen inom frisörbranschen i vederbörandes 

bostadsområde.  

En del av intervjupersonerna i denna uppsats har utnyttjat både etniska och 

svenska nätverk i sina företag. Exempel på detta är intervjuperson 4, vilken 

har använt alla tillgängliga resurser. 

Jag har både svenskar och invandrare som kunder. Men majoriteten av min 

kundkrets består av kvinnor utan utländsk bakgrund. Jag fick hjälp av en 

svensk kund, som god referens att hyra en lokal av en fastighet (intervjuperson 

4).  

Ovanstående citat visar att informantens kundkrets består av kvinnor med 

olika bakgrund. Citatet visar också att informanten har nyttjat en svensk kund 

som referens för att hitta en lokal för sitt företag. Därmed fungerade relationen 

mellan informanten med en kund som socialt kapital.  

I likhet med intervjuperson 4 har intervjuperson 6 också använt socialt nätverk 

bestående av svenska och etniska nätverk.  

Det var dyrt att göra reklam för att attrahera kunder och därför delade jag ut 

reklam genom att skriva på papper om min frisörsalong och la dem i 

lägenheters brevlådor i närheten. Första kunderna var mest invandrare. En 

del av mina svenska kunder gjorde reklam gratis för mig genom att ryktet 

spreds via de som besökt mig (intervjuperson 6). 

Citatet visar att frånvaron av ekonomiska resurser var ett hinder för kvinnan 

att göra reklam för sitt företag, men i frånvaron av resurserna löste hon 
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problemet genom att arbeta hårt och göra reklam på egen hand. Denna strategi, 

att arbeta hårt, har utgångspunkt i kvinnans uppväxt som hennes habitus. 

Citatet visar också att kvinnans kundkrets består av kvinnor med olika 

bakgrund. Vidare nyttjade kvinnan svenska kunder för reklam för sitt företag. 

Därmed har kvinnan lyckats att attrahera kunder från både etniska och svenska 

nätverk trots att hon inte hade tillgång till ekonomiskt kapital. 

I likhet med intervjuperson 6 nyttjade följande informant också sina första 

kunder som reklam för att få tillgång till andra kunder. 

I början när jag startade företaget gav jag första kunderna rabatt och därför 

fick jag många kunder. När kunderna kom hit och klippte sig hos mig blev de 

nöjda med mitt arbete. Därför fortsatte de att komma hit och de gjorde reklam 

för mig genom att säga till sina kompisar att jag var en bra frisör. Därför fick 

jag mer kunder genom mun till mun. Jag bjuder fortfarande kunderna på att 

tvätta håret efter klippning utan extra pengar (intervjuperson 7). 

Citatet visar att kvinnan använder ett lockpris för att attrahera första kunder 

till sitt företag. Interaktion mellan informanten och första kunden användes 

sedan som en kanal för informationsspridning för att attrahera nya kunder. 

Kvinnan har därmed lyckats att omvandla potential inom både etniska och 

svenska kundkretsar till ett socialt kapital för sitt företag.  

5.3.3 Etniska nätverk och sociala företag som ekonomisk resurs 

Resultat av en tidigare studie visar att invandrare använder olika 

finansieringsstrategier för att starta och etablera sina företag, bland annat ”flera 

mikrolån från släkt och vänner, egna sparpengar, konventionella banklån och 

räntefria avbetalningar direkt till säljaren” (Hultman 2013:121). I likhet med 

denna tidigare studie använde kvinnorna i min undersökning olika strategier 

för att starta och etablera sina företag.  

Bland mina informanter var det informant 2, 4 och 5 som fick lån av ALMI 

eller banker. Däremot fick informant 3 och 7 inga lån, då deras affärsplan inte 
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beviljades som bra affärsidéer. Därför finansierade de hela startsumman med 

egna medel som de intjänat i hemländerna. Informant 8 finansierade företaget 

med sparade pengar och genom att få ekonomisk hjälp från sin man. Informant 

1 och 6 startade företag bara med en liten summa av sparade pengar och med 

hjälp från Macken.  

Enligt Bourdieu garanterar ”en högt skattad examen i sig inte en fortsatt socialt 

lyckosam livsbana, utan den yrkeskarriären och andra sociala framgångar 

förutsätter att stöd från släkt, studiekamrater, vänner eller gynnare kan 

uppbådas vid behov”. Detsamma gäller för framgångar inom ekonomins 

maktfält. Det sociala kapitalet utgör således enligt Bourdieu ”en art av kapital 

som inte helt och hållet låter sig återföras till andra kapitalarter bland annat 

kulturellt, ekonomiskt kapital eller mer specifika arter som utbildningskapital, 

men som kan bidra till att förklara varför dessa övriga tillgångar ger en viss 

utdelning” (Broady 1998:15). Att ha tillgång till olika sociala grupper, bland 

annat etniska och svenska sociala nätverk, har varit viktigt för informanterna i 

denna uppsats.  Av denna anledning är det viktigt att redogöra för hur sociala 

kapital utnyttjas för att finansiera kvinnornas företag. 

Enligt de två expertintervjuerna i denna uppsats är kvinnornas partner och 

förbindelsen mellan kvinnorna och deras familjer den viktigaste etniska 

resursen för invandrade kvinnoföretagare.  

Bland mina klienter har det varit få utomeuropeiska kvinnor som har startat 

eget utan att få hjälp av familjer (ALMI:s expertintervjuperson).  

Det har varit många kvinnor som tillsammans med sina män ville starta eget 

och enligt mina erfarenheter hade de som hade starkare etniska nätverk lättare 

väg i att starta eget (Mackens expertintervjuperson). 

Ovanstående citat från expertintervjuer visar tydligt att de kvinnor som 

samarbetar med familj och släkt, och att detta då handlar om både socialt och 

ekonomiskt kapital har starkare resurser att starta eget.   



35 

 

I likhet med expertintervjupersonerna har etniska resurser i form av etniskt 

baserad finansiell hjälp använts av vissa informanter. 

Följande citat är ett exempel på detta:  

Jag finansierade utbildningen make-up artist genom att låna pengar av min 

bror. Jag behöver inte betala tillbaka ränta och även obestämd tid för att 

betala tillbaka pengarna (intervjuperson 4).  

Även intervjuperson 5 som fick lån av ALMI och banker fått också ekonomisk 

hjälp av sin man i samband med sitt företag. 

Min man lånade sina sparande pengar till mig när jag behövde köpa 

tandläkarinstrument (Intervjuperson 5).  

Enligt Bourdieu är var och en av oss är begåvad med en habitus, men det är 

marknaden som avgör vilka ingredienser i och effekter av denna habitus som 

kan fungera som kapital (Broady 1998:17). Det band av tillit som kvinnorna 

har till sina ursprungsfamiljer är en produkt av deras habitus. Vidare är enligt 

Bourdieu ”habitus och kapital nära knutna till varandra och habitus under 

bestämda omständigheter fungerar som kapital” (ibid).  Denna tillit, som en 

produkt av deras habitus, ledde till att kvinnorna fick möjlighet att omvandla 

en potential i etniska nätverk, d.v.s. förbindelser med familjemedlemmar, till 

ett socialt kapital. Detta kapital fungerat slutligen som ekonomisk kapital för 

kvinnorna. En annan kvinna hade möjlighet att finansiera sitt företag med 

banklån, men hon föredrog att finansiera sitt företag med hjälp av sparade 

pengar och etniska nätverk.   

Jag ville inte betala ränta för banklån. Därför använde jag och min mans 

pengar. Vi sparade eget för att köpa material för butiken (intervjuperson åtta).  

Förbindelserna mellan kvinnorna och deras familjer har även varit speciellt 

viktiga för informant 3 och 7, vilkas affärsidéer inte beviljats lån av ALMI 

eller banker. Därför finansierade två informanter sina företag genom att ta 
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pengar från hemlandet och genom ekonomisk hjälp från det etniska nätverket. 

Därmed har bristen på svenskt socialt kapital ersatts av tillgång till etniska 

nätverk för att finansiera företaget. 

För informanter 1 och 6 som inte hade ekonomiskt kapital var en svensk aktör, 

företaget Macken, till stor hjälp. Följande citat är två exempel på detta: 

Jag hade inte pengar att betala för en bra lokal. Därför fick jag hjälp av 

företaget Macken. Första lokalen var en tidigare tvättstuga, vilket jag betalade 

100 kr per månad under de första sex månaderna (intervjuperson sex).  

År 2013 tog jag kontakt med företaget Macken och deltog i företagsutbildning 

på Mackensföretagscenter. Sedan lagade jag libanesisk mat på Mackens kök 

och sålde maten i ett tält på Växjös torg under två månader (intervjuperson 

ett). 

Ovanstående citat från två informanter visar tydligt att förbindelser med 

Macken har varit särskilt viktiga för informant 1 och 6.  Kvinnorna hade 

varken tillgång till etniska nätverket eller möjlighet att finansiera sitt företag 

med banklån. Därför ledde förbindelser med Macken till att kvinnorna fick 

möjlighet att omvandla en potential i ett svenskt socialt företag, till ett socialt 

kapital.  Detta sociala kapital ersatte deras brist på det ekonomiska kapitalet 

och fungerade slutligen som en viktig materiell resurs d.v.s. tillgång till billig 

eller gratis lokal för kvinnorna i företagande. Därmed hade Macken en viktig 

roll för två resurssvaga informanter i att starta eget utan pengar i Sverige. 

5.3.4 Gratis arbetskraft som etnisk resurs 

En annan strategi som informanterna använder för att använda etniska nätverk 

som resurs är att få gratis hjälp från dem. Resultat av en tidigare studie visar 

vikten av etniska resurser såsom billig eller gratis arbetskraft (Abbasian 

2003:157). Tre informanter utnyttjar etniska nätverk genom att få gratis arbete 

av släktingar vid eventuella behov. Följande citat är tre exempel på detta.  
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Ibland hjälper min kusin gratis när hon är ledig. Min dotter hjälper också mig 

när hon är ledig från skolan (intervjuperson 1).  

När jag behöver extra hjälp i företaget har jag fått gratis arbetskraft av mina 

familjemedlemmar (intervjuperson 4).  

Min man har hjälpt mig mycket både i samband med att starta företaget och 

även under företagets olika process (intervjuperson 5). 

Citateten ovan visar att kvinnorna nyttjar gratis arbetskraft i deras etniska 

nätverk. Detta nätverk används av kvinnorna som en strategi för att förvandla 

socialt kapital till gratis arbetskraft, vilket leder till att de sluppit betala för 

anställda. Därmed leder socialt kapital även till ekonomiskt kapital. Detta 

stämmer också överens med ”interpersonella förbindelser som finns på 

invandrarföretagare, vilka tillhandahåller ekonomiska och arbetskraftsresurser 

som kan användas för att etablera och driva ett företag” (Sanders och Nee 

1996).  
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6. SLUTSATSER 

Studiens syfte har varit att bidra med ökad förståelse om möjligheter och 

hinder som stimulerar utomeuropeiska muslimska kvinnor till egenföretagare 

inom olika branscher i Kronobergs län. Syftet aktualiserades i följande 

frågeställningar:  

1: Vilka individuella och samhälleliga faktorer har påverkat muslimska 

kvinnornas val att starta eget i Kronobergs län? 

2: Vilka resurser har och mobiliserar kvinnorna för att kunna starta och driva 

sina företag? 

Uppsatsen har redan behandlat problematiken i varför kvinnorna har blivit 

företagare. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att det är olika 

anledningar i form av push- och pullfaktorer som har drivit kvinnorna att starta 

eget. Svar på forskningsfrågorna blir således att de muslimska kvinnorna i 

denna uppsats hade olika motiv att starta eget. Deras motiv består av två 

huvudsakliga delar. Första motivet handlar om personliga skäl, bland annat att 

ha självständighet, personlig utveckling genom att utveckla en affärsidé, att ha 

prestige genom att starta eget, en önskan att matcha företaget till tidigare 

arbetserfarenhet i hemlandet. Andra anledningen handlade om strukturella 

problem i samhället, bland annat arbetslöshet, försörjning, brist på relevanta 

jobb som matchar deras tidigare utbildning, vilket orsakades i vissa fall av 

diskriminering på arbetsmarknaden. Därmed har svar på syftet med 

undersökningen uppnåtts. Kvinnornas motiv bakom att starta företag stämmer 

överens med de olika motiv att starta eget som invandrarföretagare i tidigare 

studier haft, men det finns också skillnad. Med denna skillnad menar jag det 

sociala företaget Macken som har spelat en stor roll och varit viktiga för de 

muslimska kvinnor som hade brist på resurser. 

Svar på frågeställningen om vilka resurser kvinnorna har och mobiliserar för 

att starta eget har uppnåtts genom att undersöka hur informanterna nyttjat 
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socialt och ekonomiskt kapital i företagandet. För att förverkliga 

informanternas olika motiv behövde kvinnorna finansiera företagen för att 

köpa eller hyra en lokal och även material för företaget. Resultatet visar att en 

godkänd affärsplan hade varit förutsättning för att få lån av nationella aktörer 

som ALMI och banker. För kvinnorna vars affärsplaner inte beviljades av 

nationella aktörer hade tillgång till det etniska nätverket stor betydelse för att 

finansiera företaget. Med hjälp av Bourdieus ekonomiska och sociala kapital 

visar studien att majoriteten av kvinnorna i denna studie har nyttjat etniska 

nätverk bestående av familjemedlemmar, släktningar och vänner för att 

finansiera sina företag. I jämförelse med nationella nätverk såsom bland annat 

ALMI och banker så har den etniska finansiella hjälpen varit villkorslös för 

kvinnorna. Med detta menas att i motsats till att finansiera företaget genom att 

få lån av ALMI, behöver kvinnorna inte betala ränta för pengarna, utan lånen 

baserades på en tillit, och därför har det inte funnits ett särskilt datum för att 

betala tillbaka pengarna. Fördelarna ledde till att en del av kvinnorna trots 

tillgång till andra aktörer prioriterade att finansiera företagandet via sitt etniska 

nätverk. Resultatet visar att tillgång till ett svenskt nätverk har varit viktigt för 

att hitta lokaler för alla informanter. Hälften av informanterna hittade lokaler 

med hjälp av Macken som ett svenskt nätverk och även resten av dem fick 

hjälp av kommun eller enskilda inrikes födda som referens för att hitta lokal.  

6.1 slutdiskussion 
Min uppfattning i denna uppsats har grundat sig på att ingen av tidigare studier 

har riktat sitt fokus på muslimska kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. När 

jag började mitt arbete med uppsatsen hade jag uppfattningen om att det skulle 

vara olika anledningar bakom att invandrarkvinnor startar eget företag. I mina 

teorier och mina intervjuer har jag fått detta bekräftat, då jag har kopplat 

följande teorier: socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital, habitus samt pull- 

och push-faktorer. Genom att göra kopplingen mellan de utvalda teorierna till 

min empiri har jag märkt att det finns en skillnad mellan de åtta kvinnorna – 

heterogenitet mellan deras bakgrund, arbetserfarenheter, utbildningar och 
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deras uppväxtmiljö. Ytterligare en skillnad är att en del av de muslimska 

kvinnorna var företagare i hemlandet medan andra arbetade som anställda eller 

var hemmafru. 

En annan uppfattning handlade om att kvinnorna hade olika klassbakgrund, 

vilket jag också har fått bekräftat. Jag har också noterat bland mina informanter 

att en kvinna som flyttade till Sverige i sin barndom hade ett starkt socialt 

nätverk bestående av både etniska, nationella och ett svenskt nätverk. Jag hade 

till exempel sett att majoriteten av hennes kunder bestod av inrikes födda 

kvinnor på grund av både hennes talang i arbetet och också svenska språket 

som klassbakgrund. Trots att min studie endast täcker en del invandrarkvinnor 

i Kronobergs län tycker jag att resultatet matchar med en del av den tidigare 

forskning som gjorts i detta ämne.  

6.2 Vidare forskning 
I min uppsats har både resursstarka och resurssvaga utomeuropeiska 

muslimska kvinnor kommit till tals som självständiga egenföretagare.  Det 

vore intressant om framtida relevanta studier tydligare utreder sociala företags 

roll för resurssvaga muslimska kvinnor. Ett förslag för framtida studier är 

också att i större omfattning studera på vilket sätt utomeuropeiska resurssvaga 

muslimska kvinnor nyttjar sociala företag i processen att starta eget. Ett annat 

förslag till fortsatt forskning kan vara att välja två grupper av informanter, en 

grupp av resurssvaga muslimska kvinnor och en annan grupp bestående av 

resurssvaga muslimska män och jämföra dessa. Med denna komparativa 

analys kan framtida studier upptäcka hur resurssvaga utrikesfödda av båda kön 

kompenserar sina resursvagheter med hjälp av sociala företag. Jag har inte haft 

möjlighet att generalisera slutsatser med denna kvalitativa studie. Därför kan 

jag slutligen anse att det går att utveckla denna studie med en kvantitativ studie 

bestående av resurssvaga kvinnor som har lyckats att starta eget med hjälp av 

sociala företag liksom Macken. 



41 

 

7. REFERENSLISTA 

Abbasian, S. (2003). Integration på egen hand: En studie av invandrade 

kvinnoföretagare i Sverige. Diss. Uppsala universitet. Tillgänglig: 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2 % 3A163700 & dswid=-

2716 (Hämtat 2019-06-01) 

Ahrne & Svensson (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 

Almi Företagspartner Aktiebolag [SE]. Fakta om Almi. https://www.almi.se/om-

almi/Fakta-om-oss/ (Hämtat 2019-06-01) 

Arbetsmarknadsdepartementet (2017). Uppdrag till Statskontoret att öka 

kunskapen om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften. 

Stockholm: Regeringskansliet. 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-till-

statskontoret-att-oka-kunskapen-om-utomeuropeiskt-fodda-kvinnor-som-

star-utanfor-arbetskraften/ (2019-06-01) 

Broady, Donald (1998). Kapitalbegrppet som utbildningssociologiskt verktyg. 

2., korr. utg. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 

ILU, Univ. Tillgänglig på Internet: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-

15.pdf (Hämtat 2019-06-01) 

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 Stockholm: 

Liber 

Castles, Stephen, De Haas, Hein & Miller, Mark J. (2014). The age of 

migration: international population movements in the modern world. 5. ed. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan 

 

Hultman, Henrik (2013). Liv och arbete i pizzabranschen. Diss. Växjö: 

Linnéuniversitetet 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

https://www.almi.se/om-almi/Fakta-om-oss/
https://www.almi.se/om-almi/Fakta-om-oss/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-till-statskontoret-att-oka-kunskapen-om-utomeuropeiskt-fodda-kvinnor-som-star-utanfor-arbetskraften/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-till-statskontoret-att-oka-kunskapen-om-utomeuropeiskt-fodda-kvinnor-som-star-utanfor-arbetskraften/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-till-statskontoret-att-oka-kunskapen-om-utomeuropeiskt-fodda-kvinnor-som-star-utanfor-arbetskraften/
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf


42 

 

Macken, Vill du bli företagare? http://www.macken.coop/foretagscenter/ 

(Hämtat 2019-06-01) 

Rennstam & Wästerfors (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i 

kvalitativ forskning. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

Sanders & Nee. (1996). Immigrant Self-Employment: The Family as Social 

Capital and the Value of Human Capital American Sociological Review, 61, 

No.2, 231-249 (Hämtat 2019-06-01) 

SCB (2017). Vanligare att kvinnor med utländsk bakgrund är företagare än 

anställda. https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Vanligare-att-

kvinnor-med-utlandsk-bakgrund-ar-foretagare-an-anstallda/ (Hämtat 2019-

06-01) 

Sundin, Elisabeth & Holmquist, Carin (1989). Kvinnor som företagare: 

osynlighet, mångfald, anpassning: en studie. 1. Uppl. Malmö: Liber 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/15294805326

31/God-forskningssed_VR_2017.pdf (Hämtat 2019-06-01). 

Waldinger, Roger D., Aldrich, Howard E. & Ward, Robin (1990). Ethnic 

entrepreneurs: immigrant business in industrial societies. Newbury Park: 

Sage. 

Waldinger, Roger (1989). Structural Opportunity or Ethnic Advantage? 

Immigrant Business Development in New York. Internationell Migration 

Review, vol. 23, 30–98 University of California, Losangeles 

https://www.researchgate.net/publication/271688687_Structural_Opportunity_or_Et

hnic_Advantage_Immigrant_Business_Development_in_New_York (Hämtat 

2019-06-01). 

 

http://www.macken.coop/foretagscenter/%20(Hämtat
http://www.macken.coop/foretagscenter/%20(Hämtat
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Vanligare-att-kvinnor-med-utlandsk-bakgrund-ar-foretagare-an-anstallda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Vanligare-att-kvinnor-med-utlandsk-bakgrund-ar-foretagare-an-anstallda/
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.researchgate.net/publication/271688687_Structural_Opportunity_or_Ethnic_Advantage_Immigrant_Business_Development_in_New_York
https://www.researchgate.net/publication/271688687_Structural_Opportunity_or_Ethnic_Advantage_Immigrant_Business_Development_in_New_York


43 

 

8. BILAGOR 

8.1. Intervjuguide 1(Företagande kvinnor) 
 

Bakgrundsfrågor 

Vilket land kommer du ifrån? 

Vilket år kom du till Sverige och i vilken ålder? 

Hur kom det sig att du flyttade till Sverige? 

Vad arbetade du med i hemlandet? 

Frågor innan intervjupersoner blev företagare:  

Har du gått på någon utbildning i Sverige?  

Sökte du arbete innan du startade eget företag? 

Fick du några erbjudanden om arbete? Om nej: varför tror du att du inte fick 

några erbjudanden om arbete? 

Fick du några erbjudanden om annan sysselsättning, t.ex. praktik, projekt, 

kurs? 

Frågor om företag: 

Kan du berätta hur det kom sig att du blev företagare? 

Hur många timmar om dagen/i veckan arbetar du i ditt företag? 

Har du någon anställd? Om svaret är ja: Har de också utländsk bakgrund?  

Hur har du finansierat ditt företag när du började i din verksamhet?   

Hur tycker du att din verksamhet bidrar till att hitta jobb för andra invandrare?  

Hur klarar du företagets ekonomi? 
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Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare?  Om ja: vad gör att du 

känner dig nöjd med ditt arbete? 

Frågor om etniskt och svenskt nätverk 

Har du anhöriga i Sverige?  

Kan du vända dig till ditt svenskt eller etniska nätverk för någon form av hjälp? 

Om ja: Vad för slags hjälp kan du få av ditt nätverk?  

Har du fortfarande tillgång till ett svenskt nätverk? Om ja, kan du beskriva hur 

du har tillgång?  

Har du haft fortfarande tillgång till ett etniskt nätverk? Om ja, hur har du 

tillgång? 
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8.2. Intervjuguide 2(Almi och Mackens rådgivare) 
Kan du berätta vad företaget Almi/Macken handlar om? Och hur jobbar ni som 

rådgivare på Almi? 

Har ni speciell utbildning för de utomeuropeisk invandrare som vill starta 

eget? Om svaret är ja, Vad handlar utbildningen om? Behöver invandrare 

någon speciell behörighet för att starta utbildningen? 

Vilka krav eller förutsättningar behöver de invandrarna uppfylla innan de 

startar eget? 

I vilka branscher är invandrarmän och invandrarkvinnor intresserade av att 

starta eget mest?  

Hur hjälper ni invandrare att starta eget? 

Hjälper ni invandrare som behöver ekonomiskt kapital? Jag menar med frågan 

exempelvis att låna pengar till dem. 
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