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Denna avhandling handlar om att förstå hur andra generationens unga 
med utländsk bakgrund utifrån sin sociala position, motiverar valen och 
banorna in i arbetslivet som egna företagare. Genom 22 intervjuer med 
andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund, får vi inblick i 
de motiv och banor som unga utvecklar in i arbetslivet som egna företagare.  

Invandrarföretagandet har i Sverige under de senaste decennierna fått 
mycket uppmärksamhet. Från politiskt håll har man hoppats att det ska 
lösa både individuella och samhälleliga problem, som arbetslöshet och låg 
ekonomisk tillväxt. Tilltron till företagandets integrerande kraft tydliggörs 
även i forskningen, och särskilt vad det gäller forskningen om andra 
generationens unga invandrarföretagare. De antas att få bättre möjligheter 
än första generationens invandrarföretagare och det är de resursstarka, 
välutbildade språngbrädeexemplen som sätts i blickfånget. I avhandlingen 
framträder en annan kategori – andra generationens unga som kommer 
från mer lågutbildade företagsmiljöer, där deras bristande snarare än deras 
starka utbildningskapital driver på företagandet. De unga lämnar skolan 
tidigt och startar eget företag. De avancerar inte, utan de fortsätter att arbeta 
inom liknade handels- och servicebranscher som sina föräldrar och släkt, 
där relativt slitsamma livsmönster förs över mellan generationerna. De unga 
exemplifierar ”den nya” alltmer osäkra och informella arbetsmarknaden, där 
de delvis hamnar utanför de offentliga välfärdssystemen. 

Denna avhandling som är en av de första om invandrarföretagande inom 
ämnet socialt arbete, är ett viktigt bidrag till vår förståelse om andra 
generationens unga företagare med utländsk bakgrund.  
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Abstract 
Muhr, Anneli (2020). Andra generationens unga företagare med utländsk 
bakgrund: En förståelse av det egna företagandet utifrån social position (Young 
second-generation immigrant entrepreneurs: An understanding of their 
entrepreneurship based on social position), Linnaeus University Dissertations No 
374/2020, ISBN: 978-91-89081-28-4 (tryckt), 978-91-89081-29-1 (pdf). 
Written in Swedish. 
 

This dissertation is about young second-generation immigrants who choose to 
become entrepreneurs. In a qualitative interview study, 22 young individuals’ 
choices and trajectories as entrepreneurs were examined. The aim of the 
dissertation was to understand how these young entrepreneurs, based on their 
social position, motivated their choices and trajectories into working life as 
business owners. The results of the study show how the young entrepreneurs act 
based on their social position, in which both structural and intergenerational 
factors have significance for their choices. Furthermore, variations are clarified 
in the individuals’ motives and trajectories as young entrepreneurs, which can 
be understood against the backdrop of various social positions. Three patterns 
have crystallised from the young entrepreneurs’ stories: the “follower” – the early 
entrepreneur with a strong tradition of business in their family, the “climber” – 
the later and strategic young entrepreneur who also has a strong tradition of 
business, and finally the “stopover” – who does not have a tradition of business 
in their family. But the most prominent pattern is the “early and horizontal 
business trajectory”. This trajectory does not represent the typical highly 
educated springboard examples, which are normally highlighted in previous 
research. Instead it represents a “new category” which includes young people 
who come from less highly educated business environments, and who largely 
follow in the footsteps of their parents and relatives and continues to work in 
typical trade- and service industries. For this category, it is the individuals’ lack 
of education, rather than strong education, that drives them to become 
entrepreneurs. The young people in this category leave school early and start 
their own businesses. Central to this is how the young people continue to work 
in the increasingly uncertain and informal labour market, in which relatively 
strenuous living patterns are passed on through generations, and where the 
young people partially fall outside the public welfare systems.  
 
Keywords: Young second-generation immigrants, immigrant entrepreneurs, 
social position, capital, business trajectories 
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1. INLEDNING 

Företagandet bland personer med utländsk bakgrund har under de senaste 
decennierna ökat i antal i Sverige, likväl som i andra västeuropeiska länder 
(Klinthäll m.fl., 2016). Även fler andra generationens unga med utländsk 
bakgrund, tycks välja företagandet (Klinthäll & Urban, 2014). Men det finns 
ännu få studier som handlar specifikt om andra generationens unga 
invandrarföretagare, och hur det kommer sig att de väljer att starta eget 
företag. Särskilt saknas studier där de unga själva berättar om sitt val att bli 
egen företagare. Denna avhandling handlar om andra generationen unga 
invandrares1 egna berättelser om sina val och banor in i arbetslivet som egna 
företagare. Särskilt fokus är på att fördjupa förståelsen om de 
intergenerationella aspekterna – alltså vilken betydelse som föräldrarnas och 
släktens sociala position får för valet att bli egen företagare. 

Invandrarföretagandet2 utvecklades relativt sent i Sverige i jämförelse med 
andra västeuropeiska länder, men expanderade rejält under 1990-talet. Från 
20 000 företag 1990 till 70 000 i slutet av 1990-talet (Andersson & 
Hammarstedt, 2011 a). Vart femte företag i Sverige startas av personer med 
utländsk bakgrund (Klinthäll & Urban, 2010). Nästan dubbelt så många unga 
med utländsk bakgrund (här ingår andra generationens unga), väljer 
företagandet i jämförelse med unga med svensk bakgrund (Klinthäll & Urban, 
2014). 

Även forskningen om invandrarföretagandet utvecklades sent i Sverige, och 
forskningen kom inte förrän på 1990-talet. Den initiala forskningen har dock 

                                                        
1 Likväl som andra kvalitativa studier på området (Kontos, 2003; Apitzsch, 2003) använder jag en bred 
definition av andra generationens unga med utländsk bakgrund. Samtliga unga i studien har två 
utlandsfödda föräldrar, viket följer den ”gängse” statistiska definitionen. Men alla har inte 
nödvändigtvis fötts i Sverige, men de har kommit i tidig ålder och vuxit upp och till stor del genomfört 
skolan i Sverige. Jag varvar och använder mig av olika begrepp: som ”andra generationens unga”, 
”unga med utländsk bakgrund” och bara ”unga”. Jag är medveten om problematiken med begreppet 
”andra generationens invandrare”, men av skrivtekniska skäl använder jag detta begrepp tillsammans 
med de övriga nämnda. 
2 Jag är medveten om problematiken med att gruppera personer födda utanför Sverige i samma 
kategorier, men för att underlätta läsningen refererar jag främst till invandrarföretagande. 
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varit relativt policystyrd och kartläggande till sin karaktär (Slavnic, 2008, 
2013). Både policy- och forskningsmässigt har tilltron till företagandets kraft 
att lösa invandrares svårigheter på arbetsmarknaden varit stor, och även att 
lösa deras allmänna integration in i samhället (Slavnic, 2013). Dessa 
förväntningar uttrycks särskilt tydligt vad gäller andra generationens unga 
företagare, som antas få bättre möjligheter och positioner än vad första 
generationens invandrarföretagare har haft. 

Under 2000-talet, har dock den svenska forskningen mer börjat knyta an till 
den internationella och teoretiska utvecklingen inom 
invandrarföretagsforskningen (Slavnic, 2004, 2008, 2010). Den internationella 
forskningen har till stor del handlat om att förstå och förklara varför 
invandrade personer startar eget företag. Dessa förklaringar har vuxit fram 
successivt och även varierat något över tid (Rath, 2000).3 Förenklat beskrivet 
har den initiala forskningen utvecklats i USA som främst fokuserar på 
kulturella gruppförklaringar4, medan forskningen i Europa och även i Sverige 
snarare koncentrerar sig på strukturella förklaringar.5 

Vad gäller kunskapsläget specifikt om andra generationens unga företagare 
med utländsk bakgrund, är detta mer begränsat och är än så länge endast ett 
påbörjat delområde inom invandrarföretagsforskningen.6 Men den bild som 
ofta framträder är att andra generationens unga antas lämna de typiska 
invandrarföretagsbranscherna, och förflyttar sig både utbildnings- och 
branschmässigt uppåt i förhållande till sina föräldrar och släkt (Baycan m.fl., 
2012; Klinthäll m.fl., 2016). Till skillnad från förståelsen av första 
generationens invandrares val av företagandet, där de strukturella och 
kulturella förklaringarna dominerar, är den individuella förklaringen mer 
framträdande vad gäller förståelsen av andra generationen ungas val av 
företagandet. Deras val framställs ofta som ”fria”, individuella och främst 
kopplade till individens specifika egenskaper och drivkrafter (Kontos, 2003). 
De unga antas ta spjärn utifrån en stark utbildningsposition och som till stor 
del kopplas samman med deras val att bli egna företagare (Beckers & 
Blumbergs, 2013; Klinthäll m.fl., 2016). 

Jag menar att det är något som saknas eller ”skaver” i ovanstående bild av 
andra generationen ungas val av företagandet, då valen framställs som 
individuella och ”friktionsfria”. Det är den mer privilegierade, resursstarka 
och välutbildade invandrarföretagaren som sätts i blickfånget. Jag vill försöka 
nyansera ovanstående bild, där de unga antas få tillgång till samtliga kapital 

                                                        
3 En mer utförlig beskrivning av det internationella kunskapsläget görs i kommande 
kunskapsöversiktskapitel 2. 
4 Det handlar om företagares inbäddning i den etniska gruppen, och där man bland annat jämfört olika 
etniska gruppers företagsbenägenhet (Light, 1999; Light & Gold, 2000). 
5 Fokus är på att förstå hur olika institutionella och strukturella faktorer i värdlandet påverkar villkoren 
och drivkraften till varför invandrare startar eget företag (Kloosterman, 2010; Ram & Jones, 2008). 
6 En mer utförlig beskrivning av de studier som finns om andra generationens unga invandrarföretagare 
presenteras på s. 13–17. 
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och särskilt ett starkt utbildningskapital. Eftersom avhandlingen görs inom 
ämnet socialt arbete och också är en av de första, är det inte heller de mest 
resursstarka, välutbildade språngbrädeexemplen som är de mest intressanta. 
Jag vill kunna lyfta fram variationer och unga som nödvändigtvis inte gör de 
förväntade språngbrädorna, utan gör ungefär som sina föräldrar/släkt. Jag vill 
synliggöra unga som har brist på kapital och resurser och kommer från mindre 
privilegierade och lågutbildade miljöer, men som däremot kan få med sig ett 
starkare företagskapital ifrån sina föräldrar/sin släkt. Vidare finns en risk att 
andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund inte får bättre 
möjligheter,. utan att de i stället får en mycket ansträngd arbetssituation 
eftersom många fortsätter att verka inom de lägre branschsegmenten på 
arbetsmarknaden (Efendic m.fl., 2015). Tidigare forskning (Ulmestig, 2013, 
2016) visar också att småföretagare har svårt att få ta del av det svenska 
socialförsäkringssystemet. Deras låga inkomster bidrar till att 
välfärdssystemen fungerar bristfälligt. Denna aspekt att andra generationens 
unga företagare med utländsk bakgrund riskerar att hamna utanför 
välfärdssystemen, bidrar till varför detta ämne är relevant och intressant att 
studera inom ämnet socialt arbete. 

Utifrån att den tidigare forskningen om andra generationen ungas val av 
företagandet tenderar att få en slagsida åt den individuella förklaringen, 
framstår valen som relativt ”kontextlösa”. Jag menar med stöd av Bourdieu 
(1999) att unga ofta agerar utifrån sin sociala position7, vilket innebär att både 
strukturella8 men särskilt intergenerationella faktorer beaktas i förståelsen. 
Med det intergenerationella avser jag föräldrar/släktpåverkan, utan att jag 
nödvändigtvis sätter någon ”etnisk etikett” på detta.9 Perspektivet handlar inte 
heller om det intergenerationella i någon bred bemärkelse, utan specifikt om 
vilken betydelse föräldrarnas/släktens sociala position med ett visst 
kapitalinnehav10 får för den unges val att bli egen företagare. Det är inte 
främst positionen i sig, utan erfarenheterna och hur de unga själva tänker och 
agerar utifrån positionen som är i fokus. Den unge lever med sin position och 
det är något som tidigt införlivas och får betydelse för hur de gör sina val och 
orienterar sig in i arbetslivet (Bourdieu, 1999). Ambitionen är att fånga en 
förståelse som binder samman den sociala positionen och kapitalen som de 

                                                        
7 Den sociala positionen är individens position i det sociala rummet. Den sociala positionen bestäms 
både av kapitalvolymen, alltså mängden kapital men också av sortens kapital (kapitalstrukturen) som 
den unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt (Bourdieu, 1999). Jag skriver oftast social position, 
men av skrivtekniska skäl skriver jag ibland bara position. 
8 Det handlar om de ungas upplevelser av det strukturella sammanhanget, såsom deras möte med 
skolan, arbetsmarknaden, myndigheter och dess betydelse för valet att bli egen företagare. 
9 Även om vissa unga själva väljer att sätta en ”etnisk etikett” på detta, lutar sig avhandlingens analys 
inte mot de kulturella gruppförklaringarna inom invandrarföretagsforskningen.  
10 I avhandlingen används Bourdieus (1999) kapitalbegrepp som är värden, tillgångar och resurser. 
Kapital- och resursbegreppet används ibland synonymt med varandra. De kapital som är särskilt 
betydelsefulla i avhandlingen, är det kulturella kapitalet främst tolkat som utbildningskapital och det 
ekonomiska kapitalet främst tolkat som företagskapital. 
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unga får med sig, med deras ingångar och motiv till företagandet. Men jag vill 
inte bara fånga ingångarna, utan också hur de unga uppfattar företagandet på 
lite längre sikt och vilka strategier och företagsbanor11 som synliggörs då. 
Med företagsbana menar jag hur de unga uppfattar att de rör sig i förhållande 
till föräldrarnas/släktens sociala position (förstärker, försvagar eller bevarar de 
positionen?). 

1.1. Syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa förståelsen för hur andra 
generationens unga med utländsk bakgrund själva utifrån sin sociala position, 
motiverar valen och banorna in i arbetslivet som egna företagare. I denna 
förståelse beaktas både strukturella och intergenerationella faktorers betydelse, 
men med särskild fokus på det intergenerationella.  

Det första delsyftet är alltså att förstå hur andra generationens unga med 
utländsk bakgrund utifrån sin sociala position motiverar ingångarna till valet 
att bli egen företagare. Vilken betydelse uppfattar de unga att strukturella 
faktorer, såsom deras möte med den reguljära arbetsmarknaden och olika 
myndigheter (exempelvis skola och arbetsförmedlingen), får för deras val att 
bli egna företagare? Men främst speglas valet att bli egen företagare utifrån 
det intergenerationella – alltså vilken betydelse som de unga uppfattar att 
föräldrarnas/släktens sociala position med ett visst kapitalinnehav får för valet. 
Vilka kapital, erfarenheter och motiv utifrån positionen leder fram till 
företagandet? Framträder variationer i motiven och erfarenheterna och 
dominerar något mönster framför något annat? 

Det andra delsyftet är att förstå hur andra generationens unga med utländsk 
bakgrund utifrån sin sociala position uppfattar valet att bli egen företagare på 
lite längre sikt, och vilka strategier och företagsbanor som synliggörs då? 
Trivs de och upplever de unga avancemang eller känner de sig låsta i sin 
företagsbana? Uppfattar de unga att de i sin företagsbana förstärker, försvagar 
eller bevarar positionen i förhållande till sina föräldrar och sin släkt? 
Synliggörs variationer och är någon företagsbana mer framträdande än någon 
annan? 

1.2. Invandrarföretagandet i ett svenskt 
sammanhang 
Efter att ha ”ringat in” avhandlingens problemområde och syfte, övergår jag 
till att redogöra för kunskapsläget vad gäller invandrarföretagandet i Sverige.12 
                                                        
11  Jag använder flera synonyma begrepp till företagsbana, såsom rörelse, förflyttningar och 
reproduktionsstrategier som egna företagare. 
12 Dock förekommer några internationella referenser där svenska studier saknas. 
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Allra först placeras invandrarföretagandet in i ett politiskt och ekonomiskt 
sammanhang. Därefter sätts invandrarföretagandet in i ett svenskt empiriskt 
forskningssammanhang. Särskilt fokus ges till studier om andra generationens 
unga företagare med utländsk bakgrund och de intergenerationella aspekterna 
av den unges val att bli egen företagare.   

1.2.1. Invandrarföretagandet i ett politiskt och ekonomiskt 
sammanhang 
Invandrarföretagandet ökade kraftigt under det politiska och ekonomiska läget 
i Sverige under 1990-talet. Den svenska välfärdsstaten ställdes inför problem, 
då den ekonomiska krisen tilltog. Det handlade om lägre tillväxt och många 
företagsnedläggningar, som följdes av försämrade villkor på arbetsmarknaden 
(Schierup m.fl., 2006). Vissa forskare (Schierup & Dahlstedt, 2016) pekade på 
att personer med utländsk bakgrund drabbades extra hårt av krisen, i form av 
hög arbetslöshet och höga bidragsnivåer.13 

Schierup & Dahlstedt (2016) beskriver vidare att krisen utmanade den 
svenska välfärdsstaten och den fick inslag av en mer nyliberal inriktning, 
inspirerad av en s.k. ”workfare regime”. Det innebar att den ekonomiska 
politiken lyftes fram i blickfånget framför den sociala, och den ekonomiska 
tillväxten betraktades som den främsta nyckeln till social inkludering. En 
snävare och mer marknadsorienterad politik synliggjordes, där medborgaren 
främst ska inkluderas i samhället genom arbete eller via eget företagande. 
Denna politik präglar även utvecklingen under 2000-talets första decennier 
(Schierup & Dahlstedt, 2016). I den ”nya” arbetsmarknadspolitiken framträder 
ett slags entreprenör – en företagare, som förutsätts skapa sin egen vision och 
sina egna livschanser in i arbetslivet (Junestav, 2004; Dahlstedt, 2009; 
Schierup & Dahlstedt, 2016). Nordlund (2001) beskriver det som att det sena 
1900-talets synsätt och agerande kring invandrarföretagandet delvis fungerar 
som en modern anpassning till ”arbetslinjen”.14  

Vidare handlar den ”nya” arbetspolitiken om att aktivering och fokus på 
individens eget ansvar för sin sociala och ekonomiska situation, har blivit 
alltmer framträdande (Panican & Ulmestig, 2017). Dahlstedt (2009) beskriver 
hur denna aktivering, där individen förväntas sköta sin egen integrering på 
arbetsmarknaden, lyfts fram inom flera olika politikområden: arbetsmarknads-
, utbildnings- och integrationspolitik. En bild av ständig aktivering och 
skapande av ”den ansvariga medborgaren” i politiken blir central, där 
individen är ansvarig för att staka ut sin egen yrkesbana och inte vara 
samhället till last. Rose (1999) beskriver vidare att individer inte bara är fria 
att välja, utan också tvungna att vara fria, självständiga och leva i enlighet med 
det fria valets princip. Entreprenörskapet upphöjs här som ideal, där individen 
                                                        
13 Även i dag har personer i Sverige med utländsk bakgrund högre arbetslöshet än personer med svensk 
bakgrund (Klinthäll m.fl., 2016). 
14 En arbetslinje som utformades i anslutning till den svenska modellens framväxt i slutet av 1930-talet. 
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förväntas optimera sina val, sin duglighet i konkurrensen på marknaden, dvs. 
bli ett slags entreprenöriellt subjekt (Ong, 2006). För att återknyta till andra 
generationens unga företagare kan frågan ställas, vilket slags frihet och vilka 
livschanser upplever de unga att de får som egna företagare? 

Även invandrarpolitiken i Sverige påverkades av krisen på 1990-talet.15 
Den förändrades i linje med den övriga utvecklingen – från ett ”socialt 
omhändertagande” till en mer ekonomisk ”nyliberal” inriktning där egen 
försörjning, tillväxt och resursutnyttjande stod i fokus (SOU 1999:49; 
Schierup m.fl., 2006). Det privata näringslivet betraktas även här som den 
främsta arena där jobb och tillväxt skapas. Invandrare förväntas här att agera 
som entreprenörer i ett alltmer marknadsstyrt samhälle, en utveckling som 
även följt med in på 2000-talet (Schierup & Dahlstedt, 2016). 

Ovanstående satsning på invandrarföretagandet som ett slags 
integrationsstrategi, kan kopplas till en mer övergripande policy 
(entreprenörialism) där småföretagandet sätts i centrum för den politiska 
debatten om sysselsättning, tillväxt och integration (Armstrong, 2005; Rath & 
Swagerman, 2015). Det synliggörs på så vis en gemensam politisk diskurs, där 
företagandet förväntas lösa invandrares arbetslöshet och bidra till deras 
allmänna integration i samhället (Slavnic, 2013; Klinthäll m.fl., 2016). Dessa 
förhoppningar uttrycks tydligt i bilagan till den invandrarpolitiska kommitténs 
slutbetänkande ”På väg mot egenföretagande” (SOU 1996:55:8-9) som skriver 
så här:  
 

Småföretagandet svarar för en ansenlig del av arbetstillfällena 
som skapats under senare år i Sverige. Invandrarföretagande 
antas ha stora möjligheter att skapa ytterligare jobb de närmaste 
åren och ha stor betydelse för att få ner arbetslösheten bland 
invandrare och därmed återskapa balans i den svenska 
ekonomin. 

 
Det framkommer att det inte bara finns förhoppningar om att 
invandrarföretagandet kan bidra till att skapa arbetstillfällen, utan också till att 
få ner kostnaderna för välfärden. Två centrala forskare inom 
invandrarföretagsforskningen (Kloosterman & Rath, 2000, s. 663) formulerar 
det så här: 
 

Satsningarna på invandrarföretagandet är en form av 
socioekonomisk självhjälp, som passar väl med rådande 
policymakares nyliberala syn på vägar att inkludera invandrare 

                                                        
15 Invandrings- och invandrarpolitiken omdefinierades då till en integrationspolitik – en politik för hela 
befolkningen och som utgår från befolkningens faktiska sammansättning och bakgrund (prop. 
1997/98:16). 
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– en billig och lätt lösning för att få ner arbetslösheten bland 
invandrare. 

 
Utifrån denna rådande politiska diskurs har en mängd satsningar gjorts i 
Sverige under 2000-talet för att stimulera småföretagande bland invandrare 
(Engstrand, 2010; Klinthäll m.fl., 2016). Exempelvis fick Tillväxtverket 20 
miljoner kronor om året av regeringen under perioden 2000–2010 för att 
stärka företagandet bland personer med utländsk bakgrund (Engstrand, 2010). 
Under 1990- och 2000-talet har också en rad offentliga utredningar 
genomförts inom invandrarföretagsområdet (SOU 1996:55; SOU 1999:49; 
SOU 2003:17). Dessa utredningar har till stor del fokuserat på 
invandrarföretagarens villkor, och på att identifiera och undanröja hinder för 
invandrarföretagarens tillväxt. Så här uttrycks detta exempelvis i proposition 
2006/07:100:  

 
…att den tillväxtpotential som dessa småföretag troligen besitter 
inte till fullo tas tillvara. 
 

Här framträder återigen den politiska diskursen, som sätter stor tilltro till 
invandrarföretagens tillväxtpotential och expansion. Denna tilltro kommer 
ännu tydligare till uttryck – som policy, men även forskningsmässigt vad det 
gäller andra generationen ungas möjligheter. Detta eftersom de antas ta sig 
från de typiska invandrarföretagsbranscherna till mer expansiva och 
tillväxtorienterade branscher (Klinthäll m.fl., 2016). 

1.2.2. Invandrarföretagandet i ett svenskt 
forskningssammanhang 
Generellt är forskningen om invandrarföretagande i Sverige ett relativt nytt 
och outvecklat forskningsområde, och de första publikationerna kom inte 
förrän på 1990-talet. Det var ingen slump att publikationerna kom just då, 
eftersom det var då som invandrarföretagandet började uppmärksammas och 
betonas inom flera olika politikområden. Forskningen har både under 1990-
talet och även under 2000-talets början varit relativt policystyrd till sin 
karaktär (Slavnic, 2004, 2008, 2010, 2013; Hultman, 2013).16 Därför har 
forskningsfrågorna mer formulerats utifrån de politiska intentionerna än den 
teoretiska utvecklingen inom invandrarföretagsforskningen (Slavnic, 2013). 
Utgångspunkten i forskningen har varit att invandrarföretagandet är något 
positivt som ska främjas. Den initiala forskningen inriktades på att identifiera 
”hindren” och stimulera snarare än att förstå och förklara företeelsen 
(Engstrand, 2010). En konsekvens av detta menar jag är att 
invandrarföretagandets specifika branschkoncentration till de lägre segmenten 
                                                        
16 Tillväxtverket, tidigare Nutek, har till stor del stått för flertalet av de ekonomiska satsningarna och 
har på så vis påverkat kunskapsproduktionen. 
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till viss del har underbetonats. Detta gäller särskilt forskningen om andra 
generationens unga företagare, där de främst antas göra språngbrädor in i 
arbetslivet (Hatzigeourgiou, 2010a, 2010b; Klinthäll m.fl., 2016). 

Även om forskningen till stor del karaktäriserats av fältets etablering och 
legitimering, så har forskningen under 2000-talet blivit något mer kritisk och 
flera fristående och oberoende akademiska texter har publicerats (Slavnic, 
2010, 2013; Klinthäll m.fl., 2016).17 Dock har forskningen även på 2000-talet 
fortsatt att vara kartläggande kvantitativa studier som fångar 
invandrarföretagandets karaktär, exempelvis omfång, nationalitet och 
branschtillhörighet. Men det finns ännu inte några kartläggande studier om hur 
det specifikt ser ut för andra generationens unga företagare (Klinthäll & 
Urban, 2010a, 2014; Klinthäll m.fl., 2016). Utifrån de generella empiriska 
resultaten kan man dock konstatera att det är vanligare bland utrikesfödda att 
driva eget företag än bland svenskfödda (Klinthäll & Urban, 2010a).18 Särskilt 
vanligt är invandrarföretagandet i storstadsregionerna och bland personer med 
utomeuropeisk bakgrund, i synnerhet från Mellanöstern.19 Att personer med 
utomeuropeisk bakgrund är särskilt företagsbenägna gäller både för första och 
andra generationens invandrarföretagare (Klinthäll m.fl., 2014). I linje med 
den internationella forskningen (Kloosterman, 2010) visar även den svenska 
att invandrarföretagarna främst ”släpps in” inom de lägre branschsegmenten, – 
i s.k. ”low-entry-markets” eller levebrödsföretagande, där det är svårt att 
överleva och få någon egentlig förtjänst. I jämförelse med ”svenska” 
företagare är invandrarföretagare överrepresenterade i handels- och 
servicebranscher, såsom restaurang, kiosk, taxi, frisör, affär osv. (Najib, 1999, 
2005; Klinthäll & Urban, 2010a; Klinthäll m.fl., 2016). 

Den svenska och europeiska forskningen förklarar främst 
invandrarföretagandet utifrån ett strukturellt perspektiv. Svårigheterna på den 
reguljära arbetsmarknaden, såsom arbetslöshet och diskriminering, lyfts fram 
som den centrala drivkraften till varför invandrare startar eget företag 
(Andersson & Hammarstedt, 2011a). 

De strukturella omständigheterna tycks inte bara påverka 
ingångarna/motiven till företagandet, utan även villkoren och hur företagandet 
blir på lite längre sikt. Trots höga förväntningar på vad invandrarföretagandet 
kan bidra med, pekar forskningsresultaten på att företagandet inte tycks leda 
till någon bättre ekonomisk situation. I själva verket får invandrarföretagarna 
det sämre ekonomiskt i förhållande till invandrare med reguljär anställning 

                                                        
17 Sedan början av 2000-talet har sex avhandlingar om invandrarföretagandet publicerats inom olika 
akademiska ämnen (Klinthäll m.fl., 2016). Men ännu inte någon i ämnet socialt arbete, där denna 
avhandling är den första. 
18 Dock har skillnaden utjämnats något visar bearbetningar av statistiken år 2012 – detta gäller då 
enskild firma (Klinthäll m.fl., 2016). 
19 Andersson & Hammarstedt (2011a) visar också att andelen företagare från Mellanöstern ökade 
kraftigt under perioden 1993–2007. Personer från Libanon, Syrien, Turkiet, Irak och Iran är särskilt 
företagsbenägna. 
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(Hjerm, 2001, 2004). Invandrarföretagarna har också betydligt lägre inkomster 
än ”svenska” småföretagare (Andersson & Wadensjö, 2004b; Andersson 
2006; Andersson Joona, 2010, 2011).20 Exempelvis har invandrarföretagare 
från Mellanöstern, vilka också är de mest företagsbenägna, 40–45 % lägre 
inkomster i jämförelse med svenska småföretagare (oavsett bransch) 
(Andersson, 2006).21 Däremot är kunskapen som nämnts mer begränsad om 
hur det specifikt ser ut för andra generationens unga företagare, men oftast 
antas de få bättre ekonomiska villkor och positioner än första generationens 
invandrarföretagare (Klinthäll m.fl., 2016). Men det finns också initiala studier 
som pekar på det motsatta – att andra generationens unga, särskilt med 
utomeuropeiska föräldrar, inte får det bättre än sina föräldrar/sin släkt eller i 
förhållande till företagare med svensk bakgrund (Efendic m.fl., 2015). 
 

1.2.3. Påverkan av föräldrar och släkt på ungas företagande 
Den tidigare invandrarföretagsforskningen har till viss del präglats av ett 
antingen/eller-perspektiv – där företagandet antingen förklaras utifrån ett 
strukturellt/kulturellt (grupp) eller ett individuellt perspektiv (Slavnic, 2013). 
Jag menar att det saknas ett mer utvecklat intergenerationellt perspektiv, för 
att specifikt förstå andra generationen ungas val av företagandet. Det handlar 
om ett perspektiv som hamnar mellan de tidigare kulturella 
gruppförklaringarna (etniska nätverk) och de individuella förklaringarna.22 Ett 
intergenerationellt perspektiv som specifikt fångar vilken betydelse 
föräldrarnas och släktens position (med visst kapitalinnehav) får för den unge 
individens val att bli egen företagare. 

I likhet med vad som gäller inom det generella kunskapsläget är de flesta 
studier om andra generationens unga företagare också kvantitativa. Studierna 
visar att sannolikheten att bli egen företagare ökar kraftigt både bland infödda 
”svenskar” och bland invandrare när föräldrarna varit egna företagare 
(Klinthäll & Urban, 2014). Vidare visar studierna att det oftast är faderns 
företagande som överförs till den yngre generationen, och att denna påverkan 
är ännu större ju yngre företagaren är (Hammarstedt, 2001b; Andersson, 2009; 
Andersson & Hammarstedt, 2010). Den intergenerationella kopplingen mellan 
flera generationers företagande, alltså mellan andra och tredje generationen, är 
dock starkare bland invandrare än bland infödda ”svenskar” (Andersson & 

                                                        
20 Skillnaden i inkomst mellan egenföretagarna är också väsentligt större än motsvarande skillnad 
bland anställda (Andersson Joona, 2011). 
21 Hammarstedt (2004) visar också att högutbildade invandrarföretagare tjänar ungefär lika mycket som 
mindre utbildade landsmän. Medan högutbildade infödda tjänar betydligt mer än lågutbildade infödda 
småföretagare. 
22 Forskningen är dock än så länge begränsad och perspektiven är inte renodlade utan flyter till viss del 
in i varandra. Men det intergenerationella perspektivet fokuserar inte främst på gruppen eller ”det 
etniska” (det kulturella) och inte heller på individens specifika egenskaper (det individuella). 
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Hammarstedt, 2010; Andersson, 2009; Aldén, 2014).23 Sannolikheten att bli 
företagare varierar dock mellan olika etniska grupper och som nämnts är 
företagandet särskilt frekvent bland andra generationens unga med 
utomeuropeisk bakgrund och särskilt från Mellanöstern (Andersson, 2009). 
Särskilt hög företagsbenägenhet har andra generationens unga från Turkiet, 
Libanon och Syrien och de flesta unga i avhandlingen har också sitt ursprung i 
dessa länder. Klinthäll och Urban (2014) visar också att andra generationens 
unga, och särskilt unga med turkisk bakgrund, i hög grad anställs i sina 
föräldrars eller sin släkts företag. De menar vidare att personer med turkisk 
bakgrund tycks bygga upp starka egna sociala nätverk, som bidrar till att de 
unga tidigt träder in i arbetslivet som egna företagare. 

De flesta studierna om andra generationens unga företagare har alltså 
handlat om att en företagstradition förs över mellan generationerna, men inte 
om hur eller om en mer fördjupad intergenerationell förståelse. I likhet med 
den tidigare beskrivna bilden av andra generationen ungas val av företagande 
tolkas valen i de kvalitativa studierna (Kontos, 2003; Kontos & Apitzsch, 
2003) främst utifrån en individuell förklaring och där valen starkt kopplas till 
individens egna drivkrafter och egenskaper. 24  Även om de kvalitativa 
studierna inte direkt fokuserar på det intergenerationella, framkommer det 
dock hur vissa kapital och livs- och erfarenhetsmönster tycks föras över 
mellan generationerna. 

I likhet med de kvantitativa studierna framkommer det i de kvalitativa hur 
andra generationens unga företagare ofta växer upp med en stark 
företagartradition i sin närmaste omgivning – antingen bland föräldrarna eller 
inom den närmaste släkten (Apitzsch, 2005; Lundqvist, 2006a, 2006b). Ett 
centralt erfarenhetsmönster är hur de unga tidigt hjälper till i föräldrarnas eller 
i släktens företag. Valet av företagande formuleras av de unga som självklara 
och naturliga val. Genom föräldrarnas eller släktens företagande förmedlas 
attityder och erfarenheter kopplade till ett slags livsmönster som egna 
företagare, där ett starkt självständighetsideal står i förgrunden (Hultman, 
2013). Lundqvist (2006a, 2006b) visar dock att vissa unga som också är 
uppvuxna med en stark företagstradition upplever valet av företagandet som 
mer tvingande. Detta eftersom de endast får tillgång till nätverk som begränsar 
dem till vissa specifika ”invandrarbranscher”, där deras föräldrar och släkt är 
eller har varit verksamma. Det tycks på så vis främst vara nätverk inom de 
typiska ”invandrarföretagsbranscherna” som förs över och finns tillgängliga 
för de unga när de träder in i arbetslivet och gör sitt val att bli egen företagare. 

Utifrån den tidigare forskningen tydliggörs hur ett starkt företagskapital 
ofta förs över mellan generationerna, men hur ser det egentligen ut med 
utbildningskapitalet? Den mer ”gängse” bilden av den invandrade 

                                                        
23 Hammarstedt & Shukur (2009) pekar även på hur hemländernas företagstradition påverkar 
företagsbeslutet bland invandrare med hög företagsbenägenhet i Sverige. 
24 Se vidare kapitel 2, s. 27–29. 
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civilingenjören som blir pizzabagare bekräftas även i den s.k. ”mainstream”-
forskningen om invandrarföretagaren, som lyfter fram starka samband mellan 
hög utbildning och valet att bli egen företagare (Najib, 1999; Klinthäll m.fl., 
2016). 25  Ett samband som också antas vara ännu starkare bland andra 
generationens företagare än bland första generationens invandrarföretagare 
(Jones m.fl., 2012; Baycan m.fl., 2012; Beckers & Blumberg, 2013). Den 
tidigare forskningen lutar sig på så vis mot relativt starka humankapitalteorier, 
där utbildningskapitalet tas för givet och till stor del förklarar valet att bli egen 
företagare (Najib, 2005; Klinthäll m.fl., 2016 etc.).26 Men i några kvalitativa 
studier som fokuserar på andra generationens unga företagare antyds det 
motsatta – att en avsaknad på utbildning driver på och leder fram till 
företagandet (Kontos, 2003; Apitzsch, 2003, 2005). Jag menar att 
utbildningskapitalet inte riktigt problematiserats i den tidigare forskningen, 
utan det starka utbildningskapitalet tas ofta för givet. Detta trots att statistiken 
antyder att andra generationens unga med utländsk bakgrund tycks vara 
mindre utbildade än unga med svensk bakgrund (Lundqvist, 2006).27 Generellt 
visar också studier att andra generationens unga, särskilt med utomeuropeisk 
bakgrund, både i Europa och i Sverige i allt större utsträckning ”hoppar av” 
gymnasiet (drop-outs) (Olofsson, 2005, 2008, 2012; Behtoui, 2018, 2019). I 
nedanstående figur visas hur andra generationens unga företagare28 tycks ha 
en lägre utbildningsnivå, både i förhållande till första generationens företagare 
med utländsk bakgrund och i förhållande till ”svenska” företagare (Urban, 
2016).29 

                                                        
25 Första generationens företagare med utländsk bakgrund är i genomsnitt högre utbildade jämfört med 
svenskfödda företagare (Klinthäll m.fl., 2016). 
26 Se vidare kapitel 2, s. 25–26 och 29. 
27 Statistik från databasen STATIV (2006) visar att en större andel unga (18–30 år) med utländsk 
bakgrund (här ingår andra generationens unga) endast har förgymnasial utbildning i jämförelse med 
unga företagare med svensk bakgrund. Se vidare uppgifter i figur 1, s. 16. 
28 När jag använder ”andra generationens företagare” i figuren betyder det inte nödvändigtvis att 
föräldrarna också har varit företagare, men de har två utlandsfödda föräldrar. 
29 Jag vill dock påpeka att det finns vissa begränsningar i denna statistik, som är hämtad från ett 
opublicerat arbetsmaterial. Det handlar främst om att åldern inte är kontrollerad. Ålderskompositionen 
skiljer sig förmodligen åt hos andra generationens företagare med utländsk bakgrund (med två 
invandrade föräldrar), som förmodligen är yngre i förhållande till totalbefolkningen. Men jag har ändå 
valt att använda detta material eftersom det saknas publikationer på området. 
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Figur 1. Företagares utbildningsnivå utifrån ursprung (Databasen LISA 2012)30 

Apitzsch (2005) studie visar också hur ett svagt utbildningskapital tycks föras 
över från invandrade företagande föräldrar till deras barn. Apitzsch tes är att 
utbildningskapitalet inte riktigt prioriteras och får stå tillbaka för företagandet 
(ekonomiskt kapital), eftersom invandrarföretagandet i sig är så pass krävande. 
Detta tycks också vara ”gender”-specifikt, och det är framför allt männen som 
tidigt dras in i företagandet och fjärmas på så vis från studierna (Delcroix, 
2001). Valet att bli egen företagare blir här ett alternativ eller ett slags 
skyddsnät, som finns nära till hands när de unga inte fortsätter sina studier 
(Eyrumlu, 1992; Goldstein-Kyaga, 1999; Lundqvist, 2006a, 2006b). Eyrumlu 
(1992) menar vidare att unga med invandrar- och arbetarbakgrund på grund av 
den första generationens negativa erfarenheter drar den logiska slutsatsen att 
utbildning och strävan efter en professionell karriär i alla fall inte lönar sig. 
Om man tar hänsyn till den överföring som sker mellan generationerna blir 
livsvalen också mer begripliga. 

Men det finns också kvalitativa studier som synliggör invandrarföretagare 
som får med sig en position med ett starkt utbildningskapital, men som 
däremot saknar ett företagskapital. Det rör sig om Khosravis (1999, 2001) 
studier, som handlar om välutbildade medelklassiranier med en 
tjänstemannabakgrund i sina hemländer. Khosravi visar dock hur dessa 
personer inte hamnar i företagandet utifrån sitt starka utbildningskapital31, 
                                                        
30 LISA är en longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier vid 
Statistiska centralbyrån. 
31 Såsom det skulle ha tolkats utifrån den ovannämnda ”mainstream”-forskningen, där ett starkt 
utbildningskapital tas för givet och kopplas samman med invandrarens val att bli egen företagare 
(Light, 1999; Klinthäll m.fl., 2016). 
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utan snarare utifrån starka strukturella motiv. Även om Khosravis studier 
(1999, 2001) handlar om första generationens invandrarföretagare, är det en av 
de få studier som belyser vad valet att bli egen företagare kan innebära på lite 
längre sikt. På så vis lyfter Khosravis studier fram resultat som kan kopplas till 
möjliga företagsbanor eller -mönster in i arbetslivet som egen företagare. Han 
visar hur dessa personer som saknar företagskapital inte trivs i sin 
företagsbana och tappar status, och tycks inte heller bli så långlivade som egna 
företagare. I jämförelse med ovanstående resultat finns det studier som visar 
att unga som däremot har ett starkare företagskapital tycks bli mer långvariga 
som egna företagare. För dessa unga blir företagandet mer ett slags 
livsmönster eller livsstil, som bidrar till att de utvecklar mer långsiktiga 
företagsbanor in i arbetslivet (Hultman, 2013; Bird & Wennberg, 2016). 

Ytterligare ett livsmönster som framkommer i de kvalitativa studierna är 
hur en känsla av utanförskap förs över mellan generationerna och blir ett 
motiv och en drivkraft för andra generationen ungas val att bli egna företagare 
(Apitzsch, 2003; Abada m.fl., 2014). Detta resultat visar även hur strukturella 
faktorer kan införlivas och bli en del av de ungas sociala position och 
upplevda handlingsutrymme, som de agerar utifrån när de träder in i 
arbetslivet som egna företagare. De unga beskriver hur de agerar utifrån ett 
begränsat handlingsutrymme, och att erfarenheter av rasism och 
diskriminering driver på deras företagsbeslut (Apitzsch, 2003, 2005). Dessa 
upplevelser av att ”inte riktigt bli insläppt” i samhället växlas om till ett slags 
drivkraft att starta eget företag – ett sätt att reparera och visa sitt personliga 
värde enligt Kupferberg (2003). Man skulle kunna tolka det som att de unga 
utvecklar ett slags motståndsstrategi till ett samhälle, en struktur som ”inte 
riktigt släpper in”. 

I detta inledande kapitel har avhandlingens syfte och problemområde 
”ringats in”. Invandrarföretagandet har placerats in i ett svenskt sammanhang: 
först i ett politiskt och ekonomiskt sammanhang, därefter i ett svenskt 
empiriskt sammanhang. Särskilt utrymme har getts till studier om andra 
generationens unga med utländsk bakgrund, och de intergenerationella 
aspekterna av ungas val att bli egen företagare. I följande kapitel fortsätter jag 
att redogöra för den tidigare forskningen, men då utifrån ett bredare 
internationellt och teoretiskt perspektiv på invandrarföretagandet. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OM 
INVANDRARFÖRETAGANDE 

I kommande kunskapsöversiktskapitel är fokus alltså på de internationella och 
teoretiska perspektiven inom invandrarföretagsforskningen. Forsknings- 
området är brett och jag gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan lyfter 
fram de mer generella aspekterna inom området. Det är betydelsefullt med en 
bred och teoretisk kunskapsöversikt, eftersom den svenska forskningen varit 
relativt policystyrd och delvis saknat en koppling till den internationella 
teoretiska utvecklingen inom ämnet. Bredden är också viktig, eftersom 
avhandlingen är den första om invandrarföretagande inom ämnet socialt 
arbete. 

I kapitlet redogörs för olika teorier och perspektiv som ger en förståelse av 
varför invandrare startar eget företag, och i mitt fall handlar det specifikt om 
att förstå hur det kommer sig att andra generationens unga invandrare väljer 
att starta eget företag. I det första avsnittet introduceras kort den 
internationella kunskapsutvecklingen över tid. Därefter fördjupas kunskaps- 
översikten i två avsnitt. Först presenteras en mer övergripande del som sätter 
in invandrarföretagandet i ett strukturellt sammanhang. Perspektiven ger en 
bakgrund till att förstå de strukturella villkor som de unga agerar utifrån när de 
träder in i arbetslivet som egna företagare. Därefter presenteras de mer grupp- 
och individorienterade perspektiven, som närmare knyter an till avhandlingens 
inriktning. Dock menar jag att samtliga perspektiv kan kopplas till och ha 
relevans för att förstå de ungas val att bli egen företagare, eftersom valen är 
inbäddade både i ett strukturellt sammanhang och i ett grupp- och 
individsammanhang. 

2.1. Den internationella utvecklingen av olika 
teorier och perspektiv om invandrarföretagandet 
Nedan beskrivs i korthet den internationella kunskapsutvecklingen över tid. 
Ursprungligen utvecklades forskningen om invandrarföretagande i USA i 
början på 1970-talet. När invandrarföretagandet sedan ökade i Europa 
utvecklades forskningen främst i Storbritannien och i Nederländerna. 
Forskningen om invandrarföretagande kännetecknas av att vara 
tvärvetenskaplig inom ämnen som sociologi, etniska studier, nationalekonomi 
och kulturgeografi (Kloosterman, 2010). Eftersom forskningen bedrivs inom 
flera discipliner utifrån olika teorier och forskningsmetoder, är en samlad 
kunskap om invandrarföretagandet inte helt lättillgänglig. 
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På 1970-talet i USA baserades kunskapen om invandrarföretagandet främst 
på kulturella gruppförklaringar (Light, 1972; Bonacich, 1973; Light, 1999, 
2000). Forskare pekade på att vissa etniska grupper var mer benägna att starta 
eget företag än andra, och detta på grund av kulturella faktorer. De kulturella 
förklaringarna har varit särskilt framträdande inom den s.k. ”middleman 
minority”-teorin, och teorier om etniska enklaver. Teorin om ”middleman 
minority” visar hur vissa etniska grupper ökar solidariteten inom gruppen på 
grund av diskriminering och andra svårigheter de möter i samhället, vilket 
driver på deras företagande. Den ömsesidiga tillit och lojalitet som uppstår 
resulterar i en mer effektiv resursanvändning inom den etniska gruppen 
(Bonacich, 1973). Etnisk enklavekonomi är ett kluster av affärsföretag 
lokaliserat till ett specifikt område, där anställda och ägare har samma etniska 
bakgrund, exempelvis Chinatown i New York (Light & Gold, 2000). Studier 
visar dock att etniska enklaver inte tycks vara representerade på samma sätt i 
Sverige som i USA (Andersson, 2001; Klinthäll m.fl., 2016).  

I mitten av 1980-talet utvecklades fältet under stark påverkan av 
”embeddedness”-konceptet (inbäddnings-). Denna utveckling kom delvis som 
en sociologisk reaktion på att perspektiven inom den neoklassiska ekonomin 
inte beaktade sociala relationers betydelse för företagandet. Den neoklassiska 
uppfattningen ansågs vara alldeles för enkel – alltså att det enda som driver 
ekonomiska aktörer är rationell beräkning av vinst. Granovetter (1985) menar 
i stället att den ekonomiska handlingen i likhet med den sociala är inbäddade i 
nätverk med personliga relationer mellan olika aktörer. En central upptäckt 
inom fältet är just den starka betydelsen som sociala nätverk (socialt kapital) 
kan ha för invandrarföretagaren (Portes & Sensenbrenner, 1993; Waldinger, 
1996).  

De ovannämnda mer sociokulturella förklaringarna har dock kritiserats och 
på 1990-talet publicerade de amerikanska forskarna Waldinger m.fl. (1990) 
boken ”Ethnic Entrepreneurs”, som många forskare har inspirerats av. 
Waldinger m.fl. (1990) argumenterar för en interaktiv modell som inte bara tar 
hänsyn till sociokulturella faktorer utan också till strukturella faktorers 
(ekonomiska och institutionella) betydelse, för att förstå varför invandrare 
startar eget företag. De skiljer på s.k. möjlighetsstrukturer och 
gruppegenskaper. Waldinger m.fl. (1990) menar att grupper bara kan arbeta 
med de resurser som görs tillgängliga i deras miljö – s.k. möjlighetsstrukturer. 
Det handlar främst om olika marknadsförutsättningar (en etnisk och öppen 
marknad), men också om lediga företagsbranscher, konkurrens och statlig 
politik. Den initiala marknaden för invandrare är ofta den etniska marknaden i 
form av etniska produkter, exempelvis mat, tidningar etc. Den etniska 
marknaden är dock starkt begränsad, och för att överleva behöver 
invandrarföretagaren även på längre sikt rikta sig till majoritetsbefolkningen. 
Den andra möjligheten är den öppna marknaden, och det handlar ofta om 
marknader/nischer som har övergetts av majoritetsbefolkningen, exempelvis 
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närbutiker, kiosker, restauranger, hantverksbranscher etc. Dessa kallas för 
”low-entry-markets” och karaktäriseras av låga inträdeströsklar vad gäller 
kapital och förkvalifikationer. Företagen är ofta små, präglas av hård 
konkurrens och kräver många arbetstimmar – en strategi för självexploatering 
är central för att överleva inom detta branschsegment. Slutligen beror 
möjligheten att kunna starta eget företag också på den statliga politiken.32  

Vidare menar Waldinger m.fl. (1990) att möjlighetsstrukturen bara kan 
förklara den mer bakomliggande dynamiken till varför invandrare startar 
företag, men inte hur det kommer sig att vissa etniska grupper är mer 
företagsbenägna än andra. Detta kan i stället förklaras utifrån olika etniska 
gruppers egenskaper.33 Det handlar om vilka kunskaper och erfarenheter som 
invandrarna får med sig från sina hemländer – alltså olika former av 
humankapital och ekonomiskt kapital. Det handlar dessutom om olika 
gruppers förmåga att mobilisera etniska sociala nätverk i form av kapital och 
billig arbetskraft etc. Även om flera forskare inspirerats och använder sig av 
Waldingers m.fl. (1990) interaktiva modell, finns det också en kritik och 
utveckling av modellen. Exempelvis finns en kritik av att de institutionella och 
politiska faktorerna inte får tillräckligt med utrymme i modellen (Rath, 2000, 
2002). 

Kritiken kommer från den europeiska forskningen som till skillnad från den 
amerikanska haft ett större intresse av att utveckla förståelsen av de 
institutionella och politiska förhållandena, dvs. hur de strukturella 
förhållandena i värdlandet påverkar invandrare att starta eget företag. 
Nederländarna Kloosterman & Raths (2000, 2001, 2003, 2010) forskning om 
”mixed embeddedness”, är ett slags vidareutveckling av Waldingers m.fl. 
(1990) ovanstående modell. Kloosterman & Rath (2010) menar vidare att 
invandrarföretagare inte bara är inbäddade i det omedelbara etniska sociala 
nätverket, utan även i mer abstrakt mening inbäddade i olika institutionella 
nätverk. Om invandrarföretagaren både använder sig av sina egna etniska 
nätverk och av majoritetsbefolkningens institutionella nätverk 
(välfärdssystem, regler, marknadsorganisationer etc.) uppstår en s.k. 
dubbelsidig inbäddning (”mixed embeddedness”). Kloosterman & Rath (2010) 
menar att hur väl invandrarföretagaren lyckats bli inbäddad i 
majoritetsbefolkningens institutionella nätverk, har en avgörande betydelse för 
deras möjlighet att göra en social mobilitet uppåt. Jag tolkar det som att det 
exempelvis kan handla om huruvida invandrarföretagaren får tillgång till 
sociala rättigheter, ”svenska” kunder och företagsnätverk osv. 

Vidare menar Kloosterman (2010) att marknaden och det institutionella 
sammanhanget (möjlighetsstrukturen) bestämmer i vilka segment som 

                                                        
32 Exempelvis arbetsmarknads- och migrationspolitik och specifika program som riktar sig till 
invandrarföretag. 
33 Även om egenskaper till viss del kan uppfattas som ett missvisande begrepp, väljer Waldinger m.fl. 
(1990) att använda just detta begrepp. 



21 

öppningarna till företagandet sker, och här möts invandrare och infödda av 
olika öppningar. Öppningarna för invandrarföretagaren sker i USA, liksom 
inom de högt reglerade välfärdsstaterna i Europa, främst inom de lägre 
segmenten (branscherna) i möjlighetsstrukturen. Som redan berörts handlar 
det om branscher som kännetecknas av låga inträdeskrav, en övermättnad, 
informella inslag och låga löner.  

Under 2000-talet vänder debatten igen till att antingen fokusera på det 
strukturella eller på invandrarna själva, och ytterligare två perspektiv 
utvecklas (Rath, 2002). Det ena perspektivet (det strukturella) fokuserar på 
vilka effekter som de aktuella strukturella förändringarna på arbetsmarknaden 
i västvärlden får på invandrarföretagandet. Några engelsmän (Barrett m.fl., 
2003; Jones m.fl., 2014) lyfter här fram de negativa effekter som invandrares 
begränsade möjligheter på arbetsmarknaden (diskriminering, arbetslöshet – 
s.k. ”blocked mobility”) får, och som tvingar (”push”) invandrare att starta 
eget företag.34 Medan Sassen (2001) snarare tolkar det som att de aktuella 
strukturella omständigheterna skapar möjligheter (mer ”pulled”) för 
invandrare, som annars skulle ha svårt att få arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden.35  

Det andra perspektivet (grupp) fokuserar mer på invandrarföretagarna 
själva, och på betydelsen av deras kapital och resurser för företagandet (Light, 
1999; Light & Gold, 2000). Forskarna lyfter fram hur invandrarföretagarna 
själva, främst som grupp, mobiliserar olika kapital och resurser i sin närmaste 
omgivning.36 Men för att ännu mer belysa ett ”agency”-perspektiv utgår några 
tyska sociologer, Apitzsch & Kontos (2003), från invandrarföretagarna själva 
och deras berättelser. De förespråkar ett individperspektiv, där individens egna 
erfarenheter och egenskaper är utgångspunkten för att förstå, beskriva och 
förklara invandrarföretagandet.37 De menar att den tidigare forskningen alltför 
ensidigt utgått från makroperspektiv (strukturellt) och mesoperspektiv (grupp), 
och att man då riskerar att missa nya oväntade faktorer som endast kan 
observeras på individnivå (Apitzsch, 2003).  

2.2. Invandrarföretagandet ur ett strukturellt 
perspektiv 
Efter att perspektiven har presenterats över tid fördjupas de två sistnämnda 
perspektiven som utvecklats under 2000-talet, först det strukturella 
perspektivet och därefter grupp- och individperspektiven. Jag menar att även 
om avhandlingen handlar om unga individers berättelser om sitt val att bli 
egen företagare är även dessa inbäddade i ett större strukturellt sammanhang. 
                                                        
34 Se vidare s. 24. 
35 Se vidare s. 21–22. 
36 Se vidare beskrivning av perspektivet på s. 24–27. 
37 Se vidare beskrivning av deras perspektiv på s. 27–29. 
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Det strukturella perspektivet38 ger en bakgrund till att förstå vilka motiv och 
villkor som unga företagare har att förhålla sig till när de träder in i arbetslivet 
som egna företagare. Perspektiven bidrar till att förstå vilka motiv, 
branschpositioner och arbetsvillkor som är typiska för invandrarföretagaren. 
Jag börjar med att redogöra för perspektivet som placerar in 
invandrarföretagaren i ett större ekonomiskt sammanhang, och därefter i ett 
mer institutionellt och politiskt sammanhang. Avsnittet avrundas med att 
problematisera frågan om vilken typ av arbete som invandrarföretagandet 
vanligen leder fram till. 

2.2.1. Den ekonomiska inbäddningen 
Sassens (1998, 2001, 2016) perspektiv belyser invandrarföretagarens 
inbäddning i den globala ekonomin. Hon beskriver två sammanlänkade 
processer av globaliseringen i västvärlden som driver på 
invandrarföretagandets framväxt, särskilt i storstäderna. Den första processen 
handlar om utbudssidan – alltså hur den växande migrationen från ”de mindre 
utvecklade” länderna till västvärlden ökar utbudet av potentiella 
invandrarföretagare (Sassen, 2001, 2016). Den andra processen handlar om 
efterfrågan och den möjlighetsstruktur som finns för invandrarföretagaren. En 
möjlighetsstruktur som påverkas av den generella ekonomiska 
omstruktureringen i västvärlden, där sysselsättningen inom den stora 
tillverkningsindustrin har minskat, medan efterfrågan på varor och tjänster 
inom servicesektorn ökar. Flera forskare (Sassen, 2016; Borjas, 2016a, 2016b) 
hävdar att den expanderande servicesektorn är en central förklaring till varför 
så många invandrare startar eget företag. Sassen (2016) menar att den 
ekonomiska omstruktureringen blir en drivkraft och möjlighet (”pull”) för 
invandrare att starta eget företag, vilka annars skulle ha svårt att få arbete på 
den reguljära arbetsmarknaden.   

Sassen (2016) och Borjas (2016b) menar vidare, att ovanstående 
förändringar leder fram till en ”ny” urban jobbhierarki. De internationella 
finansföretagens huvudkontor placeras i storstäderna och gynnar utvecklingen 
av en högkvalitativ servicesektor, samtidigt som efterfrågan på relativt lågt 
kvalificerade serviceaktiviteter ökar. Detta bidrar till en etnisk segmentering 
på arbetsmarknaden, där majoritetsbefolkningen tenderar att koncentreras i 
den högt kvalificerade servicesektorn medan invandrarföretagarna i högre 
grad koncentreras till den lågt kvalificerade servicesektorn. Sassen (2016) och 
Borjas (2016b) menar vidare att den högt kvalificerade servicesektorn driver 
på expansionen av den lågt kvalificerade. Det handlar om efterfrågan hos de 
mer välbeställda på billig service inom städning, restaurang, frisör, barnskötsel 
etc. Man kan säga att många av dessa tjänster som tidigare tillhandahölls inom 
hemmets väggar har ”varufierats”. Sammanfattningsvis visar både Sassen 
                                                        
38 Perspektiv som belyser olika strukturers eller ”fälts” funktionssätt, såsom arbetsmarknaden, 
företagsmarknaden, välfärdsstaten och dess koppling till invandrarföretagandet. 
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(2016) och Borjas (2016) hur invandrarföretagarna till viss del blir objekt för 
en ny social skiktning på den globala urbana arbetsmarknaden.  

2.2.2. Den politiska och institutionella inbäddningen 
Efter att ha redogjort för invandrarföretagarens inbäddning i den globala 
ekonomin fokuserar några nederländska forskare (Kloosterman & Rath, 2000, 
2001, 2003, 2010) mer på invandrarföretagarens inbäddning i det politiska och 
institutionella sammanhanget. Kloosterman (2000, 2010) diskuterar hur 
länders olika välfärdssystem kan skapa olika möjlighetsstrukturer för 
invandrarföretagaren.39 Kloosterman (2010) argumenterar bland annat för att 
de europeiska och amerikanska välfärdsmodellerna kan skapa olika motiv för 
invandrare att starta eget företag. I de europeiska välfärdsstaterna är ”push-
faktorn” betydligt starkare än ”pull-faktorn”, som är mer framträdande i 
USA:s modell. Flera forskare i Europa – Kloosterman (2010) och Jones m.fl. 
(2014) – visar att det finns starka samband mellan invandrares svårigheter på 
arbetsmarknaden (arbetslöshet och diskriminering) och deras val att bli egna 
företagare. Kloosterman (2010) menar att motivet i Europa i högre grad är 
arbetslöshet. Medan motivet i USA, där invandrare lättare får lågbetalda 
arbeten, är starkare kopplat till att få bättre inkomster. Han menar också att 
den amerikanska välfärdsmodellen skapar fler invandrarföretag än den 
europeiska modellen. 

Vidare argumenterar Kloosterman (2010) för att den amerikanska 
välfärdsmodellen skapar ett högt arbetsdeltagande bland invandrare men till 
lägre löner, medan den europeiska modellen i stället genererar hög 
arbetslöshet och bidragstagande bland invandrare. Ett scenario som andra 
forskare kallar en ”transatlantic split”: där USA:s väg kännetecknas av en 
låglönearbetsmarknad, medan den europeiska vägen kännetecknas av hög 
arbetslöshet och bidragstagande. Jag finner i linje med Schierup och Dahlstedt 
(2016) att detta scenario inte är helt tillfredsställande. Jag menar att 
ovanstående två trender till viss del kan vara närvarande samtidigt, men med 
olika dignitet i USA och i Europa. Utvecklingen av de ”nya”, osäkra och 
lågbetalda servicejobben har givetvis kommit betydligt längre i USA, men det 
finns också vissa tendenser i Europa. Utifrån att den ekonomiska 
omstruktureringen40 och ökade krav på flexibilitet är en del av en generell 
utveckling, påverkar det därför hela arbetsmarknaden (Sassen, 2016; Borjas, 
2016). Forskningen visar att invandrarföretagarna inte bara i USA utan även i 
Europa främst verkar inom de osäkra och lågbetalda handels- och 
servicesegmenten (Kloosterman, 2010; Kloosterman & Rath, 2016). 
                                                        
39 Komparativa studier som jämför olika länders välfärdssystem och dess effekter för 
invandrarföretagandet är dock ännu endast initiala. Systematiska komparativa studier saknas och 
försvåras även av att migrationshistorien och de ekonomiska och institutionella villkoren skiljer sig åt 
mellan olika länder (Klinthäll m.fl., 2016). 
40 Den globala omstruktureringen där de lediga industrijobben försvinner och ersätts av mer osäkra och 
lågbetalda arbeten inom servicesektorn (Borjas, 2016). 
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En sekundär arbetsmarknad – arbetsvillkor och sociala rättigheter 
Frågan är dock vilken typ av arbete och villkor som invandrarföretagandet 
vanligen leder fram till? Som berörts tidigare lyfter den europeiska 
forskningen fram att invandrare främst startar eget företag för att stå emot sin 
underordnade ställning i samhället (Jones m.fl., 2000; Barret m.fl., 2003; 
Jones m.fl., 2014). Men forskningen visar också att invandrarföretagandet 
snarare tycks permanenta utanförskapet, genom att ge upphov till en sekundär 
arbetsmarknad (Ram, 1994; Ram & Jones, 2008). Detta går att koppla till 
Castels & Millers (2009) resonemang om hur arbetsmarknaden i västvärlden 
tenderar att delas upp i två segment: en primär och en sekundär 
arbetsmarknad. De menar att inom den primära arbetsmarknaden, där 
majoritetsbefolkningen tenderar att arbeta, är det högre löner, bättre 
arbetsvillkor och befordransmöjligheter. Medan inom den sekundära 
arbetsmarknaden, där invandrare i större utsträckning arbetar, är det lägre 
löner, sämre arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Flera europeiska forskare 
(Kloosterman, 2010; Jones m.fl., 2014; Rath & Swagerman, 2015) betonar att 
invandrarföretagarna utsätts för ett slags självexploatering, vilket innebär att 
deras arbetsvillkor är osäkra: med låga löner, många arbetstimmar, lite 
semester och sämre tillgång till sociala rättigheter.  

Sammanfattningsvis kännetecknas det typiska invandrarföretagandet av ett 
slags ”levebrödsföretagande”, där det är svårt att göra någon egentlig förtjänst 
och avancera socialt (Kloosterman & Rath, 2010). I stort sett bekräftar samtlig 
internationell forskning att invandrarföretagare främst koncentreras till de 
lägre handels- och servicebranscherna i ytterkanten av den urbana ekonomin 
(Rath, 2000, 2002; Jones m.fl., 2014; Rath & Swagerman, 2015, etc.). Det 
finns däremot inte så mycket forskning om hur det specifikt ser ut för andra 
generationens unga företagare med utländsk bakgrund. Men den bild som 
framställs är att de får bättre möjligheter och villkor, och att de branschmässigt 
förflyttar sig uppåt i förhållande till första generationens invandrarföretagare 
(Jones m.fl., 2012; Beckers & Blumberg, 2013). 

2.3. Invandrarföretagandet ur ett grupp- och 
individperspektiv 
Efter att ha redogjort för de strukturella perspektiven, presenteras de grupp- 
och individorienterade perspektiven, som närmare knyter an till avhandlingens 
inriktning. I stället för det strukturella sammanhanget handlar dessa perspektiv 
mer om invandrarföretagarna själva och deras inbäddning i den närmaste 
omgivningen, dvs. i den etniska gruppen och bland släkt och familj. 
Perspektiven bidrar till att förstå vilken betydelse som olika kapital och 
resurser får för ungas val att bli egen företagare. Men inte fullt ut, eftersom 
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perspektiven inte specifikt fokuserar på det intergenerationella41 – alltså på 
kopplingen mellan generationerna och hur olika kapital och resurser överförs 
från föräldrarna/släkten till den enskilda unga individen – utan fokus är mer på 
olika etniska grupper och deras nätverk.42  

2.3.1. Invandrarföretagandet ur ett resursperspektiv (grupp)  
Resursperspektivet inom den tidigare invandrarföretagandeforskningen bidrar 
till att förstå vilken betydelse som olika resurser och kapital har för 
invandrarföretagaren. Men resursperspektivet fokuserar mer på etniska 
grupper än på kopplingen mellan föräldrar/släkt och den enskilde unge 
individen som är i fokus till viss del i avhandlingen. Begreppet resurs används 
ofta synonymt till kapitalbegreppet, vilket även jag gör i avhandlingen.43 Som 
jag redan varit inne på har föreställningarna om resurser inom ekonomins och 
sociologins diskussioner utvecklats successivt, ur ett strikt ekonomiskt 
perspektiv, till att även inkludera sociala och kulturella aspekter. De klassiska 
ekonomerna, ansåg att pengar/kapital var det huvudsakliga kapitalet. Men 
allteftersom utvecklades teorier om flera olika former av kapital. Utifrån de 
neo-klassiska ekonomerna, som Borjas (1990) och Bates (1997), har också 
humankapitalet (utbildning och yrkeserfarenhet) varit en stark förklarande 
faktor till företagandet, vilket till stor del också präglar 
invandrarföretagsforskningen. Bourdieu (2001) utvecklar dock det kulturella 
kapitalet, som är mycket bredare än humankapitalet. Det är ett slags 
kompetens att kommunicera inom samhället och förvärvas genom 
socialisation inom familj och i skolan. Bourdieu (1999) menar att det 
kulturella kapitalet även kan ge finansiella fördelar och innehåller prestige, 
erkännande och tillträde till mer inflytelserika nätverk. Det tydliggörs hur 
kapitalsorterna till viss del flyter in i varandra och även kan både förstärka och 
försvaga varandra. Jag vill här också lyfta fram svårigheterna för andra 
generationen unga företagare med utländsk bakgrund att få tillgång till de mer 
inflytelserika nätverken som i sin tur kan leda till branschpositioner uppåt.  

Som tidigare berörts är en central forskningsupptäckt det sociala kapitalet – 
alltså hur olika sociala nätverk är av vikt för invandrarföretagaren (Portes & 
Sensenbrenner, 1993; Waldinger, 1996; Light & Gold, 2000). Granovetter 
(1985) menar att även om det finns strukturella påverkansfaktorer är aktörerna 
alltid påverkade av det omedelbara, närliggande nätverket. Det handlar om ett 
nätverk som förmedlas genom etniska grupper, släktingar, familjen och som 

                                                        
41 Ett sådant intergenerationellt perspektiv fördjupas och vidareutvecklas i efterföljande Teorikapitel 3 
– se s. 30. 
42 De tidigare perspektiven är främst fokuserade på att jämföra olika etniska gruppers 
företagsbenägenhet och förklarar skillnaderna främst utifrån de etniska nätverken (Light & Gold, 
2000). 
43 Men i resursteorin används resurser mer än kapitalbegreppet, som är avhandlingens mer centrala 
begrepp. Jag använder främst Bourdieus ursprungliga kapitalbegrepp, som utvecklas vidare i 
Teorikapitel 3, s. 31–34. 
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ger tillgång till information, kapital och arbetskraft till en relativt låg kostnad. 
I linje med Light (1999) menar jag att även om det finns en åtskillnad mellan 
de fyra kapitalen (humankapital, ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital) 
flyter kapitalen alltså till viss del in i varandra och påverkar varandra 
ömsesidigt. Det är helheten av ens disposition eller ens s.k. habitus, som är i 
fokus i avhandlingen och som leder fram till olika utbildnings- och yrkesvägar 
in i arbetslivet som egen företagare (Bourdieu, 2001).  

Light (1999) menar i linje med Granovetter (1985) att det inte räcker att 
förstå invandrares val att bli egen företagare enbart utifrån strukturella 
faktorer, utan att det även måste finnas resurser och/eller ett slags benägenhet 
hos personen ifråga att bli egen företagare. För att förstå valet att bli egen 
företagare inspireras Light (1999) till viss del av Bourdieus klassanalys och 
kapitalbegrepp.44 Men Light introducerar även etniska resurser (kapital), och 
skiljer på dessa i förhållande till klassresurserna. Light (1999) framhäver att 
klassresurserna är centrala och driver på företagsbeslutet. Men att vissa 
medlemmar av etniska grupper ibland kompenserar bristen på sådana resurser, 
genom kollektiva gruppansträngningar som genererar resurser av etnisk 
karaktär.45 Light menar att etniska resurser är mer tillgängliga för en hel grupp 
(det etniska kollektivet), och inte bara för en enskild klassmedlem. 
Klassresurser är den enskildes socioekonomiska bakgrund, såsom utbildning, 
yrkeserfarenhet, pengar, värderingar och färdigheter, och som överförs 
intergenerationellt. Light (1999) hävdar att grupper som har en relativt rik 
uppsättning av klassresurser har en ökad benägenhet att bli egna företagare 
och att invandrare som tillhörde över- och medelklassen i sitt hemland 
tenderar att vara överrepresenterade bland gruppen företagare i värdlandet. 
Light lyfter särskilt fram ett starkt samband mellan hög utbildning och 
invandrarföretagandet.  

I linje med Kontos (2003) menar jag att Lights resursteori till stor del utgår 
från de privilegierades företagande, men har svårare att fånga och förstå 
företagandet bland mindre privilegierade grupper. Jag menar att den ökade 
arbetslösheten bland invandrare i Europa har lett till en ”ny” kategori 
företagare som inte har samma starka klassresurser som den ”klassiska” 
entreprenören. Den starka kopplingen mellan välstånd, hög utbildning och 
invandrarföretagande stämmer inte riktigt på den ”nya” kategorin företagare. 
Som nämnts i föregående kapitel har några forskare börjat lyfta fram den 
motsatta kopplingen. Vad det gäller andra generationens unga företagare finns 
en tendens att allt fler unga hoppar av skolan och tidigt ger sig in i 
företagandet (Kontos, 2003; Apitzsch & Kontos, 2003). 

                                                        
44 Kapital är värden, tillgångar och resurser – se vidare Teorikapitel 3, s. 31–34. 
45 Etniska resurser handlar om de möjligheter den etniska grupptillhörigheten åstadkommer, 
exempelvis etnisk solidaritet, gemensam kultur/gemensamt språk och som i sin tur skapar nätverk och 
stöd för invandrarföretagaren. 
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Jag menar vidare att nätverksrelationerna inte heller riktigt problematiseras 
så mycket inom resursteorin, utan det framstår som om alla har samma 
tillgång till nätverken. På så vis tas en stark företagstradition och de etniska 
nätverken för givna. Flera studier visar hur de etniska nätverken, särskilt det 
omedelbara nätverket, dvs. make/maka, främst är en resurs för männen. Det är 
ofta kvinnorna som ställer upp som billig arbetskraft för männen och inte 
tvärtom (Anthias & Mehta, 2003; Apitzsch & Kontos, 2003). Dessa mönster 
tycks även återkomma bland andra generationens unga företagare (Dhaliwal & 
Kangis, 2006).  

2.3.2. Invandrarföretagandet ur ett biografiskt, individuellt 
perspektiv 
Det saknas ett mer fördjupat teoretiskt perspektiv i den tidigare forskningen, 
för att specifikt förstå andra generationens unga med utländsk bakgrund och 
deras val av företagandet. Särskilt saknas perspektiv som fokuserar på hur den 
unge individen själv uppfattar vilken betydelse som föräldrarnas och släktens 
sociala position (med ett visst kapitalinnehav) får för valet att bli egen 
företagare. Ännu mer specifikt vilka olika kapital och erfarenhetsmönster i den 
sociala positionen som överförs, och som i sin tur leder fram till den unge 
individens val att bli egen företagare. Några tyska sociologer (Apitzsch & 
Kontos, 2003; Kontos, 2004) utvecklar dock ett individuellt eller biografiskt 
perspektiv, där vissa aspekter kan kopplas till de intergenerationella 
aspekterna (föräldra- och släktpåverkan) av valet att bli egen företagare. 
Apitzsch (2005) förstår individuella val som inbäddade i en biografisk process 
vad gäller biografisk plan, handling, schema och olika yrkesmönster. Jag 
inspireras av Apitzsch (2005) när hon argumenterar för att individuella val bör 
förstås som en process – något som växer fram utifrån individens 
livserfarenheter över tid och som leder fram till företagandet.46 

Inom det individuella perspektivet utmanar Kontos (2003) de gängse 
resursteorierna (Light, 1999; Light & Gold, 2000), genom att introducera en 
tredje resurs eller kapital vid sidan av de etniska och klassmässiga resurserna 
(kapitalen): ”motivation som egen resurs”. Kontos (2003) menar att 
”motivationen som resurs” kan kompensera för både en avsaknad av 
klassresurser och för de etniska resurserna. Hon menar att andra generationen 
ungas val av företagandet främst baseras på en stark individuell drivkraft och 
”motivation som egen resurs”. Eftersom begreppet ”motivation som resurs” 
står i förgrunden tenderar perspektivet att få en slagsida åt den individuella 
förklaringen. Individen antas göra fria, medvetna och individuella val, främst 
styrda utifrån den egna personen och de individuella egenskaperna. Det 
handlar inte om en motivation som kommer från upplevda problem på 
arbetsmarknaden, utan mer om en ”positiv” och ”viljemässig” motivation 
                                                        
46 Detta fångas metodmässigt genom att de unga främst blickar tillbaka på sina tidigare livserfarenheter 
kopplade till den sociala positionen – se vidare s. 48–49. 
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(Hultman, 2013). Den teoretiska förståelsen fördjupas i begrepp som vilja, 
autonomi, motivation, mod, energi och frihet (Kontos, 2003; Apitzsch, 2003). 
Eftersom valen att bli egen företagare framställs som individuella och ”fria”, 
menar jag att perspektivet delvis skymmer klass- och tvångsaspekterna och de 
mer strukturella omständigheterna. Perspektivet fångar inte heller på djupet de 
mer intergenerationella aspekterna, alltså vilken betydelse som den sociala 
positionen (med ett visst kapitalinnehav) från föräldrarna/släkten får för de 
ungas val att bli egen företagare. 

Detta med motivation kan också kopplas till Bögenholds (2000) modell om 
motivation, där två motsatta sidor lyfts fram. För det första de som har få 
möjligheter till anställning och som mer eller mindre är tvingade (”pushed”) 
till självanställning. Här kan motivationen förstås som ett slags ”icke-
motivation”, då agerandet är en anpassning till exkluderingsmekanismer. 
Viljan att starta företag kan dock finnas, men måste förstås i förhållande till 
individens arbetsmarknadsposition. För det andra de som har möjlighet till en 
reguljär anställning, men som utifrån sin ”fria” vilja och självständighet väljer 
företagandet (”pulled”).  

Lundqvist (2006a, 2006b) inspireras av Bögenholds modell, men hon 
menar att modellen inte fullt ut fångar resultaten utifrån de unga företagarna 
med utländsk bakgrund som ingår i hennes studie. Vid en första anblick skulle 
samtliga unga i hennes studie kunna placeras in under ”tvångsalternativet” 
(”pushed”), eftersom deras val av företagandet föregåtts av arbetslöshet. 
Lundqvist (2006a, 2006b) menar dock att man måste skilja på motiv och 
motivation. Motiv kan ofta härledas till yttre faktorer som orsaker, skäl, 
anledningar, medan motivation kan härledas till inre personliga processer som 
drivkrafter, intresse, lust och vilja. Lundqvist (2006a, 2006b) menar att 
motivationen kan vara lika stor, även om man är tvingad att välja eller aktivt 
själv väljer företagandet. Jag håller här bara delvis med Lundqvist, men det 
viktiga är att motivationen kan ses som en drivkraft sprungen ur olika 
livsprocesser och inte alltid logiskt behöver följa de motiv som styrt individen 
mot företagandet. Som berörts är motiven ofta processuellt betingade och 
växer fram som en resurs på vägen mot företagandet (Apitzsch, 2003, 2005). I 
linje med Apitzsch (2005) menar jag att det handlar om livsprocesser som kan 
gå långt tillbaka i individens liv. De kan vara latenta och gömda aspekter, där 
just familjeorientering är en central resurs som skapar mening för att förstå de 
ungas val av företagandet. Vidare menar jag att det inte är så enkelt att det 
antingen är etniska nätverk (grupp), strukturella faktorer eller en egen 
motivation (individuellt) som leder fram till företagsbeslutet, utan ofta kan det 
vara en kombination av flera olika faktorer. 

Kontos (2003) och Apitzsch (2005) menar att även om invandrarens motiv 
till valet att bli egen företagare kan vara mångfacetterat kan en rad 
livsprocesser härledas till ett behov av ett ”socialt erkännande”. Jag menar att 
sådana processer både kan vara frambringade av de ungas egna och av deras 
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föräldrars/släkts tidigare erfarenheter av att inte känna sig insläppta av 
majoritetssamhället. Erfarenheter som i sin tur införlivas och blir en del av de 
ungas position och handlingsutrymme, som de agerar utifrån när de träder in i 
arbetslivet och gör sitt val av företagande. Samtliga andra generationens unga 
företagare med utländsk bakgrund i Kontos (2003) studie beskriver hur de 
lider av en avsaknad av ett socialt erkännande. Företagsvalet blir ett sätt att få 
ett socialt erkännande och att bli ”sedd” av majoritetssamhället. En känsla av 
att tjäna sitt eget ”levebröd” och stå på egna fötter är av stor betydelse. 
Kupferberg (2003) menar att detta blir extra viktigt i samhällen som 
exkluderar invandrare från arbetsmarknaden och dömer dem till passiva 
bidragstagare. Andra generationens unga företagare i Lundqvists (2006a, 
2006b) studie bekräftar det ovanstående och att motivationen till företagandet 
handlar om att få kontroll över sitt liv, slippa vara beroende av bidrag, känna 
att man svarar inför sig själv och får ett socialt erkännande.  

Som nämnts lyfter den ”gängse” resursteorin fram ett starkt samband 
mellan klassresurser, särskilt ett starkt utbildningskapital, och 
invandrarföretagandet (Light, 1999 etc.). Medan Kontos (2003) i stället visar 
hur frånvaron av klassresurser, särskilt en avbruten utbildningskarriär, kan bli 
basen för en stark motivation till valet att bli egen företagare. Kontos (2003) 
menar att valet av företagandet på så vis fungerar för andra generationens 
unga invandrare som ett funktionellt och likvärdigt alternativ till fortsatta 
studier. 47  Även om utbildningsmöjligheter institutionellt finns tillgängliga 
väljer de unga av olika skäl att avbryta sina studier. Apitzsch (2005) menar att 
invandrade företagande föräldrar kan inverka negativt på sina barns 
möjligheter till fortsatta studier. I linje med Bourdieu (1999) menar Apitzsch 
(2005) att utbildningskapitalet till viss del är en produkt av den 
uppmärksamhet och tid som föräldrarna/släkten ägnar åt sina barns utbildning. 
Hennes tes är att företagande föräldrar inte har tid för eller kanske inte heller 
prioriterar detta, eftersom invandrarföretagandet är så pass krävande. Studier 
antyder också att det finns genusspecifika skillnader och att de kvinnliga 
invandrarföretagarna tycks vara bättre utbildade än sina manliga kolleger 
(Abbasian, 2003; Apitzsch, 2005). 

Sammantaget, bidrar perspektiven från den tidigare forskningen med att 
förstå och sätta ungas val av företagande i ett strukturellt sammanhang och i 
ett grupp- och individsammanhang. Men i den tidigare forskningen saknas ett 
fördjupat teoretiskt intergenerationellt perspektiv (föräldra-/släktpåverkan) – 
ett perspektiv som hamnar mellan de tidigare grupp- och individperspektiven. 
Ett sådant intergenerationellt perspektiv med fokus på vilken betydelse som 
föräldrarnas/släktens sociala position (med ett visst kapitalinnehav) får för 
ungas val att bli egen företagare presenteras i teorikapitel 3 nedan. 

                                                        
47 Lundqvist (2010) visar i sin avhandling att två centrala val framträder bland unga med utländsk 
bakgrund i Sverige när de etablerar sig på arbetsmarknaden, antingen valet av företagandet eller av hög 
utbildning. 
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3. TEORI – ETT 
INTERGENERATIONELLT 
PERSPEKTIV PÅ UNGAS 
FÖRETAGANDE 

Avhandlingen handlar om att förstå hur andra generationens unga med 
utländsk bakgrund utifrån sin sociala position motiverar valen och banorna in i 
arbetslivet som egna företagare. Tidigare forskning visar att det saknas ett 
fördjupat intergenerationellt perspektiv för att specifikt förstå andra 
generationens unga med utländsk bakgrund och deras val av företagandet. Ett 
perspektiv som delvis kan nyansera slagsidorna i de tidigare perspektiven, 
antingen åt den strukturella, kulturella (grupp), eller särskilt åt den 
individuella förklaringen, som är den mest framträdande i forskningen 
specifikt om andra generationen ungas företagare (Kontos, 2003; Beckers & 
Blumberg, 2013). Genom att använda Bourdieu (1999), med utgångspunkt i 
individens sociala position, sätts företagsvalet in i ett större sammanhang, där 
både strukturella och särskilt intergenerationella faktorer beaktas i förståelsen. 
I linje med Bourdieu (1999) menar jag att föräldrarnas/släktens sociala 
position är viktig för att fördjupa förståelsen för de ungas val att bli egen 
företagare. De unga lever med sin position (habitus) och det är något som 
tidigt införlivas och får betydelse för hur de orienterar sig, gör sina val och tar 
sig in i arbetslivet som egna företagare. 

Avhandlingens mest centrala begrepp är social position, kapital och 
företagsbanor. Dessa begrepp kan kopplas till och utvecklas utifrån Bourdieus 
teoriram. Teorikapitlet inleds med att presentera Bourdieus (1999) kapital- och 
habitusbegrepp – begrepp som fördjupar den intergenerationella förståelsen. 
Begreppen bidrar till att analysera vilken betydelse den sociala positionen med 
visst kapitalinnehav får för de ungas val att bli egen företagare. Habitus är 
individens förkroppsligade kapital och begreppet binder samman positionen 
och kapitalen med de ungas tanke- och handlingssätt (Bourdieu, 1999). 
Därefter redogörs för begrepp som främst bidrar till att fördjupa den 
strukturella förståelsen: det sociala fältet och det sociala rummet. Det sociala 
fältet är ett mer avgränsat sammanhang och bidrar till att belysa vilken 
betydelse olika ”fält” (exempelvis arbetsmarknaden) får för ungas val att bli 
egen företagare. Det sociala rummet är samhällsstrukturen i stort, som hjälper 
till med att illustrera positionen och hur de unga uppfattar att de rör sig i sina 
företagsbanor48 i förhållande till sina föräldrars/sin släkts position. Kapitlet 
                                                        
48 Som tidigare nämnts använder jag flera synonyma begrepp till företagsbanor, såsom rörelser, 
förflyttningar och reproduktionsstrategier som egen företagare. 
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avrundas med ett avsnitt om det som jag tar med mig från teorikapitlet, till 
avhandlingens vidare analys av det empiriska materialet.  

3.1. Kapitalbegreppet 
För att fördjupa förståelsen av de intergenerationella aspekterna av 
företagsvalet är kapitalinnehavet, som de unga får med sig från sina föräldrar 
och sin släkt, centralt. I likhet med andra forskare (Light & Gold, 2000) 
inspireras jag av Bourdieus (1986, 2001) kapitalbegrepp. Men i jämförelse 
med de tidigare forskarna använder jag kapitalbegreppet mer avgränsat, och 
kopplat till vilken betydelse kapitalen får för den enskilda unga individens val 
att bli egen företagare. I de tidigare perspektiven har inte den unga individen 
själv varit i fokus, och dennes koppling till föräldrarnas och släktens sociala 
position med ett visst kapitalinnehav. Tidigare forskare, särskilt i USA, har 
i stället fokuserat på etniska grupper (som antingen har varit i landet i flera 
generationer eller är nyanlända) där man bland annat jämfört olika etniska 
gruppers företagsbenägenhet (Light, 1999; Light & Gold, 2000).  

Som beskrivits i föregående kapitel har de tidigare forskarna också 
utvecklat ytterligare kapital/resurser, utöver Bourdieus klassiska 
kapitalbegrepp, såsom ”etniska resurser” (Light, 1999) och ”motivation som 
egen resurs” (Kontos, 2003). Jag väljer dock att inte främst använda mig av 
dessa begrepp, utan lutar mig mer emot Bourdieus (1986, 2001) definitioner 
och ursprungliga kapitalbegrepp (ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital). 
Detta för att undvika att hamna i en förståelse som tenderar att få en slagsida 
åt den kulturella gruppförklaringen (etniska nätverk)49 eller åt den individuella 
förklaringen (”motivation som egen resurs”). I stället ligger fokus på det 
intergenerationella – alltså föräldrarnas och släktens sociala position (med ett 
visst kapitalinnehav) och dess betydelse, vilket jag nödvändigtvis inte sätter 
någon ”etnisk etikett” på. Företagarna själva beskriver inte heller alltid sina 
nätverk i etniska termer, utan mer som ett samarbete mellan syskon, mor- och 
farbröder och bekanta (Pripp, 1998, 2001). 

Kapitalbegreppet är ett av Bourdieus (1986, 2001) mest grundläggande 
begrepp och definieras som värden, tillgångar eller resurser. Dessa kan 
antingen vara symboliska eller av ekonomisk art. Kapital är enligt Bourdieu 
(1999) inte bara något som byts ut i största allmänhet, utan ett kapital är något 
vars värde erkänns och värdesätts på ett specifikt fält. Det måste finnas en 
marknad och en efterfrågan för att ett kapital ska bli ett kapital. Bourdieu 
(2001) skiljer främst mellan tre olika former av kapital: ekonomiskt, kulturellt 
och socialt kapital. Jag menar att samtliga kapital har betydelse för att förstå 

                                                        
49 De kulturella förklaringarna inom invandrarföretagandeforskningen ska inte sammanblandas med 
Bourdieus (1999) kulturella utbildningskapital. De kulturella förklaringarna fokuserar på de etniska 
nätverken och kan snarare kopplas till Bourdieus sociala kapital (nätverk). 
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vilka motiv och banor som de unga utvecklar in i arbetslivet som egna 
företagare. 

I de mer allmänna ekonomiska och sociologiska diskussionerna har det 
ekonomiska kapitalet initialt lyfts fram som det främsta kapitalet (Slavnic, 
2008). Enligt Bourdieu (1986, 2001) är det ekonomiska kapitalet pengar och 
egendom. Det handlar om materiella tillgångar, men det är också kännedom 
om ekonomins spelregler. Det ekonomiska kapitalet lyfts också fram inom 
invandrarföretagsforskningen och för de unga handlar det exempelvis om att 
få tillgång till lån, finansiering och företagsvana (Light & Gold, 2000). Jag 
menar också att det har stor betydelse om de unga är uppvuxna med ett starkt 
företagskapital bland sina föräldrar och sin släkt eller inte och hur det 
ekonomiska företagskapitalet prioriteras i förhållande till utbildningskapitalet. 
Om de unga exempelvis får med sig ett starkt ekonomiskt kapital i form av 
företagande, får de på ett helt annat sätt tillgång till ekonomins spelregler, 
företagsvana osv. i jämförelse med unga som saknar ett starkt företagskapital. 
Jag tolkar och använder främst det ekonomiska kapitalet som kopplat till 
huruvida de unga är uppvuxna med ett starkt eller svagt företagskapital bland 
sina föräldrar och sin släkt.50  

Successivt har fokuset i de allmänna sociologiska och ekonomiska 
diskussionerna flyttats från ett strikt ekonomiskt perspektiv till att även 
inkludera kulturella och sociala aspekter. Bourdieu (1986, 2001) har varit 
kritisk till fixeringen att bara lyfta fram det ekonomiska kapitalet och visade 
att familjer förutom sitt ekonomiska kapital förfogar över ett annat slags 
kapital – det kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet är bredare än det 
ursprungliga humankapitalbegreppet, där endast utbildningsprestation ingår 
och som knyts starkt till individens medfödda kvaliteter och förmågor. 
Bourdieu (1986) menar att skolprestationer också varierar utifrån att 
familjer/släkter har olika socialt ursprung. Utbildningsframgången är på så vis 
till stor del en produkt av det ärvda kulturella kapitalet och utbildningsresurser 
från föräldrar och släkt. 

Vidare menar Bourdieu (1986, 2001), att det kulturella kapitalet är ett slags 
kompetens att kommunicera i det kunskapsbaserade samhälle vi lever i. Mer 
specifikt handlar det om språklig formuleringsförmåga, allmänbildning, betyg 
(examen, titlar etc.) – alltså det som man tillägnar sig genom utbildning och 
behärskande av ”kulturen”. Det kulturella kapitalet förvärvas genom 
socialisation inom familjen och i skolan. Bourdieu (1986, 2001) talar även om 
det kulturella kapitalet som ett slags ”informationskapital”, vilket jag menar är 
extra relevant för att förstå de ungas utbildnings- och yrkesval. Att unga som 
är väl rustade med ett kulturellt kapital (informationskapital) har goda 
framtidsutsikter sammanhänger med att de själva och deras föräldrar är 
välbekanta med och kan värdera de möjligheter som utbildning och yrkesliv 
                                                        
50 Det ekonomiska kapitalet kan givetvis tolkas och användas bredare än så, men jag väljer främst 
ovanstående tolkning. 
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erbjuder. Men svårast har unga som inte har så mycket kulturellt kapital och 
framför allt ”fel” sorts kulturellt kapital i förhållande till språket, kulturen etc. 
(Bourdieu, 1993). Jag menar exempelvis att unga med invandrade och särskilt 
lågutbildade föräldrar har extra svårt att få tillgång till ”det rätta svenska 
kulturella kapitalet”. Jag tolkar och använder det kulturella kapitalet främst 
som ett utbildningskapital, och huruvida de unga är uppvuxna med ett starkt 
eller svagt utbildningskapital bland sina föräldrar och sin släkt.51 Som nämnts 
i föregående kapital har man inom den s.k. ”mainstream”-forskningen om 
invandrarföretagande kopplat samman starka klassresurser och särskilt ett 
starkt utbildningskapital med företagsvalet (Borjas, 1990; Bates, 1997; Light 
& Gold, 2000; Klinthäll m.fl., 2016). Men i de senare kvalitativa studierna om 
andra generationens unga med utländsk bakgrund antyds snarare att bristen på 
kulturellt kapital i form av utbildningskapital kan leda fram till och kopplas 
samman med valet att bli egen företagare (Kontos, 2003; Apitzsch, 2005; 
Kontos & Apitzsch, 2003).  

Även om det finns oenigheter inom forskningen om invandrarföretagande 
om huruvida ett starkt eller svagt utbildningskapital leder fram till 
företagandet, råder stark konsensus om att det sociala kapitalet har en 
avgörande betydelse (Portes & Sensenbrenner, 1993; Light & Karageorgis, 
1994; Light & Gold, 2000). Samtidigt finns studier som visar att unga med 
utländsk bakgrund inte så lätt får tillgång till ett socialt kapital som leder till 
en position på den reguljära arbetsmarknaden (Behtoui, 2004, 2006, 2016; 
Towatt, 2006, 2013).52 Det sociala kapitalet är enligt Bourdieu (2001) ägandet 
av sociala relationer – alltså sociala nätverk bestående av familj, släkt och 
bekanta. Det sociala kapitalet är förankrat i de band som förenar individerna i 
en grupp med varandra. Bourdieu (1986, 2001) menar att individer var och en 
på sitt håll intar positioner och knyter kontakter som gruppens medlemmar kan 
dra fördel av. Det handlar om varaktiga kontakter som ger tillgång till ett 
gemensamt kapital. Forskare som Light & Rosenstein (1995) menar att 
invandrarföretagarens brist på klassresurser delvis kan kompenseras med deras 
etniska nätverk – det sociala kapitalet. De menar att de strukturella 
omständigheter som råder i värdlandet kan skapa kollektiva ansträngningar 
inom den etniska gruppen. En tillit som i sin tur genererar resurser i form av 
ett socialt kapital och som delas inom den etniska gruppen. Det handlar om 
starka familje- och släktresurser som hjälper de unga med praktik, 
information, förebilder, företagsvana, informell arbetskraft osv.53 Nätverk som 

                                                        
51 Jag kopplar inte det kulturella kapitalet till kunskap om företagandet eller kulturella förklaringar 
(etniska nätverk) inom den tidigare invandrarföretagsforskningen. De kulturella förklaringarna knyter 
snarare an till Bourdieus sociala kapital (nätverk) men då med en ”etnisk etikett”. 
52 Studier pekar på att det tycks finnas en indirekt diskriminering som gör att de unga inte får tillgång 
till de ”rätta svenska nätverken” (Schröder & Vilhelmsson, 1998; Arai m.fl., 2000). 
53 Det framkommer ovan hur det intergenerationella ibland kan bli en del av det kulturella eller 
tvärtom. Men avhandlingens betoning på det intergenerationella ”breddar” förståelsen eftersom 
företagandet inte bara förstås och tolkas utifrån ”det etniska”.  



34 

ofta inte är formellt organiserade, utan växer fram ur vardagliga sociala 
kontakter (Pripp, 1998, 2001). I min tolkning och användning av det sociala 
kapitalet flyter det delvis samman med det ekonomiska kapitalet, eftersom 
båda dessa kapital kan kopplas till ett slags företagstradition eller kapital som 
de unga kan få med sig från sina föräldrar och sin släkt. Som jag argumenterar 
för är kapitalformerna inte heller så strikt avgränsade sinsemellan, utan kan till 
viss del flyta in i varandra. 

Vidare anser Bourdieu att det inte räcker med att bara ha tillgång till ett 
socialt kapital, utan det gäller också att ha en viss mängd och dessutom ”det 
rätta” (Carle, 2007).54 Jag vill påstå att nätverken till viss del är etniskt 
segmenterade, genom att de unga med utländsk bakgrund har svårt att få 
tillgång till ett socialt kapital som leder till en etablerad position på den 
reguljära arbetsmarknaden. De unga tycks i stället fångas upp av sina egna 
sociala nätverk inom invandrarföretagandets lägre service- och 
handelsbranscher (Goldstein-Kyaga, 1995, 1999; Lundqvist, 2010; Efendic 
m.fl., 2015). Kloosterman (2010) visar hur avgörande det är att få tillgång till 
majoritetsbefolkningens mer inflytelserika nätverk för att kunna förflytta sig 
branschmässigt uppåt. Forskningen om invandrarföretagande visar också 
entydigt att invandrarföretagaren främst släpps in inom lägre branschsegment 
på företagsmarknaden (Kloosterman & Rath, 2010; Kloosterman, 2010; 
Klinthäll m.fl., 2016).  

Även om det finns en åtskillnad mellan de olika kapitalen flyter dessa 
sammantaget delvis in i varandra. Det är helheten av ens disposition, ens 
position, förkroppsligat via ens habitus, som leder fram till olika utbildnings- 
och yrkesmönster in i arbetslivet (Bourdieu, 2001). Det är denna helhet som 
fördjupas och problematiseras i avhandlingens intergenerationella perspektiv, 
där samtliga kapital inte tas för givna. 

3.2. Habitus 
Bourdieus habitusbegrepp hänger samman med kapitalbegreppet och är 
individens förkroppsligade kapital (Bourdieu, 1999). Habitusbegreppet bidrar 
till att sätta fokus på det intergenerationella – alltså på betydelsen av 
föräldrarnas och släktens sociala position (med visst kapitalinnehav), men 
också med hänsyn till det strukturella sammanhang som de unga befinner sig i. 
Det är ett handlingsorienterat begrepp och mer specifikt är habitus ett system 
av dispositioner som bestämmer hur de unga tänker, agerar och orienterar sig i 
den sociala världen (Bourdieu, 1981). Habitusbegreppet binder samman 
positionen, kapitalen med de ungas tankesätt och hur de utformar sina val och 
banor in i arbetslivet som egna företagare. 
                                                        
54 Jämför med Putnam (1996) som skiljer på olika former av socialt kapital: ”bonding” och ”bridging”. 
”Bonding” innebär att människor skapar sociala relationer med dem som liknar dem själva, exempelvis 
baserat på etnicitet. ”Bridging” är när människor skapar relationer med dem som inte liknar dem själva.  
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Bourdieu (1999) talar både om enskilda individers särskilda habitus, men 
även om gruppers habitus – alltså vad som förenar och skiljer grupper (klasser, 
klassfraktion, yrkesgrupper, familjer) åt, s.k. klasshabitus. På så vis särskiljer 
habitus olika klasser och beror på individers och gruppers positioner i det 
sociala rummet (Broady, 1998). I linje med Bertaux (1981a, 1981b, 2001; 
Bertaux & Thomson 2007) och Bourdieu (1999) menar jag att människor med 
samma sociala position inte bara delar positionens villkor utan också 
erfarenheterna, preferensramarna och som i sin tur leder till ungefär liknande 
val och banor in i arbetslivet. Det handlar om historiska praktiker nedärvda 
och förvärvade över generationer, vilket med tiden blir ett naturligt 
förhållningssätt för de unga. Habitus är på så vis en produkt av individens 
historia och tidigare livserfarenheter, men som också aktivt påverkar nuet och 
individens handlingar framåt i tiden (Moore & Sanders, 2014). 

Den unge individen tillägnar sig sitt habitus genom att vistas i sociala 
miljöer, där familj och uppväxtförhållanden är centrala och utgör grunden för 
individens habitus (Carle, 2007). Utifrån det kapitalinnehav som de unga får 
med sig från sina föräldrar/sin släkt tillsammans med de strukturella 
omständigheter de möter (i skolan, på arbetsmarknaden osv.), skapar de unga 
en uppfattning om den sociala terrängen och tar ut sin färdriktning 
(Hodkinsson & Sparkes, 1997). Detta leder in på att en del av individens 
habitus är det praktiska sinnet – ett förvärvat preferenssystem och 
handlingsschema som styr hur situationen ska uppfattas och vilken reaktion 
som är mest ändamålsenlig. Det handlar om ett slags ”speluppfattning” – en 
förmåga att uppfatta latenta möjligheter som finns i det pågående spelet, och 
hur individen ska agera inom det specifika fältet (Bourdieu, 1993, 1999). Jag 
tolkar det som att det praktiska sinnet ger de unga vägledning och är särskilt 
betydelsefullt när de gör sina utbildnings- och yrkesval. Känslan för spelet har 
dessutom blivit allt viktigare i takt med att studievägarna har diversifierats, 
och inte längre är lika självklara. Unga som via sina föräldrar och sin släkt har 
tillgång till ett starkt kulturellt kapital i form av utbildning och som får hjälp 
att göra utbildningsinvesteringar har ett stort försprång i förhållande till unga 
som saknar det kulturella utbildningskapitalet. Jag menar att unga företagare 
som med utlandsfödda och lågutbildade föräldrar kommer på efterkälken vad 
gäller tillgången till ”det rätta svenska kulturella utbildningskapitalet”. 

Vidare har habitusbegreppet en nära koppling till strategibegreppet, som 
avser individers och gruppers medvetna och omedvetna försök att försvara 
eller förbättra sin sociala position (jämför med reproduktionsstrategier längre 
fram) (Bourdieu, 1993). Bourdieu (1993, 1999) menar att en given habitus 
möjliggör ett bestämt register av strategier som i relation till de aktuella 
strukturella omständigheterna alltid ger individerna ett bestämt 
handlingsutrymme. Utifrån sitt habitus gör de unga tolkningar av sitt 
handlingsutrymme – alltså vilket utrymme de uppfattar att de har på 
spelplanen, exempelvis på arbetsmarknaden, inom skolan osv. Det handlar 
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således inte bara om vad som faktiskt är tillgängligt, utan också om vad 
individen uppfattar som existerande och valbart. Det är osannolikt att den 
unge individen väljer något som inte existerar, eller en position som de 
uppfattar ligger bortom deras räckhåll (Hodkinsson & Sparkes, 1997). Just vad 
de unga utifrån sin sociala position, sitt habitus, uppfattar som möjligt – vilka 
”öppningar” respektive ”dörrar” som finns för dem löper som en analytisk tråd 
genom avhandlingen. Jag menar också att handlingsutrymmen kan vara 
segmenterade, då det är svårt för den unge individen att överväga hela spektrat 
av yrkesmöjligheter. Den typ av arbeten och branscher som 
föräldrarna/släkten varit verksamma i styr till viss del de ungas valmöjligheter 
och banor in i arbetslivet (Faist, 1996). Studier (Lundqvist, 2006a, 2010) 
antyder att andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund 
upplever att de agerar utifrån ett begränsat handlingsutrymme och att de 
främst bara släpps in inom de typiska handels- och servicebranscherna där 
deras föräldrar/släkt är verksamma. 

Sammanfattningsvis menar Bourdieu (1999) att det är svårt att förändra sitt 
ursprungliga habitus – dispositionerna som konstituerar individens habitus är 
ofta ”varaktiga” och ”seglivade”. Att tillägna sig ett nytt habitus innebär mer 
än en ytlig anpassning – det innebär en helt ny livsstil. Det är också viktigt att 
påpeka att individer med olika socialt ursprung inte har samma möjligheter 
och kapacitet att tillägna sig (få tillgång till) nya erfarenheter och utveckla ett 
nytt habitus (Bourdieu & Boltanski, 1978). Dock menar Bourdieu (1999) att 
dispositionerna inte är oföränderliga, utan att individer också har intentioner, 
vilja och förmåga till att förändra sin position. På så vis ryms i Bourdieus 
habitusbegrepp tankar om såväl den fria viljan som om determinism (Moberg, 
2013). Jag skulle vilja hävda att Bourdieu inte är så deterministisk som han 
ibland kritiseras för att vara. Utifrån Bourdieus begreppsapparat kan 
individens position, dennes habitus, både förstärkas, försvagas och 
transformeras.  

3.3. Socialt fält och socialt rum  
De ungas valmöjligheter att förändra sitt ursprungliga habitus påverkas också 
av strukturella faktorer, som ligger utanför individens kontroll (Bourdieu, 
1981, 1985). På så vis är det inte bara den unge individens kapitalinnehav från 
föräldrarna/släkten som får betydelse för den unges val att bli egen företagare, 
utan individerna förhåller sig alltid till en struktur – ett socialt fält (rum). 
Huruvida ens habitus och kapitalinnehav får värde och erkänns beror på vilket 
fält individen befinner sig på, ibland betyder utbildningskapitalet mest, ibland 
det ekonomiska företagskapitalet osv. Varje fält har sin särskilda logik och 
bestämmer vilka tillgångar och kapital som är gångbara på just det fältet 
(Broady & Palme, 1994). 
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Enligt Bourdieu (1999) träder varje enskild individ in med ett visst 
kapitalinnehav på ett i förväg strukturerat fält. Fältet är ett system av relationer 
mellan olika positioner, där man strider om det som är gemensamt inom fältet. 
Mer specifikt är det sociala fältet ett avgränsat sammanhang, där människor 
och institutioner kämpar om resurser/kapital, exempelvis på arbetsmarknaden 
eller inom utbildningssystemet osv. (Bourdieu, 1999). Som nämnts i 
föregående kapitel har den tidigare invandrarföretagsforskningen, särskilt den 
svenska och den europeiska, främst koncentrerat sig på det strukturella 
perspektivet, där man studerar olika fälts funktionssätt och dess betydelse för 
invandrarföretagandet (Klinthäll m.fl., 2016).55 I denna avhandling studeras 
inte fälten i sig, utan hur andra generationens unga med utländsk bakgrund 
uppfattar och förhåller sig till de olika fälten (t.ex. arbetsmarknaden och 
skolan), som de möter på vägen mot sitt företagande. Återigen handlar det om 
att fånga hur den unge individen tolkar sitt handlingsutrymme gentemot de 
olika fälten och vilka positioner som de uppfattar som tillgängliga och inom 
deras räckhåll. Goldstein-Kyaga (1999) menar att unga med utländsk 
bakgrund inte är ensamma om att välja, utan det finns också ”dörrvakter” där 
invandrarskapet kan fungera som en ”etnisk markör” – ett hinder som gör att 
de unga inte riktigt ”släpps in” på det specifika fältet. 

Till skillnad från det sociala fältet som är ett mer avgränsat sammanhang, är 
det sociala rummet samhällsstrukturen i stort. Jag studerar inte heller det 
sociala rummet i sig, utan det är rörelserna eller företagsbanorna inom detta 
rum som studeras. Varje individ föds med en specifik position från sina 
föräldrar och sin släkt i det sociala rummet, med vilket det följer ett visst 
kapitalinnehav56 och habitus, som i sin tur styr de ungas val och banor in i 
arbetslivet. Det sociala rummet bidrar med att åskådliggöra vad företagandet 
innebär på lite längre sikt och vilka företagsbanor som de unga uppfattar att de 
utvecklar då – alltså hur de rör sig i förhållande till sina föräldrars/sin släkts 
sociala position.57  

Ett betydelsefullt bidrag är att Bourdieu (1993, 1999) bröt med den 
traditionella och endimensionella synen på social rörlighet, där hänsyn enbart 
tas till den ”vertikala” dimensionen (kapitalvolym): alltså överklass, 
medelklass och underklass, alternativt socialgrupp 1, 2 och 3. När Bourdieu 
konstruerar sitt sociala rum (strukturen av samhällsklasser, klassfraktioner och 
yrkesgrupper) nöjer han sig inte bara med att sortera individer utifrån klasser 
och socialgrupper. Utan Bourdieus sociala rum innehåller både dess 

                                                        
55 Exempelvis har företagsmarknaden, välfärdsstaten (regleringar osv.) och arbetsmarknadens olika 
funktionssätt studerats och dess koppling till invandrarföretagandet (Kloosterman & Rath, 2010; 
Kloosterman, 2010 etc.). 
56 Både en viss mängd, kapitalvolym, men också en viss sort, kapitalstruktur.  
57 Dels hur de unga uppfattar att de rör sig vertikalt – huruvida de förstärker, försvagar eller bibehåller 
positionen. Men centralt är också hur de uppfattar att de rör sig horisontellt – om de främst dras mot 
företagspolen (mer långvariga företagare) eller främst mot utbildningspolen (mer kortvariga företagare) 
i sina yrkesval. 
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kapitalvolym – summan av de resurser och den makt som faktiskt går att 
utnyttja: ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital – och dess kapitalstruktur: 
fördelningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital.58 

Båda dessa dimensioner är en del av och bestämmer den unge individens 
sociala position och hur man rör sig i det sociala rummet. Den ena 
dimensionen av det sociala rummet är alltså den vertikala (kapitalvolym), som 
löper från de som är mest försedda med både ekonomiskt och kulturellt kapital 
(t.ex. företagsledare, universitetsprofessorer) till de i dessa båda avseenden 
mest utblottade (t.ex. okvalificerade arbetare) (Broady & Palme, 1994). För 
den enskilde individen handlar det om rörelser eller banor där de antingen 
ökar, minskar eller bibehåller sitt samlade kapitalinnehav från sina 
föräldrar/sin släkt. Den andra dimensionen av det sociala rummet är den 
horisontella (klassfraktion), och den handlar om motsättningen mellan det 
kulturella utbildningskapitalet och det ekonomiska företagskapitalet. En 
motsättning som löper mellan de två dominerande kapitalsorterna. När 
individen rör sig horisontellt förändras inte dennes mängd eller volym, utan 
sortens kapital som den unge fått med sig från sina föräldrar/sin släkt. Den ena 
fraktionen är den som främst baserar sin position och reproduktion på det 
ekonomiska företagskapitalet (t.ex. småföretagare), medan den andra 
fraktionen främst baserar sin ställning och reproduktion på det kulturella 
utbildningskapitalet (t.ex. grundskollärare) (Bourdieu, 1999). Motsättningen 
mellan de skilda kapitalsorterna och fraktionerna är mycket användbara 
analysverktyg i avhandlingen, för att kunna förstå hur de unga utvecklar olika 
motiv/ingångar och banor in i arbetslivet som egna företagare. För vissa unga 
synliggörs främst det ekonomiska kapitalet i form av en företagstradition i 
deras val och banor, medan för andra synliggörs främst det kulturella kapitalet 
i form av en utbildningstradition.  

3.4. De ungas företagsbanor tolkas som rörelser i 
det sociala rummet 
För att förstå variationerna i de ungas företagsbanor tolkas och illustreras 
dessa som rörelser i det sociala rummet. Rörelserna bidrar till att förstå valet 
av företagandet på lite längre sikt och hur de unga då uppfattar att de rör sig i 
sina företagsbanor i förhållande till sina föräldrars/sin släkts sociala positioner. 

3.4.1. En rörelse i det sociala rummet  
Bourdieu använder flera olika begrepp för att beskriva de ungas färdriktning i 
det sociala rummet: banor, rörelser, reproduktionsstrategier, förflyttningar, 

                                                        
58 Se vidare figur 6 på s. 119, som illustrerar hur de unga rör sig i sina företagsbanor i det sociala 
rummet. 
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kapitalkonvertering etc.59 Bourdieu menar att familjen inte bara är central för 
den biologiska reproduktionen, utan även i socialt avseende, dvs. för 
reproduktionen av den unges position i det sociala rummet. Det är familjen 
som är i stånd att överföra kapital och är på så vis reproduktionsstrategiernas 
centrala subjekt. Kapital överförs även mellan flera generationer och lever 
kvar för dem i ett gemensamt habitus (Bourdieu, 1999). Som jag redan varit 
inne på är habitus historiska praktiker och varje enskild individ producerar och 
reproducerar sitt habitus genom sina handlingar och strategier (Moore & 
Sanders, 2014). Den tidigare invandrarföretagsforskningen visar just hur ett 
slags ekonomiskt kapital i form av en företagstradition bland utrikesfödda 
föräldrar ofta lever kvar och förs över mellan generationerna (Hammarstedt & 
Andersson, 2010, 2011).  

Reproduktionsstrategier är mer specifikt alla de praktiker (som kan te sig 
mycket olika) genom vilka individer och familjer omedvetet eller medvetet 
strävar efter att bevara eller utöka sitt nedärvda kapitalinnehav. Det innebär att 
de unga antingen behåller eller förbättrar sin position i det sociala rummet 
(Broady & Palme, 1994). Det kan exempelvis handla om yrkesval och att 
skaffa sig och sina barn utbildning. Jag menar dock att fokus ofta är på 
rörelser som handlar om att förstärka, ibland på att bevara, men sällan på 
rörelser som sker nedåt – alltså om föräldrar/släkt förlorar sin position. 
Exempelvis invandrade föräldrar/släkt som får med sig en stark position från 
hemlandet, men som förlorar denna när de kommer till Sverige. Vilka 
erfarenhetsmönster överförs då och dess betydelse för motiven och 
företagsbanorna som de unga utvecklar? 

De ungas företagsbanor eller reproduktionsstrategier är beroende både av 
volymen och av strukturen hos det kapital som finns tillgängligt 
(reproduceras), men även av tillståndet inom systemen, exempelvis på 
arbetsmarknaden eller inom utbildningssystemet. Reproduktionsstrategierna 
utgör ett slags system där varje förändring leder till en omstrukturering av 
systemet och som för in resonemanget på kapitalkonvertering (Broady, 1990; 
Broady & Palme, 1994). Kapitalkonvertering innebär att individer eller 
grupper omvandlar en viss form av kapital till en annan form av kapital 
(Sohlberg & Sohlberg, 2001). Kapitalkonverteringar kan i sin tur kopplas till 
banorna eller förflyttningarna i det sociala rummet. Som berörts tidigare har 
det sociala rummet dels en hierarki som går från största till minsta 
kapitalvolym, dels en hierarki som löper från den ena dominerande 
kapitalsorten till den andra (Bourdieu, 1993, 1999). 

Detta möjliggör två former av förflyttningar eller yrkesbanor. Dels den 
vertikala förflyttningen eller banan, som sker uppåt och nedåt inom samma 
fält i det sociala rummet. Det är den vanligaste, och förutsätter endast en 
volymförändring hos den redan dominerande kapitalsorten. Exempelvis att 
                                                        
59 Som beskrivits i inledningskapitlen använder även jag flera synonyma begrepp till företagsbana, 
såsom rörelser och reproduktionsstrategier, men mestadels använder jag företagsbana. 
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förskolläraren blir gymnasielärare. Dels den transversala förflyttningen eller 
horisontella banan som är något svårare och förutsätter övergångar från ett 
fält till ett annat. Det innebär att en kapitalsort konverteras till en annan och att 
den ursprungliga kapitalstrukturen förändras (Broady & Palme, 1994). 
Exempelvis att förskolläraren blir handelsföretagare (se bifogad Bilaga 1).  

3.4.2. De ungas sannolika banor utifrån föräldrarnas/släktens 
sociala position 
Bourdieu (1999) menar att även om det finns möjligheter att förflytta sig i det 
sociala rummet är det generellt svårt att förändra sin yrkesbana. För de 
företagsbanor som de unga utvecklar har alltså både kapitalvolymen och den 
sorts kapital (kapitalstrukturen) som de får med sig från sina föräldrar/sin släkt 
en central betydelse. 
 
Svårt att förändra sin kapitalvolym 
Enligt Bourdieu (1993, 1999) är det således svårt att förändra sin ursprungliga 
klassposition. Dels eftersom de krafter som strukturerar det sociala rummet 
utövar inflytande också på individerna, dels för att individerna själva har sin 
egen tröghet, utifrån de kapital och habitus som de får med sig från sina 
föräldrar/sin släkt (Broady & Palme, 1994).  

Vidare så lever de unga med sin sociala position förkroppsligat via deras 
habitus och som styr deras banor och yrkesmönster in i arbetslivet (Bourdieu, 
1993, 1999). Dispositionerna som konstituerar individens habitus är på så vis 
”varaktiga” och ”trögrörliga”. Exempelvis får unga genom sitt habitus 
uppfattningar om vilka vägar som anses vara öppna respektive stängda för 
dem. Men framför allt innebär föräldrarnas/familjens sociala position att de 
unga får med sig olika mycket kapital (kapitalvolym) för att förverkliga sina 
yrkesval. Bourdieu (1993) hävdar att mot en bestämd nedärvd kapitalvolym 
(klass) svarar ett knippe ungefär lika sannolika banor och som leder till 
ungefär likvärdiga positioner. Flera ungdomsstudier pekar i linje med 
Bourdieu på att ungas yrkesbanor samvarierar med föräldrarnas position 
(Reay, 1998, 2005; Ball & Reay, 2005; Benner m.fl., 2016). Studierna visar 
just hur arbetarklassens unga generellt har svårt att förändra sin klassposition 
(kapitalvolym) och förflytta sig vertikalt uppåt. De hamnar i ungefär liknande 
positioner som sina föräldrar/sin släkt och får inte heller tillgång till utbildning 
– ett mönster som också tycks förstärkas bland unga med utländsk bakgrund 
(Reay & Ball, 2005; Ball, 2006). Även om den ovannämnda horisontella 
banan, där den unge bevarar och följer sina föräldrars/sin släkts fotspår tycks 
vara den mest sannolika banan, är det inte denna som lyfts fram i den tidigare 
invandrarföretagsforskningen. Det är snarare den vertikala banan uppåt, där 
andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund antas förflytta sig 
både bransch- och utbildningsmässigt uppåt i förhållande till sina 
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föräldrars/sin släkts position (Beckers & Blumberg, 2013; Klinthäll m.fl., 
2016). 
 
Det är även svårt att förändra sin kapitalstruktur  
Utöver kapitalvolymen är alltså kapitalstrukturen en central del av den sociala 
position som den unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt. Bourdieu 
(1999) menar att det även är svårt att förändra sin ursprungliga kapitalstruktur. 
Det handlar om den relativa vikt som det ekonomiska företagskapitalet 
respektive det kulturella utbildningskapitalet har i den unges totala 
kapitalinnehav, vilket förs över som ett preferenssystem till den unge.60 
Preferenssystem som exempelvis får den unge att föredra utbildning framför 
företagandet eller tvärtom. Vissa föräldrar/viss släkt överför därmed främst ett 
ekonomiskt företagskapital (t.ex. småföretagare), medan andra främst överför 
ett kulturellt utbildningskapital (t.ex. lärare) till sina barn. Detta bidrar till att 
vissa unga främst dras emot företagspolen, medan andra främst dras emot 
utbildningspolen i sina yrkesbanor (Broady, 1998). 

Vidare menar jag i linje med Bourdieu (1999) att unga som kommer från en 
mer lågutbildad miljö inte alltid upplever det kulturella kapitalet i form av 
utbildning som någon självklarhet eller något som finns inom deras räckhåll. 
Bourdieu hävdar att det krävs ett omfattande anpassningsarbete för att 
upptäcka vilka symbolvärden och sociala mönster som det kulturella 
utbildningskapitalet handlar om – att tillägna sig dess språk, beteende och 
kunskapsformer. Dessutom har skolan i sig starka sorteringsmekanismer som 
främst understödjer elever som kommer från miljöer med ett starkare kulturellt 
utbildningskapital (Bourdieu & Boltanski, 1978, 1981). Men skolan ”släpper 
inte in så lätt in” elever med ett svagare eller som jag tolkar det fel sorts och 
”icke-svenskt” utbildningskapital. Bourdieus relationella utgångspunkt enligt 
ovan, att både familjens kapitalinnehav och att skolan som fält ”stänger ute” 
unga med ”fel” sorts kapital, är något som också framkommer i andra studier 
om unga med utländsk bakgrund (Sawyer, 2006; Lundqvist, 2010). Dessa 
aspekter beaktas inte riktigt i den tidigare invandrarföretagsforskningen, där 
utbildningskapitalet ofta tas för givet och kopplas starkt samman med 
invandrares val att bli egen företagare (Light, 2000; Klinthäll m.fl., 2016). 

Bourdieu (1999) menar vidare att om de unga dessutom får med sig ett 
starkt ekonomiskt kapital i form av företagande blir skolan och de kulturella 
investeringarna mindre tvingande. Han menar att föräldrar som är rikare på ett 
ekonomiskt företagskapital (i hög grad företagare inom handels- och 
servicebranscher) lättare åsidosätter investeringar i sina barns utbildning till 
förmån för företagandet. Eftersom utbildningskapitalet till stor del är en 
produkt av vilken uppmärksamhet som föräldrarna/släkten ger sina barns 

                                                        
60 Som redan beskrivits tolkas och används det ekonomiska kapitalet i avhandlingen utifrån om de unga 
är uppvuxna med föräldrar/släkt som har en företagstradition eller inte. Det kulturella kapitalet tolkas 
och används utifrån om de unga är uppvuxna med ett utbildningskapital från föräldrar/släkt. 



42 

utbildning, tenderar dessa unga att få ett sämre utgångsläge för studier 
(Bourdieu, 1999; Apitzsch, 2005).  

Även viss invandrarföretagsforskning (inte ”mainstream”-forskningen) 
antyder i linje med Bourdieu (1999) att invandrade företagande föräldrar inte 
alltid prioriterar sina barns utbildning utan i stället företagandet, vilket kan 
inverka negativt på deras barns möjligheter till studier (Apitzsch, 2005). Det 
framkommer hur flera unga avbryter sina studier och ger sig tidigt in i 
företagandet (Kontos, 2003; Apitzsch, 2005). Detta med att tidigt träda in i 
arbetslivet framkommer även i Bertauxs (1981a, 2001, 2007) bagarstudie, som 
ett centralt erfarenhetsmönster bland unga som är uppvuxna i en 
småföretagarmiljö. De skolas in och lärs upp tidigt (ofta redan i 14 års ålder) i 
sina föräldrars/sin släkts företagande och fjärmas på så vis från studierna. 
Hultman (2013) menar att om de unga får med sig en stark företagstradition 
präglas deras värderingar och normer ofta av ett slags oberoende och ett 
självständighetsideal. Den eftersträvade arbetsformen och drivkraften är att 
själv få bestämma och att få ”vara sin egen”. Det strävsamma och slitsamma 
livsmönstret inom invandrarföretagandet upprätthålls och motiveras genom 
den självständiga ideologins raster (Hultman, 2013). Jag menar att 
ovanstående aspekter införlivas och blir en del av den unges erfarenheter, 
dennes habitus och preferensramar, och bidrar till att dessa unga främst dras 
mot den ekonomiska företagspolen i sina yrkesval.61 

Om de unga däremot kommer från en miljö där det ekonomiska kapitalet i 
form av företagande inte varit så framträdande, de saknar alltså en 
företagstradition men får i stället med sig ett starkare utbildningskapital, får 
dessa unga betydligt lättare tillgång till utbildningskapitalet. Bourdieu (1999) 
menar att föräldrar som är rikare på ett kulturellt kapital i form av utbildning 
(högutbildade) är benägna att investera jämförelsevis mer i utbildning och 
kulturella praktiker för sina barn. Det kan handla om att föräldrarna investerar 
i värderingar, hjälp, tid, pengar och kontakter kopplat till utbildning. Dessa 
ungas preferenssystem bidrar förmodligen till att de snarare dras mot 
utbildningspolen än mot den ekonomiska företagspolen i sina yrkesval. Viss 
invandrarföretagsforskning (Goldstein-Kyaga, 1999; Khosravi, 1999, 2001) 
visar dock att unga med högutbildade föräldrar (från sitt ursprungsland) och 
som inte har någon företagstradition bakåt trots allt hamnar i företagandet. 
Dessa unga hamnar alltså inte i företagandet utifrån en stark företagstradition 
bland sina föräldrar och sin släkt (intergenerationella motiv), utan snarare 
utifrån starka strukturella motiv. Det framkommer också hur dessa personer 
inte riktigt trivs och försöker på olika vis återerövra sitt ursprungliga 
utbildningskapital, som de delvis tappar inom de typiska 
invandrarföretagsbranscherna.  

Vidare finns det vissa unga som inte lika tydligt dras åt den ena eller andra 
polen (den ekonomiska företags- eller utbildningspolen) i sina yrkesbanor, 
                                                        
61 Se vidare s. 119. 
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utan investerar rationellt och strategiskt i både utbildningskapitalet och det 
ekonomiska kapitalet. Det handlar vanligtvis om unga som kommer från mer 
privilegierade familjer och som får med sig en stor kapitalvolym (både 
ekonomiskt och kulturellt utbildningskapital). Genom sin livsstil, sitt habitus, 
får de även tillgång till ett mer inflytelserikt socialt kapital (nätverk), varifrån 
de kan hämta nödvändigt ”stöd” (Broady & Palme, 1994). Men oavsett vilken 
social position som den unge får med sig finns det alltid individer som har en 
stark strävan att förflytta sig uppåt och som på egen hand försöker få tillgång 
till samtliga kapital (ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital). Bourdieu 
(1999) anser att individens sociala position trots allt inte avgörs en gång för 
alla när man föds in i en familj, utan också av individernas fortsatta livsbana 
och främst banan genom utbildningssystemet. Till och med barn som helt 
saknar ett kulturellt utbildningskapital har i extrema fall visat en otrolig 
drivkraft och om skolgången utvecklas genom ”en oavbruten följd av framsteg 
och ansträngningar” har de lyckats ta sig ur sitt kulturella underläge. En sådan 
osannolik ”kontinuerlig följd av framgångar” kan leda till gymnasiestudier och 
till och med ännu längre. På så vis betraktar inte Bourdieu (1999) socialt 
ursprung som ett slags linjär social determinant.  

Men det finns dock regler för inne- och uteslutning för de som saknar 
resurser och kapital och i förlängningen är vinnarna de som kontrollerar 
instrumenten och deras barn – alltså familjer med en stor kapitalvolym 
(Broady, 1998). Detta synliggörs exempelvis vad gäller att få tillgång till ”det 
rätta svenska inflytelserika sociala kapitalet”, vilket kan vara extra svårt för 
unga som kommer från en mer lågutbildad invandrarmiljö. Återigen tydliggörs 
strukturen och ett slags indirekt diskriminering, som ”inte så lätt släpper in” 
unga med utländsk bakgrund. På så vis framstår det sociala kapitalet som 
etniskt segmenterat. Den tidigare forskningen visar hur invandrarföretagarna 
generellt har svårt att få tillgång till majoritetsbefolkningens sociala nätverk 
(t.ex. kunder och företagsnätverk), vilket kan få stor betydelse för den 
enskildes möjlighet att förflytta sig branschmässigt uppåt (Kloosterman, 
2010). Dessa aspekter kan bli extra påtagliga för andra generationens unga 
invandrarföretagare som försöker avancera uppåt, och ta sig in på den mer 
”svenska kvalificerade företagsmarknaden”.  

Avslutningsvis framkommer det utifrån ovanstående banor och mönster hur 
svårt det är att förändra sin ursprungliga sociala position – både vad gäller ens 
möjligheter att förändra sin kapitalvolym och sin kapitalstruktur. Det senare 
tycks vara ännu svårare – att röra sig horisontellt och därmed förändra sin 
ursprungliga kapitalstruktur (Bourdieu, 1999).   

3.5. En analysmodell utifrån social position 
Även om jag löpande i teorikapitlet försökt koppla Bourdieus begreppsapparat 
till avhandlingens syfte och inriktning avrundas kapitlet med att precisera 
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detta något ytterligare. Det handlar om det som jag tar med mig från 
teorikapitlet till avhandlingens vidare analys. Men även för att närma mig 
nästkommande metodkapitel 4, redogör jag nedan för en analysmodell som 
ligger till grund för analysen av de empiriska resultaten. Modellen klargör 
begreppen och de analytiska frågor som ställs gällande det empiriska 
materialet.  

Avhandlingens syfte är att förstå hur andra generationens unga med 
utländsk bakgrund utifrån sin sociala position motiverar valen och banorna in i 
arbetslivet som egna företagare. Det innebär en förståelse där både strukturella 
och intergenerationella faktorers betydelse beaktas. Som synliggörs i modellen 
nedan påverkar och införlivas båda dessa faktorer i den unges sociala position 
och handlingsutrymme, som de agerar utifrån när de träder in i arbetslivet och 
gör sitt val att bli egen företagare. Men ett särskilt fokus får analysen av de 
intergenerationella faktorernas betydelse för den unges val att bli egen 
företagare.  
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Figur 2. Analysmodell av de ungas val och banor som egna företagare, belysta utifrån den 
sociala positionen. 
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Bakgrundsfaktorer 
Enligt modellen ovan avser jag alltså att belysa vilken betydelse som 
strukturella faktorer får för den unges val att bli egen företagare. Det som jag 
menar med det strukturella är inte strukturerna eller ”fälten” i sig, utan hur de 
unga själva uppfattar och förhåller sig till de olika ”fälten” eller arenor som de 
möter på vägen mot sitt företagande. Det handlar om hur den unge uppfattar 
fälten, såsom skolan och arbetsmarknaden, och dess betydelse för valet att bli 
egen företagare. Jag vill fånga hur de unga uppfattar sitt handlingsutrymme, i 
förhållande till de olika ”fälten”. Vidare vill jag analysera hur dessa 
erfarenheter införlivas och blir en del av de ungas position och 
handlingsutrymme, som de agerar utifrån när de träder in i arbetslivet som 
egna företagare. 

Det framkommer i modellen ovan, att ambitionen främst är att fördjupa 
förståelsen av de intergenerationella faktorernas betydelse för de ungas val att 
bli egen företagare. Det handlar inte om att förstå det intergenerationella i 
någon bred bemärkelse, utan om vilken betydelse som föräldrarnas/släktens 
sociala position får för valet. I linje med Bourdieu (1999) menar jag att de 
unga får med sig en viss social position från sina föräldrar/sin släkt, med 
vilken det följer ett visst kapitalinnehav och som styr och får betydelse för 
valen och banorna in i arbetslivet. Den sociala positionen bestäms inte bara av 
volymen, alltså mängden av kapital, utan också av sortens kapital 
(kapitalstrukturen). I förhållande till den tidigare invandrarföretagsforskningen 
vill jag synliggöra variationer i erfarenheterna och motiven som leder fram till 
företagandet. Variationerna kan förstås utifrån olika sorters kapital som den 
unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt. Särskilt beaktas huruvida den 
unge får med sig ett starkt eller svagt företagskapital och hur detta kombineras 
med ett starkt eller svagt utbildningskapital.62 
 
Erfarenheter utifrån social position – habitus 
Även om jag vill synliggöra olika sociala positioner och kapitalinnehav görs 
detta främst utifrån den unges perspektiv. Det handlar om att fånga den unge 
individens upplevelser och erfarenheter utifrån positionen, och som i sin tur 
leder fram till olika motiv och ingångar till företagandet. Jag menar i linje med 
Bertaux (2001) och Bourdieu (1999) att unga med liknande social position inte 
bara delar positionens villkor utan också erfarenheterna som i sin tur leder 
fram till ungefär liknande val och banor in i arbetslivet. Det är dessa 
erfarenhetsmönster och hur de unga själv tänker och agerar utifrån den sociala 
positionen som är i fokus i avhandlingen. Habitus är därför ett centralt 
analysverktyg som binder samman positionen och kapitalen med den unge 
individens tanke- och handlingssätt (Bourdieu, 1999). Genom att använda 
habitusbegreppet kan jag fånga dessa relativt omedvetna processer. Processer 
                                                        
62 Som redogjorts för tidigare tolkas och används Bourdieus ekonomiska kapital främst som ett 
företagskapital. Medan det kulturella kapitalet tolkas och används främst som ett utbildningskapital. 
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som kan nå långt tillbaka i den unges men även i föräldrarnas/släktens 
”tidigare liv” – s.k. historiska praktiker bakåt i tiden, som leder fram till 
motiven och ingångarna till företagandet. För att kunna fånga dessa processer 
och erfarenhetsmönster är avhandlingens kvalitativa ansats avgörande.  
 
Strategier och företagsbanor utifrån social position 
Men jag vill inte bara förstå motiven och ingångarna till företagandet, utan 
även hur de unga uppfattar valet att bli egen företagare på lite längre sikt63 – 
och vilka strategier och företagsbanor som synliggörs då? Habitusbegreppet 
kan även användas här eftersom det inte bara fångar individens förflutna, utan 
också individens ”nu” och dennes handlingar och banor framåt i tiden. Habitus 
är på så vis ett handlingsorienterat begrepp och hänger nära samman med 
strategibegreppet, eller närmare bestämt reproduktionsstrategin. 
Reproduktionsstrategin eller rörelser är ett centralt analysverktyg för att belysa 
det intergenerationella på lite längre sikt och begreppet ”ringar in” vilken 
betydelse som föräldrarnas/släktens sociala position (med visst 
kapitalinnehav) får för vilka företagsbanor som de unga utvecklar. 

Företagsbanorna tolkas alltså som rörelser eller reproduktionsstrategier, 
vilket bidrar till att lyfta fram och förstå variationerna i de ungas 
företagsbanor. Dels fångar det den vertikala banan – huruvida de unga 
uppfattar att de i sin företagsbana förstärker, försvagar eller bevarar positionen 
(kapitalvolym) i förhållande till sina föräldrar/sin släkt? Men inte bara hur de 
unga rör sig vertikalt, utan variationerna i företagsbanorna handlar också om 
hur de unga uppfattar att de rör sig horisontellt – huruvida de unga uppfattar 
att de främst dras mot företagspolen (mer långvariga företagare) eller främst 
mot utbildningspolen (mer kortvariga företagare) i sina yrkesval.64 Denna 
rörelse kan förstås och analyseras utifrån den kapitalstruktur som den unge får 
med sig från sina föräldrar/sin släkt – alltså den sorts kapital som förs över till 
den unge individen (starkare företagskapital i förhållande till 
utbildningskapitalet och tvärtom). Vissa familjer och viss släkt baserar här sin 
reproduktion främst på det ekonomiska företagskapitalet, medan andra främst 
på utbildningskapitalet. 

                                                        
63 Detta möjliggörs eftersom de unga som deltar i avhandlingen är 25–35 år och samtliga har varit 
igång i minst ett antal år som egna företagare. 
64 Se vidare figur 6: ”De ungas företagsbanor speglat utifrån föräldrarnas/släktens sociala position”, s. 
119. 
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4. METOD 

Denna avhandling är en kvalitativ studie som handlar om att förstå hur andra 
generationens unga med utländsk bakgrund tänker och agerar utifrån den 
sociala positionen, när de motiverar sina val och banor in i arbetslivet som 
egen företagare. För att fånga de ungas egna erfarenheter utifrån positionen 
använder jag mig av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa ansatsen är central 
för att kunna belysa de ungas egna tolkningar och erfarenhetsmönster utifrån 
den sociala positionen, och som leder fram till företagandet. För att 
återanknyta till föregående teorikapitel startar jag med att redogöra för några 
utgångspunkter 65  som har legat till grund för valet av metod: ett 
tillbakablickande perspektiv och en relationell ansats med fokus på det 
intergenerationella. Jag redogör först för utgångspunkterna och därefter 
presenteras kontaktvägarna till fältet, urvalet och genomförandet av 
intervjuerna. Avslutningsvis redogör jag för analysen och presentationen av 
det empiriska materialet.  

4.1. Några utgångspunkter 
För att kunna fånga betydelsen av den sociala positionen är ett 
tillbakablickande på tidigare liv centralt och här finns vissa kopplingar till den 
biografiska och berättande metoden (Somers, 1994; Somers och Gibson, 
1994). Det har därför varit viktigt att ställa frågor om den unges livshistoria 
och fånga komplexiteten66 i hur vägen till företagandet har vuxit fram. I linje 
med Bourdieu (1999) handlar det om erfarenheter som kan nå långt tillbaka i 
den unge individens men även i föräldrarnas/släktens tidigare liv och som inte 
alltid är så medvetna och uttalade handlingsmönster. Det handlar om 
erfarenheter som tar sin utgångspunkt i den sociala positionen, så kallade 
historiska praktiker (habitus) som med tiden under den unges uppväxt blivit ett 
naturligt förhållningssätt. För att kunna fånga dessa förhållningssätt och de 
gemensamma preferensramarna utifrån den sociala positionen är den 
kvalitativa och berättande ansatsen central.  

Utifrån ovanstående inspireras jag av och använder mig till viss del av 
berättelsebegreppet, vilket i metodsammanhang kan användas med relativt stor 
spännvidd (Johansson, 2005; Lundqvist, 2010). Förenklat är en berättelse det 
som en person berättar om sitt liv eller valda delar av sitt liv (Johansson, 
2005). Berättelsen handlar just om förfluten tid – en koncentration till tidigare 
erfarenheter och händelser (Hydén, 1997). Jag studerar inte hela 

                                                        
65 Utgångspunkter som också sammanfaller med de teoretiska utgångspunkterna i föregående kapitel.  
66 På så vis nyanserades slagsidor som framkommit i den tidigare forskningen, där företagsvalet 
antingen förklarats utifrån att vara kulturellt, strukturellt eller individuellt frambringat (Slavnic, 2013). 
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livsberättelser, utan bara delar av den unges liv och närmare bestämt hur de 
uppfattar inträdet in i arbetslivet som egen företagare. Jag är något mer 
intresserad av de ungas gemensamma erfarenheter och livsmönster än av deras 
enskilda berättelser (Johansson, 2005). Det handlar främst om att fånga 
gemensamma erfarenhetsmönster som delas av flera unga, utifrån en liknande 
social position. Jag har därför sökt efter mönster mellan flera livsberättelser 
och efter vissa värderande element kring utbildning och arbete – vad de unga 
anser att man bör välja eller inte (Kåks, 2007).  

Vidare är berättandet ett slags görande (doing) – en ständigt pågående 
process som är beroende av tid och rum. På så vis är både ett tidsperspektiv 
och ett relationellt perspektiv viktigt för själva berättandet (Somers, 1994; 
Somers & Gibson, 1994; Anthias, 2002; Malterud, 2014). Som nämnts 
använder jag mig främst av ett tidsperspektiv bakåt i tiden, då jag undersöker 
vilka erfarenhetsmönster som de unga formar över tid och som leder fram till 
företagsbeslutet. Att unga har ett tillbakablickande perspektiv i tiden är inte 
särskilt vanligt i ungdomsstudier. Kåks (2007) menar att detta hänger samman 
med att ungdomsfasen i huvudsak betraktas som en framtidsorienterad livsfas. 
Jag menar i linje med Kåks (2007) att ett slags strävan efter att organisera sina 
tidigare erfarenheter i en meningsfull följd likväl kan vara relevant såväl för 
unga som för äldre, även om tidsspannet är kortare. Kåks menar att även om 
livsberättelserna tar sin utgångspunkt i dåtid griper dåtid, nutid och framtid in i 
varandra och bör studeras i relation till varandra. Både tidigare erfarenheter 
och förväntningar på framtiden organiseras reflexivt, med utgångspunkt i 
”nuets” position (Kåks, 2007). Jag menar att det att göra yrkesval och att ta sig 
in i arbetslivet är komplexa processer som tar tid och det förflutna ”tvinnas” 
samman med förväntningar på framtiden. Detta tidsperspektiv är angeläget 
eftersom de unga utifrån sitt ”nu” belyser både sina ingångar och motiv till 
valet att bli egen företagare, men även hur de uppfattar valet på lite längre sikt 
och vilka företagsbanor som synliggörs då? Detta möjliggörs utifrån att 
samtliga unga i avhandlingen varit aktiva i minst ett antal år som egna 
företagare, och vissa till och med 10–15 år. 

Men det är inte bara tidsperspektivet som är betydelsefullt för att förstå de 
ungas berättelser, utan också rummet – själva sammanhanget (Somers & 
Gibson, 1994). En relationell utgångspunkt är därför central i tolkningen av 
berättelsen, eftersom den sker i skärningspunkten mellan samhälle (struktur) 
och det intergenerationella (föräldrar/släktpåverkan) (Somers, 1992, 1994; 
Anthias, 2002). Som jag argumenterar för i avhandlingen agerar de unga 
utifrån den sociala positionen, vilket innebär en förståelse där både det 
strukturella och det intergenerationella sammanhanget beaktas. 
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4.2 Att få tillträde – kontaktvägar och urval 
Eftersom jag vill fånga de ungas egna erfarenheter och eftersom den tidigare 
forskningen är relativt begränsad, närmade jag mig fältet utifrån ett relativt 
prövande tillvägagångssätt. Jag startade med att göra ett antal pilotintervjuer, 
där jag prövade frågor och urvalssätt. Det prövande tillvägagångssättet var 
också betydelsefullt eftersom jag inte initialt hade så mycket 
bakgrundskunskaper och kontakter inom invandrarföretagandet. Jag försökte 
överbrygga detta genom att använda mig av s.k. nyckelinformanter – ett slags 
kontaktperson som introducerade mig till fältet (Repstad, 2007). Mina 
nyckelinformanter var en kioskägare, en ”före detta företagare” och en 
myndighetsperson.67 Alla hade bred kunskap, erfarenheter och kontakter inom 
invandrarföretagandet i de lokala miljöer i Stockholmsområdet där urvalet 
sedan genomfördes. Dessa personer hade i ett inledningsskede stor betydelse 
för själva genomförandet och en av personerna (kioskägaren) följde mig 
relativt långt in i undersökningen, och som jag kontinuerligt ”bollade” mitt 
material med68. Även om de informella kontakterna användes för de initiala 
kontakterna med fältet bestämde jag mig för att inte främst använda dessa för 
att få tillgång till intervjupersonerna. Dels eftersom en sådan urvalsmetod 
skulle vara tidskrävande, dels för att jag ville kunna styra urvalet utifrån vissa 
kriterier (se nedan) som skulle vara svårt att uppfylla i ett sådant 
urvalsförfarande.   
 
Kriterier för urvalet  
För att få tillgång till intervjupersoner använde jag mig av ett strategiskt urval, 
som är en urvalsmetod som ofta används i kvalitativa studier med små 
ändamålsenliga urval, där generalisering och representativitet inte är det 
centrala. I strategiska urval används ett antal kriterier som fångar studiens 
frågeställning (Malterud, 2014; Gilbert, 2015). 

Två kriterier var centrala för att kunna fånga de mer långsiktiga och 
intergenerationella aspekterna av den unges val att bli egen företagare. Det 
första urvalskriteriet var att det skulle vara andra generationens unga 
invandrare som deltog i avhandlingen.69 Utifrån detta kriterium hade de unga 
möjlighet att blicka tillbaka på sin, men även på sina föräldrars/sin släkts 
sociala position bakåt i tiden (både i hemlandet och i Sverige). Utifrån 
avhandlingens kvalitativa ansats tas också hänsyn till huruvida de ungas 
föräldrars/släkts sociala position förändras genom att de byter land. 

                                                        
67 En person som arbetar med företagsrådgivning till personer med utländsk bakgrund.  
68 Det innebar att jag kunde ”testa” mina iakttagelser och resultat, exempelvis om något resultat var 
extra intressant att fråga vidare om och vilka resultat som kändes igen och var typiska. 
69 Som nämnts tidigare utgår jag från en bred definition av andra generationens unga, där det räcker 
med att till stor del vara uppvuxen och ha gått i skolan i Sverige. Den mer strikta statistiska 
definitionen att vara född i Sverige blev alldeles för snäv och bromsade urvalsprocessen. 
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Exempelvis om de tappar positionerna och vad detta kan betyda för den unges 
val att bli egen företagare. 

Det andra urvalskriteriet var att det skulle vara ett äldre åldersspann – unga 
vuxna i åldern mellan 25 och 35 år. Jag ville inte bara inkludera yngre unga, 
utan främst unga vuxna som varit aktiva på arbetsmarknaden och som 
egenföretagare i minst ett antal år: unga vuxna som hade möjlighet att belysa 
hur de uppfattar valet att bli egen företagare på lite längre sikt och vilka 
företagsbanor som synliggörs då. Ytterligare ett kriterium utöver de två 
ovanstående var också att jag ville fånga den mest företagsbenägna gruppen 
och urvalet avgränsades på så vis till unga som hade två utomeuropeiska 
föräldrar. Sedan kom samtliga unga att ha föräldrar med ursprung i 
Mellanöstern, men detta var inte något avsiktligt urval. Det är dock den mest 
företagsbenägna gruppen bland dem med utomeuropeisk bakgrund, både bland 
första och andra generationens invandrarföretagare (Klinthäll & Urban, 2014). 
Samtliga unga bodde och verkade också i Stockholmsområdet. 
 
Urvalsprocess av intervjupersoner 
Jag fick kontakt med de flesta av intervjupersonerna genom IFS – 
Internationella företagarna i Sverige. IFS hjälper invandrare att starta eget 
företag och ger bland annat företagsrådgivning på flera olika språk.70 IFS har 
ett kundregister där flera uppgifter registreras, såsom ålder, kön, språk, 
sysselsättning etc., vilket möjliggjorde det strategiska urvalet. Jag fick tillstånd 
och tillträde till deras register som täcker hela Storstockholm 71 , via 
huvudkontoret i Stockholm. Inledningsvis erbjöd den lokala rådgivaren att 
hjälpa mig med urvalet, men det blev alltför komplicerat. Därför var jag ett 
antal dagar på deras kontor, lärde känna deras register och gjorde sedan ett 
totalurval (24 personer) utifrån ovannämnda kriterier (ålder 25–35 år, andra 
generationens unga med två utomeuropeiska föräldrar). 

En brist eller svårighet med registret var att vistelsetiden i Sverige inte 
framkom – vistelsetiden var inget som rutinmässigt registrerades. Detta 
bromsade urvalsprocessen. Jag beslöt mig därför för att ”bredda” urvalet, och 
att det räckte med att de unga till stor del var uppvuxna och hade genomgått 
skolan i Sverige (inte nödvändigtvis födda i Sverige). Därefter genomfördes 
ett stegvist urvalsförfarande: först avgränsades urvalet till ålder (25–35 år), 
sedan till de som faktiskt hade startat företag och till personer med 
utomeuropeiska föräldrar. Slutligen kontaktade jag respektive handläggare 
(totalt fyra personer) för att få information om vistelsetiden. Jag valde sedan ut 
personer som handläggarna med säkerhet visste hade en lång vistelsetid i 
Sverige. En fördel med att utgå från ett register var att jag relativt snabbt 
                                                        
70 IFS startade som en ideell förening 1996 men blev snart en del av Nutek, nuvarande Tillväxtverket. 
IFS har rådgivningscentrum över hela Sverige och i Stockholm där avhandlingen genomfördes finns 
det flera lokala rådgivningskontor. IFS samarbetar med arbetsförmedlingen för att stödja personer vid 
uppstart av egna företag. 
71 Med Storstockholm avses Stockholms kommun tillsammans med alla kranskommuner. 
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kunde få ett stort antal personer att kontakta för intervjuer. Jag kunde också 
styra urvalet för att få en bra spridning vad gäller ålder, kön, nationalitet, 
utbildning, hur länge de hade varit företagare samt till olika företagsbranscher. 
På så vis fick jag ett brett och sammansatt urval, med möjligheten att lyfta 
fram variationer – en mångfald av de ungas motiv och erfarenhetsmönster som 
egna företagare. Malterud (2014) beskriver betydelsen av att inte utgå utifrån 
alltför homogena material, eftersom detta begränsar möjligheten att lyfta fram 
variationer som kan utmana tidigare slutledningar som ofta tas för självklara. 
Exempelvis inkluderar jag inte bara högutbildade unga – den grupp som ofta 
lyfts fram i den tidigare forskningen, utan även unga som endast har 
genomgått grundskola eller gymnasium. 

Utifrån registret bestod totalurvalet av 24 personer. Totalurvalet blev inte så 
stort eftersom det var få personer som handläggarna med säkerhet visste hade 
lång vistelsetid i Sverige. Två tredjedelar av dessa, dvs. 18 personer, ställde 
upp på intervjuer. Vilka intervjupersoner fick jag då tillgång till via registret – 
vilka erfarenheter hade dessa personer? Eftersom IFS erbjuder rådgivning, 
något som oftast behövs i ett startskede, förväntade jag mig personer som inte 
hade så lång erfarenhet av att vara egna företagare. Men det förvånade mig att 
flera unga hade varit aktiva relativt länge som egna företagare och hade både 
kunskap och starka egna nätverk inom företagandet.  

Men för att ytterligare försäkra mig om att få en bredd i urvalsförfarandet 
kontaktades några intervjupersoner (fyra) via informella kontakter. Dessa 
informella kontakter fick jag tillgång till genom personer på mitt arbete vid en 
Forsknings- och utvecklingsenhet i Södertörn (Stockholm) som kände till 
några unga företagare i Södertörnsområdet. Sammanlagt medverkar 22 
intervjupersoner i avhandlingen. De få bortfallen handlade bland annat om att 
intervjupersonen inte bodde kvar på den angivna adressen. Någon enstaka 
person tackade nej av tidsmässiga skäl. Det kan också ha varit så att någon 
sammanblandade min roll med en eventuell myndighetsperson som de inte 
ville ha kontakt med. 

Sammanfattningsvis ägnade jag mycket tid på själva ”gaining access”-
processen, vilket ofta krävs i kvalitativa studier – allt för att skapa ett 
förtroende och att inte tappa någon respondent (Gilbert, 2015). Jag gav mig 
inte förrän jag med säkerhet visste att det var ett bortfall. Det innebar 
exempelvis att jag ringde vid flera tillfällen, ombokade intervjuer och 
genomförde vissa intervjuer på kvällstid osv. 

4.3. Genomförandet av kvalitativa intervjuer 
Vad gäller intervjuernas genomförande försökte jag också vara flexibel och 
anpassningsbar utifrån de intervjuades förutsättningar och lät dem bestämma 
tiden och platsen för intervjun. De flesta intervjuerna genomfördes på 
företagen och några parallellt medan deras kunder kom och gick. Några få 
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intervjuer genomfördes i hemmet eller på ett café. Att de flesta intervjuerna 
genomfördes på företagen upplevde jag som positivt vad gäller förtroendet 
och maktbalansen mellan mig och den intervjuade. Det var jag som blev 
inbjuden till deras hemvist, där de hade större förutsättningar att känna sig 
trygga och ”hemmastadda”.  

Jag menar i linje med Thomsson (2010) att det alltid finns en form av 
maktobalans mellan intervjuaren och den intervjuade, ofta en icke-verbal eller 
uttalad sådan. Att jag tillhörde majoritetsbefolkningen och hade tillgång till 
det svenska språket påverkade med all sannolikhet intervjusituationen. Jag 
menar i linje med Bourdieu (1999) att vårt sociala, kulturella kapital 
exempelvis i form av språk alltid påverkar på ett eller annat sätt mänskliga 
möten och i detta fall intervjusituationen. På så vis finns maktobalansen och 
positionerna alltid närvarande och dessa går inte att ta bort, men man kan 
försöka överbrygga och hantera dessa. Ett sätt för mig var att intervjuerna 
genomfördes på den plats de intervjuade själva hade valt. Ett annat sätt att 
hantera maktobalansen och få tillgång till de ungas egna utsagor var att alla 
intervjuer startades och avslutades öppet med frågan om de ville tillägga 
något. Jag markerade även vid varje intervjutillfälle hur viktiga deras 
berättelser var för att utveckla kunskapen om varför unga startar eget företag. 
Jag försökte också under hela intervjuerna lyssna koncentrerat, för att i 
stunden fånga resonemang som tycktes vara viktiga för den intervjuade. Jag 
använde mig av en intervjuteknik där det hela tiden fanns utrymme för att 
fråga om och bekräfta den intervjuades svar. Exempelvis att det fanns en 
flexibilitet att fördjupa och följa upp vissa påståenden som avvek, för att 
kunna ”fånga in” nya synvinklar utifrån materialet (jämför Gilbert, 2015). 
Som i alla mänskliga möten försökte jag ”bjuda lite extra på mig själv” med 
skratt, personliga inlägg där det passade, för att skapa en så avslappnad 
atmosfär som möjligt. I likhet med Thomsson (2010) registrerade jag att i de 
intervjuer som jag ”bjussade” mer på mig själv blev intervjuerna bättre och 
mer innehållsrika.  

Presentation av mig, studiens syfte och anonymitet osv. gavs vid upprepade 
tillfällen (via telefon och vid intervjutillfället). Jag följde de fyra 
forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet, som gäller för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. Först informationskravet, som 
innebär att deltagarna innan de ger sitt samtycke informeras om studiens syfte 
och att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Sedan ingår 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att 
uppgifter om enskilda personer inte får delges andra ändmål än forskningen, 
förutom efter särskilt medgivande av den berörda individen. I övrigt vad det 
gäller de etniska aspekterna flöt metodarbetet på relativt obehindrat. Jag hade 
exempelvis inte svårt att få tag på intervjupersoner eller att få de unga att 
berätta. Intervjuerna genomfördes löpande under 2006 och 2007. Samtliga 
intervjuer, förutom en, ägde rum vid ett tillfälle. Intervjuerna varade mellan 



54 

1,5 och 3 timmar effektiv tid. Jag använde mig av en intervjuguide med 
kronologisk ordning – motiv och ingångar till företagandet, föräldrarnas 
bakgrund (utbildning, arbete i hemlandet och i Sverige osv.), den unges 
skolgång, första jobbet, mötet med arbetsmarknad och myndigheter (skola, 
AF), start av företag, att vara företagare: arbetsvillkor, sociala rättigheter och 
hur de uppfattade valet att bli företagare på lite längre sikt (trivs de eller inte, 
planerar de att fortsätta osv.) och hur de då rör sig i förhållande till deras 
föräldrars och släkts sociala position (företagsbanor). 

Jag spelade in samtliga intervjuer och transkriberade dessa ordagrant. För 
mig var det betydelsefullt att själv skriva ut intervjuerna. Det skapade ett slags 
närhet till materialet som stärkte den senare analysprocessen (jämför Dalén, 
2015). Jag kunde höra ytterligare aspekter som jag inte noterade under själva 
intervjutillfället som gav utrymme till nya reflektioner och slutledningar. 

4.4. Analysprocessen 
Det empiriska materialet består av de ungas utsagor i form av transkriberade 
intervjuer, och som är föremål för analysen. Utgångspunkten i analysen är att 
all kunskap är resultatet av olika tolkningsprocesser och är således inget 
omedelbart givet (Alvesson & Sköldberg, 2017). I analysen har jag därför inte 
utgått från ett sökande efter ”sann” eller ”faktisk” kunskap, utan 
avhandlingens resultat är snarare en produkt av tolkningsprocesser. Denna 
tolkning har skett genom en interaktiv process mellan texten (t.ex. 
intervjuutskrift) och mig som författare. Jag har under tolkningsprocessen 
arbetat pragmatiskt, men främst utifrån ett tematiserat analyssätt (Widerberg, 
2002; Malterud, 2014). Analysen genomfördes stegvis och i de första två 
stegen arbetade jag induktivt och empirinära. Det innebar att de ungas utsagor 
i första hand fick stå i blickfånget och ta plats innan de tolkades utifrån 
tidigare perspektiv och teorier. I sista och tredje analyssteget lyftes däremot 
den tidigare forskningen och teorin in i analysen. Jag redogör nedan för de tre 
analysstegen. 

Eftersom kunskapen generellt är begränsad om andra generationen ungas 
företagare, startade jag utifrån ett induktivt och empirinära tillvägagångssätt 
(Gilbert, 2015). Det första analyssteget började tidigt, redan under själva 
intervjuprocessen (jämför Silverman, 2013; Dalén, 2015 etc.). Det innebar att 
jag skrev ut intervjuerna i nära samband med att intervjun hade genomförts. 
Det var angeläget att hålla materialet ”levande” och ta tillvara på eventuell ny 
eller oväntad information. Information som oftast endast kan observeras på 
individnivå (jämför Apitzsch, 2003). Jag använde till viss del kunskapen från 
föregående intervju till följande intervjutillfälle och lät på så vis det empiriska 
materialet styra forskningsprocessen. Det innebar exempelvis att det fanns 
flexibilitet att fördjupa en viss fråga eller ett tema som framstod som 
betydelsefullt för den intervjuade. Jag skrev också ned alla mina tolkningar 



55 

och reflektioner direkt i intervjuutskrifterna. Ett slags osystematiskt och 
systematiskt arbetssätt om vartannat med ambitionen att ta till vara tankarna 
vid det tillfälle de dök upp (jämför Thomsson, 2010). Dessa reflektioner 
markerades i intervjuutskrifterna och brukar i metodlitteraturen kallas för 
memos, analytiska reflektioner eller analystrådar (Dalén, 2015). Jag gjorde 
sedan ”en lätt analys” efter var femte intervju, baserat på intervjuutskrifterna 
och de separata analyskommentarerna.72 Min bihandledare deltog aktivt i detta 
analysarbete och på så vis var vi två tolkare av intervjumaterialet i ett 
inledningsskede.  

I det andra analyssteget fortsatte jag att arbeta induktivt och empirinära, 
eftersom jag ville få ut så mycket som möjligt av materialet, innan jag såg det 
i ljuset av andras tankar och perspektiv. Jag hade hela intervjumaterialet 
utskrivet på ca 450 sidor. Jag gjorde nu en lodrät analys, där teman 
markerades som skar igenom varje enskild intervju (Thomsson, 2010). Några 
teman var ”den reguljära arbetsmarknaden är svår”, ”föräldrarna/släktens 
företagsnätverk är betydelsefulla”, ”svårt att möta och få hjälp från 
myndigheter” osv. Det var angeläget att arbeta med varje enskild intervju, för 
att skapa ett slags närhet och djup i materialet. Olika tekniker används för att 
skapa mening i materialet, exempelvis arbetade jag med kontraster, 
meningskoncentrering, genom att intervjutexterna reducerades till koncisare 
formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Jag började nu skymta ett slags helhet i materialet, men bilden var inte 
tydlig och jag visste inte hur den skulle struktureras eller förmedlas. Utifrån 
materialet kunde jag se hur de ungas motiv till att bli egen företagare 
varierade. Detta utifrån huruvida de unga var uppvuxna med ett starkt eller 
svagt företagskapital och hur det kombinerades med ett starkt eller svagt 
utbildningskapital. Inom ramen för helheten framkom vissa värderande 
element – alltså olika attityder, preferensramar kring arbete och utbildning 
som fick betydelse i analysen (Kåks, 2007). Det synliggjordes i de ungas 
berättelser hur vissa föredrog att arbeta för sig själv – ”ett slags 
självständighetsideal”. Medan för andra unga hade företagandet inte samma 
status, utan utbildningen hade högre status. Widerberg (2002) menar att denna 
helhetsförståelse sällan artikuleras i den kvalitativa forskningen – ett slags 
pendling mellan delarna och helheten.73 Vidare menar Widerberg (2002) att 
om forskaren ser ett slags helhet så bör man lita på den och utforska den 
vidare, och jag följde här Widerbergs (2002) rekommendationer.  

När jag började arbeta med helheten utkristalliserades tre mönster bland de 
unga som jag ville testa närmare: ”tidiga företagare med stark 
företagstradition”, ”senare och strategiska unga också med stark 
                                                        
72 Analyskommentarerna separerades från intervjuutskrifterna till ett separat dokument, där jag 
sorterade dem under respektive intervjutema. Jag gjorde så dels för att få en snabbare överblick av 
materialet, dels för att analyskommentarerna inte skulle störa det ”rena” empiriunderlaget. 
73 Denna växelverkan mellan helhet och del för att nå fram till en djupare förståelse brukar i 
metodlitteraturen kallas den hermeneutiska cirkeln (Dalén, 2015). 
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företagstradition” och ”unga som saknar en företagstradition”. För att testa om 
dessa mönster hade relevans för analysen på ett djupare plan använde jag mig 
av nyckelintervjuer – alltså intervjuer som spontant upplevs tillföra mer än 
andra till förståelsen (Thomsson, 2010). Nyckelintervjuer fungerar bra som 
”dörröppnare” i analysarbetet. I stället för att låta slumpen avgöra eller 
ordningsföljden i intervjuprocessen74, valde jag med reflektion ut ett antal 
nyckelintervjuer som representerade ovannämnda tre mönster.75 Jag gjorde nu 
en vågrät analys, och arbetade igenom teman och frågor som gick på tvären 
genom flera intervjuer (Thomsson, 2010). Det jag fokuserade på nu var om 
och hur de tre mönstren eller grupperna skiljde sig åt. Dominerade vissa teman 
mer i någon av grupperna och fanns det specifika teman inom respektive 
grupp?  

Utifrån analysen framkom hur de flesta unga i intervjustudien är uppvuxna 
med ett stark företagskapital bland sina föräldrar/sin släkt, kombinerat med ett 
svagt utbildningskapital. Utifrån denna sociala position urskiljdes sedan två 
delgrupper. Den första delgruppen och det mest dominanta mönstret – ”de 
tidiga företagarna”, som motiverar valet att bli företagare främst utifrån starka 
intergenerationella faktorer (föräldra- och släktpåverkan). Några teman som 
urskiljer detta mönster var ”att tidigt välja företagandet”, ”företagandet som ett 
alternativ till studier”, ”att starta företag efter företag” inom samma yrkes- och 
statusposition som sina föräldrar/sin släkt. Den andra delgruppen – endast 
några enstaka unga – ”de senare och strategiska unga också med stark 
företagstradition” bryter sig ur och motiverar valet att bli företagare främst 
utifrån individuella motiv kopplade till den egna personen. Teman som 
urskiljer dessa unga var ”en stark strävan att få ett bättre och drägligare liv än 
sina föräldrar/sin släkt” och ”att förflytta sig både utbildnings- och 
branschmässigt uppåt”. Det tredje och sista mönstret – ”de unga som saknar en 
företagstradition” men som får med sig ett starkare utbildningskapital, 
motiverar valet att bli företagare främst utifrån strukturella faktorer. Teman 
som kännetecknar detta mönster var ”att inte trivas”, ”tappar status” och ”vill 
lämna företagandet”.  

Efter att den mer empirinära analysen genomförts ställdes avhandlingens 
ursprungliga forskningsfrågor mer explicit till det empiriska materialet. Då 
tydliggjordes även den övergripande strukturen för avhandlingskapitlen. 
Kapitlen strukturerades utifrån en kronologisk ordning med ”ett före” (kapitel 
5), ”att vara företagare” (kapitel 6) och ”ett efter” och framåtblickande (kapitel 
7). De ovannämnda mönstren fanns fortfarande med, men fick klarna 
ytterligare genom att införlivas under respektive avhandlingskapitel. Återigen 
gjordes en analys på tvären, men nu en mer förfinad och fördjupad sådan. Som 

                                                        
74 Alltså att första intervjun följs av en andra intervju osv. 
75 Intervjuerna utökades successivt under arbetets gång och till slut ingick samtliga intervjuer. 
Intervjumaterialet sorterades utifrån de tre mönstren. 
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Malterud (2014) beskriver sker tematiseringar ofta stegvis – och i detta läge 
slog jag ihop vissa teman, andra togs bort.  

Textavsnitten började nu ta form och en mer fördjupad analys blev 
nödvändig för att ytterligare lyfta resultaten. I det tredje och sista analyssteget, 
ställdes resultaten mot de tidigare perspektiven och teorierna inom 
invandrarföretagsforskningen. Detta analyssteg brukar i metodlitteratur 
(Dalén, 2015; Gilbert, 2015) kallas för abduktion – en kombination av 
induktion och deduktion. Det innebär att abstraktionsnivån höjs och de 
empiriska resultaten tolkas och analyseras utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna och begreppen. Hur såg då avhandlingens resultat ut i 
förhållande till den tidigare forskningen – fanns det likheter och skillnader? 
Visade mina resultat något nytt, pekade de åt ett annat håll, det var frågor som 
jag reflekterade över. 

Men den centrala delen i detta analyssteg var att använda Bourdieus teori 
och den analysmodell som beskrevs i slutet av föregående teorikapitel.76 Som 
tydliggörs utifrån analysmodellen, tolkas och analyseras den unges val att bli 
egen företagare utifrån den sociala positionen. Det innebär att sammanhanget, 
det vill säga att både det strukturella och intergenerationella sammanhanget 
beaktas. När det strukturella sammanhanget analyseras handlar det om den 
unges möte med olika ”fält”, såsom skolans, arbetsmarknadens och 
myndigheters betydelse för valet att bli egen företagare. Men särskilt 
analyseras det intergenerationella, dvs. föräldrarnas/släktens sociala positions 
(med ett visst kapitalinnehav) betydelse för valet. Även om de ungas sociala 
positioner och kapital synliggörs, är det främst deras erfarenhets- och 
handlingsmönster utifrån positionen som analyseras. För att förstå och fånga 
betydelsen av den sociala positionen är inte bara sammanhanget (det 
strukturella och intergenerationella) betydelsefullt, utan även tiden. Den unges 
erfarenheter utifrån positionen byggs upp över tid och erfarenheterna kan ligga 
långt tillbaka i tiden i den unges men även i deras föräldrars/släkts ”tidigare 
liv” (Bourdieu, 1999). Det är främst den förflutna tiden bakåt som analyseras, 
men även hur företagandet upplevs på lite längre sikt och vilka företagsbanor 
som synliggörs då. Hur de unga uppfattar att de rör sig i sina företagsbanor 
analyseras: förstärker, försvagar eller bibehåller de positionen i förhållande till 
sina föräldrar/sin släkt. 

4.5. Styrkor och svagheter i metoden 
För att undersökningen ska tillmätas värde är dess tillförlitlighet (reliabilitet) 
och giltighet (validitet) av stor betydelse. Validiteten innebär att man fångar 
det man säger sig undersöka (Thomsson, 2010; Patel & Davidsson, 2011). Det 

                                                        
76 Se tillbaka till Teorikapitel 3, Analysmodell av de ungas val och banor som egna företagare, belyst 
utifrån den sociala positionen, s. 45.  
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handlar om i vilken grad som data verkligen fångar det som är betydelsefullt i 
sammanhanget. Centralt med den berättande och tillbakablickande metoden 
som jag inspirerats av är att den sätter människors egna tolkningar och 
erfarenheter i centrum. Som nämnts menar jag att göra yrkesval och i mitt fall 
att välja företagandet är komplexa processer som byggs upp över tid i 
individens liv, vilket understryker värdet av det tillbakablickande perspektivet. 
Styrkan i min metod är att jag fångar unga vuxna med en viss erfarenhet och 
vissa unga har till och med varit verksamma i 10–15 år som egna företagare. 
De har därför möjlighet att även belysa hur de uppfattar valet att bli företagare 
på lite längre sikt. De kan både blicka bakåt på sitt men även på sina 
föräldrars/sin släkts ”tidigare liv”, och mer bestämt på den sociala positionens 
betydelse. Men den berättande metoden har också sina svagheter. Den som 
berättar om sitt liv väljer alltid ut vissa händelser och förhållanden och vissa 
faser blir mer framträdande än andra (Kåks, 2007). Samtidigt uppfattar jag att 
det också kan vara styrkan med den berättande metoden. Det finns en 
flexibilitet och att det är de unga själva som väljer ut händelserna och 
erfarenheterna, som är betydelsefulla för just dem i deras val att bli egna 
företagare. Men en svaghet i metoden är att jag inte har gjort uppföljande 
intervjuer med de unga och inte heller intervjuer med deras föräldrar och släkt, 
som skulle kunnat ha fördjupat förståelsen ytterligare. Men å andra sidan är 
det centrala att fånga hur de unga själva utifrån sin sociala position och sitt 
”nu” uppfattar företagandet. 

Avhandlingen innehåller också rikligt med beskrivande och trovärdiga citat, 
vilket också kan bidra till att validera eller säkerställa avhandlingens resultat. I 
kvalitativa studier är forskarens egen roll särskilt betydelsefull och det är 
viktigt att redogöra för och vara observant på hela forskningsprocessen – 
alltifrån förberedelser till analys och framställning (Dalén, 2015). Detta för att 
visa ett slags transparens i genomförandet av studien. Jag har försökt att 
redogöra för denna process och även pekat på en del svårigheter. Slutligen 
redogör jag för de teoretiska begrepp och den analysmodell (se s. 45) som 
ligger till grund för den mer fördjupade analysen av empirin. Ytterligare ett 
sätt att öka tillförlitligheten är att undersökningens frågeställningar belyses 
och kontrolleras utifrån mer än bara en synvinkel (Gilbert, 2015). Ett sätt är att 
låta flera bedömare tolka materialet och i ett inledningsskede tolkade jag och 
min bihandledare tillsammans intervjumaterialet. De ungas val av företagandet 
analyseras också utifrån mer än bara ett perspektiv, då både intergenerationella 
(föräldrar/släktpåverkan), men även strukturella faktorers betydelse beaktas 
för att få en mer fullständig bild av företeelsen.  

Den kritik som oftast riktas mot kvalitativa studier är att dess resultat inte är 
generaliserbara till större populationer eller till större sammanhang (Alvesson 
& Sköldberg, 2017). Avsikten är inte heller att främst spegla generella 
egenskaper, utan att spegla de ungas egna erfarenheter och perspektiv. Men 
ambitionen är inte endast att återge och tolka enskilda ungas erfarenheter, utan 
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också att binda samman dessa med varandra, med tidigare forskning och teori, 
och därmed lyfta erfarenheterna till en mer övergripande förståelse om andra 
generationens unga med utländsk bakgrund och deras val att bli egna 
företagare. Utifrån avhandlingens relationella ansats är ambitionen också att 
lyfta de ungas utsagor utöver de enskilda berättelserna, för att också kunna 
säga något om det strukturella sammanhang som de unga verkar inom när de 
träder in i arbetslivet som egna företagare. 

I kvalitativa studier talas det också om naturalistisk 77 , respektive 
analytisk/teoretisk generalisering. Analytisk generalisering innebär huruvida 
resultatet i studien kan överföras till en liknande situation, exempelvis genom 
att de teorier som används även har giltighet utanför det studerade fältet 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Det handlar om begreppens abstraktionsnivå och 
om begreppen är tillräckligt abstraherande för att teorin även ska kunna föras 
över till andra områden (Glaser, 2002). Vilken räckvidd har då resultaten i min 
avhandling i förhållande till andra unga med utländsk bakgrund som väljer 
företagandet? Som nämnts är de ungas berättelser ett slags görande (doing) 
och en ständigt pågående process som är beroende av tid och rum (Kåks, 
2007). Min avhandling avgränsas dock till vissa givna förutsättningar – till 
storstads/förorts-miljö, till en viss tidsperiod78, ålder, etnicitet79 och tid i 
Sverige. Givet detta inrymmer studien ett antal individer, där jag medvetet 
försökt få en spridning vad gäller deras kön, utbildningsbakgrund, ålder och 
företagsbransch. Utifrån denna ”bredd” som finns i materialet har jag kunnat 
fånga variationer i de ungas motiv och banor in i arbetslivet som egna 
företagare. Jag har kunnat synliggöra olika sociala positioner (med skilda 
kapitalinnehav) och dess betydelse för valet att bli egen företagare. Styrkan 
med materialet är alltså ”bredden” – att kunna synliggöra variationer, som inte 
riktigt lyfts fram i den tidigare forskningen. Vad fångas då inte i mitt material? 
Svagheten i materialet är att de mer privilegierade unga inte riktigt inkluderas 
– unga som är uppvuxna i en miljö där de får tillgång till samtliga kapital – ett 
starkt företags- och utbildningskapital från sina föräldrar/sin släkt. Vad dessa 
sociala positioner leder fram till för motiv och banor in i arbetslivet 
problematiseras inte i denna avhandling. 

                                                        
77 Naturalistisk generalisering innebär att det är läsaren som generaliserar utifrån sin egen erfarenhet 
(Stake, 1995). 
78 Eftersom intervjuerna genomfördes mellan åren 2006-2007, innebär det att de strukturella villkoren 
till viss del kan ha förändrats. Jag menar dock att avhandlingens två mest centrala resultat fortfarande 
är relevanta: dels att de flesta unga tidigt väljer företagandet efter avbrutna studier, dels att de främst 
verkar inom den allt mer osäkra och informella arbetsmarknaden, där relativt slitsamma livsmönster 
överförs mellan generationerna. Båda dessa resultat kan kopplas till strukturella förändringar som vuxit 
fram under de senaste decennierna (Behtoui, 2018, 2019; Efendic m.fl., 2015). På så vis har de 
specifika åren då intevjuerna genomfördes inte en avgörande betydelse. Dessa tendenser har inte heller 
avtagit i betydelse, utan snarare tvärtom, vilket gör resultaten samhällsrelevanta även i dagens 
sammanhang. 
79 Se vidare s. 62 för en kommentar kring etnicitet. 
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Som nämnts är avhandlingens externa eller analytiska giltighet en fråga om 
huruvida de begrepp som används kan vara överförbara och relevanta för att 
förstå även andra ungas val av företagandet. Jag menar att flera av Bourdieus 
begrepp som används, såsom social position, kapital, habitus, banor, har en 
relativt hög abstraktionsnivå och är väl underbyggda och testade begrepp. På 
så vis kan begreppen vara överförbara och relevanta för att även förstå andra 
ungas val av företagandet. Men begreppen har inte tidigare använts för att 
specifikt förstå andra generationen ungas val av företagandet. Här är min 
studie initial och prövande och just vad det gäller relevansen av att använda ett 
intergenerationellt perspektiv, där betydelsen av föräldrarnas/släktens sociala 
position (med ett visst kapitalinnehav) specifikt står i blickfånget. Det skulle 
därför vara intressant om fler framtida studier prövade det intergenerationella 
perspektivets relevans, för att förstå andra generationen ungas val av 
företagandet i ett större sammanhang.  

4.6. Presentation av materialet 
Som nämnts tidigare fann jag ett slags helhet i materialet – tre olika mönster, 
som jag vände och vred på om jag skulle placera först eller sist i 
framställningen. Men jag valde att placera dessa sist, eftersom de mer är en 
slutsummering av avhandlingens resultat. Det blev en framställning som 
successivt genom de tre empirikapitlen bygger upp dessa tre mönster och som 
jag slutligen ”landar” i.  

Jag valde också en framställning där jag löpande varvar empiriredogörelsen 
med hänvisningar till den tidigare forskningen och teorin. Jag har försökt att 
vara tydlig med när jag själv gör tolkningar utifrån den tidigare forskningen 
och teorin och när det är de intervjuades egna utsagor som står i fokus. Trots 
detta upplägg är framställningen empirinära och det finns rikligt med citat för 
att synliggöra de ungas egna röster. Citaten bidrar till att komma nära de ungas 
egna beskrivningar, samtidigt som citaten fördjupar vissa teoretiska aspekter i 
materialet. Exempelvis åskådliggör vissa citat hur de ungas preferensramar 
skiljer sig åt utifrån deras olika sociala positioner, där vissa unga upplever att 
företagandet har status medan andra inte. I linje med Dalén (2015) och 
Malterud (2014) menar jag att citaten också bidrar till att sammanfatta och 
tydliggöra essensen i resultaten. Citaten i avhandlingen bekräftar och särskiljer 
de tre centrala mönstren som successivt byggs upp genom de tre 
empirikapitlen. De intervjuades anonymitet beaktas också och därför har vissa 
korrigeringar gjorts gällande citaten. Intervjupersonerna namnges utifrån 
fingerade namn, för att få framställningen mer levande.  
 
Beskrivning av intervjupersonerna 
För att närma mig de tre empiriska kapitlen avslutar jag metodkapitlet med en 
kort redogörelse av intervjupersonerna. Eftersom hänsyn tas till anonymitets- 
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och konfidentialitetskravet undviker jag att redogöra för detaljer och fokuserar 
mer på själva sammansättningen av intervjupersonerna. Jag lyfter även fram 
vissa faktorer som får betydelse för själva analysen och presentationen av de 
empiriska resultaten. I figuren nedan beskrivs sammansättningen av de 22 
intervjupersonerna, där samtliga är andra generationens unga företagare med 
utländsk bakgrund. 
 

 
Figur 3. Bakgrundsfakta gällande de 22 intervjupersonerna. 

Som nämnts använder jag en bred definition av andra generationens unga, där 
alla inte nödvändigtvis är födda i Sverige. Samtliga unga har dock två 
utlandsfödda föräldrar och har till stor del vuxit upp och genomfört sin 
skolgång i Sverige. De flesta unga bor och är uppvuxna i förortsområden, men 
ofta är deras företag lokaliserade närmare stadskärnan. Intervjupersonerna är 
verksamma i hela Storstockholmsområdet. 
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När det gäller föräldrarnas bakgrund framgår i figuren ovan att samtliga 
unga har föräldrar med ursprung i Mellanöstern och att flertalet kommer från 
Turkiet (14). Det framkommer också att de flesta unga får med sig en social 
position där föräldrarna har ett starkt företagskapital men ett svagt 
utbildningskapital (16). Med ett starkt företagskapital menar jag om de ungas 
föräldrar är eller har varit företagare. Med ett svagt utbildningskapital avser 
jag alltifrån att föräldrarna är analfabeter till att de har gått i någon form av 
grundskola. Men i de senare fallen (6) som synliggörs i figuren har föräldrarna 
i stället ett starkt utbildningskapital80, men saknar ett företagskapital. De har 
varit tjänstemän i sina hemländer men i Sverige har de fått mindre 
kvalificerade servicearbeten. 

Ovan framträder styrkan i materialet, alltså bredden utifrån olika sociala 
positioner med skilda kapitalinnehav, som den unge får med sig från sina 
föräldrar/sin släkt. Dock finns en viss slagsida åt unga med föräldrar/släkt från 
Turkiet som har ett starkare företagskapital än utbildningskapital. Men å andra 
sidan är de starkt överrepresenterade både bland första och andra 
generationens unga invandrarföretagare (Klinthäll & Urban, 2014). Det är 
även en grupp som sällan lyfts fram i den tidigare 
invandrarföretagsforskningen, som i stället tenderar att fokusera mer på den 
högutbildade invandrarföretagaren. Gruppers olika etniska profiler skulle 
kunna fördjupas och problematiseras, men jag väljer att inte göra det för att 
undvika slagsidor åt de kulturella eller de ”etniska” förklaringarna. 
Avhandlingen lutar sig i stället mot det intergenerationella perspektivet, med 
fokus på den sociala positionens betydelse utan någon ”etnisk etikett”. På så 
vis problematiseras och fördjupas betydelsen av den sociala positionen, vilket 
också kan bidra till en bredare förståelse, eftersom det inte bara fokuserar på 
det specifikt etniska. 

Vad det gäller de ungas bakgrund, visar figuren ovan en könsfördelning 
med två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Den fördelningen stämmer 
ungefär överens med hur det ser ut i stort bland unga företagare med utländsk 
bakgrund i Sverige (Klinthäll & Urban, 2014). Som figuren också illustrerar 
fångade jag avsiktligt ett äldre åldersspann – unga vuxna, som hade möjlighet 
att blicka tillbaka på sitt inträde in i arbetslivet som egen företagare. Många 
unga befinner sig i 30–35 års ålder (13) och endast en person i 20–25 års 
ålder. 

Vidare visar figuren att de flesta unga i avhandlingen har förgymnasial 
utbildning (10), och några har universitetsutbildning (5). Flera unga har också 
avbrutit gymnasiet, vilket är särskilt tydligt bland männen. Detta stämmer inte 
med den bild som brukar lyftas fram – alltså att andra generationens unga 
invandrarföretagare antas agera utifrån en stark utbildningsposition (Klinthäll 
m.fl., 2016). Men fördelningen i figuren stämmer någorlunda överens med 
statistiken om hur det ser ut i stort, bland andra generationens unga företagare 
                                                        
80 Med starkt utbildningskapital menar jag föräldrar som har universitetsutbildning. 
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med utländsk bakgrund.81 Inriktningarna på utbildningarna varierar bland de 
unga, men flera har gått en företagsekonomisk inriktning på gymnasiet, och 
även de som har studerat vidare på universitet. För de unga som har genomfört 
gymnasiet har det ofta varit en kortare yrkesinriktad gymnasieutbildning, 
exempelvis handels och distribution eller frisörprogrammet. Det visas i 
figuren att de allra flesta i avhandlingen (19) är verksamma inom handels- och 
servicebranscher, såsom kiosk, affär, frisör, café och restaurang, men tre 
personer har redovisningsbyråer. Avslutningsvis, har samtliga unga varit igång 
i minst ett antal år som egna företagare och nästan hälften har haft flera 
företag. 

5. UNGAS INGÅNGAR OCH MOTIV 
TILL FÖRETAGANDET 

Avhandlingen handlar om att förstå hur andra generationens unga med 
utländsk bakgrund utifrån sin sociala position motiverar valen och banorna in i 
arbetslivet som egna företagare. De unga belyser både ingångarna och hur de 
uppfattar företagandet på lite längre sikt (företagsbanorna). Upplägget för de 
tre empirikapitlen följer den kronologiska ordningen med ”ett före” – ingångar 
och motiv (kapitel 5), ”att vara företagare” – villkor och strategier (kapitel 6), 
och slutligen ”ett efter” – företagsbanor och framåtblickande (kapitel 7). Tre 
mönster utifrån den sociala positionen är centrala i avhandlingen: ”de tidiga 
företagarna med stark företagstradition”, ”de senare och strategiska unga 
också med stark företagstradition” och ”de unga som saknar 
företagstradition”. Dessa mönster byggs upp successivt genom de tre 
kommande empirikapitlen 5–7. De summeras avslutningsvis i slutkapitel 8. 

I detta första empirikapitel 5 där de unga utifrån sin sociala position belyser 
motiven och ingångarna till företagandet beaktas både strukturella och 
intergenerationella faktorer i förståelsen. Först redogörs för det strukturella 
och därefter för de intergenerationella aspekterna av valet att bli egen 
företagare. Ett särskilt utrymme ges till det intergenerationella – alltså vilken 

                                                        
81 Se Inledningskapitel 1 9 17, Figur 1 ”Företagares utbildningsnivå efter ursprung” (Urban, 2016). 
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betydelse som de unga uppfattar att deras föräldrars/släkts sociala position 
(med ett visst kapitalinnehav) får för deras val att bli egen företagare. 

5.1. Arbetsmarknadens och myndigheternas 
betydelse för valet att bli företagare 
Vilken betydelse uppfattar då de unga att de strukturella faktorerna får för 
deras val att bli egen företagare? Det handlar om de ungas möte och mer 
bestämt om deras handlingsutrymme i förhållande till olika ”fält” eller arenor 
(såsom skola, arbetsmarknaden, AF, företagsnätverk) som de möter på vägen 
mot sitt företagande. Särskilt belyses hur de uppfattar mötet med den reguljära 
arbetsmarknaden och dess betydelse för valet att bli företagare. Men först 
redogörs kort för skolans betydelse.82  
5.1.1. Skolans betydelse för valet att bli företagare 
Avhandlingens resultat visar i linje med Lundqvists studie (2006a, 2006b) om 
unga företagare med utländsk bakgrund, om hur skolan inte tycks ha någon 
avgörande betydelse för deras företagsval. De flesta unga beskriver hur skolan 
generellt inte haft någon avgörande plats i deras liv – de har inte vuxit upp i en 
miljö där utbildningskapitalet har funnits på nära håll bland deras 
föräldrar/släkt. Inspiration och förebilder till att bli egen företagare har snarare 
kommit från att de vuxit upp i en miljö där deras föräldrar/släkt varit egna 
företagare.   

De flesta unga i avhandlingen kommer från mer lågutbildade miljöer. De 
beskriver hur utbildning inte varit någon självklarhet och vissa unga har inte 
heller tyckt om skolan. De berättar hur de inte trivdes, inte kände sig hemma 
eller välkomna i den ”svenska skolan”. Då flera inte trivdes ville de i stället 
snabbt ut i arbetslivet.83 Men en kvinna som i dag har en frisörsalong berättar 
hur hon egentligen tyckte mycket om skolan men att hon saknade stöd. Hon 
berättar hur hon mer eller mindre avråddes från skolans personal att fortsätta 
sina studier: 

 
Jag gillade och var egentligen mycket duktig i skolan, men jag 
visste inte vad jag skulle göra och välja. Mina föräldrar var inte 
till någon hjälp – de hade ju inte så mycket utbildning, så jag 
gick till syokonsulten på skolan. Han avrådde mig faktiskt till att 
fortsätta med studierna, och tyckte att jag antingen skulle satsa 
på skrädderi eller på frisör för då slapp jag att läsa vidare. 
(Aysin) 

 
                                                        
82 Med skola avses främst grundskolans men även och till viss del gymnasiets betydelse. 
83 Dessa resonemang återupptas och vidareutvecklas på s. 80–83. 
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Citaten visar hur de unga inte är ensamma om att välja, utan det finns också 
”dörrvakter” i förhållande till de olika fälten, och i detta fall till skolans fält. 
Detta resultat kan kopplas till tidigare studier (Sawyer, 2006; Runfors, 
2003)84, som visar att unga med utländsk bakgrund inte så lätt släpps in i 
skolans värld. Det intressanta i ovanstående exempel är hur syokonsulenten 
guidar kvinnan mot de typiska invandrarbranscherna skrädderi och frisör. Ett 
slags guidning som bygger på etniska stereotyper, där invandrare förväntas att 
arbeta inom de lägre handels- och servicebranscherna. Vidare illustrerar 
exemplet hur strukturella hinder som den unge möter i skolan samspelar med 
den position som den unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt. Hon 
beskriver hur hennes föräldrar/släkt som saknar utbildning har svårt att ge stöd 
eller hjälp kring hennes utbildningssituation. På så vis bidrar både strukturella 
och intergenerationella faktorer till att hon väljer bort studier framför ett tidigt 
inträde i arbetslivet. 

5.1.2. Den reguljära arbetsmarknadens betydelse för valet att bli 
företagare 
Flera unga beskriver hur de varit arbetslösa innan de startade eget företag. 
Samtliga unga i avhandlingen uppfattar att svårigheter på den reguljära 
arbetsmarknaden har drivit på deras företagsbeslut. De unga förhåller sig dock 
lite olika till svårigheterna på arbetsmarknaden. Många unga söker inte ens 
jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Exempelvis beskriver en kvinnlig 
frisör med syriansk bakgrund hur hon inte ens tänkte på eller vågade söka 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Hon har i stället ett stort eget 
informellt nätverk bland sina föräldrar och sin släkt som är företagare, bland 
annat inom frisörbranschen. Hon beskriver det så här: 

 
De kontakter som jag fick efter skolan var ju bara bland 
assyrier/syrianer. (Aysin) 
Intervjuaren: På så sätt fick du jobb direkt? 
Ja precis – på så sätt hjälper vi alltid varandra. (Aysin) 
 

Flera unga och vissa med assyrisk/syriansk bakgrund beskriver liknande att de 
har tillgång till en ”egen” parallell arbetsmarknad inom företagandet, där de 
har sina nätverk och kontakter. Samtidigt påtalar flera unga hur de inte får 
tillgång till ”de svenska nätverken”, som skulle kunna leda till jobb på den 
reguljära arbetsmarknaden. De är väl medvetna om nätverksrekryteringens 
centrala roll för att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Två personer 
beskriver det så här: 

 

                                                        
84 Studier som specifikt har studerat syokonsulentens roll i förhållande till unga med utländsk 
bakgrund. 
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Kontakter är A och O – man måste känna någon och bli 
rekommenderad och det är därför vi invandrare har svårt att få 
jobb. (Mukaddes) 
 
Det gäller ju att ha de rätta kontakterna – jag har bara fått jobb 
hos andra invandrare som har café, kiosk och restaurang. Andra 
svenska kontakter kommer jag inte åt. (Aysin) 
 

Ovanstående bekräftas i flera tidigare ungdomsstudier (Behtoui, 2004, 2013; 
Towatt, 2006, 2013) som visar att unga med utländsk bakgrund har svårt att få 
tillgång till de ”svenska” nätverk som leder till arbete på reguljära 
arbetsmarknaden.  

Andra unga i avhandlingen som mer aktivt försöker ta sig in på den 
reguljära arbetsmarknaden lyfter fram svårigheterna att få arbete där. Vidare 
berättar några unga hur de också upplever att de bara får ”skitjobb” som 
invandrare – jobb som svenska unga inte vill ha. Eftersom den ”svenska” 
reguljära arbetsmarknaden är svår menar de att man måste skapa sin egen väg 
in i arbetslivet och att bli egen företagare. Några unga beskriver det så här: 

 
När man är uppvuxen i Sverige så vet man att det är svårt att få 
jobb och att det antingen är diskare, städare eller något annat 
skitjobb som man kan få. Det är därför man måste skapa sig en 
egen väg. (Mohammed) 
 
Intervjuaren: Vilken betydelse hade arbetslöshet när du startade 
eget? 
Jag kunde inte bara vara hemma – alltså utan jobb och A-kassa. 
Jag kände att jag var tvungen att göra något. Man sökte massa 
jobb, men man kom ingen vart. Det kändes som om man bara 
rullade fram och tillbaka – det var en ond cirkel: besöka 
arbetsförmedlingen och skicka in ansökan och det hände 
ingenting. Så den enda utvägen var att starta eget. (Thomas) 

 
Det tydliggörs hur valet av företagandet blir ett slags utväg för vissa unga att 
hantera svårigheterna på den reguljära arbetsmarknaden. Det framkommer 
också hur företagsvalet inte bara behöver handla om att skaffa jobb åt sig 
själv, utan även till sin familj och släkt som också har svårt att få arbete. Ett 
typexempel är en man som säger så här: 

 
Min fru var ju arbetslös, sen var svägerskan arbetslös, så då 
tänkte jag – köper jag det här caféet så får vi alla tre jobb. Så en 
drivkraft till att starta eget, var helt klart att jag också skulle 
kunna ge min familj och släktingar jobb. (Josef)  
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Vidare beskriver de unga i linje med andra kvalitativa studier (Lundqvist, 
2006a; Ljungar, 2007), hur företagsvalet fungerar som ett slags skydd mot den 
diskriminering som de antar finns på den reguljära arbetsmarknaden. Det är 
inte nödvändigtvis så att de själva har upplevt en direkt diskriminering, utan 
de berättar exempelvis hur de hela tiden hörde i skolan, läste i tidningarna, såg 
på TV hur svårt det var för invandrare att få arbete och att det finns en 
diskriminering. Flera unga beskriver hur de inte ens vågade söka jobb på den 
reguljära arbetsmarknaden på grund av risken att bli diskriminerad. Några 
unga belyser det så här: 

 
På den tiden hade jag mycket tankar om diskriminering, och jag 
tror tyvärr att det finns, så därför sökte jag inte ens jobb utan 
körde i stället på med mitt eget. (Besim) 
 
Det är klart att det hela tiden funnits i bakhuvudet att det finns 
en diskriminering och då var ju företagandet den bästa utvägen. 
(Thomas) 

 
En person som upplevt diskrimineringen lite mer direkt, säger så här: 

 
Då jag sökte många jobb var det bara nej, nej, nej. Det var som 
att gå igenom en vägg och ingen dörr öppnade sig. Så absolut 
var rasismen på arbetsmarknaden en stor anledning till att jag 
startade eget företag. (Johannes) 

 
Några få unga i avhandlingen, som är extremt målinriktade, förhåller sig till 
arbetsmarknaden på ett lite annorlunda sätt i jämförelse med föregående unga. 
De är väl medvetna om och beskriver den reguljära arbetsmarknaden som svår 
och hur invandrare har svårt att få arbete, ofta hamnar på de lägsta 
positionerna, blir avskedade först och utsätts för olika former av 
diskriminering. De berättar att de därför tidigt bestämde sig för att arbeta 
dubbelt så hårt i jämförelse med svenska unga, för att klara sig på den 
”svenska” arbetsmarknaden. De framställer sina val som extremt målinriktade 
och strategiska – de läser exempelvis i snabb takt, ofta dubbla 
universitetsutbildningar. De förklarar hur de medvetet satsar både på högre 
studier (utbildningskapital) och företagandet (ekonomiskt kapital) – allt för att 
klara sig på den ”svenska” arbetsmarknaden. En kvinna, som läser på 
universitet samtidigt som hon driver en restaurang tillsammans med sin man, 
beskriver det exempelvis så här: 

 
De flesta invandrare har ju svårt att få jobb och även vi som 
skaffar hög utbildning. Det är därför jag tänker att det är lättare 
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om jag också kan få ett kapital via restaurangen, för då kan jag 
hela tiden, i värsta fall, starta eget företag om jag inte får något 
jobb. (Sanaz) 
Intervjuaren: Som ett skydd emot diskriminering? 
Jo, absolut är det så som jag tänker. (Sanaz) 

 
Ytterligare en högutbildad person som strategiskt startade sitt företag parallellt 
med sin anställning, då han riskerade att bli uppsagd, säger så här: 

 
Jag var livrädd för att bli arbetslös och diskriminerad – tanken 
fanns där hela tiden. Jag skulle aldrig vilja gå till 
arbetsförmedlingen, utan i stället för att hamna där så startade 
jag snabbt eget företag, innan jag blev uppsagd – så enkelt var 
det. (Halit) 

 
Det blir tydligt hur de flesta unga i avhandlingen generellt känner sig 
missnöjda och har ett lågt förtroende för den reguljära arbetsmarknaden, som 
delvis tvingar dem att starta eget företag. De känner sig inte ”hemma” eller 
säkra på den svenska arbetsmarknaden, eftersom de ”inte riktigt släpps in”. 
Flera unga återger även hur de har sett sina föräldrars/sin släkts svårigheter på 
den reguljära arbetsmarknaden och att deras företagsval blir ett sätt att undvika 
dessa svårigheter. De berättar hur de hela tiden under sin uppväxt hörde att 
deras föräldrar och släkt sökte arbete men inte fick något, vilket drev på deras 
företagsbeslut. Tidigare studier (Lundqvist, 2010; Abada m.fl., 2014) visar hur 
föräldrarnas position och hur de blir bemötta (upplevelser av utanförskap och 
diskriminering) gör tydliga avtryck i deras barns yrkesval. Det blir en viktig 
utgångspunkt för hur de bedömer sina egna chanser och möjligheter på 
arbetsmarknaden. På så vis införlivas både de ungas egna men även deras 
föräldrars/släkts erfarenheter i positionen och handlingsutrymmet som de 
agerar utifrån när de träder in i arbetslivet och gör sitt företagsval.  

Sammanfattningsvis lyfter samtliga unga i avhandlingen fram att 
strukturella hinder på den reguljära arbetsmarknaden har en central betydelse 
för deras val att bli företagare. Resultatet kan kopplas till den tidigare 
forskningen, som ofta lutar sig mot starka strukturella förklaringar till varför 
invandrare startar eget företag (Andersson, 2000; Andersson & Wadensjö, 
2004).85 Ur de ungas perspektiv skulle man kunna tolka företagsvalet som att 
de utvecklar ett slags ”motstrategier” mot de strukturella förhållanden de 
möter på den reguljära arbetsmarknaden. Företagsvalet blir en strategi – ett 
sätt att reagera på en struktur, ett ”fält”, som inte så lätt ”släpper in” unga med 

                                                        
85 Men som beskrivits i tidigare kapitel är forskningen om varför andra generationens unga specifikt 
väljer företagandet mer begränsad och tvetydig. Vissa studier antyder att strukturella faktorer även får 
betydelse för deras företagsval (Masurel & Nijkamp, 2003) medan andra studier framställer deras 
företagsval som mer individuella och ”friktionsfria” (Kontos, 2003; Baycan m.fl., 2012). 
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utländsk bakgrund. Men centralt är också att de unga agerar utifrån sitt 
upplevda handlingsutrymme, där de främst ser möjligheterna och öppningarna 
inom invandrarföretagandet och inte på den reguljära arbetsmarknaden.  

5.1.3. Myndigheters betydelse för valet att bli företagare 
Ytterligare arenor som de unga möter på vägen mot sitt företagande är olika 
myndigheter. De unga i avhandlingen är i linje med tidigare studier (Lange, 
1996, 2005; Lundqvist, 2006a; Ljungar, 2007) negativa till vilken hjälp som 
de fått från myndigheter som Arbetsförmedlingen, banker och företagsnätverk. 
De beskriver exempelvis hur de inte får några starta eget-bidrag eller banklån. 

De unga förhåller sig likväl som till den reguljära arbetsmarknaden, på lite 
olika sätt till myndigheterna. Unga som får med sig en stark företagstradition 
från sina föräldrar/sin släkt, beskriver att de inte vänder sig till myndigheterna. 
De använder sig i stället av egna informella företagsnätverk bland sina 
föräldrar/släkt när de startar eget företag. Några unga återger hur de inte ens 
har tänkt på dessa myndigheter och vet inte riktigt hur de fungerar. Medan 
andra unga är mer kritiska och inte vänder sig till myndigheterna, eftersom de 
vill skydda sig från diskriminering och ett dåligt bemötande av tjänstemän. De 
menar också att det inte är någon idé att söka, eftersom man ändå inte får 
någon hjälp. Två personer beskriver det så här: 

 
Det var inte någon idé att söka starta eget-bidrag när jag skulle 
starta mitt café – det är ingen bransch som arbetsförmedlingen 
skulle satsa på. Jag lånade i stället pengar av mina föräldrar 
och min släkt. (Thomas) 
 
Jag lånade pengar av en släkting – banken skulle aldrig ställa 
upp med lån till mitt café. (Josef)  
 

Men unga som saknar en företagstradition bland sina föräldrar/sin släkt 
beskriver hur de mer aktivt söker hjälp från myndigheterna. Men de är nästan 
ännu mer kritiska än ovanstående unga och är särskilt kritiska emot 
Arbetsförmedlingen. De beskriver hur de inte får någon hjälp (starta eget-
bidrag, företagsrådgivning etc.) och även ett dåligt bemötande från tjänstemän. 
De uttrycker sig så här: 

 
Intervjuaren: Har Arbetsförmedlingen haft någon betydelse för 
att du blivit företagare? 
Nej, katastrofalt. Jag har varit där många gånger och man fick 
mer en känga i stället för hjälp. Du vet jag tror inte att det 
fungerar. Som sagt var har allt det där att man hela tiden söker 
hjälp och inte får, bara gjort mig ännu starkare till att bli egen 
företagare och att klara mig själv. (Shamal) 
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Arbetsförmedlingen har absolut inte hjälpt mig. Jag har slutat 
att gå dit och tycker inte att de behöver finnas överhuvudtaget. 
(Shilan) 
 

Citaten kan tolkas som att det finns ”dörrvakter” och i detta fall tjänstemän 
som inte så lätt ”släpper in” unga med utländsk bakgrund. Flera tidigare 
studier visar just hur unga med utländsk bakgrund inte känner sig väl bemötta 
och delvis diskriminerade av ”svenska” tjänstemän (Knocke & Hertzberg, 
2000; Carlsson, 2000; Hertzberg, 2003).86 

Några personer beskriver dock hur de får starta eget-bidrag eller banklån, 
och de är inte lika kritiska som ovanstående unga. Det synliggörs utifrån deras 
berättelser vad Lister (1990, 2007) lyfter fram i sina studier, att utbildningen 
tycks ha betydelse här. Det är främst unga med hög utbildning i avhandlingen 
som söker och får hjälp av myndigheterna. Till skillnad från ovanstående unga 
beskriver de hur de är väl medvetna om hur systemet fungerar och vilka 
rättigheter de har tillgång till. Exempelvis beskriver två högutbildade kvinnor 
hur de informerade sig om och fick banklån som var särskilt inriktade mot 
kvinnor med utländsk bakgrund.87 Men de flesta unga i avhandlingen är inte 
högutbildade och beskriver snarare svårigheterna i att orientera sig och ta sig 
fram inom de formella systemen. 

Det är i stort sett ingen person i avhandlingen som beskriver att de använder 
sig av ”svenska” företagsnätverk, vilket stämmer överens med resultat från 
tidigare studier (Lange 2005; Ljungar, 2007). Däremot lyfter några unga fram 
att de fått hjälp av IFS (Internationella företagare i Sverige)88 på ett mycket 
positivt sätt. Exempelvis berättar en person, hur han får hjälp med att få 
banklån till sin nyöppnade restaurang: 

 
Det är den bästa hjälpen jag har fått i hela mitt liv. Jag har inte 
tidigare vågat söka hjälp från myndigheter, för att jag har varit 
så rädd för att få nej. (Mohammed)  

 
Även om några få personer upplever att de har fått hjälp, tycks 
myndigheternas stöd sammantaget inte ha haft någon avgörande betydelse för 
de ungas företagsval. För några unga har Arbetsförmedlingen snarare fungerat 
som ett avskräckande exempel – något som man inte vill ha kontakt med, och 
som i sig driver på företagsbeslutet. De flesta unga upplever att de inte riktigt 
får tillgång till majoritetsbefolkningens formella nätverk – både vad gäller 
nätverk på den reguljära arbetsmarknaden och myndighetskontakter 
                                                        
86 Studierna handlar om de ungas möten på vägen in på arbetsmarknaden främst med 
Arbetsförmedlingen, men även med skola och socialtjänst. 
87 En del av en större satsning från regeringen för att stimulera ett ökat företagande bland kvinnor med 
utländsk bakgrund (Tillväxtverket, 2002). 
88 Företagsrådgivning som inriktar sig på personer med utländsk bakgrund. 
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(Arbetsförmedlingen, banker, företagsnätverk). Det framträder på så vis hur de 
formella nätverken och resurserna inte riktigt står de unga till buds när de 
träder in i arbetslivet och gör sitt företagsval. 

5.1.4. Valet att bli företagare utifrån ett utanförskap och en 
revanschlusta  
Något som är mer svårfångat men som är centralt i de ungas berättelser är hur 
de beskriver ”ett slags allmänt utanförskap” som driver på företagsbeslutet. De 
känner sig inte riktigt ”hemma”, eller välkomna i det svenska samhället. 
Eftersom de inte känner sig insläppta eller delaktiga blir företagsvalet ett slags 
revansch för att visa att man är bra på någonting. De unga uppfattar att de har 
små eller inte samma möjligheter som ”svenska unga”. De beskriver ett slags 
vardaglig eller indirekt diskriminering som de möter i skolan, på 
arbetsmarknaden och bland myndigheter. Dessa aspekter har enligt min 
mening inte riktigt lyfts fram i de tidigare strukturella förklaringarna till varför 
invandrare startar eget företag. Ofta blir förklaringarna relativt ytliga och det 
som lyfts fram är arbetslöshet och en mer synlig diskriminering. Det är få 
studier som har fördjupat och fokuserat på hur unga själva uppfattar och 
förhåller sig till de strukturella villkoren, som i sin tur får betydelse för deras 
val och agerande. Jag menar att dessa aspekter också bör inkluderas i den 
strukturella förståelsen. Detta ”allmänna utanförskap” uttrycks på lite olika 
sätt bland de unga och beskrivs nedan. 

Att de flesta unga i avhandlingen är uppvuxna i en förortsmiljö kan till viss 
del kopplas till utanförskapstemat. Några unga som vuxit upp med en stark 
företagstradition bland sina föräldrar/sin släkt, beskriver också att arbetslöshet, 
bidragstagande och kriminalitet varit en del av deras uppväxtmiljö. De 
beskriver hur de har varit livrädda för att fastna i något sådant. I detta 
sammanhang har ett tidigt inträde i arbetslivet, och att starta eget företag blivit 
en viktig utväg. Exempelvis berättar en man (Johannes), som nu driver en kol- 
och grillbar i centrala Stockholm, hur han såg på sina möjligheter när han 
växte upp. Han tycker att han lyckats relativt väl, med tanke på sin uppväxt 
och omgivning i förorten, där gäng och kriminalitet var en del av miljön. Han 
menar att han har lyckats mot alla odds och skapat sin egen väg in i 
arbetslivet. Två andra män beskriver liknande erfarenheter: 

 
Det kunde också ha gått väldigt snett. Jag kunde ha blivit 
kriminell, det vet man inte. Men jag tycker att jag har klarat mig 
hyfsat bra. (Özkan) 
 
Jag började jobba tidigt när jag var 13 år – det var viktigt för 
mig, så att jag inte hamnade i något annat dumt såsom 
kriminalitet – det var många som gjorde det runt omkring mig. 
(Gabriel) 
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Några unga resonerar i liknande termer och identifierar sig relativt starkt med 
själva invandrarskapet, som i flera fall inte upplevs som något positivt. Det 
kan handla om att de upplever att det finns attityder om den ”bråkiga 
invandrarkillen från förorten” och att man får nackdelar till följd av 
invandrarskapet. I deras berättelser framträder en mer tydlig skillnad mellan 
”vi” (invandrare) och ”dem” (svenskar). Just att inte känna tillhörighet med 
det ”svenska” eller det ”svenska samhället” tycks få stor betydelse för dessa 
ungas företagsval.  

Det finns också unga som saknar en företagstradition bland sina 
föräldrar/sin släkt, och de uttrycker utanförskapet på ett lite annorlunda sätt. 
Det är främst kopplat till en frustration både som de själva och deras föräldrar 
och släkt upplever på den reguljära arbetsmarknaden (svårt att få arbete, att 
avancera, diskriminering etc.). De känner sig inte hemma eller välkomna hos 
svenska arbetsgivare. De hoppas på att företagandet kan ge dem ett bättre liv, 
där de förväntar sig bättre arbetsvillkor och inkomster. En kvinna, som inte 
trivdes hos en svensk arbetsgivare, beskriver det exempelvis så här: 

 
Intervjuaren: Hur kommer det sig att du startade eget? 
Jag tror när man inte trivs på ett ställe och inte känner sig 
hemma, så vill man prova på något annat – det kanske hjälper. 
Jag kände mig utanför – att jag inte släpptes in som invandrare. 
(Shilan) 

 
En annan man uttrycker en liknande erfarenhet: 

 
Intervjuaren: Hur kommer det sig att du började med 
företagandet? 
Jag hade ingen företagstradition bakåt – jag hade aldrig tänkt 
på att bli företagare, men i Sverige började jag lära känna andra 
invandrare som var företagare. Flera av oss trivs inte riktigt i 
Sverige, och mina vänner sa till mig att när de blev företagare 
förändrades det och de fick ett bättre liv. På detta sätt fick de 
mig att starta eget företag. Jag tänkte att min kiosk skulle kunna 
bli något bättre – att jag skulle få fördel av kiosken – att jag 
skulle få mer pengar och ett bättre liv. (Shamal)   

 
Något som flera unga i min studie också lyfter fram som kan kopplas till en 
form av utanförskap är att företagandet blir en strategi för att slippa vara 
beroende och få kontroll över sitt liv. Just att slippa gå till Arbetsförmedlingen 
eller att ha socialbidrag lyfts fram som drivkraft till att bli egen företagare. 
Två typexempel skildrar det så här: 
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Då möjligheterna är få här i Sverige så måste man göra det själv 
– jag startade eget för att jag skulle slippa gå till socialtjänsten. 
(Mohammed) 
 
Jag upplevde att jag satt i en jobbig situation – jag var 19 år och 
jag hade hoppat av skolan och gick på socialbidrag. Jag var 
arbetslös och ville få kontroll över mitt liv. En anställning var 
helt främmande för mig – vem skulle vilja ha mig? Så starta eget 
var den enda öppningen för att slippa gå på socialbidrag. 
(Yaser) 
 

Återigen synliggörs hur de unga upplever att de agerar utifrån ett begränsat 
handlingsutrymme – man har inte så mycket val och man tar den väg som 
öppnar sig. Som redan berörts kopplas företagsvalet för flera unga ihop med 
ett slags revanschlusta – ett sätt att få ett socialt erkännande och att bli ”sedd” 
av majoritetssamhället. Dahlstedt & Hertzberg (2005) menar att människors 
upplevelser av ”vardaglig diskriminering” kan förstärka känslan av att inte 
vilja delta, men vid sidan av de destruktiva känslorna växer också en 
revanschlusta fram. Flera unga beskriver just hur deras företagsval vuxit fram 
utifrån en revanschlusta, främst gentemot det svenska majoritetssamhället, och 
för någon enstaka kvinna gentemot sin egen familj och släkt. Så här uttrycker 
exempelvis en man detta: 

 
Jag tog väldigt illa upp när jag bemöttes av diskriminering, när 
jag försökte lansera min företagsidé. Det blev en form av 
personlig vendetta – att jag verkligen skulle genomföra min 
företagsidé. (Halit) 
Intervjuaren: Du fick lite revanschlusta? 
Ja, just precis så var det, och jag ville få mer kontroll och 
respekt av samhället. (Halit) 
 

En annan man argumenterar på liknande sätt. Han menar att hans företagande 
är nog det största beviset på att han klarar av mer än vad samhället eller vad 
människorna kanske hade trott. Han beskriver sin revanschlusta så här: 

 
När jag gick ut och sökte arbete eller hjälp från 
Arbetsförmedlingen och jag fick dörr efter dörr i ansiktet, då 
kände jag att jag ville bevisa för alla att vi också kan. Jag tror 
mitt företag är det största beviset på detta. (Johannes) 

 
Trots att ovanstående aspekter inte riktigt beaktats i den tidigare forskningen 
antyds dessa i några tyska studier (Kontos, 2003; Apitzsch & Kontos, 2003; 
Apitzsch, 2005). Studierna visar att motivet till företagsvalet tycks drivas på 
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av känslor av att få ett slags socialt erkännande av majoritetssamhället. 
Kupferberg (2003) menar att sådana känslor blir ännu tydligare i samhällen 
som exkluderar invandrare från arbetsmarknaden. Det intressanta är här hur de 
unga förhåller sig till de strukturella omständigheterna och hur detta i sig 
framkallar ett slags ”agens”, en inre drivkraft hos individerna att agera. De vill 
inte vara beroende av ett samhälle som de ändå upplever ”inte riktigt släpper 
in” – man vill känna att man klarar och svarar inför sig själv.  

Ytterligare en man, beskriver hur hans destruktiva känslor i form av 
arbetslöshet och att hamna längst ner i hierarkin som invandrare drivit på hans 
företagsbeslut: 

 
Jag blev någon genom att bli företagare, och på så sätt slipper 
jag också vara beroende av det svenska samhället. 
(Mohammaed) 
 

Sammantaget tydliggörs utifrån de ungas berättelser hur valet av företagandet 
växer fram utifrån känslor av att slippa vara beroende, ”stå på egna fötter” och 
få ett socialt erkännande.89 Samtliga unga i avhandlingen förhåller sig till de 
strukturella hindren och barriärerna, och detta får relativt stor betydelse för 
deras val att bli egna företagare. Det kommer särskilt till uttryck i en form av 
ett upplevt ”utanförskap” – att inte ”känna sig insläppt” på flera olika arenor 
eller ”fält” (i skolan, på arbetsmarknaden, av välfärdsinstitutionerna), men 
även i samhället i stort. Dessa erfarenheter90 blir också en central del av den 
unges sociala position och handlingsutrymme, som de agerar utifrån när de 
gör sitt val av företagandet. Dessa strukturella faktorer belyser mer 
gemensamma erfarenheter som delas av samtliga unga i avhandlingen. Medan 
nedanstående intergenerationella faktorer mer speglar variationerna i de ungas 
erfarenheter utifrån olika sociala positioner (med skilda kapitalinnehav), som 
den unge får med sig ifrån sina föräldrar/sin släkt.   

5.2. Betydelsen av föräldrarnas och släktens sociala 
position för valet att bli företagare 
Efter att ha belyst vilken betydelse som de unga uppfattar att de strukturella 
faktorerna har för valet att bli företagare övergår jag till de intergenerationella 
faktorernas betydelse. Med stöd av Bourdieu (1999) menar jag att föräldrarnas 
och släktens sociala position (med visst kapitalinnehav) har en viktig 
betydelse för att kunna förstå den unges val att bli egen företagare. I detta 
                                                        
89 Dessa aspekter kan kopplas till vad Lister (2007) menar med ett subjektivt socialt medborgarskap. 
Lister menar att dessa aspekter är centrala för hur unga agerar och förhåller sig till arbetsmarknadens 
villkor och rättigheter. 
90 Erfarenheter som inte är helt lättfångade och som främst kan observeras utifrån individernas 
perspektiv. 
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avsnitt belyses vilken betydelse som föräldrarnas/släktens sociala position har 
för den unges val att bli egen företagare. Två olika sociala positioner 
tydliggörs i avhandlingen, som de unga agerar utifrån när de träder in i 
arbetslivet som egna företagare. Utifrån dessa två positioner utkristalliseras tre 
olika mönster in i arbetslivet bland de unga som egna företagare: ”de tidiga 
företagarna med stark företagstradition”, ”de senare och strategiska unga med 
stark företagstradition” och ”de unga som saknar företagstradition”. Avsnittet 
inleds med att beskriva de två olika positionerna och därefter redogörs för de 
tre mönstrena som utvecklas bland de unga. 
 
Två olika sociala positioner som de unga agerar utifrån 
Utifrån de ungas berättelser framträder två olika typer av sociala positioner. 
Den första, som är den mest framträdande, är de unga som är uppvuxna med 
föräldrar och släkt som har en stark företagstradition men som saknar ett 
kulturellt kapital i form av utbildning. Flera unga beskriver hur deras mammor 
ofta varit analfabeter i sina ursprungsländer. De berättar också hur föräldrar 
och släkt har en företags- och handelstradition bakåt i sina hemländer. De 
flesta ungas föräldrar/släkt har sitt ursprung i Turkiet och några har 
assyrisk/syriansk bakgrund. Föräldrarna/släkten kom till Sverige i samband 
med arbetskraftsinvandringen i slutet på 1970-talet och i början på 1980-talet. 
I Sverige arbetar föräldrarna ofta inom enklare industrijobb (Alfa Laval, 
Scania, Samhall etc.) eller som egna företagare inom handels- och 
servicesektorn. Ett typexempel är en man som skildrar sina föräldrars och 
släkts sociala position så här: 

 
Mina föräldrar har ingen utbildning – min mamma är analfabet. 
Men vi har ju alltid varit så där, att man driver eget företag. Det 
var så när de levde nere i Turkiet – min pappa och farbror hade 
en egen butik, någon hade skrädderi, frisör och klädesaffär. 
Sedan när de kom till Sverige arbetade de ett antal år på Scania 
i Södertälje, och startade sedan ett eget gatukök. Min pappa och 
min farbror har nu i Sverige haft olika restauranger sedan 30 år 
tillbaka. (Thomas)  
 

Den andra sociala positionen som framträder i avhandlingen är inte lika 
vanlig, och här är de unga till skillnad från de ovanstående unga uppvuxna i en 
miljö med föräldrar/släkt som har ett starkare utbildningskapital, ofta från 
Iran. De berättar hur deras föräldrar och släkt varit anställda tjänstemän i sina 
ursprungsländer. Vidare beskriver de unga att de inte har någon 
företagstradition bakåt, utan de kommer snarare från en miljö där utbildning 
värderas högre. När dessa ungas föräldrar/släkt kom till Sverige, under 1980-
talet och i början av 1990-talet, hade de svårt att få arbete. De hade även svårt 
att få arbete i nivå med deras utbildning och erfarenheter ifrån 
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ursprungslandet. Men de som får arbete i Sverige har likväl som ovanstående 
ungas föräldrar/släkt fått arbete inom den lägre kvalificerade servicesektorn 
men inte som egna företagare. Så här beskriver en kvinna den typiska sociala 
positionen som dessa unga får med sig från sina föräldrar/sin släkt: 

 
De flesta i min familj och släkt är välutbildade. På min pappas 
sida är de flesta ingenjörer och på min mammas sida är de 
lärare eller läkare – så utbildning är jätteviktigt för oss. Vi hade 
det väldigt bra i Iran, men i Sverige fick mina föräldrar det 
sämre och de hade först svårt att få jobb överhuvudtaget. Men 
sedan några år tillbaka, jobbar de båda två som montörarbetare 
på fabrik. (Sanaz) 
 

Efter att kort ha redogjort för de två sociala positionerna fortsätter jag i 
följande avsnitt att beskriva de ungas erfarenhetsmönster och motiv utifrån 
positionerna. Allra först redogörs för den mest dominanta positionen – unga 
som får med sig en stark företagstradition, men som saknar ett 
utbildningskapital. De allra flesta här är ”de tidiga företagarna”, varav några 
enstaka unga är ”de senare och strategiska unga också med en stark 
företagstradition”. Slutligen beskrivs erfarenhetsmönstren och motiven utifrån 
den andra sociala positionen – ”de unga som saknar en företagstradition”, men 
får med sig ett starkare utbildningskapital. 

5.2.1. De tidiga företagarna med stark företagstradition 
De allra flesta unga i avhandlingen får alltså med sig en företagstradition och 
beskriver hur nästan alla i deras omgivning sysslar med samma sak och är 
företagare. Antingen har de företagandet direkt i familjen bland föräldrar och 
syskon eller så är det far- eller morbröder som är eller har varit företagare. 
Några unga lyfter fram betydelsen av splittrade familjer, men även s.k. 
”extended families” (utökade familjer). Exempelvis beskriver en man 
(Gabriel) hur hans pappa inte lever i dag. Det var i stället hans farbror som 
stöttade honom och som han inledningsvis drev flera företag tillsammans med. 
Två andra män berättar också hur deras pappor är döda men att det var deras 
pappors företagande i hemlandet som inspirerade dem till att bli egna 
företagare. Ovanstående resultat går att koppla till tidigare studier, som visar 
att företagsarvet är betydelsefullt för unga med utländsk bakgrund. Det finns 
en stark koppling mellan första, andra och till och med tredje generationens 
unga företagare (Andersson & Hammarstedt, 2010, 2011b). I dessa studier 
ingår dock bara fadern och som visats ovan behöver det inte endast vara 
fadern, utan det kan likväl vara far- eller morbröderna som har inspirerat till 
företagsbeslutet. En kvinna illustrerar detta väl, att det är vanligt att det finns 
ett företagande inte bara i den närmaste familjen utan även bland släkten och 
över generationerna: 
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Min pappa har ju företag och min morbror och farbror också, så 
det är inte bara inom familjen utan hela släkten har företag. Min 
farfar började med företagandet, och sedan har det bara fortsatt 
och kanske kommer det också påverka mina barn. (Mukaddes) 
 

En stark företagstradition 
Utifrån sin företagstradition bakåt beskriver de unga hur de har tillgång till väl 
utbyggda egna sociala nätverk som hjälper dem att starta eget företag – s.k. 
stödstrukturer, som både inspirerar och möjliggör deras val. De beskriver hur 
deras föräldrar och släkt fungerar som förebilder, ger erfarenhet och praktisk 
hjälp – en form av socialt kapital. Vidare lyfter vissa unga fram en form av 
etnisk solidaritet, särskilt bland de som har assyrisk/syriansk bakgrund. De 
beskriver hur de hjälper varandra och får tillgång till ett socialt kapital som 
delas inom gruppen. Några unga berättar hur de har fått tillgång till ”snacket” 
om företagandet i deras omgivning och att de även fått arbeta praktiskt och 
lära sig branschen. 

Enligt Light & Rosenstein (1995) kan ovannämnda kollektiva 
ansträngningar också ”triggas” fram utifrån de strukturella omständigheterna, 
och skapa en tillit där resurser delas inom gruppen. Vidare menar Light & 
Rosenstein (1995) att denna tillit kan bidra till att man lånar pengar till 
varandra inom den etniska gruppen. Det framkommer utifrån de ungas 
berättelser hur deras sociala kapital omvandlas till ett ekonomiskt kapital, i 
form av start- och driftpengar till den unge. De unga beskriver hur de får 
ekonomiskt stöd från föräldrar, familjen, släkten eller av vänner. Flera unga 
berättar hur deras föräldrar har köpt deras första företag till dem, ofta en kiosk. 
De får även ekonomisk hjälp under månader som har varit tuffa. Två 
typexempel beskriver betydelsen av det sociala och ekonomiska stödet så här: 

 
Mina farbröder lärde mig tidigt allting om branschen: 
tobaksaffär, stryktipset, V75, hur man beställer varor och så 
vidare. Sedan köpte mina föräldrar en godisaffär till mig och 
min bror. Det skulle ju aldrig ha gått, utan mina föräldrars och 
släkts ekonomiska stöd. (Besim) 
 
Ekonomiskt hade det aldrig gått, om inte mina föräldrar hade 
lagt ut dessa pengar till mig. (Aysin) 
 

Ovanstående citat illustrerar hur central de ungas egen tillgång till ett 
företagskapital bland sina föräldrar/sin släkt är för deras val att bli egna 
företagare. Det tydliggörs på så vis att även om de strukturella faktorerna är 
betydelsefulla är de omedelbara, närliggande nätverken bland föräldrarna och 
släkten också centralt för dessa ungas företagsval.  
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Valet att bli företagare – ett självklart val  
Bland ”de tidiga företagarna med en stark företagstradition” synliggörs två 
undergrupper som initialt motiverar valet att bli egen företagare lite olika. I 
den första delgruppen beskriver de unga valen som självklara, eftersom alla i 
deras omgivning är företagare – ”de gör samma sak och det är det man kan”. 
Något tvång uttrycks inte direkt i deras val, utan de tycker att det är bättre att 
vara ”egen” än att vara anställd. De beskriver att det i deras omgivning nästan 
anses vara ”fult” att vara anställd. Ett typexempel är en man som är uppvuxen 
med en stark företagstradition både på sin mammas och pappas sida, som 
beskriver det så här: 

 
Alla har varit företagare i min omgivning och det fanns en press 
och önskan från min familj och släktingar att jag också skulle bli 
företagare. Att jobba för någon annan nedvärderas lite i min 
omgivning – det är något som man ser ner på. (Besim) 
 

Det visas utifrån de ungas berättelser hur de är uppvuxna med normer och 
värderingar kopplade till ett slags oberoende och ett självständighetsideal. 
Jakobsen & Karlsson (1993) skriver om olika värderande element kopplade 
till arbete, där vissa anser att den eftersträvade arbetsformen är att vara ”egen” 
och arbeta för sig själv. Självständighetsidealet blir här ett slags ”kompass” 
och vägledning för de unga när de träder in i arbetslivet och gör sitt yrkesval. 

Flera av dessa unga har som tidigare beskrivits också låg tilltro till den 
reguljära arbetsmarknaden och till myndigheter (AF, banker) och de egna 
informella nätverken framhävs starkt. Den etniska tillhörigheten ses ofta som 
något positivt – man håller ihop och får tillgång till en mängd fördelar, som 
den etniska gruppen besitter i form av nätverk och pengar. Så här kommer det 
till uttryck i de ungas berättelser: 

 
Vi barn i de flesta syrianska familjer växte upp med att våra 
föräldrar och släkt var företagare – det sitter i oss – det sitter i 
blodet. För oss är det inget speciellt med det – det är självklart. 
Så visst har mitt företagsval mycket med familjen och släkten att 
göra. (Besim) 
 
Eftersom de flesta av min släkt och vänner är företagare är det 
klart att vi hjälper varandra med inkörsportar. Det blir självklart 
att man då tänker att man ska bli företagare och att anställning 
inte är något att räkna med. (Gabriel) 
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Det visas utifrån ovanstående citat hur självklart valet att bli företagare blir då 
de unga är uppvuxna med företagandet på nära håll. Det handlar om relativt 
omedvetna tanke- och handlingsmönster som förs över mellan generationerna 
och bidrar till att den unge väljer företagandet.   
 
Det var där öppningar fanns 
I den andra delgruppen bland ”de tidiga företagarna med en stark 
företagstradition” motiveras valet att bli företagare inte lika självklart, utan 
mer som en slump eller brist på alternativ. De unga beskriver valet mer som 
att det bara blev så – de befann sig i en miljö där de flesta andra var företagare 
och det var där öppningar fanns. De tycker inte att det är givet att det är bättre 
att vara ”egen” i jämförelse med att vara anställd. Dessa unga har mer sökt 
eller haft anställning på den reguljära arbetsmarknaden och upplevt 
svårigheterna där. I deras val att bli företagare är motiven mer kopplade till de 
strukturella omständigheterna (arbetslöshet, diskriminering, utanförskap) i 
jämförelse med ovanstående unga.  

Oavsett om de unga motiverar valet att bli företagare som självklart eller 
där öppningar finns framträder dock att motiven bland ”de tidiga företagarna 
med stark företagstradition” främst är kopplade till de intergenerationella 
faktorerna. Företagsarvet upplevs dock inte bara som positivt. Några unga 
beskriver hur deras föräldrar egentligen hade önskat att de valt något annat 
och studerat vidare. De unga berättar hur deras föräldrar/släkt själva inte hade 
någon utbildning, och har arbetat på hårt och haft relativt slitiga liv. Därför 
önskar deras föräldrar att de tog tillvara på de möjligheter som de aldrig själva 
fick. Några unga beskriver det så här: 

 
Intervjuaren: Du berättade tidigare att dina föräldrar tyckte 
utbildning var viktig? 
Ja, eftersom mina föräldrar är vanliga knegare, så ville de att vi 
skulle utbilda oss. De har jobbat hårt i sitt liv, och menar att 
utbildning skulle ge större möjligheter till ett bättre liv. 
(Johannes) 
 
Mina föräldrar har ju fått gå den hårda vägen, de har verkligen 
fått slita. Jag kommer ihåg att det var tider som jag nästan inte 
såg min pappa och mamma, utan det var jämnt min mormor som 
lagade mat åt oss. Mina föräldrar ville inte att vi skulle gå 
igenom det, utan i stället få ett mer normalt liv. (Besim) 
 
Företagandet var det värsta som mina föräldrar tyckte jag kunde 
välja – de ville inte att jag skulle hålla på med det. De ville att 
jag skulle läsa vidare och få ett bättre liv. (Thomas)  
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Dock framträder föräldrarnas/släktens stöd som något motsägelsefullt, 
eftersom de också stöttar och uppmuntrar sina barn till ett tidigt inträde i 
arbetslivet och som egna företagare. Detta kan förstås utifrån Bourdieu (1999) 
och att föräldrar/släkt ofta agerar och för över handlingsmönster kopplade till 
sin egen sociala position.  
 
Att sakna utbildningskapital och tidigt välja företagandet 
Ett centralt erfarenhetsmönster för dessa unga utifrån den sociala positionen 
(ett starkt företagskapital men saknar ett utbildningskapital) är just att de tidigt 
träder in i arbetslivet och i företagandet. De berättar hur de är uppvuxna i 
typiska företags- och arbetarklassfamiljer där det är hårt arbete som gäller och 
att det är viktigt att börja arbeta tidigt. Några unga berättar också hur deras 
föräldrar haft det kämpigt ekonomiskt och därför har det varit viktigt att 
snabbt komma ut i arbetslivet och tjäna pengar. Skolan ses inte riktigt som 
något naturligt eller självklart alternativ, utan det naturliga och självklara är 
snarare att tidigt gå ut i arbetslivet och vissa etablerar sig även tidigt på andra 
arenor (gifter sig, bildar familj). Ett typexempel är en man som beskriver det 
så här: 

 
För mig var det naturligt att man skulle ut och jobba och tjäna 
pengar tidigt. Vi pratade aldrig om universitet och sådana 
grejer. De flesta runt omkring mig fortsatte inte skolan, utan 
började jobba tidigt. (Josef) 
 

Kvinnorna här blir dock inte lika tidigt företagare som männen, utan avslutar i 
större utsträckning gymnasiet och har anställning. De skolas inte lika tidigt in i 
företagandet och beskriver hur det var viktigt för dem att få ”egen erfarenhet” 
innan de startade eget företag. På så vis tycks männen söka snabbare vägar in i 
arbetslivet än vad kvinnorna gör. Dessa genusspecifika skillnader 
framkommer även i andra studier (Abbasian, 2003; Apitzsch, 2005). 
Exempelvis är samtliga män i avhandlingen som arbetar inom restaurang inte 
utbildade kockar, utan beskriver snarare hur de valde restaurang för att snabbt 
ta sig in i arbetslivet. Ytterligare ett exempel är en man (Aziz) som hoppade av 
gymnasiet och gick sedan en kortare privat frisörutbildning innan han startade 
eget företag som frisör. Medan en kvinna , som också har frisörsalong, i stället 
gick ett treårigt frisörgymnasium och var anställd som frisör i flera år innan 
hon startade eget företag. Hon beskriver det så här: 

 
Det är höga betyg för att komma in på frisörgymnasiet, och det 
är många killar bland oss syrianer som i stället går snabbkurser 
på ett antal månader. Men det blir man ingen bra frisör på. 
(Aysin)  
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Flera män går direkt in i företagandet, efter avhopp från grundskolan eller från 
gymnasiet. Några män beskriver hur de tidigt hade hopp om att tjäna pengar 
som egen företagare. Det tydliggörs hur företagskapitalet prioriteras framför 
utbildningskapitalet i deras val och så här kommer det till uttryck i de ungas 
utsagor: 

 
Intervjuaren: Varför tror du att du blev företagare? 
Dels från det när jag var yngre, har jag alltid velat ha egna 
pengar. Jag trodde om jag skulle bli krögare, så skulle jag kunna 
tjäna mycket pengar. (Johannes) 
Intervjuaren: Är det är pengarna som har drivit dig? 
Absolut – det var pengar som var den starkaste drivkraften när 
jag var ung. (Johannes) 
 
På den tiden tyckte jag restaurangbranschen var jättebra och 
hade hopp om att tjäna mycket pengar, speciellt som egen 
företagare. (Thomas) 
 
Jag gick inte ut gymnasiet och skulle jag ha fortsatt plugga, så 
skulle jag inte ha tjänat pengar på flera år. Då tänkte jag att det 
är bättre att jobba, starta eget och tjäna pengar direkt. (Gabriel)   
 

Det tidiga inträdet illustreras vidare genom att de unga börjar jobba redan vid 
12, 13 års ålder, då de hjälper till i sin pappas eller i någon släktings företag. 
De berättar hur de tidigt skolas in via deras företagande och hjälper till mycket 
parallellt medan de går i skolan. De beskriver det som att ju mer de ”lessnade” 
på skolan och deras pappa eller släkting behövde hjälp i företaget desto 
mindre tid var de i skolan. De fjärmas på så vis från skolan. Eftersom de tidigt 
hjälper till och lärs upp i företagandet blir det också ett självklart 
handlingsmönster att själva starta företag tidigt. Så här beskriver några unga 
sitt tidiga inträde i arbetslivet som egen företagare: 

 
Intervjuaren: Du har hållit på med detta länge nu? 
Ja, sedan jag var 12 år har jag jobbat hos pappa och även på 
hans kompisars pizzerior parallellt med skolan. Jag diskade och 
skalade lök – jag fick ingenting betalt, men fick vara glad att jag 
fick vara där och lära mig grunderna. Ju mer jag tröttnade på 
skolan desto mer tid var jag hos dem. Jag gick bara högstadiet, 
sedan var det arbetslivet som gällde. Jag ville ha eget och fick 
det – i den vevan är det. (Özkan) 
 
Jag började jobba vid 13 års ålder på min brors skomakeri, 
parallellt med skolan. Till slut var jag där mer och mer och 
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ägnade mindre tid åt skolan. Sedan lärdes jag upp som 
pizzabagare på min svågers pizzeria och därefter startade jag 
egen pizzeria. (Gabriel) 
 
Vi växte upp med familjeföretag, och eftersom jag var äldst i 
familjen hade jag en roll som innebar lite mer ansvar. Jag följde 
med pappa redan vid 11 års ålder och serverade kaffe till hans 
stamkunder. Sedan när jag var 13 år tog jag själv hand om 
kemtvätten och skrädderiet på lördagar. När jag sedan hoppade 
av gymnasiet fick jag jobb direkt hos mina farbröder som hade 
en godis- och tobaksaffär. De lärde mig branschen och 
förberedde mig för nästa steg – att jag och min bror fick en egen 
kiosk. (Besim) 
 

Ovanstående livsmönster och ingångar i arbetslivet – alltså hur de unga till 
företagande föräldrar som saknar utbildningskapital hjälper till gratis, lär sig 
branschen och börjar jobba tidigt – framkommer även i andra studier 
(Berataux-Wiame, 1981; Eyrumlu, 1992). Men det är inte ett centralt 
livsmönster, vilket brukar lyftas fram i den tidigare forskningen som specifikt 
handlar om andra generationen ungas företagsval (Baycan m.fl., 2012; 
Beckers & Blumberg, 2013; Klinthäll m.fl., 2016). Detta tidiga företagsval 
kan förstås utifrån Bourdieu (1999) och handlar om att vissa preferensramar 
och värderande element kopplade till positionen förs över till den unge, och 
där studierna får stå tillbaka framför ett tidigt företagsval.  
 
Företagandet som ett alternativ till fortsatta studier 
Som antytts ser inte ”de tidiga företagarna med stark företagstradition” men 
som saknar ett utbildningskapital skolan riktigt som något självklart alternativ. 
De tycker att skolan har varit jobbig och de kände sig inte hemma där. Vidare 
beskriver de unga hur de har sett den första generationen invandrares negativa 
erfarenheter – alltså hur utbildning och försök till en mer avancerad karriär är 
svårt. Företagsvalet blir ett sätt att undvika dessa svårigheter och ett alternativ 
till studier – det lönar sig ändå inte. Så här speglas detta exempelvis av några 
unga: 

 
Jag ville inte sitta hemma eller plugga – har man inte studerat är 
man tvungen att hitta en annan väg, att själv utforma sin egen 
väg. Men jag har även sett många som har skaffat betyg, intyg 
och studerat men som ändå inte får något jobb. (Mohammed) 
 
Jag tänker så här, att även om jag hade utbildat mig skulle jag 
ändå kanske inte fått något jobb och då är det bättre att starta 
eget. (Mukaddes)  
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De flesta unga i avhandlingen fortsätter alltså inte sina studier utan startar 
i stället företag tidigt och valet att bli egen företagare blir ett alternativ till 
fortsatta studier. Jag tolkar dock inte det som ett aktivt och medvetet val, utan 
att de unga agerar utifrån sin sociala position och det kapitalinnehav som de 
får med sig från sina föräldrar och sin släkt. Som nämnts beskriver de unga 
hur det var få personer i deras uppväxtmiljö som studerade vidare och att 
utbildning inte var någon självklar eller öppen väg för dem att välja. Vidare 
framkommer hur det även finns många barriärer som de unga måste bryta sig 
igenom för att få tillgång till det ”rätta svenska kulturella kapitalet”. Tidigare 
studier visar också hur skolan kan ha starka utsorteringsmekanismer, som inte 
så lätt släpper in unga med ett svagt eller ”ett icke-svenskt kulturellt kapital” 
(Bourdieu, 1999; Runfors, 2003; Sawyer, 2006).  

Sammanfattningsvis pekar avhandlingens resultat till stor del på att bristen 
på ”klassresurser”, och särskilt ett svagt utbildningskapital, driver på den 
unges företagsbeslut. Detta resultat går emot den mer ”gängse” bilden, där 
i stället ett starkt utbildningskapital kopplas samman med valet att bli egen 
företagare (Light, 1999; Klinthäll m.fl., 2016).  

5.2.2. De senare och strategiska unga med stark 
företagstradition 
Även om de flesta unga utifrån ovanstående position (stark företagstradition, 
men utan utbildningstradition) hamnar i företagandet tidigt och utifrån 
bristande utbildningskapital finns det några få undantag – ”de senare och 
strategiska unga med stark företagstradition” (tre personer). Dessa unga väljer 
inte företagandet lika tidigt, utan jag menar att de väljer ”en mer svensk 
rekommenderad väg in i arbetslivet” – först universitetsutbildning, sedan 
anställning och därefter företagande. Dessa unga förhåller sig till den sociala 
positionen på annat sätt i jämförelse med föregående unga. De har tidigt 
bestämt sig för att få ”ett drägligare och mindre slitigt liv” än vad deras 
föräldrar och släkt har haft. De beskriver hur de inte ville arbeta kvar inom 
samma slitiga ”invandrarbranscher” som de vuxit upp med – de vill göra något 
mer. Ett typexempel är en man som beskriver sina val så här: 

 
Vi är syrianer från Turkiet och mina föräldrar har ingen 
utbildning – min mamma är analfabet. Jag är ett av nio syskon 
som har läst vidare. (Özcan) 
Intervjuaren: Hur kommer det sig? 
Mina val har jag gjort med förhoppningen om att få ett 
drägligare liv. Många i min omgivning har varit företagare 
antingen som frisörer eller restaurangägare – det fanns 
ingenting annat. Jag har också jobbat i den branschen, men det 
är inget liv. (Özcan) 
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Intervjuaren: På vilket sätt? 
Det är många timmar, det är slitigt, inget familjeliv, mycket 
regler att följa – det är svårt att bedriva en sådan verksamhet. 
Många får problem med familjelivet, eftersom det är så pass 
slitsamt. Jag kan acceptera att jobba i den branschen för att 
försörja mig, men om jag får välja vill jag göra något mer. 
(Özcan)  
 

Dessa ungas val framstår inte som slumpmässiga, utan som väl avvägda, 
individuella och strategiska utifrån en stark strävan att förbättra sin position. 
Det synliggörs i deras berättelser hur de är väl medvetna om de strukturella 
och klassmässiga barriärerna. De beskriver hur de förhåller sig till dessa 
barriärer, genom att de tidigt bestämt sig för att jobba dubbelt så hårt som 
”svenska” unga. De gör exempelvis allt för att få tillgång till ”det rätta svenska 
kulturella utbildningskapitalet”. De beskriver hur de ser utbildningen som den 
centrala öppningen till att få ”ett bättre liv”. Ett typexempel är en kvinna som 
säger så här:  

 
I tidig ålder förstod jag att om jag hade chansen till utbildning 
betyder det också att göra karriär och utvecklas som människa 
och att få det ekonomiskt bättre. Det är enda utvägen för en 
människa att ta sig uppåt. Detta tänkande att jag skulle ta mig 
framåt har jag haft hela tiden – det var något som jag bestämde 
mig för tidigt. (Rita) 
 

Det tydliggörs dock hur dessa unga fått kämpa hårt för att få tillgång till det 
”rätta svenska kulturella utbildningskapitalet”, som inte har förmedlats via 
deras föräldrar/släkt. Enligt Bourdieu (1999) krävs ett omfattande 
anpassningsarbete och ansträngningar – allt från att tillägna sig det ”rätta” 
språket, beteendet och kunskapsformerna. De unga beskriver just detta hur de 
målinriktat har lärt sig perfekt svenska, läst i snabbt tempo och ofta dubbla 
universitetsutbildningar. 

5.2.3. De unga som saknar en företagartradition 
Till skillnad från de unga som hittills varit i fokus – unga med stark 
företagstradition men som saknar ett utbildningskapital – får några unga 
i stället med sig en position där de saknar en företagstradition med ett starkare 
utbildningskapital. De är uppvuxna i en typisk medelklassbakgrund med 
välutbildade föräldrar/släkt, och ofta från Iran. Som beskrivits tidigare tappar 
deras föräldrar/släkt sina positioner när de kommer till Sverige.  
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Ett starkt utbildningskapital, men utan företagstradition 
Dessa unga ser på utbildning på ett annorlunda sätt i jämförelse med 
föregående grupp unga. De beskriver utbildning som mer självklar och som en 
naturlig del i deras uppväxtmiljö. De flesta i deras familj och släkt är 
välutbildade och utbildning är något som lyfts fram och prioriterats. De ger en 
bild av att skolan är något roligt och har hög status i deras omgivning. Några 
unga belyser utbildningens betydelse så här: 

 
Ja, farsan och morsan tycker utbildning är viktigt – det formar 
ens personlighet och man blir liksom akademiskt lagd, så att 
säga. Bildning och mycket böcker och att vara påläst har alltid 
varit viktigt för mina föräldrar. Det var självklart att jag skulle 
läsa naturvetenskaplig linje på gymnasiet. (Yaser) 
 
Mina föräldrar har alltid uppmuntrat oss att vi skulle läsa på 
universitet. Jag är som alla andra iranier – att man vill läsa 
vidare och alla i min familj och släkt har läst vidare. (Parivash) 
 
Jag älskar att plugga och de flesta i min familj och släkt är 
välutbildade – vi har nog inte någon som inte har läst vidare. 
(Sanaz)  
 

Det blir tydligt hur de unga får tillgång till andra kapital och preferensramar i 
jämförelse med föregående grupp unga och detta påverkar i sin tur hur de 
uppfattar sitt handlingsutrymme. Med tillgång till starkare klassresurser 
(kapitalvolym), och särskilt ett starkt utbildningskapital, uppfattar de studierna 
mer som en öppen och möjlig väg att välja.   

Men till skillnad från föregående grupp unga saknar de alltså en 
företagstradition bakåt. De beskriver hur de är uppvuxna i en miljö där 
småföretagande har relativt låg status. Företagandet är inte alls vanligt i deras 
omgivning och det anses nästan ”fult” med en handelstradition (bazar). Deras 
föräldrar och släkt har i stället varit anställda statstjänstemän i sina 
ursprungsländer. Dessa ungas föräldrar tycks investera i jämförelsevis mer i 
utbildning och kulturella praktiker för sina barn i jämförelse med föregående 
grupp föräldrar. 

Ovanstående resultat stämmer väl överens med Khosravis tidigare studier 
(1999, 2001) om företagande iranier som visar hur de ofta saknar en 
företagstradition och att småföretagandet/handelskulturen har relativt låg 
status. De unga får tillgång till andra värderande element och attityder kring 
arbete och utbildning, där det inte sätts något högre värde på företagandet. Ett 
typexempel är en kvinna som beskriver hur småföretagandet inte alls är 
vanligt eller riktigt legitimt i hennes hemland eller bland landsmän i Sverige 
och hon uttrycker det så här:  
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Affärsmännen är de som vi lite ser ner på och som inte är så 
utbildade i mitt hemland. Det första en del invandrare tänker på 
när de kommer till Sverige är att starta eget och tjäna pengar 
tidigt, fast pengar är inte allt – man måste utbilda sig också.  
(Shilan) 
Intervjuaren: Så ni har ingen i familjen eller släkten som är 
företagare? 
Nej, absolut inte, vi är mer försiktiga medan assyrier/syrianer är 
experter på att starta eget och ha pizzerior och restauranger – 
men inte vi. Vi studerar och pratar mer om höga betyg och 
sådant. (Shilan) 

 
Ytterligare några personer beskriver något liknande: 

 
Intervjuaren: Att bli företagare var det något som du tidigt hade 
tänkt på? 
Absolut inte, jag kände nästan ingen som var företagare – alla 
var anställda och läste på universitet. Vi brukar skoja om att 
assyrier/syrianer går direkt till pizzaverksamheten, medan vi 
iranier läser flera år på universitet och blir sedan pizzabagare. 
(Parisvash) 
 
Mina föräldrar och min släkt ser ner på handelsmännen, men 
däremot är utbildning och bildning viktigt. (Yaser) 
 

Det framkommer vidare hur dessa unga inte heller har skolats in tidigt i 
företagandet eller haft tillgång till egna starka nätverk inom företagandet 
(företagsvana, förebilder, ekonomiskt stöd osv.). De använder sig mer av 
formella nätverk (banklån, mäklare osv.) och beskriver hur de saknar 
företagsvana och kunskap om företagandet. En man uttrycker det så här: 

 
Jag hade ingen erfarenhet, affärskunskaper, hur man bibehåller 
kunder och får det hela att gå runt – jag kunde egentligen 
ingenting om företagande innan jag startade eget. (Shamal)  
 

Frågan som både jag och Khosravi ställer oss är: hur kommer det sig då att 
personer som får med sig ett relativt starkt utbildningskapital men som saknar 
ett eget företagskapital egentligen startar eget företag? Tidigare forskning 
(Light, 1999; Light & Gold, 2000) skulle här tolka och lyfta fram dessa ungas 
starka klassresurser och särskilt deras utbildningskapital som drivkrafter till 
företagsvalet. Jag menar att det då saknas en problematisering om huruvida 
ens föräldrars/släkts kapitalinnehav från ursprungslandet låter sig överföras till 
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det nya landet. Föräldrarna/släkten flyttar inte bara geografiskt utan 
omplaceras även till ett nytt socialt rum, i vilket de nödvändigtvis inte behöver 
få samma position som i det ”gamla” (Bourdieu, 1999). Just detta med att 
föräldrarna tappar positionerna när de kommer till Sverige tycks få betydelse 
för dessa ungas ingångar och motiv till företagsvalet. Det synliggörs ett slags 
”överförd” frustration och besvikelse på det ”svenska samhället”, som i sin tur 
får betydelse för de ungas företagsbeslut. 
 
Starka strukturella motiv till företagandet 
Dessa ungas val att bli egen företagare är inte framdrivna utifrån 
intergenerationella faktorer (företagstradition), utan snarare utifrån strukturella 
omständigheter. Det handlar om ett slags missnöje och frustration av att inte 
känna sig insläppta i det ”svenska” samhället som driver på valet att bli egen 
företagare. De hoppas att företagandet kan ”ge dem ett bättre liv”. Det är 
mycket tveksamt om de hade blivit företagare om det inte vore för de 
strukturella omständigheter som de möter i Sverige. Några typexempel 
uttrycker sig så här:  

 
Det var inte så att jag länge eller tidigt ville bli företagare, utan 
det var snarare brist på alternativ som gjorde att jag blev 
företagare. (Yaser) 
 
Jag hade aldrig tänkt på att jag en dag skulle bli företagare, 
utan jag hamnade i företagandet utifrån att jag kände mig 
frustrerad i Sverige – jag visste inte riktigt vad jag skulle göra 
och jag tänkte att kiosken skulle kunna ge mig ett bättre liv. 
(Shamal) 

 
Det tydliggörs utifrån ovanstående citat att motiven kopplade till de 
strukturella omständigheterna uttrycks starkare bland de unga som saknar 
företagstraditioner. 

5.3. Ofta ”både och” men också variationer i de 
ungas motiv 
Kapitlet summeras utifrån frågan om i vilken utsträckning de unga uppfattar 
att det är de själva (individen), föräldrarna/släkten (intergenerationella 
faktorer) eller strukturella omständigheter som driver på deras företagsbeslut? 
Först redogörs för de generella och mer gemensamma resultaten och därefter 
för olikheterna i de ungas erfarenheter och motiv till företagsvalet. Variationer 
som kan förstås utifrån de olika sociala positioner med skilda kapitalinnehav 
som den unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt. 
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De ungas gemensamma erfarenheter – ofta ”både och” 
Avhandlingens resultat visar hur det inte tycks vara så enkelt att valet av 
företagandet antingen är strukturellt, kulturellt eller individuellt framdrivet – 
ofta en bild som framställs i den tidigare invandrarföretagsforskningen 
(Slavnic, 2013). Utifrån de ungas berättelser i avhandlingen framträder en mer 
komplex bild, där flera faktorer i stället vävs samman med varandra och som 
leder fram till företagandet. 

Ett centralt resultat är hur de flesta unga motiverar valet av företagandet 
utifrån den sociala positionen, där både strukturella och intergenerationella 
(påverkan från föräldrar/släkt) faktorer får betydelse, men väldigt lite 
individuella faktorer. Ett resultat som inte stämmer överens med vad som 
specifikt lyfts fram vad gäller andra generationen ungas val av företagandet, 
där forskningen snarare lutar sig mot relativt starka individuella förklaringar 
(Kontos, 2003; Baycan m.fl., 2012).91 Men de unga i avhandlingen beskriver 
inte sina val av företagandet som så individuella eller ”friktionsfria” som de 
framställs i den tidigare forskningen. 

Gemensamt för samtliga unga är snarare hur de upplever att de förhåller sig 
till olika strukturella hinder och barriärer, särskilt på den reguljära 
arbetsmarknaden, och som driver på företagsbeslutet. De upplever att de 
agerar utifrån ett begränsat handlingsutrymme, då de möts av olika 
”dörrvakter” som ”stänger ute” unga med utländsk bakgrund. Detta mer 
allmänna utanförskap är centralt: att inte känna sig insläppt på flera olika 
arenor (i skolan, på arbetsmarknaden, bland myndigheter) och även i 
samhället i stort. Det handlar om upplevelser av ett slags vardaglig 
diskriminering (både självupplevd men även överförd från deras föräldrar och 
släkt), som införlivas och blir en del av den unges sociala position och 
upplevda handlingsutrymme och som driver på deras företagsbeslut.  
 
Variationer utifrån föräldrarnas/släktens sociala position 
Hittills har de gemensamma erfarenheterna främst utifrån de strukturella 
omständigheterna summerats, men det framkommer också variationer i de 
ungas erfarenheter och motiv till att bli egna företagare. Det är dock svårt att 
kunna ge en helt rättvisande bild av variationerna, eftersom det ena eller det 
andra ofta inte är renodlat och bilden riskerar lätt att bli förenklad. Jag vill 
dock kunna säga något mer än att bilden bara är komplex och ”både och”, för 
att bidra till en mer fördjupad förståelse av de ungas erfarenheter och motiv till 
företagandet. Dessa variationer kan förstås utifrån olika sociala positioner med 
skilda kapitalinnehav som den unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt. 
Två olika sociala positioner tydliggörs i avhandlingen och utifrån dessa 
utkristalliseras tre olika mönster och motiv till företagandet. Dessa illustreras i 

                                                        
91 Den teoretiska förståelsen fördjupas i begrepp som vilja, mod, energi, frihet och autonomi – begrepp 
som kan kopplas till individens enskilda egenskaper (Kontos, 2003; Apitzsch, 2003). 
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figuren nedan, där de unga motiverar valet av företagande främst utifrån 
intergenerationella, individuella eller strukturella faktorer. 

 

 
 

Figur 4. Ungas olika motiv till valet att bli företagare. 

Den första och mest framträdande positionen i avhandlingen är de unga som är 
uppvuxna i en miljö med stark företagstradition men som saknar 
utbildningskapital. Utifrån denna position utkristalliseras två mönster in i 
företagandet: ”de tidiga företagarna med stark företagstradition” och ”de 
senare och strategiska unga med stark företagstradition”. De allra flesta 
kommer in i företagandet via det första mönstret och som illustreras i figuren 
ovan motiverar de valet främst utifrån intergenerationella faktorer. En stark 
företagstradition förs över från föräldrarna/släkten till de unga och driver på 
deras företagsbeslut. De unga motiverar valet att bli egen företagare som 
tämligen självklart och normer och attityder kopplade till ett starkt 
självständighetsideal tydliggörs. Centralt är hur företagandet har relativt hög 
status och anses vara den eftersträvade arbetsformen för de unga. De unga 
socialiseras tidigt in i arbetslivet och i föräldrarnas eller släktens företagande. 
De beskriver ett slags livsmönster där de tidigt hjälper till, lärs upp och skolas 
in i företagandet. De unga hänvisar främst till föräldrarnas/släktens betydelse 
för valet att bli egen företagare och inte till den etniska gruppen. På så vis 
inkluderas inte gruppnivån och de kulturella förklaringarna i figuren ovan.92 

Eftersom ovanstående unga tidigt skolas in i företagandet fjärmas de också 
från studierna. Flera unga avslutar inte skolan och valet av företagande blir ett 
alternativ till fortsatta studier. Jag menar med stöd av Bourdieu (1999) att 

                                                        
92 I avhandlingen utvecklas främst det intergenerationella perspektivet. Även om vissa unga kan 
hänvisa till den etniska gruppen, ryms och tolkas detta inom det intergenerationella perspektivet. 
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dessa tidiga val ofta är relativt omedvetna och har både klassmässiga och 
strukturella innebörder. Det framträder hur de unga agerar utifrån sin sociala 
position och sitt handlingsutrymme, där företagandet har upplevts finnas på 
närmre håll än vad studierna har gjort. Just detta med att de unga tidigt väljer 
företagandet går emot den ”gängse” bilden av hur andra generationen ungas 
val av företagandet framställs i den tidigare forskningen, där de i stället antas 
ta spjärn utifrån en stark utbildningsposition (Beckers & Blumberg, 2013; 
Klinthäll m.fl., 2016). 

Några enstaka av de unga (tre personer) med stark företagstradition, men 
utan utbildningskapital, väljer inte företagandet lika tidigt – ”de senare och 
strategiska unga”. Som visas i figur 4 beskriver de sina val som mer 
individuella, väl avvägda och främst utifrån en stark strävan att förändra sin 
position. De satsar både på utbildning och företagande och de vill göra allt för 
att få ”ett drägligare och mindre slitigt liv” än vad deras föräldrar/släkt har 
haft. Jag menar att de väljer en mer ”svensk rekommenderad väg in i 
arbetslivet” – först universitetsutbildning, sedan anställning och därefter 
företagande. 

Den andra sociala positionen som visas i avhandlingen är de unga som är 
uppvuxna i en miljö där deras föräldrar och släkt saknar en företagstradition, 
men har ett starkare utbildningskapital. Dessa unga som saknar 
företagstradition, har inte alls skolats in i företagandet tidigt eller vuxit upp 
med ett starkt självständighetsideal. De har snarare vuxit upp med normer och 
attityder där småföretagandet har relativt låg status. Figur 4 på föregående sida 
visar hur dessa unga främst hamnar i företagandet utifrån motiv kopplade till 
de strukturella omständigheterna. Även om dessa unga är uppvuxna med 
föräldrar och släkt som har haft starka positioner i hemlandet är det inte dessa 
som leder fram till företagsbeslutet – en bild som dominerar i den tidigare 
invandrarföretagsforskningen93, utan deras föräldrar/släkt tappar snarare sina 
positioner (har svårt att få arbete överhuvudtaget) när de kommer till Sverige, 
vilket skapar ett slags frustration och besvikelse som förs över till de unga och 
driver på deras företagsbeslut.  

                                                        
93 I den tidigare forskningen kopplas ofta starka klassresurser och särskilt starka utbildningsresurser 
samman med företagsvalet (Light, 1999; Light & Gold, 2000; Klinthäll m.fl., 2016). 
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6. ATT VARA FÖRETAGARE  

Efter att ha redogjort för de ungas ingångar och motiv till företagandet belyses 
i detta kapitel 6 de ungas villkor och strategier för att vara företagare. Det 
handlar främst om de ungas strategier och förhållningssätt till det 
branschsegment som de verkar inom, och om deras arbetsvillkor och tillgång 
till sociala rättigheter. Likväl som för ingångarna/motiven speglas strategierna 
utifrån den sociala positionen, där både strukturella och intergenerationella 
faktorer beaktas i förståelsen. Framträder gemensamma strategier för att vara 
företagare kopplade till de strukturella villkoren (på företagsmarknaden) och 
tydliggörs variationer i de ungas strategier? Kan variationerna i så fall förstås 
utifrån olika sociala positioner (med skilda kapitalinnehav) som de unga får 
med sig från sina föräldrar/sin släkt? Först redogörs kort för vilken branschtyp 
de unga verkar inom. Därefter redogörs för hur de uppfattar sina arbetsvillkor 
och sociala rättigheter och slutligen sin branschposition. 

6.1. Typ av företagande 
Den mest framträdande bilden i den tidigare forskningen är att andra 
generationens unga företagare antas göra språngbrädor in i arbetslivet. De 
antas bryta sig ur de traditionella handels- och servicebranscher som deras 
föräldrar/släkt främst verkar eller har verkat inom och förflytta sig uppåt till 
mer expansiva och tillväxtorienterade branscher (Beckers & Blumberg, 2013; 
Klinthäll m.fl., 2016). Bilden uttrycks exempelvis så här i några referenser:  

 
Det är rimligt att andra generationens invandrarföretagare får 
bättre positioner och mer lovande framtidsutsikter jämfört med 
föräldragenerationen (Beckers & Blumberg, 2013). 
 
Forskningen visar att barn till invandrare använder sin kunskap 
och utbildning och diversifierar företagaen och etablerar sig i 
mer tillväxtorienterade sektorer (Jones m.fl., 2012). 
 

Ovanstående bild överensstämmer dock inte med avhandlingens främsta 
resultat.  

6.1.1. Några få undantag – redovisningsbyråer 
Det finns dock några få undantag (tre personer) – unga som närmar sig 
ovanstående exempel på språngbrädor och som driver egna 
redovisningsbyråer. Det handlar om ”de senare och strategiska unga med en 
stark företagstradition”, som beskriver hur de gör allt för att få tillgång till 
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både sina egna ”etniska” nätverk och majoritetsbefolkningens nätverk 
(”svenska” kunder, leverantörer osv.). De använder sina ”etniska” nätverk 
strategiskt, som ett lättillgängligt kundunderlag. Trots detta representerar de 
inte några starka ”språngbrädor”, såsom det framställts i den tidigare 
forskningen. De beskriver hur de fortfarande är beroende av sina egna 
”etniska” nätverk, och har svårt att få tillgång till ”de svenska” nätverken. 
Kloosterman (2010) visar också att de ”etniska” nätverken är starkt 
begränsade, och för att överleva och förflytta sig branschmässigt ännu mer 
uppåt är tillgången till majoritetsbefolkningens nätverk centralt. 

6.1.2. ”Low-entry-markets” – ett levebrödsföretagande 
Ett centralt resultat i avhandlingen är att nästan samtliga unga beskriver hur de 
fortsätter att arbeta inom liknande handels- och servicebranscher som sina 
föräldrar/sin släkt, såsom kiosk, café, gatukök, pizzeria, restaurang, affär 
(video och spel) och frisör. Branscher som övergetts av 
majoritetsbefolkningen, och som kännetecknas av låga inträdeskrav – s.k. 
”low-entry-markets (Waldinger m.fl., 1990; Kloosterman & Rath, 2001, 
2010). De unga anser att det främst är inom dessa enklare företagsbranscher 
som de släpps in som invandrare och inte inom mer avancerade branscher. 
Några unga beskriver det så här: 

 
Jag startade ett café, för det kräver inte att man behöver kunna 
så mycket innan – det är ju ett enklare servicejobb och det är 
precis där man kan få jobb som invandrare. (Josef) 
 
Vi startade en restaurang och jag tror att det är den enklaste 
branschen att starta eget i som invandrare – det är där man 
släpps in – andra branscher är mycket svårt att ta sig in i som 
invandrare. (Sanaz) 
 

Det tydliggörs ovan hur de unga anpassar sig till ”företagsfältets” logik 
(”opportunity structures”), där unga invandrare främst släpps in inom de lägre 
segmenten. Kännetecknande för branscherna inom de lägre segmenten är ett 
slags övermättnad, informella inslag och slitiga arbetsvillkor (Kloosterman, 
2013). De unga beskriver just detta relativt slitsamma företagande, där de har 
svårt att överleva och få någon egentlig förtjänst. Flera unga berättar också hur 
de tagit över företag som varit skuldsatta. En tuff konkurrens lyfts fram och de 
som varit igång länge upplever att konkurrensen hårdnat över tid och att 
branscherna ”urvattnats” alltmer. Två typexempel där den ena personen har en 
video- och godisaffär och den andra ett café belyser det så här: 

 
Video- och dvd-branschen har gått ner drastiskt de senaste åren. 
Internet har tagit över. Jag har bara dvd nu, och det har 
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halverat min omsättning. Jag skulle inte överleva om jag inte 
hade spel och godis. För ett antal år sedan gick det ju lite bättre. 
(Gabriel) 
 
Förut var det lite lättare – man kunde få lite pengar över. Nu 
jobbar jag nästan dygnet runt, men jag har ändå svårt att klara 
mig – konkurrensen har blivit mycket hård. (Josef) 
 

Ovanstående citat illustrerar väl de typiska villkoren inom dessa övermättade 
och konkurrensutsatta branscher.  

6.2. De unga företagarnas arbetsvillkor och sociala 
rättigheter 
I kommande avsnitt fördjupas förståelsen av hur de unga uppfattar och 
förhåller sig till de arbetsvillkor och sociala rättigheter som de har som egna 
företagare. Vilka vardagliga erfarenheter och strategier synliggörs då? 

6.2.1. Frihet och självständighet som egen företagare  
Friheten att få vara sin ”egen” och själv kunna bestämma över sitt arbete lyfts 
fram av de flesta unga som det mest positiva med att vara egen företagare. Det 
framkommer också variationer utifrån olika sociala positioner gällande hur de 
unga förhåller sig till villkoren som egen företagare. För de unga som får med 
sig ett starkt företagskapital från sina föräldrar/sin släkt framträder att 
självständigheten och hårt arbete blir ett slags livsmönster och något som höjs 
upp som ideal. De beskriver hur friheten att få vara sin ”egen” till viss del 
kompenserar för de slitiga arbetsvillkoren. De som har varit företagare under 
en längre tid menar att de har vant sig vid att arbeta åt sig själva och skulle 
därför ha mycket svårt att arbeta för någon annan. Denna strävan efter 
självständighet och oberoende är det som bidrar till att många unga vill 
fortsätta som egna företagare. Det som framstår som irrationellt blir för dessa 
unga ett ”naturligt” och självklart handlingsmönster. Man är beredd att göra 
ganska mycket för att upprätthålla livsmönstret som egen företagare. Det 
synliggörs hur företagandet för dessa unga blir något mer än bara ett arbete – 
det blir ett livsmönster. Detta livsmönster blir på ett relativt omedvetet sätt ett 
handlingssätt – en strategi som upprätthålls och även försvaras av de unga. 
Några typexempel uttrycker sig så här: 

 
Det har gått så många år nu för mig som egen, så jag skulle 
aldrig klara av att jobba för någon annan. (Johannes) 
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Det är klart att man måste rikta in sig på att jobba sju dagar i 
veckan, men det är en frihet att man får jobba för sig själv. Jag 
har varit egen nu i 12–13 år, och jag skulle aldrig fixa att jobba 
för någon annan. (Gabriel)  
 

Bland några unga som också får med sig en stark företagstradition framträder 
dock företagandet inte lika självklart, utan ett visst tvång framträder kopplat 
till arbetsvillkoren. De beskriver hur friheten att vara sin ”egen” successivt 
övergår till ett slags tvång. De tuffa arbetsvillkoren gör att de inte alls känner 
sig fria och oberoende som egna företagare. De skildrar ett slags stress och hur 
de hela tiden tänker på att deras företag ”måste gå runt”. De beskriver 
samtidigt hur de är tvungna att köra på och lära sig tycka om företagandet. Det 
tydliggörs av hur de bygger upp ett slags ”icke-motivation” för att klara av att 
finnas kvar och överleva inom branschsegmentet. 

Men för de unga som saknar en företagstradition från sina föräldrar/sin 
släkt blir företagandet inte lika självklart. För dessa unga blir företagandet inte 
en strategi eller ett förhållningssätt. Tvånget tydliggörs ännu starkare bland 
dessa unga, eftersom de saknar ett starkt självständighetsideal att luta sig mot. 
De hade hoppats på att företagandet skulle ge dem ”ett bättre liv” och blir 
besvikna då arbetsvillkoren upplevs som alltför slitsamma. 

6.2.2. Arbetar jämt – slitsamma arbetsvillkor 
En gemensam och central strategi som framkommer för hur de unga förhåller 
sig till villkoren inom detta branschsegment är en form av självexploatering. 
Det innebär vardagliga arbetsvillkor där de unga arbetar många timmar, tar ut 
lite semester och har låga löner.  

De unga lyfter samstämmigt fram hur de slitiga arbetsvillkoren är det som 
är det mest negativa med att vara egen företagare. De beskriver hur de har 
långa öppettider och många arbetar mellan 70–80 timmar i veckan. De säger 
att de tar ut cirka två veckor semester per år och några har inte haft semester 
på flera år, särskilt bland de yngre och nya företagarna. De som arbetar inom 
restaurangbranschen beskriver arbetsvillkoren som extra tuffa. Så här återger 
exempelvis några unga det: 

 
Det värsta med café- och restaurangbranschen är att det kräver 
så mycket arbetstimmar – man är nästan aldrig ledig. Jag hade 
inte råd att ta ut någon semester under de första åren. (Sanaz) 
 
Restaurangbranschen är inte bra för familjelivet, det är mycket 
kvällsjobb och långa arbetsdagar – när man är sin egen finns 
det inga gränser. (Thomas) 
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Det framkommer av de ungas berättelser hur svårt det är att förändra och bryta 
sig ur de slitiga arbetsvillkoren, vilket bidrar till mönster av anpassning. 
Arbetsvillkoren och stressen driver i sin tur fram en reaktiv strategi – ett slags 
förhoppning om bättre arbetsvillkor om man bara byter företag. Ett 
typexempel är en man med lång erfarenhet som sammanlagt haft fyra 
pizzerior. Han beskriver hur han fortfarande arbetar 12–13 timmar om dagen. 
Även om han uttrycker ett hopp om att minska arbetstiden tvingas han mer 
eller mindre acceptera arbetsvillkoren. Han säger så här: 

 
Hellre arbetar jag sju dagar i veckan än att jag är hemma och 
inte gör någonting alls. Jag har ju fortfarande ett hopp om att 
trappa ner, eftersom jag har familj och småbarn. (Özkan) 
Intervjuaren: Har det hittills fungerat någon gång att trappa 
ner?  
Nej, det har det inte. Jag klagar inte – jobbar jag sju dagar i 
veckan så får jag göra det. Jag försörjer mig härifrån – jag har 
inte råd att stänga, utan jag måste jobba på. (Özkan) 
 

Vidare synliggörs utifrån de ungas berättelser hur de mer eller mindre blir 
tvungna att acceptera arbetsvillkoren, eftersom deras övriga alternativ är få. På 
så vis skapar de unga strategier av anpassning till och acceptans av det 
strukturella sammanhanget – alltså de villkor som gäller inom det 
branschsegment som de verkar inom. Det framkommer hur de strukturella 
villkoren och omständigheterna samverkar med den unges agerande och val av 
strategier.  

De få unga i avhandlingen som också varit anställda berättar hur de tjänar 
sämre som egna företagare i jämförelse med när de var anställda. Detta 
resultat går i linje med tidigare studier, som visar att invandrarföretagare 
generellt tjänar sämre än invandrare med reguljär anställning (Hjerm, 2004; 
Andersson, 2006, 2009). Som typexempel säger två personer så här: 

 
Vi tjänar mycket sämre nu som egna företagare än när vi var 
anställda – vi sålde vårt radhus och har nu fått mycket banklån. 
(Shilan) 
 
Jag tjänar ungefär hälften så mycket som egen företagare i 
jämförelse med när jag var anställd. (Halit) 
 

De tuffa arbetsvillkoren blir också tydliga när de unga återger hur den största 
utmaningen är att få sitt företag ”att gå runt”. Flera unga beskriver också hur 
de tvingas lägga ner sina företag. Några personer uttrycker sig så här: 
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Det svåra är ju hela tiden att få det att gå runt, exempelvis att 
man inte har haft tillräckligt med pengar till lokalhyran. (Josef) 
 
Vissa månader har varit extra tuffa och då har jag fått låna av 
min familj eller av släktingar. (Mukaddes) 
 

Ytterligare en man beskriver att han hade svårt att överleva och hur han 
slutligen går i konkurs. Han belyser det så här: 
 

Vissa månader tog jag inte ut någon lön alls. När jag tog ut lön 
var den i genomsnitt sämre än socialbidraget. När det började 
’dala’ så tog jag ut 1 000–2 000 kr i månaden. (Yaser) 

 
Ytterligare en strategi för hur de unga förhåller sig till villkoren är att de 
använder hjälp från sina föräldrar och sin släkt. Den informella hjälpen – det 
s.k. sociala kapitalet – spelar inte bara en avgörande roll för själva 
företagsvalet, utan även för drivkraften som företagare. Det handlar om 
nätverk som förmedlas via etniska grupper, släktingar, familjen och som ger 
tillgång till kapital och arbetskraft till en relativt låg kostnad (Portes & 
Sensenbrenner, 1993; Waldinger, 1996). Men det tydliggörs också hur det 
finns variationer och betydelsen av att inte ta ett starkt företagskapital för 
givet. Det finns också unga som saknar det starka företagskapitalet från sina 
föräldrar/sin släkt. Dessa unga får det svårare att klara av konkurrensen inom 
detta företagssegment, där det informella kapitalet är centralt. Flera unga med 
ett starkt företagskapital menar att den informella hjälpen mer eller mindre är 
en förutsättning för deras företags överlevnad. Två unga beskriver det så här: 

 
Jag har fått mycket hjälp av familjen både ekonomiskt och på 
annat sätt. Jag skulle inte klara mig utan dem – det har varit en 
förutsättning. (Mukaddes) 
 
Jag skulle inte ha klarat mig, om jag inte hade min familj som 
backup. För ensam är det svårt att göra detta – det är viktigt att 
ha familjens stöd både ekonomiskt och som arbetskraft. (Özkan) 
 

Det framträder också att det ofta är mannens fru eller flickvän som arbetar 
informellt i företaget och inte tvärtom. Flera män som har kiosk, café eller 
restaurang berättar hur deras fruar/flickvänner hjälper till dagligen och de har 
en central roll i deras företagande. Två män belyser det så här: 

 
Min flickvän hjälper mig väldigt mycket både i veckorna och på 
helgerna. Jag skulle ha mycket svårt att klara mig utan hennes 
hjälp – jag tror inte att det skulle funka då. (Muammer) 



97 

 
Jag har drivit alla mina företag med min fru och hon hjälper mig 
dagligen. Jag skulle inte vara här i dag om jag inte hade haft 
min frus hjälp. (Özkan) 
 

På så vis tycks kvinnans informella arbete ha en avgörande roll för att 
företagen finns kvar och överlever på marknaden. Detta resultat är i linje med 
den tidigare genusinriktade forskningen, där kvinnans roll anses vara central i 
företagandet (Anthias & Metha, 2003; Apitzsch & Kontos, 2003; Apitzsch, 
2003), vilket även tycks ha betydelse för andra generationens unga företagare 
(Dhaliwal & Kangis, 2006).  

6.2.3. Inte självklart med sociala rättigheter 
De flesta unga i avhandlingen berättar att de inte använder sig av sociala 
rättigheter, utan löser det på egen hand. De tar exempelvis inte del av 
arbetsmarknadsunderstöd, sjukersättning eller föräldrapenning. De beskriver 
hur de i stället arbetar när de är sjuka eller får hjälp från sin familj eller släkt. 
Återigen spelar den informella hjälpen en central roll i de ungas strategier ”att 
vara företagare”. Så här säger exempelvis några unga: 

 
Jag kan inte vara sjuk som egen företagare, utan då jobbar jag 
ändå och i värsta fall ställer min familj upp och kommer hit och 
jobbar. (Özkan) 
 
Jag kan inte utnyttja sjukpenning. (Gabriel) 
Intervjuaren: Men hur gör du då om du blir sjuk? 
Ärligt talat, ta i trä, har jag inte varit sjuk på 14–15 år – jag 
tackar gud för det. Blir jag sjuk i dagsläget ställer min fru upp 
eller så ringer jag någon i släkten som hjälper till. (Gabriel) 
 

Flera kvinnor tar upp svårigheterna med att kombinera företagande med barn, 
vilket inte tas upp i samma utsträckning av männen. Kvinnorna beskriver även 
hur detta sköts informellt och att barnen ofta följer med till restaurangen eller 
till caféet. En av kvinnorna (Sanaz) beskriver hur hon bara tog ut en månads 
föräldraledighet och fick sedan mycket hjälp av sin svärmor, mamma och 
syster för att snabbt komma tillbaka till sitt företag (ett café). En annan kvinna, 
med tre småbarn och som driver en redovisningsbyrå, tog inte heller ut någon 
föräldraledighet och hon säger så här: 

 
Enligt lag har man nog rätt till föräldraledighet som egen 
företagare, men det fungerar inte så i praktiken. (Rita)  
Intervjuaren: Hur har du då löst detta? 
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Jag har i stort sett jobbat från första stund och min mamma som är 
sjukpensionär och även mina systrar har hjälpt mig. Jag har ju 
jobbat hemifrån och på så vis har jag kunnat vara till hands vid 
amningarna. (Rita) 
 

Kvinnan ovan visar att det finns en skillnad mellan de formella och de faktiska 
sociala rättigheterna. Vidare tydliggörs också utifrån de ungas berättelser hur 
deras ekonomiska svårigheter som egna företagare bidrar till att de inte 
använder sig av sociala rättigheter. De unga beskriver konkurrensen som så 
pass tuff att de inte har råd att stänga sin affär, café eller restaurang. Så här 
kommer det till uttryck bland några unga: 

 
Man har inte råd att vara hemma eller vara sjuk i 
restaurangbranschen – stänger jag, då är jag stekt – jag måste 
jobba. (Özkan) 
 
Intervjuaren: Upplever du svårigheter att ta ut sociala 
försäkringar? 
Det är ju stor skillnad på vilken bransch man har företag i, men 
jag hade en liten kiosk med en liten dagkassa, och jag hade 
därför inte råd att ta ut några sociala försäkringar. (Shamal) 
 

På så vis begränsar ekonomiska svårigheter de ungas möjligheter att få 
tillgång till sociala rättigheter, som de formellt egentligen har rätt till. 
Bottomore (1992) påtalar att formella rättigheter inte är någon garanti för att 
få tillgång till faktiska (substantiella) sociala rättigheter. Flera forskare 
påpekar att de formella rättigheterna i Sverige är någorlunda jämställda, men 
att det finns tydliga skillnader mellan invandrares och svenskars substantiella 
och faktiska rättigheter (Dahlstedt & Hertzberg, 2005; Slavnic, 2004; Ålund, 
2003). Flera unga beskriver också att de inte heller har tänkt på dessa 
rättigheter och de vet inte riktigt hur systemet fungerar. De uppfattar inte 
rättigheterna som något självklart eller något som specifikt gäller för dem. 
Denna känsla av ett slags utanförskap som tidigare nämnts, att inte känna sig 
”hemma” i det svenska samhället, kan också inverka på hur de unga tänker 
och agerar kring sina sociala rättigheter. Som typexempel återger två personer 
det så här: 

 
Jag kan inte utnyttja sådana rättigheter – det är ingenting som 
gäller för mig. (Gabriel) 
 
Jag har inte tänkt så mycket på olika rättigheter och sånt – jag 
vet faktiskt inte hur de fungerar. (Johannes) 
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Sammantaget synliggörs flera svårigheter (ekonomiska hinder, upplevt 
utanförskap) i de ungas berättelser som bidrar till att de inte får tillgång till 
sociala rättigheter. De unga i avhandlingen tycks på så vis hamna utanför 
välfärdssystemen och överlever mer eller mindre på familjens och släktens 
obetalda arbete. Ovanstående resultat är i linje med den tidigare forskning som 
finns, som visar att invandrarföretagare ofta har bristfälliga arbetsvillkor och 
svårt att få tillgång till sociala rättigheter (Slavnic, 2004; Slavnic & Urban, 
2008). 

6.3. Den unge förhåller sig till sin branschposition 
Även om forskningen om andra generationens unga företagare antar att de 
flesta unga gör språngbrädor (Klinthäll m.fl., 2016; Beckers & Blumberg, 
2013), gör de flesta unga i avhandlingen precis tvärtom. Samtliga unga anser 
att det främst är inom de lägre segmenten på företagsmarknaden som de släpps 
in som invandrare. Generellt visar också forskningen att invandrare möts av 
andra öppningar än vad majoritetsbefolkningen gör och i regel sker 
öppningarna inom de lägre företagssegmenten (Kloosterman, 2010).  

6.3.1. Branscher som ”svenska” unga inte vill jobba i 
För ”de unga som tidigt valt företagandet med en stark företagstradition” från 
sina föräldrar/sin släkt framställs valet av bransch inte vara så aktivt eller 
medvetet, utan de unga beskriver snarare hur de hamnar i branscher där 
öppningarna finns och där de har sina egna nätverk. Det framträder hur de 
unga agerar utifrån sin sociala position. De gör som alla andra i sin omgivning 
och väljer det som de uppfattar finns inom deras räckhåll. Ett typexempel är 
en person som uttrycker sig så här: 

 
Intervjuaren: I vilken utsträckning har du själv valt bransch? 
Jag har inte tänkt så mycket på det – alla i min omgivning har ju 
gatukök, kiosk, café – det är där öppningarna finns. Jag är 
uppväxt på så sätt och då kör man på likadant. (Gabriel)  
 

Men vissa unga med en stark företagstradition är också negativa till att 
invandrare bara släpps in inom vissa specifika branscher, där ”svenska” unga i 
regel inte vill jobba. De menar att de inte har så mycket val, utan agerar utifrån 
ett mer begränsat handlingsutrymme i förhållande till ”svenska” unga. De 
belyser hur de upplever attityder i det svenska samhället där de som 
invandrare förväntas arbeta med ett visst slags jobb – ofta ett lågt kvalificerat 
och lågt betalt servicejobb. Detta går att koppla till begreppet exploatering, 
som innebär att det finns vissa sociala regler, idéer och attityder i samhället 
om arbete – om vem som förväntas arbeta med vad och till vilken lön 
(Neergard, 2002; Dahlstedt & Hertzberg, 2005). Detta bottnar i en form av 
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strukturell eller institutionell diskriminering, där invandrare förväntas arbeta 
inom de lägre segmenten på arbetsmarknaden (Neergard, 2002). Det 
framkommer i de ungas berättelser att de upplever att de utsätts för ett slags 
exploatering och några unga beskriver det så här: 

 
Alla invandrare jobbar ju och förväntas jobba inom restaurang, 
café, pizzeria här i Sverige – jag tycker det är fel. (Mukaddes) 
 
Jag ser att när det gäller de flesta jobb som inte är så populära, 
är det invandrare som både förväntas jobba och som jobbar i 
dessa branscher. (Sanaz) 
 
Servicejobben kräver egentligen jättemycket och man känner 
som invandrare att man förväntas jobba där, samtidigt som man 
ser ner på folk som jobbar inom det här. (Thomas) 

 
Slutligen en man som återger det lite mer direkt: 

 
Svenska unga skulle inte acceptera den här typen av 
arbetsvillkor som finns inom de branscher som vi invandrare 
arbetar inom. (Johannes)  
 

Unga som däremot får med sig en position där de saknar en företagstradition 
bakåt uttrycker sig på ett lite annorlunda sätt gällande sin branschposition. De 
beskriver snarare hur de förlorar i social status och prestige tack vare sin 
branschposition. Som beskrivits tidigare har dessa unga vuxit upp i en miljö 
där utbildningskapitalet funnits på närmare håll och småföretagande har en 
relativt låg status. Det framträder hur de unga ser ner på de typiska 
invandrarföretagsbranscher de själva verkar inom. Ovanstående resultat 
stämmer väl överens med Khosravis studier (1999, 2001), som visar hur 
medelklassiranier som saknar en företagstradition upplever sin 
branschposition som en status- och prestigeförlust. Så här beskriver några 
personer i avhandlingen detta: 

 
Jag ville egentligen inte ha någon kiosk, pizzeria eller 
restaurang med disk och sådant. Det är inte vår typ av bransch. 
Något bättre hade vi tänkt – jag skulle gärna vilja ha en 
klädaffär. (Shilan) 
 
Jag vill egentligen inte vara inom restaurangbranschen – det är 
inte mitt intresseområde. Därför vill jag nu sälja och göra något 
annat. (Sanaz) 
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Slutligen säger en man som har en kiosk så här: 
 
Mitt intresseområde ligger egentligen lite längre bort, i 
jämförelse med sådana här jobb. Jag gillar inte sådana här jobb. 
Jag är mer intresserad av politik och organisationsliv, och 
saknade intresse för kiosken. (Shamal) 
 

Utifrån det ovannämnda tydliggörs att den sociala positionen får betydelse för 
hur de unga uppfattar sin branschposition och sitt företagande. De unga som 
saknar en företagstradition trivs inte, tappar status och avväger att lämna 
företagandet. 

6.3.2. ”Att ha flera företag i följd” 
Till skillnad från ovanstående unga trivs unga med en stark företagstradition 
bättre som egna företagare och lutar sig mot sitt starka självständighetsideal. 
De utvecklar snarare en strategi där de startar ”företag på företag” inom ett 
och samma branschsegment. De unga beskriver hur detta blir en strategi för att 
klara av att hantera villkoren och finnas kvar inom branschsegmentet. De 
lägger ner sina företag men startar snabbt ett nytt med hopp om bättre villkor. 
På så vis leder stressen och de slitiga arbetsvillkoren till ett slags byte och 
pendling mellan olika företag. Generellt är också företagens överlevnadsgrad 
låg bland unga småföretagare och särskilt bland unga med utländsk bakgrund, 
ofta bara ett par år (Lundqvist, 2006a). Ett liknande mönster med många byten 
och pendling mellan olika företag inom ett och samma yrkesfält är också ett 
centralt resultat i Hultmans (2013) studie. Så här belyser några personer 
villkoren:  

 
Jag sålde grillen efter fem år – det var för mycket jobb – slitigt, 
12–14 timmar varje dag och jag tjänade inte tillräckligt bra. 
(Özkan) 
 
Jag sålde restaurangen efter ett par år, då jag hade jobbat sju 
dagar i veckan och mot slutet hade jag dessutom svårt att klara 
av att betala lokalhyran. (Johannes) 
 
Jag slutade och vi sålde restaurangen – jag höll på att gå in i 
väggen. (Gabriel) 
 

Även om självständighetsidealet till viss del väger upp ”slitet” framträder 
också ett visst tvång, där de unga accepterar och anpassar sig till de 
strukturella villkoren. De lyfter också fram att deras övriga alternativ är få och 
därför fortsätter de. De beskriver det så här: 

 



102 

För mig är företagandet det enda alternativet – jag har inget 
annat val och därför har jag hela tiden startat företag på 
företag. (Josef) 
 
Jag är beredd att arbeta under vilka arbetsvillkor som helst, 
bara jag slipper att vara arbetslös. När jag var arbetslös var det 
den svåraste perioden i hela mitt liv. (Özkan) 

 
Återigen synliggörs hur de unga med utländsk bakgrund upplever hur de 
agerar utifrån ett begränsat handlingsutrymme och hur de mer eller mindre 
tvingas att acceptera sämre branschpositioner och arbetsvillkor än ”svenska” 
unga. Samtidigt visas en otrolig ”seghet” och ett strävsamt livsmönster genom 
att de unga klarar av att driva ”företag på företag”, som gör att deras 
verksamhet fortskrider och överlever.  

6.4. De ungas gemensamma villkor och strategier, 
men också variationer 
Figur 5 nedan sammanfattar kapitlets resultat och illustrerar de gemensamma 
villkoren och strategierna. Dessa är kopplade till hur de unga förhåller sig till 
det strukturella sammanhang de befinner sig i som egen företagare. Dessutom 
visas variationerna i de ungas strategier och förhållningssätt. Variationer som 
kan förstås utifrån olika sociala positioner med skilda kapitalinnehav, som den 
unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt.  
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Figur 5. Villkor och strategier som egna företagare. 
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De ungas gemensamma villkor och strategier som egna företagare 
De två gemensamma villkoren och strategierna som framträder i figuren ovan 
är dels de ungas branschpositionering till de lägre segmenten, dels en strategi 
av ett slags självexploatering. 

Vad gäller den unges branschpositionering visas hur samtliga unga anser 
att det främst är inom de lägre handels- och servicesegmenten som de ”släpps 
in” som invandrare (”opportunity structures”). Det visar att det är där 
öppningarna och möjligheterna finns och inte inom de mer kvalificerade och 
tillväxtorienterade branschsegmenten. Att starka strukturella mekanismer 
bidrar till att personer med utländsk bakgrund generellt koncentreras till de 
lägre segmenten är väl underbyggt i den tidigare invandrarföretagsforskningen 
(Slavnic, 2004, 2008, 2010, 2013). Men den bild som specifikt lyfts fram 
gällande andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund är 
snarare att de lämnar de lägre segmenten (Baycan m.fl., 2012; Beckers & 
Blumberg, 2013; Klinthäll m.fl., 2016). En bild som inte stämmer överens 
med vad de unga främst gör enligt denna avhandling. 

Den andra gemensamma strategi som framkommer i avhandlingen är hur de 
unga förhåller sig till branschvillkoren inom de lägre segmenten, vilket är ett 
slags självexploatering. Det innebär att de unga arbetar många timmar, 
använder informella strategier och inte riktigt tar del av det sociala 
försäkringssystemet (sjukpenning, föräldraledighet osv.). De ungas informella 
strategier är centrala och ”triggas” till stor del av de strukturella villkoren (hög 
konkurrens etc.), som specifikt gäller inom detta branschsegment. De 
informella strategierna bidrar också till att de unga till viss del hamnar utanför 
”de formella välfärdssystemen” (de tar inte ut sociala rättigheter, använder inte 
”svenska” företagsnätverk etc.). De ungas upplevelse av att inte känna sig 
”sedda” eller bekräftade av det svenska majoritetssamhället kan också 
förstärka dessa processer.  
 
Variationer i de ungas strategier 
Även om det finns gemensamma strategier som egen företagare framträder 
också variationer. Variationer som kan förstås utifrån olika sociala positioner 
(med visst kapitalinnehav), som den unge får med sig från sina föräldrar och 
sin släkt. De två centrala sociala positionerna i avhandlingen visas i figur 5 
ovan, där de unga antingen får med sig en stark företagstradition (men saknar 
utbildningskapital) eller saknar företagstradition (men har ett starkare 
utbildningskapital).  

De unga som får med sig en stark företagstradition från sina föräldrar och 
sin släkt uppfattar företagandet som relativt naturligt och självklart. För dessa 
unga blir företagandet något mer än bara ett arbete – det blir också ett 
förhållningssätt, en strategi. De lutar sig mot ett starkt självständighetsideal 
som kompenserar för de slitiga arbetsvillkoren och motiverar deras fortsatta 
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företagande. De informella strategierna är också särskilt tydliga bland dessa 
unga i form av gratis arbetskraft, hjälp etc. De informella strategierna blir dels 
ett förhållningssätt, ett slags anpassning till de strukturella villkoren, dels ett 
konkurrensmedel som är centralt för att överleva och finnas kvar inom 
branschsegmentet. För att klara av att finnas kvar utvecklar de unga också en 
strategi med ”företag på företag” inom liknande branschsegment. De flesta 
trivs och planerar att stanna inom företagandet. Som åskådliggörs i figur 5 
bryter några enstaka (tre personer) av dessa unga med stark företagstradition 
(men som saknar utbildningskapital) sig ut och förflyttar sig både utbildnings- 
och branschmässigt uppåt. Det är ”de senare och strategiska unga med stark 
företagstradition” och även för dem har företagandet status, men till skillnad 
från ”de tidigare företagarna” satsar de också på utbildning. De använder de 
informella nätverken mer strategiskt och som ett lättillgängligt kundunderlag. 
De trivs och vill fortsätta med sitt företagande men de vill stanna inom ett och 
samma företag. 

Den andra sociala positionen som visas i figur 5 är ”de unga som saknar en 
företagstradition” från sina föräldrar/sin släkt och för dessa blir företagandet 
inte lika självklart. För dem har företagandet relativt låg status och de känner 
sig nedgraderade inom de typiska handels- och servicebranscherna. De har 
också svårt att klara av konkurrensen och finnas kvar inom branschsegmentet, 
då de saknar företagsvana och ett starkt informellt företagskapital. De tappar 
status och trivs inte som egna företagare, och vill därför lämna sitt 
företagande. 

Avslutningsvis visar kapitlets resultat hur de flesta unga får en relativt utsatt 
arbetssituation. De arbetar inom de lägre branschsegmenten med slitiga 
arbetsvillkor, informella strategier och hamnar delvis utanför de formella 
välfärdssystemen. 
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7. DE UNGA BLICKAR TILLBAKA 
OCH FRAMÅT PÅ SIN 
FÖRETAGSBANA 

Efter en redogörelse för de ungas ingångar och strategier som företagare, 
belyses i detta kapitel 7 hur de unga ser valet att bli egen företagare på lite 
längre sikt och vilka företagsbanor som synliggörs då. De unga belyser utifrån 
sitt ”nu” vart de är på väg i sitt yrkesliv, där deras tidigare erfarenheter 
(tillbakablickande) vävs samman med deras förväntningar på framtiden. 
Återigen är fokus på det intergenerationella – alltså på vilken betydelse de 
unga anser att den sociala positionen (med ett visst kapitalinnehav) från 
föräldrarna/släkten får för de företagsbanor de utvecklar. Anser de unga att de 
i sin företagsbana förstärker, försvagar eller bevarar positionen i förhållande 
till sina föräldrar/sin släkt? Framträder variationer och i så fall är någon 
företagsbana mer framträdande än någon annan? 

Kapitlet inleds med de unga som får med sig en social position från sina 
föräldrar/sin släkt med en stark företagstradition, men som saknar 
utbildningskapital. Först redogörs för de allra flesta unga – ”de tidiga 
företagarna med stark företagstradition” som går i sina föräldrars/sin släkts 
fotspår. Därefter redogörs för några enstaka av dessa (tre personer), ”de senare 
och strategiska unga med stark företagstradition”, som gör en liten klassresa 
uppåt i förhållande till sina föräldrar/sin släkt. Slutligen beskrivs ”de unga som 
saknar en företagstradition” men som får med sig ett starkare 
utbildningskapital, och de tappar snarare i position i förhållande till sina 
föräldrar/sin släkt. 

7.1. De tidiga företagarna går i sina föräldrars och 
sin släkts fotspår 
I linje med den tidigare forskningen (Hammarstedt & Andersson, 2010, 2011) 
visar även avhandlingens resultat hur en stark företagstradition bland 
utrikesfödda ofta lever kvar och förs över mellan generationerna. För de allra 
flesta i avhandlingen handlar deras företagsbana om att upprätthålla en stark 
företagstradition, som de unga får med sig från sina föräldrar och sin släkt. 
Nästan samtliga dessa unga – ”de tidiga företagarna med stark 
företagstradition” – beskriver också hur de bevarar en liknande bransch- och 
utbildningsposition som sina föräldrar och sin släkt. Enligt Bourdieu (1999) 
och den ”gängse” ungdomsforskningen (Willis, 1983; Ball & Reay, 2005), är 
denna bana också ganska sannolik – att de unga går i sina föräldrars och sin 
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släkts fotspår och förflyttar sig varken uppåt eller nedåt, utan blir kvar inom 
liknande status- och yrkespositioner. 

De ungas företagsbanor förstås inte bara utifrån den kapitalvolym de unga 
får med sig och huruvida de förstärker, försvagar eller bibehåller positionen. 
Utan företagsbanorna förstås också utifrån olika sorters kapital 
(kapitalstruktur) som bidrar till att de unga antingen främst dras mot 
företagspolen eller mot utbildningspolen i sina yrkesbanor. De unga med stark 
företagstradition men som saknar utbildningskapital, dras främst mot 
företagspolen och inte utbildningspolen i sina yrkesbanor. Detta är särskilt 
tydligt bland ”de tidiga företagarna med stark företagstradition”, som tidigt 
satsar på företagandet, vilket innebär att deras studier (det kulturella kapitalet) 
får stå tillbaka för att tidigt träda in i arbetslivet som egen företagare (det 
ekonomiska kapitalet). Den sociala positionen tydliggörs också bland de unga, 
genom att de uppfattar det som självklart att hamna i liknande 
branschpositioner som sina föräldrar/sin släkt. Det framkommer hur deras val 
och företagsbanor ofta föregås av relativt omedvetna handlingsmönster. Det 
handlar om vanor och tankesätt som grundläggs tidigt och får betydelse för 
hur de unga orienterar sig och formar sina banor in i arbetslivet som egna 
företagare. Så här beskriver några unga hur de uppfattar sina val och sitt 
handlingsutrymme när de blickar tillbaka:  

 
Alla runt omkring mig hade ju pizzerior, restaurang och kiosk 
och då följde jag bara med. Men det var ingen dröm, man 
hamnar där man hamnar och där öppningarna finns. (Özkan) 
 
Du vet när man har en stor familj och släkt och ser vad de gör 
och många klippte hår och då körde jag också på med det – det 
är ingen dröm, man bara hängde på.  (Aysin) 
Intervjuare: Känner du att det var ett eget aktivt val när du blev 
företagare? 
Nja, jag bara hoppade på där öppningen fanns – man tog helt 
enkelt det som fanns tillgängligt. (Aysin) 
 
Jag halkade bara in i de branscher som alla andra jobbade i, 
men det var inget som jag medvetet valde. Man var där bara för 
att man hamnade där – alla andra jobbade där och det vara där 
öppningarna fanns. (Besim) 

 
Även om de flesta ungas val framstår som självklara och relativt omedvetna 
anser vissa unga när de blickar tillbaka att det är fel att de bara släpps in i 
samma typer av ”invandrarföretagsbranscher” som sina föräldrar och sin släkt. 
I typexemplen nedan belyser två personer hur de låses in till vissa specifika 
branscher: 
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Jag är uppvuxen i Sverige till skillnad från mina föräldrar och 
min släkt, och jag tycker det är fel att jag stampar på inom 
samma café- och restaurangbransch som de har gjort. (Thomas) 
 
Jag, mina bröder och de flesta andra runtomkring mig, arbetar 
på som mina föräldrar och min släkt på restaurang, café eller 
pizzeria – jag tycker att det är fel att vi bara släpps in inom vissa 
branscher. (Mukaddes) 

 

7.1.1. Svårt att bryta mönster 
De flesta unga i avhandlingen – ”de tidigare företagarna med stark 
företagstradition” – fortsätter alltså inom liknande bransch- och 
utbildningspositioner som sina föräldrar och sin släkt. Men några av dessa 
unga beskriver också hur de försöker ta sig ifrån de typiska 
invandrarbranscher som de vuxit upp med. Dessa unga har likväl som de 
övriga startat företag tidigt, men de tvekar och ångrar sig längs vägen. 

De försöker bryta sina mönster och få tillgång till det kulturella kapitalet i 
form av utbildning. Det framkommer återigen hur utbildning inte är någon 
självklarhet eller något som har förmedlats via deras föräldrar och släkt. De 
beskriver hur de inte väljer den reguljära vägen, utan i stället kortare privata 
utbildningar, exempelvis inom it. Detta dels för att de inte kvalificerar sig för 
den reguljära vägen eftersom de tidigare har avbrutit gymnasiet, dels för att de 
söker kortare och snabbare vägar framåt. Det tydliggörs hur de inte satsar fullt 
ut på utbildningen, då studierna ofta kombineras med arbete och sker på 
kvällstid. På så vis blir studierna något som de sköter vid sidan om. Vidare 
berättar de unga hur de har svårt att orientera sig i skolsystemet och saknar 
stöd och vägledning från sina föräldrar och sin släkt. Klassaspekten synliggörs 
utifrån de ungas berättelser och de beskriver steget till en kortare privat 
utbildning som ganska långt och nästan som en brytpunkt i deras liv. De unga 
dras hela tiden tillbaka till invandrarföretagandet (företagspolen) när de 
försöker bryta mönstret. På så sätt är det studierna som får stå tillbaka för 
företagandet och inte tvärtom. Så här beskriver två personer sin bana när de 
försöker bryta mönstret: 

 
Jag sålde kiosken för att jag skulle satsa på skolan och så ringer 
pappa och behöver hjälp i sin skomakeri- och kemtvättsaffär, 
och då fick jag sluta med studierna igen. (Besim) 
 
Jag ville sadla om och satsade mycket på den privata 
datautbildningen. Men jag klarade inte av att starta företag inom 
it, utan fick i stället starta café igen. (Thomas) 
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Det tydliggörs också hur dessa unga har svårt att klara av konkurrensen med 
sina korta privata utbildningar och släpps inte riktigt in i databranschen. De 
uttrycker sig så här: 

 
Jag hade ingen chans i konkurrensen med dataingenjörer som 
var akademiker, och flera som dessutom hade arbetslivs-
erfarenhet. (Thomas) 
 
Det är jättesvårt att komma in i databranschen, och jag tror 
också det är mycket för att jag inte är svensk. (Besim) 
 

Ovanstående citat illustrerar hur svårt det är att förändra sin bana och att unga 
trots allt ofta gör ungefär likadant som sina föräldrar och sin släkt.  

7.1.2. Horisontella företagsbanor – att byta och pendla mellan 
flera olika företag 
När ”de tidiga företagarna med stark företagstradition” blickar framåt planerar 
samtliga att fortsätta sin företagsbana. Det synliggörs hur de främst dras mot 
den ekonomiska företagspolen i sina yrkesval, även när de blickar framåt. I 
linje med Bourdieu (1999) menar jag att det ekonomiska kapitalet inte 
nödvändigtvis behöver handla om en expansion eller mycket pengar, utan 
oavsett volym gör de unga ofta en prioritering åt den ena (ekonomiska polen) 
eller den andra polen (utbildningspolen) i sina yrkesbanor in i arbetslivet. Det 
ekonomiska kapitalet synliggjordes initialt när de unga beskrev hur de hade 
hopp om att tjäna pengar, men de menar att detta har mattats av med åldern 
och den faktiska erfarenheten. När de blickar framåt i tiden handlar det mest 
bara om att överleva än om en expansion av deras företag. De arbetar främst 
utifrån motivet att kunna försörja sig och sin familj och själva utmaningen 
ligger i att få det ”hela” att gå runt och att de kan leva på sitt företag. De 
belyser ett slags seghet och uthållighet som egen företagare. I två typexempel 
skildrar två personer det så här när de blickar framåt på sin företagsbana: 

 
För mig handlar det i dagens läge bara om att kunna försörja 
mig, min fru och mitt hem – klarar jag det är det helt ok. Jag har 
inte längre några ambitioner att tjäna en massa pengar – för det 
går inte. (Johannes) 
 
Jag har inte min video- och godisaffär för något slags intresse 
eller form av utveckling, utan A och O är att kunna försörja mig 
och min familj. (Gabriel) 
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Enligt Hansen & Höjrup (2001) är inte heller vinstmaximering det centrala 
målet för många småföretagare, utan det handlar ofta om ett slags uthållighet 
och slippa att lägga ner sitt företag. De unga visar detta väl genom att de 
härdar ut och anpassar sig till de slitiga branscherna, som med tiden blir ett 
naturligt förhållningssätt och en strategi. En strategi som överförs och 
upprätthålls av både föräldrarna, släkten och av de unga. De unga beskriver ett 
hopp om drägligare arbetsvillkor och att kunna ”trappa ner” bara de förändrar 
eller byter företag, vilket dock sällan infrias. Ett typexempel är en man som är 
inne på sitt femte företag och beskriver det så här:  

 
Jag har ofta jobbat sju dagar i veckan, men nu sedan jag startat 
den senaste restaurangen hoppas jag kunna trappa ner. (Özkan) 
Intervjuaren: Har du kunnat trappa ner? 
Nej, och inte heller på de andra ställena om jag ska vara helt 
ärlig. (Özkan) 
 

De unga försöker också anpassa sig och förändra sitt företagande utifrån 
marknadens premisser. Exempelvis omvandlar en man sitt café som knappt 
går runt till en sushi- och cafébar, för att bättre kunna möta kundernas 
efterfrågan. Det tydliggörs hur de unga utvecklar ett slags horisontell 
företagsbana där byten och pendling sker mellan olika företag inom samma 
typ av branschsegment. Några beskriver också att deras pendlande mellan 
olika företag varvas med perioder av arbetslöshet och anställningar. I detta 
typexempel beskriver en man sin horisontella företagsbana så här:  

 
Jag började självklart jobba tidigt – först på pizzabutik där jag 
lärde upp mig och allt det där. Sedan siktade jag högre mot en 
egen pizzeria och till slut ville jag ha egen pub. Sedan blev det 
en större restaurang och nu har jag en egen godis- och 
videobutik – det är ju liksom så där det funkar. (Gabriel) 
Intervjuaren: Hur många företag har du haft? 
Jag tror jag sammanlagt har haft åtta företag – jag har hela 
tiden lyckats starta ett nytt och sluppit att vara arbetslös. 
(Gabriel)  
 

Yrkesbanor och även företagsbanor definieras ofta utifrån en hierarkisk 
ordning – alltså en uppåtriktad vertikal struktur på karriären (Barley, 1989; 
Hultman, 2013). Jag menar att denna horisontella företagsbana som dominerar 
i avhandlingen är minst lika angelägen att lyfta fram – en bana där de unga rör 
sig inom en och samma status- och yrkesnivå. En bana där de unga också gör 
ungefär som sina föräldrar/sin släkt och fortsätter att arbeta inom liknande 
positioner. 
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En självklar företagsbana 
När ”de tidiga företagarna med stark företagstradition” blickar framåt 
tydliggörs två olika delgrupper, vilket även framkom när de motiverade sina 
ingångar och motiv till företagandet.94 Den första delgruppen beskriver sin 
företagsbana som tämligen självklar och det är något de vuxit upp med och 
som de vill fortsätta med. I detta typexempel uttrycker sig en person så här: 
 

Jag vill fortsätta som egen företagare inom 
restaurangbranschen, för jag vet och kan egentligen ingenting 
annat. Jag är uppvuxen med detta och alla andra runt omkring 
mig gör samma sak – ibland blir jag trött, men jag måste trivas. 
(Özkan) 

 
Den horisontella företagsbanan lyfts fram som en självklar framtidsstrategi 
bland de unga och de planerar att fortsätta byta och pendla mellan olika 
företag. Återigen synliggörs det starka oberoendet och självständighetsidealet 
som upprätthåller och motiverar deras fortsatta företagsbana. De är beredda att 
göra ganska mycket för att upprätthålla detta livsmönster och argumenterar 
ungefär så här: ”ingen arbetsinsats kan framstå som för stor, så länge den 
tjänar sitt syfte med att vara oberoende”. 
 
Inte lika självklar företagsbana 
Den andra delgruppen uppfattar inte sin företagsbana som lika självklar och 
ett visst tvång tydliggörs. Jag skulle vilja hävda att det inte är så enkelt som 
Hultman (2013) framställer det – då han främst kopplar företagandet till ett 
starkt självständighetsideal och tanken om ”det goda livet” skyms 
tvångsaspekten. Tvånget tycks även förstärkas med tiden och när dessa unga 
blickar framåt upplever de företagandet som alltför slitsamt och svårt att 
kombinera med familjeliv. De känner sig låsta i sin företagsbana och de ångrar 
till viss del att de inte fortsatte sina studier, men de menar att det nu är för 
sent. Så här beskriver dessa unga sin företagsbana: 

 
Ibland känner jag mig låst och ångrar att jag inte fortsatte mina 
studier när jag var 16 år, då hade det inte varit som det är nu 
liksom, men nu är det för sent. (Mohammed) 
 
Jag ångrar på sätt och vis att jag inte läste vidare, för mina val 
är nu väldigt begränsade. (Muammer) 
 
Att jag skulle ha större möjligheter om jag hade pluggat förstår 
jag egentligen inte förrän i dag. Absolut ångrar jag mig ibland 

                                                        
94 Se tillbaka på Empirikapitel 5 s. 78–80. 
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att jag hoppade av skolan och känner varför blev det som det 
blev? Men nu är det nog för sent. (Johannes) 
 

De beskriver också hur deras möjligheter på den reguljära arbetsmarknaden 
har blivit allt färre med tiden. Detta bekräftas även i den tidigare forskningen, 
som visar att ju tidigare de unga väljer att bli företagare desto svårare är det att 
senare etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden (Williams, 2004; 
Andersson Joona, 2010). Likväl som föregående delgrupp planerar de att 
fortsätta driva ”företag på företag” när de blickar framåt, men delvis mot sin 
egen vilja. De upplever sina val som relativt begränsade och att de har hamnat 
i ett slags återvändsgränd. De unga beskriver det så här: 

 
Jag har vid flera tillfällen sökt vanliga jobb men har inte fått 
något, så därför startar jag företag på företag. Jag har inget 
annat val. (Josef) 
 
Vad har jag egentligen för val när den vanliga arbetsmarknaden 
är stängd och man har uppnått en viss ålder, då är ens val 
väldigt begränsade, så därför fortsätter jag med företagandet. 
(Muammer) 
 

Ovanstående citat visar hur företagsbanorna trots en stark företagstradition 
inte är helt fria från tvång och strukturella hinder, särskilt hinder kopplade till 
den reguljära arbetsmarknaden. 

7.2. De senare och strategiska unga – en liten 
klassresa uppåt 
För de unga som får med sig en stark företagstradition handlar deras 
företagsbana om att upprätthålla en företagstradition, och som beskrivits ovan 
bevarar nästan samtliga av dessa liknande bransch- och utbildningspositioner 
som sina föräldrar och sin släkt. Men några enstaka av dessa unga (tre 
personer), ”de senare och strategiska unga med stark företagstradition”, 
förstärker positionen både bransch- och utbildningsmässigt i förhållande till 
sina föräldrar/sin släkt. De förflyttar sig något uppåt och driver egna 
redovisningsbyråer.  

7.2.1. En stark drivkraft för att få ett drägligare liv 
”De senare och strategiska unga med stark företagstradition” väljer inte 
företagandet lika tidigt som föregående unga. De tar snarare spjärn utifrån 
positionen, då de tidigt bestämt sig för att få ”ett drägligare och mindre slitigt 
liv” än vad deras föräldrar/släkt har haft. Utifrån den starka strävan att vilja 
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förändra sin position har de också tidigt bestämt sig för att arbeta dubbelt så 
hårt som ”svenska” unga – i skolan, på arbetsmarknaden osv. Deras val och 
banor framstår inte som slumpmässiga, utan väl avvägda, strategiska och de 
investerar i samtliga kapital (utbildnings-, företags- och nätverkskapital) – allt 
för att kunna förändra sin position. Till skillnad från ”de tidiga företagarna 
med stark företagstradition” dras de inte lika markant åt företagspolen i sina 
yrkesval, utan de investerar både i kulturellt kapital i form av utbildning och i 
ekonomiskt kapital i form av företagande (se figur 6, s. 119). 

De använder sig av sina egna ”etniska” nätverk, samtidigt som de försöker 
få tillgång till ”majoritetsbefolkningens” nätverk. Eftersom majoritets- 
befolkningens nätverk inte är något som har förmedlats via deras 
föräldrar/släkt har de själva tidigt bestämt sig för att ”bredda” sina egna 
nätverk. Så här beskriver de hur de under sina studier och anställningar 
målinriktat byggde upp sina nätverk innan de startade eget företag: 

 
Om man ska starta eget företag på ett någorlunda hälsosamt sätt 
måste man först skaffa sig ett brett kontaktnät. Jag byggde 
medvetet upp mitt kontaktnät under mina universitetsstudier och 
under min anställning på Ericsson innan jag startade eget 
företag. (Halit) 
 
Jag byggde upp mina kontakter under min anställning på 
Skatteverket. Det var kontakter med myndigheter, konkurs- 
förvaltare och advokater – kontakter som jag nu kan använda i 
min redovisningsbyrå. Jag tror inte att så många 
invandrarföretagare har just dessa kontakter – det är styrkan i 
min redovisningsbyrå. Sedan har jag ju dessutom mina egna 
informella kontakter som ett kundunderlag, där de flesta är 
assyrier/syrianer precis som jag eller från andra arabländer. 
(Özcan) 

 

7.2.2. Svårt att helt bryta mönstren 
Det tydliggörs också hur dessa unga trots allt har svårt att få tillgång till 
majoritetsbefolkningens nätverk. De är fortfarande väldigt beroende av sina 
egna ”etniska” nätverk, särskilt vad gäller kundunderlag. Tidigare forskning 
visar att tillgången till majoritetsbefolkningens nätverk (välfärdssystem, 
regler, marknadsorganisationer, kunder etc.) har en central betydelse för att 
kunna förflytta sig branschmässigt uppåt (Kloosterman m.fl., 1999; 
Kloosterman, 2010). Även om dessa unga intensivt försöker, lyckas de ändå 
inte riktigt få tillgång till ”de rätta svenska inflytelsefulla nätverk” som skulle 
kunna förflytta dem ännu mer uppåt. De beskriver hur de känner sig 
diskriminerade, exempelvis när de inte får tillgång till svenska kunder, 
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leverantörer och företagskontakter. De upplever på så vis att deras utländska 
bakgrund är ett hinder i förhållande till ”de svenska kontakterna”. Så här 
kommer detta till uttryck: 

 
Det är ju hela tiden det där hindret att man är invandrare och 
jag har svårt att få svenska kunder och de flesta av mina kunder 
är invandrare. (Rita) 
 
Är man invandrarföretagare bemöts man av attityden att det är 
något som inte stämmer. När jag försökte sälja mitt arabiska 
kosmetikamärke till svenska leverantörer, fick vi frågor om det 
verkligen var kosmetika i våra förpackningar. Det är i stort sett 
nej hos alla svenska leverantörer när jag berättar att det är ett 
turkiskt kosmetikamärke. Märket ifrågasätts, indirekt min 
kompetens och person, eftersom jag själv är född i Turkiet – det 
handlar egentligen om okunskap och fördomar om Turkiet. 
(Halit) 

 
Det framkommer av det ovanstående hur de unga även i sina företagsbanor 
förhåller sig till en struktur, en barriär inom företagsfältet, som inte så lätt 
”släpper in” unga med utländsk bakgrund. Dessa barriärer framkommer extra 
tydligt bland ”de senare och strategiska unga med stark företagstradition” som 
försöker avancera uppåt och lämna de mer typiska invandrarbranscherna till 
mer ”svenska”, avancerade och tillväxtorienterade företagsbranscher. 
Bourdieu (1999) menar att det finns regler för inne- och uteslutning, för unga 
som saknar kapital eller som inte anses ha ”det rätta kapitalet”. I förlängningen 
är vinnarna de som kontrollerar situationen och deras barn – alltså barnen till 
”svenska” föräldrar som har en stor kapitalvolym. Resultatet kan även förstås 
utifrån den tidigare invandrarföretagsforskningen, som visar hur invandrare 
främst släpps in inom det lägre segmentet och där majoritetsbefolkningens 
mer inflytelserika nätverk sällan görs synliga och tillgängliga (Kloosterman, 
2010). 

Bland ”de senare och strategiska unga med stark företagstradition” 
framkommer inte något tvång eller att de känner sig låsta i sin företagsbana, 
utan de vill och planerar att fortsätta med sitt företagande. Men till skillnad 
från de tidiga företagarna, som driver ”företag på företag”, planerar de att 
stanna inom ett och samma företag. När dessa unga blickar framåt handlar det 
inte bara om att överleva, utan också om att utveckla innehållet i sin 
verksamhet (mer specialisering och utökad service) och anställa fler personer. 
Även om dessa unga förstärker den sociala positionen i förhållande till sina 
föräldrar/sin släkt, representerar de inte några starka språngbrädor såsom det 
framställs i den tidigare forskningen (Beckers & Blumberg, 2013; Klinthäll 
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m.fl., 2016). Det handlar inte om några starkt tillväxtorienterade företag som 
exempelvis sysslar med import och export (Hatzigeorgiou, 2010a, 2010b). 

7.3. Unga som saknar företagstradition tappar sina 
sociala positioner  
De flesta unga i avhandlingen får alltså med sig en stark företagstradition från 
sina föräldrar/sin släkt, men det finns också unga som saknar en 
företagstradition och som har ett starkare utbildningskapital. Till skillnad från 
föregående unga handlar deras företagsbana inte om att bevara (”de tidiga”) 
eller förstärka (”de strategiska”) den sociala positionen, utan de tappar snarare 
sin position i förhållande till sina föräldrar/sin släkt.  

Som beskrivits i föregående kapitel har dessa unga föräldrar/släkt med en 
mer högutbildad iransk medelklassbakgrund, men som i Sverige tappar sina 
sociala positioner. Detta med att tappa sina positioner och att få det sämre 
berörs och lyfts sällan fram i den tidigare invandrarföretagsforskningen. Oftast 
tas i stället starka klassresurser för givna och kopplas samman med 
invandrarföretagandet (Light, 1999; Klinthäll m.fl., 2016). Men det är inte 
dessa ungas starka klassresurser och särskilt inte deras utbildningskapital som 
driver på företagandet, utan snarare tvärtom leder utbildningskapitalet dem 
bort från företagandet. Dessa ungas val av företagandet drivs främst av 
strukturella omständigheter – en besvikelse och frustration och ett hopp om att 
företagandet kan ge dem ”ett bättre liv”. I detta typexempel uttrycker sig en 
person så här:  

 
Jag kände mig väldigt frustrerad och utanför i Sverige och 
hoppades på att företagandet skulle kunna ge mig ett bättre liv. 
(Shamal) 

 

7.3.1. En prestige- och statusförlust 
Utifrån den sociala position som de unga får med sig uppfattar de företagandet 
på ett annat sätt än de övriga unga i avhandlingen. De hänger inte upp sitt 
arbete på ett starkt självständighetsideal, utan är snarare uppvuxna med 
attityder där företagande har relativt låg status. Det finns på så vis kulturella 
motiv för dessa unga att inte vara företagare. I linje med Khosravis studier 
(1999, 2001) framkommer hur deras företagsbana innebär en status- och 
prestigeförlust. Ett slags konflikt mellan deras arbete som egna företagare och 
deras självkänsla blir tydlig, vilket leder till instabilitet och kortsiktigt 
tänkande kring deras företagsbana. De beskriver hur de har svårt att identifiera 
sig som egna företagare och trivs inte inom de typiska 
”invandrarbranscherna”. De uttrycker en frustration och ett nederlag av att 
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bara arbeta inom ”enklare” företagsbranscher som restaurang, café eller kiosk. 
Ett typexempel är en kvinna som har en kiosk som säger så här: 
 

De här branscherna passar egentligen inte oss – det är för 
slitigt. Man växer alltid upp i en miljö som man inte kan gå ifrån 
och mina föräldrar är egentligen inte nöjda med vad jag gör – 
det blev något annat än vad de hade tänkt sig. (Shilan) 

 
Hon illustrerar väl hur unga lever med sin klassmässiga bakgrund och att 
handlingsmönster utifrån den sociala positionen är svåra att förändra. Det 
handlar om erfarenhetsmönster som kan nå långt tillbaka i den unges, men 
även i föräldrarnas/släktens tidiga liv – ofta omedvetna och seglivade 
handlingsmönster som reproduceras och produceras över generationerna 
(Moore & Sanders, 2014). 

7.3.2. De unga som lämnar företagandet 
Vidare blir det tydligt hur ”de unga som saknar en företagstradition” också 
saknar intresse både för branschen och för själva företagandet. I jämförelse 
med föregående unga – ”unga med en stark företagstradition”,  har de inte alls 
samma intresse för företagskapitalet och de längtar snarare bort från 
företagandet. När de blickar framåt beskriver de hur de känner sig låsta i sin 
företagsbana och upplever att de har hamnat på fel plats. Några unga återger 
det så här: 
 

Jag gillar inte sådana här jobb – jag hade inget intresse för 
kiosken och kunde inte utvecklas. (Shamal) 
 
Jag vill inte vara kvar inom restaurangbranschen. Jag kan inte 
utvecklas och vill hålla på med något annat. (Sanaz) 

 
Det som också bidrar till att de unga inte trivs är att de har svårt att klara av 
konkurrensen, eftersom de saknar egen företagserfarenhet och starka 
informella företagsnätverk bland sina föräldrar/sin släkt. I detta typexempel 
uttrycker sig en person så här: 
  

Jag hade ingen företagserfarenhet och fick inte så mycket sålt 
och därför fick jag lämna mitt företag. (Shamal) 

 
Eftersom de saknar företagserfarenhet/företagsvana är de heller inte inställda 
på de slitiga arbetsvillkoren. De uppfattar företagandet som alltför slitsamt och 
det blir inte riktigt som de hade tänkt sig. En person belyser det så här: 
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Jag trodde först att jag skulle få ett bättre liv, men så blev det 
inte – det var alltför slitsamt och jag blev besviken. (Shamal) 

 
Dessa unga som ”saknar en företagstradition” från sina föräldrar/sin släkt blir i 
linje med Khosravis studier (1999, 2001) inte särskilt långlivade som egna 
företagare. Samtliga unga i denna grupp har lämnat eller är på väg att lämna 
företagandet. Resultatet går också att koppla till Bird & Wennbergs studie 
(2016) som visar att unga som saknar företagskapital bland sina föräldrar/sin 
släkt tenderar att i större utsträckning än unga med starkt företagskapital 
lämna företagandet. Dessa ungas företagsbana blir ett slags mellanlandning 
eller omväg in i arbetslivet – de ändrar spår och de flesta lämnar företagandet 
för att återuppta sina studier. Så här beskriver en person hur han uppfattar sin 
företagsbana: 
 

Jag vill helst inte längre tänka på företagandet. Jag har förstått 
att företagare inte är min typ av jobb – jag hamnade på fel plats 
och jag vill helst plugga och få en utbildning i stället. (Shamal) 

 
Hur kan man då förstå hur det kommer sig att dessa unga ändrar spår eller 
bana? Jag menar att detta går att tolka utifrån Bourdieu (1999) och den unges 
ursprungliga sociala position, där deras utbildningskapital dominerar framför 
deras företagskapital. Utifrån dessa ungas berättelser framkommer det hur de 
vill återerövra sitt tidigare utbildningskapital, som de delvis förlorat genom sitt 
företagande. Till skillnad från de övriga unga i avhandlingen med stark 
företagstradition men som saknar utbildningskapital, uppfattar dessa unga 
utbildning som mer självklart. Steget för dem blir därför inte så stort att ”byta 
bana” och starta studierna igen. 

I linje med Khosravis studier (1999, 2001) kan detta tolkas som att de unga 
manifesterar olika sätt att återvinna sitt ursprungliga utbildningskapital. 
Khosravis studier (1999, 2001) fokuserar dock på första generationens 
företagare med iransk medelklassbakgrund. De har mindre möjligheter att byta 
bana och fortsätter som företagare och investerar snarare i sina barns 
utbildning, byter bransch, går kvällskurser osv. I min avhandling blir andra 
generationens unga företagares strategier mer definitiva, eftersom de faktiskt 
lämnar företagandet för att i stället satsa på studier och anställning. Dessa 
ungas bana kan beskrivas som att de först tappar i social position för att sedan 
återerövra föräldrarnas och släktens tidigare positioner från hemlandet. Ett 
typexempel är en kvinna som säger så här: 

 
Vi hade det väldigt bra i Iran, men i Sverige fick vi det sämre. 
Jag tänkte på min framtid, och ville ändra på det. Därför 
hoppade jag av företagandet och satsade på en bra utbildning, 
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för att försöka återerövra den standard som vi hade i Iran. 
(Sanaz) 

 

7.4. Olika företagsbanor, men främst en horisontell 
Sammanfattningsvis har detta kapitel belyst valet av företagandet på lite 
längre sikt och vilken betydelse som föräldrarnas/släktens sociala position 
(med visst kapitalinnehav) får för de företagsbanor de unga väljer. Kapitlets 
resultat visar att det inte bara finns en företagsbana – den vertikala banan 
uppåt som främst lyfts fram i den tidigare forskningen och där de unga antas 
ha tillgång till samtliga kapital (Beckers & Blumberg, 2013; Klinthäll m.fl., 
2016). Som visas i figuren nedan framkommer i stället variationer och tre 
olika företagsbanor blir tydliga utifrån två olika sociala positioner som den 
unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt. 
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Figur 6. De ungas företagsbanor speglade utifrån föräldrarnas/släktens sociala position.95 

Stark företagstradition – mer långsiktiga företagsbanor 
Som framkommer i figuren ovan är den vanligaste sociala positionen i 
avhandlingen unga som får med sig och agerar utifrån en stark 
företagstradition men som saknar utbildningskapital. Utifrån denna sociala 
position utvecklar de allra flesta av ”de tidiga företagarna med en stark 
företagstradition” inte en språngbräda, utan en horisontell företagsbana. Det 
innebär att de startar företag tidigt och driver ”företag på företag” inom 
ungefär liknande status- och yrkespositioner som sina föräldrar/sin släkt 
(horisontellt). Att gå i sina föräldrars/sin släkts fotspår beskrivs som ett relativt 
självklart handlingsmönster – man gör ungefär som alla andra i sin omgivning. 
Som visas i figur 6 ovan dras några enstaka av dessa unga (tre personer), ”de 
                                                        
95 Ovanstående figur är inspirerad av Bourdieus originalfigur – se bilaga 1, s. 131. 
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senare och strategiska unga med stark företagstradition”, också främst mot 
företagspolen, men de förstärker även positionen genom att förflytta sig både 
bransch- och utbildningsmässigt något uppåt. Dessa ”senare och strategiska 
unga med stark företagstradition”, beskriver sin företagsbana utifrån en stark 
strävan att få ett drägligare och mindre slitigt liv än vad deras föräldrar/släkt 
har haft. Samtliga unga med en stark företagstradition från sina föräldrar/sin 
släkt bevarar företagstraditionen och tenderar att utveckla mer långsiktiga 
företagsbanor in i arbetslivet. Vissa unga har varit egna företagare i 10–15 år 
och samtliga planerar att fortsätta sin företagsbana. 
 
Saknar företagstradition – mer kortsiktiga företagsbanor 
Den andra sociala position som synliggörs i figur 6 på föregående sida är unga 
som saknar en företagstradition, men som får med sig ett starkare 
utbildningskapital. Men det är inte deras utbildningskapital som leder fram till 
företagandet, utan snarare tvärtom leder dem bort från företagandet. Dessa 
ungas sociala positioner och preferensramar innebär att de inte trivs som egna 
företagare – de tappar status och position. De utvecklar i stället en mer 
kortsiktig företagsbana – ett slags mellanlandning, där de lämnar företagandet 
och återigen dras mot utbildningspolen genom att återuppta sina studier. 

Avslutningsvis visar ovanstående resultat hur de unga utvecklar olika 
företagsbanor utifrån de olika sociala positioner som de får med sig från sina 
föräldrar/sin släkt. Huruvida de unga får med sig en stark eller svag 
företagstradition och hur detta kombineras med ett starkt eller svagt 
utbildningskapital är centralt. Ett viktigt kunskapstillskott utifrån 
avhandlingens resultat är att visa att det inte bara är kapitalvolymen 
(mängden), utan även kapitalstrukturen – alltså sortens kapital som får 
betydelse för de företagsbanor de unga utvecklar in i arbetslivet. 
Avhandlingens resultat visar detta i linje med den tidigare forskningen (Bird 
Wennberg, 2016), där det framkommer hur de unga med en stark 
företagstradition utvecklar mer långvariga företagsbanor medan de unga som 
saknar företagstradition utvecklar mer kortvariga företagsbanor och lämnar 
företagandet. 
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8. VALET ATT BLI FÖRETAGARE – 
EN FRÅGA OM SOCIAL POSITION 

I detta slutkapitel summeras och diskuteras avhandlingens huvudsakliga 
resultat utifrån den övergripande frågan: Vad bidrar en förståelse som tar sin 
utgångspunkt i den sociala positionen med i förhållande till den tidigare 
forskningen? Som beskrivits i de inledande kapitlen finns en stor tilltro till 
företagandets kraft till att integrera invandrare i arbetslivet och i samhället i 
stort (Slavnic, 2013). Detta betonas särskilt i forskningen om andra 
generationens unga invandrarföretagare, som antas få bättre möjligheter och 
de resursstarka, välutbildade språngbrädeexemplen sätts i blickfånget (Beckers 
& Blumberg, 2013; Klinthäll m.fl., 2016). Det starka sambandet mellan hög 
utbildningsnivå och företagande är centralt och sambandet antas vara ännu 
starkare bland andra generationens unga invandrarföretagare (Jones m.fl., 
2012; Baycan m.fl., 2012; Beckers & Blumberg, 2013). Hur överensstämmer 
då dessa resultat och förväntningar med de ungas motiv och företagsbanor, 
som är mest framträdande i denna avhandling? För att fånga de mest centrala 
resultaten i avhandlingen diskuteras frågeställningarna utifrån avhandlingens 
delsyften: framställs valet att bli egen företagare främst som individuellt, 
strukturellt eller intergenerationellt framdrivet? Uppfattar de unga att det 
främst är ett starkt eller svagt utbildningskapital som leder fram till 
företagandet? Handlar de ungas företagsbanor främst om att förstärka, 
försvaga eller bibehålla den sociala positionen i förhållande till sina 
föräldrar/sin släkt? 

Först diskuteras de gemensamma motiven och mönstren utifrån de 
strukturella omständigheter som de unga möter som egna företagare. Därefter 
analyseras variationerna i de ungas motiv och företagsbanor, som kan förstås 
utifrån olika sociala positioner (med skilda kapitalinnehav) som den unge får 
med sig från sina föräldrar/sin släkt (det intergenerationella). Slutligen 
diskuteras den mest framträdande företagsbanan: ”den tidiga och 
horisontella”. Vad bidrar denna med som skulle vara intressant för vidare 
studier och särskilt studier inom ämnet socialt arbete?  

8.1. Valet att bli företagare – inte främst ett 
individuellt och ”friktionsfritt” val 
Som jag redogör för i inledningskapitlen tenderar den generella 
invandrarföretagsforskningen att få slagsidor – antingen förklaras valet av 
företagandet utifrån ett strukturellt, kulturellt eller individuellt perspektiv 
(Slavnic, 2013). Den specifika forskningen om andra generationen ungas val 
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av företagande tenderar att få slagsida åt den individuella förklaringen 
(Kontos, 2003; Baycan m.fl., 2012). Den teoretiska förståelsen fördjupas i 
begrepp som motivation, vilja, mod, energi, autonomi och frihet – begrepp 
som kan kopplas till individuella egenskaper (Kontos, 2003; Apitzsch, 2003). 
Ur de ungas perspektiv i denna avhandling framstår valet att bli egen 
företagare som mer komplext, där flera faktorer vävs samman och leder fram 
till företagsbeslutet. Centralt är hur de unga agerar utifrån sin sociala position, 
där både strukturella och intergenerationella faktorer får betydelse för valet. 
För de allra flesta sker valet av företagandet i samspelet mellan upplevda 
strukturella barriärer på arbetsmarknaden och deras tillgång till ett eget 
företagskapital bland sina föräldrar/sin släkt (intergenerationellt). 

Avhandlingens resultat visar att det är något som ”skaver” i den tidigare 
bilden, där företagsvalet framställs som individuellt och ”friktionsfritt”, 
eftersom valet då inte satts in i något större sammanhang – varken 
intergenerationellt (påverkan av föräldrar/släkt) eller strukturellt. 
Avhandlingens resultat visar att de strukturella hindren och barriärerna har 
relativt stor betydelse för de ungas val att bli egna företagare. Ett centralt 
erfarenhetsmönster kopplat till de strukturella villkoren är ett allmänt 
utanförskap som driver på de ungas företagsbeslut. Det handlar om att inte 
känna sig insläppt på flera olika arenor (fält), såsom skolan, 
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknaden och samhället i stort. Livserfarenheter 
som växer fram över tid utifrån ett slags vardaglig diskriminering – både 
självupplevd men även överförd från föräldrarna/släkten. Erfarenheter som 
införlivas och blir en del av den unges sociala position och upplevda 
handlingsutrymme, som de agerar utifrån när de träder in i arbetslivet som 
egna företagare. På så vis använder de unga både sin egen men även 
föräldrarnas/släktens utsatthet som ett motiv och ett slags drivkraft till att 
starta eget företag (Abada m.fl., 2014). 

Betydelsen av de strukturella barriärerna tydliggörs även i de ungas 
strategier gällande ”att vara företagare”. De unga förhåller sig här till 
företagsmarknaden som ”fält” och upplever att det främst är i de lägre 
företagssegmenten, de typiska handels- och servicebranscherna, som de 
”släpps in” som invandrare. Att invandrarföretagarna främst koncentreras till 
de lägre segmenten stämmer väl överens med hur det ser ut i stort, men inte 
för vad som specifikt brukar lyftas fram för andra generationens unga 
företagare. De antas snarare förbättra sina villkor, positioner, och förflytta sig 
branschmässigt uppåt (Beckers & Blumberg, 2013; Klinthäll m.fl., 2016). 
Men avhandlingens resultat visar det motsatta – att de allra flesta gör ungefär 
som sina föräldrar/sin släkt och arbetar inom liknande handels- och 
servicebranscher.  
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8.2. Olika företagsbanor, men inte främst en 
språngbräda 
Jag nöjer mig inte bara med en förståelse som visar ett slags ”både och”, att de 
ungas val av företagandet påverkas av både strukturella och 
intergenerationella faktorer, utan det finns också variationer. Variationer som 
kan förstås utifrån olika sociala positioner med skilda kapitalinnehav som den 
unge får med sig från sina föräldrar/sin släkt. I den tidigare forskningen 
problematiseras inte riktigt positionens betydelse, utan samtliga kapital tas 
ofta för givna. Som nämnts framträder då främst den resursstarka och 
välutbildade invandrarföretagaren (Beckers & Blumberg, 2013; Klinthäll 
m.fl., 2016). Genom att jag problematiserar och lyfter fram olika sociala 
positioner framträder variationer i de ungas företagsbanor som kan nyansera 
och fördjupa den tidigare förståelsen. 

Tre olika företagsbanor synliggörs i avhandlingen, vilka innebär att de unga 
uppfattar att de antingen bevarar (följarna), förstärker (uppåtsträvarna) eller 
försvagar (mellanlandarna) sin position i förhållande till sina föräldrar/sin 
släkt. Först redogörs för ”följaren” och därefter för ”uppåtsträvaren”. De 
agerar utifrån en liknande social position (starkt företagskapital men utan 
utbildningskapital), där samtliga upprätthåller en företagstradition från sina 
föräldrar/sin släkt. Slutligen presenteras ”mellanlandaren”, som saknar en 
företagstradition men som får med sig ett starkare utbildningskapital från sina 
föräldrar/sin släkt.  

8.2.1. Följaren – den tidiga företagaren 
Att en företagstradition upprätthålls och förs över mellan generationerna, 
stämmer väl överens med den tidigare forskningen (Andersson & 
Hammarstedt, 2009, 2011). Men det som inte riktigt beaktas och 
problematiseras är hur en stark företagstradition kan kombineras med ett svagt 
utbildningskapital, som är den mest centrala sociala positionen i denna 
avhandling. Utifrån denna position väljer de allra flesta en tidig företagsbana – 
den så kallade ”följaren” och de unga beskriver hur de varken förflyttar sig 
uppåt eller nedåt, utan blir kvar i liknande handels- och servicebranscher som 
sina föräldrar/sin släkt. De motiverar valet att bli egna företagare främst 
utifrån intergenerationella faktorer, där företagskapitalet från 
föräldrarna/släkten har stor betydelse. Att gå i sina föräldrars/sin släkts fotspår 
beskrivs av de flesta som ett relativt naturligt och självklart handlingsmönster. 
De unga beskriver hur de väljer det kapital som görs synligt och valbart för 
dem, dvs. företagskapitalet.  

Återigen tydliggörs hur de unga agerar utifrån den sociala positionen. De 
tidigare individuella och kulturella förklaringarna räcker på så vis inte riktigt 
till för att förstå de ungas val att bli egna företagare. Det är inte bara 
företagskapitalet som får betydelse, utan det är också hur detta kombineras 
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med ett starkt eller svagt utbildningskapital. De unga som dominerar i 
avhandlingen kommer alltså från mer lågutbildade företagsmiljöer där 
utbildningskapitalet inte upplevts som något självklart eller som funnits inom 
deras räckhåll. De beskriver hur de gör ungefär likadant som alla andra i sin 
omgivning, där studier mer eller mindre omedvetet prioriterats bort i 
jämförelse med ett tidigt inträde i arbetslivet och att tidigt bli egen företagare. 

Ett centralt erfarenhetsmönster utifrån denna position är alltså hur de unga 
tidigt träder in i arbetslivet och i föräldrarnas eller släktens företagande. 
Genom att de tidigt skolas in i företagande fjärmas de också från studier. Även 
om föräldrarna/släkten inte aktivt eller medvetet hindrar den unge från att 
studera överförs preferensramar kopplade till ett starkt självständighetsideal. 
Företagandet har bland dessa unga relativt hög status. Det är något som är 
eftersträvansvärt och företagande och hårt arbete prioriteras på så vis framför 
studier. Ett resultat som kan förstås utifrån Bourdieus (1999) 
kapitalstrukturbegrepp96 som visar hur invandrade företagande föräldrar som 
saknar utbildningskapital inte alltid prioriterar sina barns utbildning, utan 
i stället företagande. Detta kan i sin tur inverka negativt på deras barns 
fortsatta studier. Många unga i avhandlingen ”hoppar av” studierna och valet 
att bli egen företagare fungerar som ett alternativ till fortsatta studier. På så vis 
är det inte ett starkt utbildningskapital, utan snarare bristen på det, som driver 
på och leder fram till de ungas företagsbeslut. 

Sammanfattningsvis innebär ”den tidiga och horisontella företagsbanan” att 
de unga bibehåller liknande yrkes- och statuspositioner som sina föräldrar/sin 
släkt. De utvecklar också en mer långsiktig företagsbana med en ständig 
rörelse och pendling mellan olika företag inom ett och samma 
branschsegment, där ett relativt slitsamt livsmönster överförs mellan 
generationerna.  

8.2.2. Uppåtsträvaren – den senare och strategiske unge 
Även om de flesta unga i avhandlingen bevarar den sociala positionen från 
sina föräldrar/sin släkt förstärker några enstaka unga (tre personer) 
positionerna. Dessa unga kommer närmast de så kallade språngbrädeexemplen 
som lyfts fram i den tidigare forskningen och förflyttar sig både bransch- och 
utbildningsmässigt uppåt i förhållande till sina föräldrar/sin släkt.  

De får med sig samma position som ovanstående unga (stark 
företagstradition men saknar utbildningskapital), men de förhåller sig till 
positionen på ett lite annorlunda sätt i jämförelse med ”följarna”. De har tidigt 
bestämt sig för att få ”ett drägligare och mindre slitigt liv” än vad deras 
föräldrar/släkt har haft. Deras val och banor är inte slumpmässiga, utan väl 
avvägda och strategiska. De gör allt för att kunna förändra sin sociala position 
och särskilt för att få tillgång till det utbildningskapital som inte förmedlats av 
deras föräldrar/släkt. De väljer inte företagandet tidigt, som föregående unga, 
                                                        
96 Alltså vikten av företagskapitalet i förhållande till utbildningskapitalet eller tvärtom. 
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utan de väljer en mer ”svensk rekommenderad väg” in i arbetslivet: först 
studier, sedan anställning och därefter företagande. Sammanfattningsvis 
utvecklar de dock inte några starka språngbrädor, såsom antas i den tidigare 
forskningen.97  

8.2.3. Mellanlandaren – den unge som saknar företagstradition 
Ytterligare en variation som framträder i avhandlingen och som nyanserar den 
tidigare förståelsen är hur det också finns unga som saknar en företagstradition 
bland sina föräldrar/sin släkt. I den tidigare forskningen (Light, 1999; 
Hammarstedt, 2010, 2011) tas ofta ett starkt företagskapital för givet och en 
slagsida blir då lätt åt den kulturella eller ”etniska” förklaringen. Den andra 
sociala position som tydliggörs i avhandlingen, är alltså unga som kommer 
från en mer typisk medelklassbakgrund där de saknar ett företagskapital men 
får med sig ett starkare utbildningskapital. För dessa unga handlar deras 
företagsbana inte om att bevara eller förbättra sin position, utan positionen 
försvagas snarare i förhållande till deras föräldrar och släkt.  

Dessa unga uppfattar företagandet på ett annat sätt, i jämförelse med 
föregående unga. De är uppvuxna med normer och attityder där 
småföretagandet har relativt låg status. De hamnar inte i företagandet utifrån 
ett starkt företagskapital (intergenerationellt), utan snarare utifrån motiv 
kopplade till de strukturella omständigheterna. Motiv som kan förstås utifrån 
att deras föräldrar/släkt har tappat sina positioner när de kom till Sverige, 
vilket i sin tur skapar ett slags frustration och besvikelse som överförs till den 
unge individen. Detta används som en drivkraft där de unga hoppas att 
företagandet kan ge dem ”ett bättre liv”. 

Dessa unga beskriver hur de har svårt att klara av konkurrensen som egna 
företagare, eftersom de saknar företagsvana och det kapital som efterfrågas 
inom det specifika företagsfält som de verkar inom. De trivs inte och upplever 
att de har hamnat på fel plats – de tappar status och känner sig nedgraderade 
som egna företagare. Utifrån de ungas berättelser tydliggörs hur företagandet 
inte bara handlar om ekonomiska och arbetsrelaterade aspekter, utan också om 
status och existentiella dimensioner. En konflikt mellan arbetet som egen 
företagare och självkänslan framträder, vilket skapar instabilitet i deras 
företagande. Dessa unga lämnar företagandet och deras företagsbana blir ett 
slags ”mellanlandning” eller omväg in i arbetslivet. De flesta av dessa unga 
återupptar sina studier och dras återigen mot utbildningspolen i sina yrkesval. 
Det är inte deras utbildningskapital som leder fram till företagandet, utan 
tvärtom snarare leder dem bort från företagandet. Det finns på så vis starka 
kulturella motiv för dessa unga att inte vara företagare (företagande har låg 
status, medan utbildning har hög status).  

                                                        
97 I den tidigare forskningen antas att andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund 
förflyttar sig till mer expansiva och tillväxtorienterade branscher (Klinthäll m.fl., 2016).  



126 

Sammanfattningsvis ”skaver” ovanstående företagsbana med en policy som 
syftar till att alla arbetslösa invandrare oavsett bakgrund ska starta eget 
företag. Dessa ungas företagsbana blir närmast destruktiv, eftersom de blir 
besvikna, tappar status och lämnar företagandet. I detta fall är det tveksamt om 
denna policy bidrar till att bättre integrera invandrare i arbetslivet. Utifrån 
detta resultat framkommer, hur centralt det är att fråga bakåt om den unges 
tidigare erfarenheter kopplade till den sociala positionen och särskilt huruvida 
de får med sig en stark eller svag företagstradition. Resultatet visar i linje med 
Bird & Wennberg (2016) att unga som saknar en företagstradition bland sina 
föräldrar/sin släkt tenderar att utveckla en mer kortsiktig företagsbana. 

8.3. Den mest framträdande tidiga och horisontella 
företagsbanan 
Efter att ha diskuterat variationerna utifrån olika sociala positioner diskuteras 
avhandlingens mest dominanta företagsbana något ytterligare: hur denna 
förhåller sig till den bana som främst lyfts fram i den tidigare 
invandrarföretagsforskningen. Som nämnts speglas invandrarföretagandets 
villkor över generationer ofta utifrån en positiv spiral uppåt, där andra 
generationens unga antas förbättra sina positioner och villkor i förhållande till 
sina föräldrar/sin släkt (Rusinvic, 2006; Sepulveda m.fl., 2011; Jones m.fl., 
2012; Baycan m.fl., 2012; Beckers & Blumberg, 2013). Denna bild 
överensstämmer inte med det mest framträdande mönstret i denna avhandling 
– ”den tidiga och horisontella företagsbanan”. Jag menar, med stöd av 
Bourdieu (1999) och flera ungdomsstudier (Reay, 1998; Ball & Reay, 2005; 
Benner m.fl., 2016), att även ”den horisontella företagsbanan” är en ganska 
sannolik bana. Det är svårt att förändra sin ursprungliga position och den unge 
gör ofta ungefär som sina föräldrar/sin släkt. ”Den tidiga och horisontella 
företagsbanan” lyfter fram en annan kategori av företagare än den som 
vanligtvis lyfts fram – den resursstarka och välutbildade invandrarföretagaren. 
I avhandlingen handlar det i stället om unga som kommer från mindre 
privilegierade och lågutbildade företagsmiljöer, och som tidigt väljer 
företagandet. 

8.3.1. Tidigt företagande – avhopp från studier 
Det första huvudresultatet gällande ”den tidiga och horisontella 
företagsbanan” är just att de unga tidigt väljer företagandet och ofta efter 
avhopp från studier. Det framträder hur det inte är ett starkt, utan snarare ett 
svagt, utbildningskapital som driver på de ungas företagsbeslut. Detta resultat 
överensstämmer inte med den ”gängse” bilden, där unga i stället antas göra ett 
allt senare inträde i arbetslivet och ”alla” förutsätts mer eller mindre att läsa 
vidare (Lundqvist, 2010a; Olofsson, 2005, 2008, 2012). Det är också en bild 
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som är tydlig i den tidiga invandrarföretagsforskningen om andra 
generationens unga företagare, där de unga antas ta spjärn utifrån en stark 
utbildningsposition (Beckers & Blumberg, 2013; Klinthäll m.fl., 2016). Men 
utifrån ovanstående forskning, fångas inte de unga som främst ingår i denna 
avhandling – unga som saknar ett starkt utbildningskapital och som tidigt 
väljer företagandet. 

Även om avhandlingens resultat är begränsat till ett visst antal individer, 
vilket gör det svårt att generalisera, kan resultatet dock kopplas till och förstås 
utifrån ett vidare sammanhang. Statistik antyder att andra generationens unga 
företagare tycks vara mindre utbildade än första generationens 
invandrarföretagare (Urban, 2016). Resultatet kan även förstås utifrån 
Hammarstedts studier (2001b, 2004), som visar att hög utbildningsnivå 
minskar benägenheten för individer i samtliga grupper (inklusive svenskfödda 
företagare) att starta eget företag. Dessutom har utbildningsnivån generellt 
sjunkit bland andra generationens unga med utländsk bakgrund och allt fler 
unga tenderar att hoppa av gymnasiet (”drop-outs”) (Olofsson, 2008; Borjas, 
2016b; Behtoui, 2018, 2019). Denna tendens att allt fler unga med utländsk 
bakgrund avbryter sina studier är en del av en generell utveckling som skett i 
Sverige och även i övriga europeiska länder under de senaste decennierna, en 
utveckling som inte heller tycks avta (Behtoui, 2018, 2019).98 Men frågan är 
vart dessa unga tar vägen – kan det finnas ett samband med att vissa unga 
i stället väljer att tidigt starta eget företag? 

8.3.2. Ett slitigt livsmönster överförs mellan generationerna  
Det andra huvudresultatet gällande ”den tidiga och horisontella 
företagsbanan” är hur de unga fortsätter inom liknande handels- och 
servicebranscher som sina föräldrar/sin släkt, där ett relativt slitsamt 
livsmönster överförs mellan generationerna. De unga i avhandlingen lämnar 
alltså inte de lägre företagssegmenten, vilket antas i den tidigare forskningen 
(Sepulveda m.fl., 2011; Jones m.fl., 2012; Beckers & Blumberg, 2013; 
Klinthäll m.fl., 2016). Denna horisontella företagsbana visar hur de unga 
verkar inom ”de nya” osäkra och lågbetalda servicearbeten som blivit ett allt 
tydligare inslag även på den svenska arbetsmarknaden. De unga beskriver sin 
arbetssituation som mycket ansträngd med ”företag på företag” och informella 
strategier där de delvis hamnar utanför de offentliga välfärdssystemen. Som 
nämndes i inledningskapitlet visar också studier (Ulmestig, 2013, 2016) att 
småföretagare generellt har svårt att få tillgång till de sociala 
försäkringssystemen i jämförelse med anställda. Småföretagares låga 
inkomster bidrar bland annat till att välfärdssystemet fungerar bristfälligt. 
Vidare visar studier att invandrarföretagare och även andra generationens unga 
invandrarföretagare har betydligt sämre inkomster än ”svenska” småföretagare 
                                                        
98 Exempelvis satsar EU på ett pågående forskningsprojekt för att identifiera orsakerna och hitta 
verktyg för att stävja denna utveckling (Behtoui, 2018). 
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(Andersson, 2006; Andersson Joona, 2010, 2011; Efendic m.fl., 2015). Utifrån 
det ovanstående kan man anta att andra generationens unga 
invandrarföretagare har en mer utsatt arbetssituation än ”svenska” unga 
företagare. De agerar inom de mest osäkra branschsegmenten, som 
majoritetsbefolkningen till stor del lämnat eftersom arbetsvillkoren upplevs 
som alltför slitsamma. 

På detta vis bidrar inte denna typ av företagande till att andra generationens 
unga invandrarföretagare får delta på arbetsmarknaden på lika villkor. Det 
handlar mer om informella strategier och om ett slags överlevnad för att få ett 
anständigt liv. Utifrån ett bredare integrations- och jämlikhetsperspektiv blir 
det problematiskt att de unga främst verkar inom branscher med låg status och 
ogynnsamma arbetsvillkor. På så vis agerar de inte utifrån samma villkor eller 
på samma ”spelplan” som de flesta ”svenska” unga vad gäller deras 
möjligheter och position på arbetsmarknaden. De släpps inte riktigt in på den 
reguljära arbetsmarknaden eller i de mer avancerade företagsbranscherna, där 
de skulle få drägligare arbetsvillkor och tillgång till sociala rättigheter. Det blir 
därför svårt att förbehållslöst argumentera för att egenföretagandet bland andra 
generationens unga med utländsk bakgrund är lösningen på deras 
marginaliserings- och integrationsproblem på arbetsmarknaden. På så vis 
uppfyller inte avhandlingens resultat de politiska förväntningarna och som 
även tangerar forskningen, där det främst är de mer framgångsrika 
språngbrädeexemplen som står i blickfånget.  

Men det finns en risk med att begränsa förståelsen och döma ut 
invandrarföretagandet till endast ”eländesbranscher”, statusförlust och 
bristfälliga arbetsvillkor. Det är något mer än bara ett påtvingat företagande – 
det är också en arbetsform som vissa unga föredrar, trivs med och som har 
status. Företagandet blir ett slags förhållningssätt, en strategi som produceras 
och reproduceras mellan generationerna. Det handlar bland annat om hur de 
investerar i och bygger upp ett företagskapital, anpassat och efterfrågat inom 
det specifika branschsegmentet. Ett livsmönster framträder bland de unga med 
stark uthållighet, anpassning till och acceptans av de strukturella villkor som 
de verkar inom. Detta slitsamma livsmönster motiveras och försvaras genom 
självständighetsideologins raster. Det handlar om att upprätthålla ett 
livsmönster med en stark självständighet, där man inte vill vara beroende utan 
klara sig själv. Centralt är också att slippa vara beroende av ett samhälle som 
man ändå upplever inte riktigt ”släpper in”. Utifrån ovanstående 
preferensramar och handlingsutrymme blir de ungas livsval mer begripliga 
och varför de också fortsätter med sin företagsbana. 

8.4. Framtida studier 
Sammanfattningsvis är avhandlingens viktigaste resultat att en annan kategori 
av andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund lyfts fram än 
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den som vanligtvis uppmärksammats i den tidigare forskningen och i de 
politiska diskussionerna. Det handlar inte om de resursstarka och välutbildade 
språngbrädeexemplen, utan det handlar om unga som kommer från mindre 
privilegierade och lågutbildade företagsmiljöer, som gör ungefär som sina 
föräldrar/sin släkt och arbetar inom de typiska handels- och 
servicebranscherna. Deras drivkrafter är inte starka klassresurser, utan det är 
snarare bristen på klassresurser som driver på deras företagsbeslut. En 
undanskymd kategori som skulle vara intressant för vidare studier och särskilt 
för studier inom ämnet socialt arbete. 

Det första huvudresultatet gällande denna kategori, som är särskilt 
intressant, är hur ett bristfälligt i stället för ett starkt utbildningskapital 
fungerar som en drivkraft för de ungas tidiga företagsval. Ett resultat 
tvärsemot den tidigare forskningen, där ett starkt samband mellan hög 
utbildningsnivå och invandrarföretagande är centralt (Light, 1999; Najib, 
1999, 2005; Klinthäll m.fl., 2016). Ett samband som också antas vara starkare 
bland andra generationens unga invandrarföretagare (Beckers & Blumberg, 
2013; Klinthäll m.fl., 2016). Som nämnts får avhandlingens resultatet också 
stöd av initiala studier (Apitzsch, 2005; Lundqvist, 2006a, 2006b) och data 
(Urban, 2016), som visar det motsatta, alltså att andra generationens unga 
invandrarföretagare tycks vara sämre utbildade än första generationens 
invandrarföretagare, även i förhållande till ”svenska” unga företagare. 
Resultatet kan också stödjas och förstås utifrån Bourdieu (1999) och att de 
unga agerar utifrån sin sociala position. De väljer de kapital och vägar som 
görs synliga och är valbara för dem – alltså ett starkt företagskapital, men där 
de saknar ett utbildningskapital. 

Även om resultaten kan få stöd både empiriskt och teoretiskt är resultaten 
endast initiala och har inte undersökts i någon större omfattning. Det skulle 
därför vara intressant med vidare studier, även utifrån aspekten att gruppen 
unga med utländsk bakgrund som inte fortsätter sina studier ökar generellt 
(Behtoui, 2018, 2019). Gruppen är särskilt intressant för vidare studier inom 
ämnet socialt arbete, dels utifrån aspekten att de har en relativt utsatt position 
på arbetsmarknaden (Behtoui, 2019; Forslund m.fl., 2019), dels utifrån 
aspekten att kommunerna har ett särskilt uppföljningsansvar för unga som inte 
fortsätter sina studier (gymnasiet) (Thorén, 2012, 2014). Gruppen är dessutom 
starkt överrepresenterad både bland socialbidragstagare och i de kommunala 
arbetsmarknadsprogrammen (Forslund m.fl., 2019). Utifrån avhandlingens 
resultat framkommer det också att denna grupp har relativt lågt förtroende för 
myndigheter. Det skulle därför vara angeläget att gruppen uppmärksammas 
och följs upp och särskilt att fånga upp de unga som vill läsa vidare men som 
saknar stöd hemifrån och från skolan. Mer generella forskningsfrågor som 
skulle vara intressanta för vidare studier är huruvida det i stort finns ett starkt 
samband mellan skolavhopp och ett tidigt företagsval? Tenderar andra 
generationens unga invandrarföretagare i stort att vara mindre utbildade än 
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första generationens invandrarföretagare, även i förhållande till unga 
företagare med svensk bakgrund? Tenderar männen i större utsträckning än 
kvinnorna att hoppa av skolan och tidigt starta eget företag? 

Det andra huvudresultatet gällande ”den tidiga och horisontella 
företagsbanan”, som också skulle vara intressant för vidare studier inom ämnet 
socialt arbete är det slitsamma livsmönster som tycks överföras mellan 
generationerna. Ett resultat som inte heller överensstämmer med den tidigare 
forskningen och som inte forskats kring, men som dock är en ganska sannolik 
företagsbana (Bourdieu, 1999). Resultatet visar hur de unga agerar på en viss 
arbetsmarknad, som förmodligen inte heller kommer att minska i betydelse i 
framtiden. Det handlar om de alltmer osäkra och lågt betalda handels- och 
servicejobben, där invandrarföretagarna till stor del tenderar att koncentreras 
(Kloosterman, 2010; Klinthäll m.fl., 2016). De unga tycks också här få en 
relativt marginell ställning till de offentliga välfärdssystemen. Även om det 
framför allt är språngbrädorna som antas gälla för andra generationens unga 
invandrarföretagare finns det också svenska initiala studier som pekar på det 
motsatta (Efendic m.fl, 2015). Efendic m.fl. (2015) visar just hur andra 
generationens unga företagare med utomeuropeisk bakgrund99 fortsätter inom 
liknande branschsegment som sina föräldrar/sin släkt. I linje med Efendic m.fl. 
(2015) menar jag att detta resultat pekar på att det tycks finns en slags etnisk 
segmentering på arbetsmarknaden som överförs mellan generationerna. Det är 
inte en tillfällighet att invandrarföretagare främst koncentreras till de lägre 
segmenten. Detta dels utifrån de strukturella barriärer som har argumenteras 
för i avhandlingen, dels utifrån att behoven av och efterfrågan på arbetskraft är 
stor inom dessa segment (Borjas, 2016; Sassen, 2016). 

Avrudningsvis menar jag att denna horisontella företagsbana med relativt 
slitsamma livsmönster som tycks föras över mellan generationer är relevant 
för vidare studier inom ämnet socialt arbete. Särskilt intressant, är de ungas 
utsatthet på arbetsmarknaden och deras marginella ställning i förhållande till 
de formella välfärdssystemen. Det skulle därför vara intressant med mer 
omfattande och uppföljande studier om hur målgruppens ställning ser ut i 
förhållande till de offentliga trygghetssystemen. Det skulle även vara 
intressant med en fördjupad kunskap om vad dessa slitsamma livsmönster 
innebär i ett längre livsperspektiv i termer av hälsa, familjeförhållanden, 
förtida pensioneringar osv. Även andra övergripande frågeställningar som 
skulle vara intressanta är: huruvida den etniska segmenteringen överförs 
mellan generationerna? Och om så är fallet, är denna etniska segmentering 
mer framträdande bland vissa företagande invandrargrupper? Avslutningsvis: 
hur ser gruppernas livsmönster, arbetsvillkor och tillgång till sociala 
rättigheter ut i stort och även över tid? 

                                                        
99 Detta är också den mest företagsbenägna gruppen bland både första och andra generationens 
företagare med utländsk bakgrund (Klinthäll, 2014). 
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Bilaga 1. De ssociala positionernas rum och livsstilarnas rum 

 
Figuren har hämtats från s. 17 i ”Praktiskt förnuft i bidrag till en handlingsteori”, 
Bourdieu (1999). 
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