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 Förord 
 
Den här studien har involverat många människor som har hjälpt oss på vägen. Först och 

främst skulle vi vilja tacka vår handledare Karl Wennberg som varit med oss från början 

av processen och gett oss bra idéer för att ro projektet i land. Vi vill även rikta ett stort 

tack till våra opponenter för givande kritik samt till Quang Evansluong vid Jönköpings 

universitet för värdefulla diskussioner i att utveckla delar av uppsatsen. Ett särskilt tack 

riktas också till våra familjer och våra vänner som har visat stor tålmodighet och som 

har varit med och stöttat oss under hela våren. Störst tack vill vi dock rikta till samtliga 

företagare som ställt upp och låtit oss genomföra intervjuerna, utan dem skulle den här 

uppsatsen inte vara vad den är.  
     

   

    

Anna Borg och Sabine Persson 

           Linköping, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 

 
Med anledning av att arbetslösheten är hög bland invandrare och att de i stor 

utsträckning startar företag är det intressant att se hur invandrarföretagare finansierar 

uppstarten av sin verksamhet. Av den anledningen är det också intressant att förstå vad 

som ligger bakom den valda finansieringsformen. Många invandrare som vill starta 

företag i Sverige stöter på problem tidigt i processen då de ofta blir diskriminerade av 

banker genom att inte bli beviljade lån i samma utsträckning som svenskfödda. Dessa 

begränsningar i tillgång till kapital via formella vägar öppnar upp för mer informella 

alternativ. En lösning skulle kunna vara att anförskaffa sig kapital via släkt och vänner 

som är kvar i hemlandet, med så kallade reverse remittances. Genom intervjuer med 

invandrarföretagare uppdelade i två olika grupper (en grupp som helt eller delvis använt 

reverse remittances som finansiering och en grupp som använt banklån och/eller andra 

finansiella medel) studerades valet av finansieringsform. Även sambandet mellan att ta 

emot och själv skicka remitteringar observerades. Då större delen av de 

invandrarföretagare som intervjuades inte hade varit i kontakt med banken innan 

finansieringsformen bestämdes finns ingenting i den här studien som tyder på att 

finansiering med reverse remittances beror på diskriminering hos bankerna. Den här 

studien visar istället att de främsta anledningarna till att reverse remittances används 

som finansiering är att det uppfattas som ett tillgängligt alternativ då 

invandrarföretagarna ingår i transnationella nätverk som byggs på en hög grad av tillit. 

Skillnaderna mellan de två urvalsgruppernas mönster i huruvida de själva remitterar 

eller inte visar sig i den här studien vara näst intill obefintliga. Istället beror 

remitteringsmönstret i båda urvalsgrupperna på kulturen inom de transnationella 

nätverken, en stark relation till remitteringsmottagaren och ett uttalat behov av pengar. 

Även om det finns antydningar på att företagarna som helt eller delvis finansierats med 

reverse remittances har något större benägenhet att själva remittera har studien inte 

kunnat se något tydligt samband mellan att ta emot remitteringar och själv remittera. 

 

 

Nyckelord: Invandrarföretagare, Kreditbegränsningar, Remitteringar, Reverse 

remittances, Sverige, Transnationella nätverk 

 



Abstract 
Remittances – a two-way flow: A multiple case study on how the choice of funding among 

immigrant entrepreneurs in Sweden affects the will to remit. 
Given that the labor market for immigrants in Sweden has high unemployment and that 

immigrants to a large extent start businesses, makes it interesting to see how they 

finance the start-up. It also makes it interesting to try to understand the reasons that may 

lay behind the choice of funding source. However, many immigrants who want to start a 

business in Sweden encounter problems early in the process since banks tend to 

discriminate immigrants and not grant them loans to the same extent as to those born in 

Sweden. The constraints in access to capital through formal options open up for more 

informal alternatives. One solution could be to go through friends and family who still 

live in their country of origin, through so-called reverse remittances. The reason behind 

the choice of funding source was studied through interviews with immigrant 

entrepreneurs divided into two groups; one group that received reverse remittances as 

funding source and one group that used bank loans and/or other funding sources. 

Additionally this study also looked at the linked relationship between entrepreneurs 

receiving and sending remittances. Since the greater part of the immigrant entrepreneurs 

that where interviewed had not been in contact with the bank before choosing source of 

funding, discrimination cannot be said to be the reason behind funding by reverse 

remittances. This study shows that the main reason for the use of reverse remittances 

rather is because the immigrant entrepreneurs belong to strong transnational networks 

built up by a high level of trust. No specific differences in the remittance pattern 

between the two sample groups have been found. It is rather the culture within the 

transnational network, strong ties to the remittance receiver and an expressed need for 

money that seem to decide whether immigrant entrepreneurs send remittances or not. 

This study has not either been able to point out whether there is a relationship between 

receiving and sending remittances among immigrant entrepreneurs in Sweden, apart 

from some insinuations that the entrepreneurs funded by reverse remittances tend to 

remit to a slightly larger extent. 
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1. Bakgrund 
 
Remitteringar är pengar, ofta mindre summor, som invandrare skickar till sina 

hemländer (Russell, 1986; Pelling, 2009). Det är vanligt att remitteringar är pengar som 

skickas utan att någon motprestation krävs, men det kan också vara pengar som ingår i 

en överenskommelse mellan invandraren och de som är kvar i hemlandet (Lucas & 

Stark, 1985; Hagen-Zanker & Siegel, 2007). Dessa gränsöverskridande transfereringar 

genererar årligen stora belopp. Trots bristen på konsekvent datainsamling och ett 

förmodat stort mörkertal uppskattades det totala beloppet ha varit mer än $601 miljarder 

år 2015. Av dessa så ska $441 miljarder ha överförts till utvecklingsländer, en summa 

som motsvarar runt tre gånger så mycket som det bistånd världens länder skickade 

samma år (Ratha, Plaza & Dervisevic, 2016). Eftersom det handlar om sådana stora 

summor pengar växer intresset för remitteringar, inte minst inom den akademiska 

världen. Internationella så väl som svenska studier har till exempel visat att 

remitteringar signifikant minskar fattigdom i utvecklingsländer (Beyene, 2014; Adams 

& Page, 2005). Trots ett ökat internationellt intresse för ämnet konstaterade Pelling 

(2009) för bara några år sedan att det fanns mycket lite information om remitteringar 

som skickas från Sverige. Sedan dess har exempelvis Global Utmaning, genom 

finansiering av Utrikesdepartementet, bland annat intervjuat invandrare för att se vilka 

som remitterar i Sverige (Monti & Nordlund, red. 2014). 

 

Någonting som däremot saknas är forskning på remitteringar som skickas i motsatt 

riktning, så kallade reverse remittances. Internationellt finns bevis på detta fenomen 

exempelvis i och med Mazzucatos (2009) studie om Ghanas nätverk till invandrare i 

Nederländerna. I studien framkommer bland annat att reverse remittances förekommer i 

och med ömsesidigt risktagande mellan invandraren och de andra medlemmarna i 

nätverket, både de som befinner sig i och utanför hemlandet (ibid).  Hur fenomenet 

reverse remittances ser ut i Sverige verkar däremot vara outforskat, bortsett från statistik 

som redovisats i Global Utmanings rapport “Det dolda biståndet?” (Monti & Nordlund, 

red. 2014). Rapporten redovisar endast det faktum att fenomenet existerar och tar inte 

upp anledningen till varför människor skickar pengar till Sverige, men det finns en del 

faktorer som skulle kunna förklara dess existens. 
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En första relevant faktor är invandrares relationer till sina familjer i hemländerna. 

Litteratur visar på att dessa relationer är starka och det har sedan länge fastslagits att 

transnationella relationer påverkar invandrare att aktivt hjälpa hemlandet vid behov, 

både med pengar och med behovsorienterade material (Garrison & Weiss, 1979). 
Georges (1992) studier visar på att aktiva handlingar till att fortsätta hjälpa till i 

hemlandet efter invandring, exempelvis genom att remittera, bygger på förståelse för 

hjälpens betydelse och på kopplingen till hemlandet. Något som också upprätthåller 

relationen mellan hemlandet och värdlandet i de fall som invandraren skickar 

remitteringar tillbaka till hemlandet är enligt Pelling (2010) viljan att på något sätt 

betala tillbaka remitteringarna. 

 

Ytterligare en faktor som kan ligga bakom existensen av reverse remittances är att 

många invandrare som kommer till Sverige har svårt att få anställning. Den främsta 

orsaken till det är invandrarnas språksvårigheter och brist på utbildning (Aldén & 

Hammarstedt, 2015). Att få pengar från släktingar i hemlandet skulle på så sätt hjälpa 

invandraren ekonomiskt tills de uppnått självförsörjning.  

 

För att invandrare ska kunna uppnå självförsörjning trots svårigheterna att få ett arbete 

är en vanligt förekommande lösning att starta företag (Hammarstedt, 2004). Forskning 

visar att det finns ett samband mellan arbetslöshet och invandrare som startar företag 

(Aldén & Hammarstedt, 2015). Sambandet yttrar sig genom att antalet invandrarföretag 

i Sverige ökar vid hög arbetslöshet (ibid). För att starta företag krävs dock tillgång till 

kapital, någonting som invandrare som grupp visat sig ha begränsningar till (Oreland, 

2016). Begränsningarna ligger bland annat i att det finns svårigheter att få banklån och 

att invandrare diskrimineras av banker (Aldén & Hammarstedt, 2016), vilket är en tredje 

faktor som skulle kunna vara en orsak till att reverse remittances existerar, och då även 

på företagsekonomisk nivå.  
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1.1 Problematisering 
 
Aktuell forskning visar att icke-europeiska invandrare i Sverige diskrimineras av banker 

genom att de inte beviljas lån i samma utsträckning som inhemska invånare och 

diskrimineringen visar sig också i att de invandrare som beviljas lån betalar högre ränta 

än andra svenskar. Detta leder till att invandrarnas möjligheter till självförsörjning, 

integration och tillgång till finansiellt kapital minskar (Aldén & Hammarstedt, 2016).  

 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är bristen på kapital, eller kreditbegränsningar, 

något som är ett stort hinder för ett företag (Oreland, 2016; Kocherlakota, 2000). 

Kapitalbegränsningar är förödande för ett företag och Blanchflower och Oswald (1998) 

redogör för att en negativ konsekvens är att tillväxten av företaget hindras. Beroende på 

vilken tidpunkt som kreditbegränsningen inträffar påverkar den ett företag på olika sätt. 

För en småföretagare kan bristen på lån vid uppstarten vara en avgörande faktor för 

huruvida etableringen är möjlig eller inte (Oreland, 2016).  

 

Trots svårigheterna med att få lån visar studier att invandrare i Sverige startar företag i 

samma utsträckning som svenskfödda och att vissa invandrargrupper till och med har en 

procentuellt större andel egenföretagare än svenskfödda (Hammarstedt, 2001).  För att 

invandrare i Sverige också fortsättningsvis ska kunna starta företag i samma takt som i 

dagsläget är det ur ett företagsekonomiskt perspektiv viktigt att se till att 

företagsetablering inte hindras på grund av brist på formella finansieringslösningar, utan 

att det i sådana fall kan erbjudas likvärdiga alternativ till traditionella formella 

finansieringar. Finansiering genom släkt och vänner är ett informellt alternativ 

till traditionell finansiering och kan grunda sig i betydelsen av att upprätthålla kontakten 

med familj och vänner som finns kvar i hemlandet (Basch, Glick Schiller & Szanton 

Blanc, 1994; Levitt, 2001). Det skulle i sådana fall även innebära att remitteringsflödet 

går i motsatt riktning från det vanliga och öppnar för möjligheten att penningflödet är 

tvåväga om företagaren i sin tur remitterar tillbaka till familjen. Detta gör det intressant 

att se om det finns något bakomliggande motiv till företagarnas val av finansiering, eller 

om det är svårigheterna att få lån som styr deras val av finansieringsform. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Genom att studera två olika grupper av invandrarföretagare i Sverige; en som helt eller 

delvis finansierats med pengar från släkt och vänner i hemlandet och en som 

finansierats med banklån och/eller andra finansiella medel, är syftet med studien att 

förstå valet av finansiering hos invandrarföretag och vad som ligger bakom huruvida de 

remitterar eller inte. På grund av bristen på forskning inom detta är syftet även att fylla 

den kunskapslucka som finns i kopplingen mellan invandrarföretagande och reverse 

remittances.  

 

Frågeställning 
 

x Varför använder invandrarföretagare i Sverige reverse remittances som 

finansiering? 

  

x Hur ser remitteringsmönstret ut hos invandrarföretag som, helt eller delvis, 

finansierats med reverse remittances och hos invandrarföretagare som 

finansierats med banklån och/eller andra finansiella medel i Sverige? 

 

� Uppvisar de två grupperna olika mönster vad gäller 

remitteringar? 
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2. Teori 
 
Kapitel 2 redovisar för de koncept och teorier som lägger grunden för studien. För att 

tydliggöra teorindelens struktur för läsaren finns i slutet av kapitlet en modell som visar 

hur de olika teoretiska delarna hör samman. 

 

2.1 Invandrarföretagande  
 
Att starta företag är en möjlighet för många invandrare att bli självförsörjande. De 

invandrare som kommer till Sverige möts av en arbetsmarknad med hög arbetslöshet 

och svårigheter att få jobb (Gerdes & Wadensjö, 2008; Eriksson, 2011) och en tidigare 

studie om invandrarföretagande i Sverige visar på att företagandet bland invandrare 

ökar när arbetslösheten stiger (Hammarstedt, 2004). De flesta studier som har gjorts 

gällande skillnader i företagande mellan invandrare och inhemskt födda är gjorda i 

USA, men Hammarstedt (2001) visar att antalet företag i förhållande till antalet 

invandrare respektive inhemskt födda inte skiljer sig särskilt mycket åt. Hammarstedt 

(2004) konstaterar också att invandrare som har varit i Sverige länge har större potential 

att vara företagare. Det tyder på att ju längre tid som tillbringas i Sverige, desto mer tid 

har de att skaffa sig den erfarenhet och den kunskap om marknaden som de behöver för 

ett framgångsrikt företagande och att tillägna sig språket (ibid).  

 

Enligt Hammarstedt (2001) är det ett givet val för många invandrare att starta företag 

eftersom de för med sig den företagskultur som de är uppväxta med när de kommer till 

Sverige. Garrison & Weiss (1979) menar också på att den företagskultur som invandrare 

har med sig från hemlandet överförs till företagandet och i sin tur skapar förutsättningar 

för invandraren att hitta sin nisch och att genom företagandet integreras på ett effektivt 

sätt i det nya samhället. Det är vanligt att det är lågutbildade som söker sig mot 

företagande för att bli självförsörjande och därför etableras invandrarföretaget ofta inom 

branscher som inte har ett krav på ett stort ingångskapital (Hammarstedt, 2001). Valet 

av bransch för sitt företagande beror enligt Aldrich och Waldinger (1990) på olika 

befintliga, så kallade predisponerade, faktorer. Dessa är den kompetens och de mål som 

individer och grupper har med sig från hemlandet och individerna använder sig sedan av 

dessa resurser för att skapa sig en möjlighet till arbete och valet av bransch väljs sedan 

utifrån invandrarens erfarenhet.   
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Utöver att gå in i branscher där det fodras ett stort kapital, så redogör Gerdes och 

Wadensjö (2008) för att det finns hinder för invandrarföretagare att göra entré på 

marknader som kräver utbildning och kompetens, till exempel krav på tekniska 

kunskaper. Det kan vara en anledning till att invandrarföretagare oftast är verksamma 

inom branscher, exempelvis restaurang och handel, som inte har höga krav på kapital 

eller förkunskap (Aldrich & Waldinger, 1990; Andersson & Hammarstedt, 2011). 

 

2.1.1 Alternativ av finansiering  
 
Finansiering kan ske via formella eller informella vägar. Formell finansiering är en 

kontrollerad belåningsform med pengar som lånas ut mot ränta och som ofta innefattar 

en individuellt anpassad återbetalningsplan. Ett exempel på formell finansiering är 

banklån, som är den vanligaste formen av formell finansiering och därför ett vanligt sätt 

för företagare att söka kapital och finansiera tillväxt. Ett annat exempel på formella lån 

är mikrolån, som är lån av mindre karaktär som lånas ut till högre ränta än banklån och 

är därför mer riskabelt och genererar en större kostnad än banklån för ett företag 

(Collins et al., 2009). 

 

Ett annat alternativ för kapitalanskaffning är via informell finansiering, som är lån utan 

formella krav och som ges av familj, vänner eller andra privatpersoner. Lån via familj 

och vänner är enligt Bates (1997) den vanligaste belåningskällan för småföretag. 

Ekonomisk hjälp från familj och vänner är gynnsamt eftersom lånet är räntefritt och 

därför fördelaktigt för människor som saknar kapital. Av den anledningen är kapital 

som lånas av släkt och vänner den mest frekventa belåningsformen bland personer från 

utvecklingsländer (Lee & Persson, 2012). Remitteringar kan tillika användas till att 

starta företag för att utjämna hushållens ekonomiska situation vid lågkonjunktur 

(Finkelstein Shapiro & Mandelman, 2014), något som kan skapa ekonomiska 

förutsättningar för nya företag som befinner sig i länder där det vanligtvis är svårt att få 

lån (Amuedo-Dorantes & Pozo, 2006). 

 

Bates (1989) redogör för att en vanlig uppfattning är att många företagare kombinerar 

sin finansiering med flera olika alternativ. Egna medel kan exempelvis kombineras med 

kapital från släkt och vänner eller med kapital från låneinstitut. Eftersom möjligheten att 
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få banklån inte finns för alla ökar möjligheten till finansiering genom kombinationen av 

finansieringsformer. Så kallade gemenskapslån är av liknande karaktär, vilket är lån 

som ges av flera familjemedlemmar eller vänner och som ofta används för att finansiera 

uppstarten av det mindre företaget (Lee & Persson, 2012).  

 

2.1.2 Familjerelationer inom företag 
 
En vanlig företeelse bland invandrarföretag är att de anställer släktingar. Enligt Sexton 

& Smilor (1997) skapar invandrarföretag fördelar för sina nätverk genom att i första 

hand anställa personal som är närstående eller från samma sociala grupp. Zahra et al. 

(2008) konstaterar att familjerelationer skapar flexibilitet för invandrarföretaget, vilket 

enligt Barney (1986) gör att företaget snabbt kan anpassa sig efter förändringar medan 

König, Kammerlander och Enders (2013) kritiserar familjerelationer ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv och redogör för att det har en negativ effekt för 

företaget. De anser att familjens inflytande försvagar de formella och organisatoriska 

områdena och att det snarare är känslomässiga band som styr över tillgångarna istället 

för ekonomiska (ibid).  

 

 

2.2 Remitteringar 
 
Det finns olika sätt att definiera remitteringar på. En bred definition är att det är 

monetära överföringar från en migrant till dess hemland, det vill säga finansiella flöden 

som uppstår i samband med migration. Mestadels är remitteringar personliga 

överföringar av pengar som skickas från en emigrerad arbetare eller invandrare till en 

släkting i personens hemland (International Organization for Migration (IOM), 2006), 

men en remittering behöver inte endast gälla ekonomisk hjälp i form av pengar utan kan 

även innebära icke-monetära föremål (Tewolde, 2005). Det sistnämna räknas inte med i 

den här studien.  

 

Remitteringar behöver inte bara innebära att pengar överförs mellan enskilda personer 

eller familjer utan kan även skickas från grupper, exempelvis till och från föreningar, 

för att stödja större projekt. Dessa benämns som kollektiva remitteringar (Monti & 

Nordlund, red. 2014). Det finns också så kallade sociala remitteringar som istället för 
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pengar är överföringar av normer, värderingar och kunskap och som till exempel kan 

bidra till att människors sociala nätverk växer (Levitt 2001 se Pelling 2010). 

 

Det finns olika överföringskanaler för remitteringar. Det går att skicka pengarna via 

formella vägar som banker eller operatörer, exempelvis Western Union, eller via mer 

informella kanaler som hawala. Det är även möjligt att pengarna överförs i fysisk form 

vid en resa, till exempel en resa som görs till hemlandet (Internationella Valutafonden 

(IMF), 2009). 

 

Vidare kan det finnas olika faktorer som ligger som motiv för att en remittering skickas. 

Lucas och Stark (1985) beskriver att det finns två olika motiv; altruism och egennytta. I 

de fall där invandraren kan avgöra och känna till nyttan av konsumtionen som dennes 

pengar kan göra för personen/personerna som är kvar i hemlandet anses motivet vara 

rent altruistiskt. Detta innebär att invandraren inte har något egenintresse i att remittera. 

I motsats till detta kan invandraren följaktligen remittera enbart på grund av egennytta. 

Det kan bero på att invandraren har för avsikt att ärva, vill investera i tillgångar för egen 

vinning eller att personen planerar att flytta tillbaka och då vill ha indirekt nytta av 

pengarna. En investering eller planering av återflytt gör att invandrare i större 

utsträckning håller kontakten med släkt och vänner eftersom de kan ses som sociala 

tillgångar. Lucas och Stark (1985) förklarar vidare att de två motiven inte alltid 

förekommer enskilt utan att båda kan förklara varför en person remitterar. I sådana fall 

ingår remitteringar som en del av ett avtal och ligger i både invandraren och dess familjs 

intresse (ibid). Carling (2008) har därtill visat på att det finns ett förhållande mellan 

tiden i landet och mellan remitteringar och en vanlig slutsats är att det finns en stark 

vilja att remittera under det första året efter invandringen, men att viljan att remittera 

sedan sjunker med tiden. 

 

Även Carling och Hoelscher (2013) har studerat invandrare som skickar pengar till sina 

hemländer och utgår från att deras remitteringsmönster påverkas av två faktorer; 

förmågan att remittera och viljan att remittera. Förmågan att remittera beror på den 

tillgång av kapital som invandraren har och som kan möjliggöra en remittering. Hur stor 

den förmågan är beror på vilka förutsättningar som finns i värdlandet. Viljan att 

remittera styrs i stället av de anhörigas behov i hemlandet och hur remitteringar 
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prioriteras i förhållande till andra utgifter. Därför är det anknytning och engagemang i 

hemland och värdland som bestämmer hur stor remitteringsviljan är (ibid). 

 

I en studie om remitteringsmönster hos kurder i Sverige visar Pelling (2010) att det 

finns flera olika faktorer som påverkar benägenheten att remittera. Det handlar dels om 

att den tillgängliga inkomsten styr hur stor summa som remitteras, men även ålder och 

kön på den som remitterar är viktiga faktorer. Mängden pengar som skickas ökar med 

stigande ålder och att fler kvinnor än män remitterar. Samma studie visar även att en 

stark relation till hemlandet bidrar positivt till benägenheten att remittera (ibid). 

 

 

2.3 Transnationalism 
 
I forskningsvärlden är det ingenting nytt att det tack vare dagens kommunikation- och 

transportmöjligheter underlättar för invandrare att hålla kontakten med familj och 

vänner i sina hemländer. Allt mer litteratur visar dock på att invandrares osäkra position 

i värdlandets samhälle är en faktor som kan öka vikten av betydelsen av att upprätthålla 

den kontakten (Mazzucato, 2009; Levitt, 2001). I och med kontakten uppkommer 

transnationalism som är en process som uppkommer tack vare att invandrare skapar 

sociala, ekonomiska och/eller politiska förbindelser mellan sina värd- och hemländer 

(Basch, Glick Schiller & Szanton Blanc, 1994). 

 

Inom transnationalismen presenterar Carling (2008) demografiska perspektiv som 

används till att utläsa förändringar inom migrationssamhället. Carling (2008) redogör 

för två fördelar med att titta på demografiska data ur ett transnationellt perspektiv. Den 

ena fördelen är att erhålla ett teoretiskt verktyg för att sätta in det i ett större 

sammanhang. Den andra fördelen är att kunna utläsa förändringar i mönster för att se 

utvecklingen inom integration och transnationella förbindelser. För att göra det kan 

dessa fem variabler användas: Födelseår, Årtal vid invandring, Ålder vid invandring, 

Tidperiod i det nya landet och Ålder. De tre första variablerna bygger på individens 

förutsättningar och är konstanta över tiden medan de två sista förändras över tiden 

beroende på när observationen genomförs. De två senare variablerna har större inverkan 

på integration och transnationalism. Ett användningsområde för perspektiven är att titta 

på hur remitteringsmönster- och viljan förändras (ibid).  
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Relationen mellan invandraren och hemlandet förändras med tiden som invandraren 

tillbringar i det nya landet och forskning visar på att relationen både kan öka och 

minska, men det är vanligast att relationen beskrivs som starkast den första tiden efter 

invandringen (Carling, 2008). Portes (2003) anser genom en studie med 1200 

latinamerikaner i USA att det finns tendenser som visar att den transnationella 

relationen ökar med antalet år som invandraren tillbringar i det nya landet. Studier som 

har genomförts i Sverige visar på att relationen mellan invandraren och hemlandet är 

som starkast hos invandrare som har befunnit sig kort tid i landet och att bandet sedan 

avtar med tiden (Pelling, 2010). 

 

 

2.3.1 Socialt kapital och transnationella nätverk 
 
En person kan ingå i flera olika grupper, exempelvis med personer av samma 

nationalitet, religion eller familj och bildar tillsammans med dem ett nätverk. Ett 

nätverk består inte nödvändigtvis bara av personer som befinner sig i samma land, utan 

dess medlemmar kan vara utspridda över hela världen. Baserat på Basch, Glick Schiller 

och Szanton Blancs (1994) definition av transnationalism kan transnationella sociala 

nätverk bildas genom att nätverksmedlemmar flyttar till ett annat land och skapar 

gränsöverskridande sammankopplingar. På så sätt utvidgas nätverket eftersom det inte 

längre stannar innanför nationella gränser. 

 

Transnationella sociala nätverk är nära kopplat till socialt kapital eftersom det också 

förklaras av de sociala relationer, förtroende och nätverk som grupper skapar (Rankin, 

2002). Medlemmarna i dessa grupper skapar tillsammans möjligheter att på olika sätt 

dra nytta av denna sociala struktur (Davidsson & Honig, 2003; Putnam, 1995). Det 

handlar exempelvis om att öka produktiviteten och nå mål genom den tillit som byggs 

upp, något som inte är möjligt i samma utsträckning vid avsaknad av socialt kapital 

(Coleman, 1988). De nätverk som åsyftas i den här studien är de som skapats mellan 

företagarnas nätverk i Sverige och de länder där släkt och vänner är bosatta. 

 

Både de nätverk som skapats av socialt kapital och de transnationella nätverken kan 

stärka familjer och deras relation samt underlätta den utveckling som sociala rörelser 
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växer av genom att människor agerar utifrån det som ger nytta för samtliga medlemmar 

(Coleman, 1988). Även kontakt, så kallade transnationella aktiviteter och tillit mellan 

nätverkets medlemmar kan påverka styrkan av nätverket positivt (Portes, 2001; Tilly, 

2007). 

 

Genom att utföra saker för varandra, i tron om att bli återbetald, skapas skyldigheter och 

förväntningar mellan de två parterna. Om fler relationer av den här typen byggs upp kan 

finansiellt kapital bli direkt möjligt och kan skapa starka kopplingar inom exempelvis 

familjer och handelsmarknader. Detta kan vidare bidra till den trygghet som behövs för 

att kunna utföra transaktioner mellan medlemmar och gör att tillit är någonting som tas 

för givet. (Coleman, 1988) 

 

 

2.3.2 Starka och svaga relationer 
 
Coleman (1988) anser att det sociala kapitalet bygger på starka relationer mellan 

människor, men det finns andra som anser att det sociala kapitalet lika väl kan utvecklas 

från svaga relationer (Granovetter, 1973). Huruvida en relation är stark eller svag beror 

på i vilken kombination faktorerna tid, närhet, känslomässig intensitet och ömsesidighet 

förekommer (ibid). Faktorn ömsesidighet beror av huruvida personerna i en relation är 

bundna till varandras handlingar eller resurser eller inte. Exempelvis skapar personer 

som tillbringar mycket tid med varandra och möts i flera olika situationer en djupare 

kontakt och får därigenom en stark relation. De svaga relationerna ses istället som 

tillfälliga kontakter som öppnar upp för information- och resursutbyte, men de kan även 

bygga upp relationer mellan olika nätverk. Två personer som inte har någon befintlig 

kommunikation har inte möjligheten att bygga dessa nätverksbroar och därför är 

relationen mellan dem helt frånvarande (ibid). 

 

Genom att föreställa sig två personer, A och B, och en uppsättning av personer, S=C, D, 

E,..., som alla på något sätt har en relation till antingen A eller B (eller båda två) är det 

möjligt att få en bild av hur relationerna inom ett nätverk kan se ut. Ju fler gemensamma 

personer ur uppsättningen S som både A och B har en relation till (oavsett om de är 

starka eller svaga) desto starkare blir deras relation till varandra. Där överlappningen av 

gemensamma kontakter är som störst är också relationen mellan dem som starkast, 
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medan en svag relation visar sig med samma typ av överlappning men är istället mindre 

(Granovetter, 1973). 

 

En faktor som spelar stor roll på en relations karaktär är den mängd tid som personer 

tillbringar med varandra, ju mer tid tillsammans desto starkare relation (Homan, 1950 se 

Granovetter, 1973). Därför kan relationen mellan B och C förändras beroende på hur A 

distribuerar sin tid mellan de två och beroende på huruvida de känner varandra sedan 

tidigare eller inte. I de fall då de inte känner varandra är det dock troligt att de skapar 

någon form av relation tack vare den starka kopplingen de båda har till person A 

(Granovetter, 1973). Om både person A och person C skulle ha en koppling till en 

fjärde person, person D, gör det att deras relation blir starkare än relationen som finns 

mellan A och B eftersom de då har fler gemensamma kontakter.  

 

Om B istället bygger upp en kontakt med en femte person, person E, skapas en bro från 

person B:s nätverk till person E:s  nätverk (Granovetter, 1973). 

 

 
 
Figur 1 Starka och svaga relationer. Fritt utformad utifrån Granovetter (1973). 
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2.4 Three Component Model  
 
För att förstå orsakerna till att en person engagerar sig i en organisation utformade Allen 

och Meyer (1990) en modell inom organisationsteori som på ett överskådligt sätt mäter 

motivationen för ett åtagande. Modellen blev ’Three component model’, och benämns 

ofta med förkortningen TCM. Modellen innehåller tre olika komponenter av åtagande 

som baseras på deras bakomliggande motiv. Komponenterna har länge använts var för 

sig, men Becker (1960) utformade i brist på enhetlig benämningen en definition av 

commitment som ett åtagande som är konsekvent över tid. Senare har modellen 

utvecklats och innehåller nu tre olika typer av åtagande; affective, continuance och 

normative commitment, som alla beskrivs nedan. Generellt beskrivs ett åtagande som en 

(psykologisk) handling som utförs för att uppnå ett specifikt mål (Meyer & Herscovitch, 

2001). 

 

Affective commitment: Affective commitment drivs utifrån en känslomässig relation 

och styrs av relationen och tillhörigheten till den personen åtagandet är ämnat att ingå 

med. Motivet för handlandet är att upprätthålla en stark relation genom att ingå ett 

åtagande i form av engagemang eller samarbete. Ytterligare ett kännetecken för 

affective commitment är att de som ingår i relationen inom åtagandet har samma 

värderingar gällande beteende, strategi och mål (Adendorff & Halkias, 2014). 

Företagsekonomiskt kan det förklaras att ett åtagande sker genom en önskan att 

identifiera sig med en viss verksamhet. Tillsammans med åtagandet finns då en tilltro 

till syftet och målet med den verksamheten som åtagandet ska ske inom och det finns 

också en förhoppning om ett förbättrat resultat genom sin delaktighet (Sharma & Irving, 

2005).   

 

Continuance Commitment: Här finns ett motiv som innebär att det kostar mindre att 

ingå i ett åtagande än att lämna det, men det finns två olika former av motiv. Det ena 

motivet är kostnadsbaserat och syftar till att det kostar för mycket pengar att lämna 

företagandet och den andra är ett socialt baserat motiv och syftar till det behov och 

status som det ger genom att uppnå en karriär i företaget vid, till exempel brist på 

arbetstillfällen (Allen & Meyer, 1990; Sharma & Irving, 2005).  
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Normative commitment: Detta är ett socialt baserat åtagande som påverkas av normer 

och förväntningar och där det finns en skyldighet att upprätthålla sociala relationer till 

familjemedlemmar (Allen & Meyer, 1990). Inom normative commitment finns det en 

skyldighet av att följa de externa sociala normerna och förväntningarna. Det anses inte 

som någon uppoffring att efterfölja dessa normer eftersom det ger en positiv effekt att 

göra något för så viktiga människor i omgivningen som familjemedlemmar (Sharma och 

Irving, 2005). 

 

 
2.5 Teorisammanfattning 
 
I syfte att tydliggöra teorindelens struktur för läsaren och visa hur de olika teoretiska 

delarna är sammankopplade har en modell för detta skapats av författarna.  

 

De inledande delarna, invandrarföretagande och remitteringar, är två förklarande 

teoretiska faktorer som ger grundläggande information för läsaren inför resterande teori, 

men de ligger även till grund för förståelsen för problemformuleringen. Till skillnad 

från övriga delar av teorikapitlet kan dessa därför ses mer som definitioner. Alternativ 

av finansiering och familjerelationer inom företagande är placerade under 

invandrarföretagande eftersom de är starkt sammankopplade till företagande.  

 

De resterande teoridelarna i kapitlet innehåller faktorer som skapar förutsättningar för 

finansiering av företagandet och remitteringar. Transnationalismen är viktig i och med 

att den i sin tur skapar socialt kapital och ett transnationellt nätverk med hjälp av de 

personer som invandraren på något sätt står i kontakt med. Relationerna till nätverkets 

olika medlemmar kan även variera i styrka, bland annat beroende på olika faktorer som 

exempelvis tid och ömsesidighet.  Three Component Model skapar likaså 

förutsättningar för finansiering av företagandet och remitteringar genom att påvisa 

anledningar till att engagera sig i ett åtagande, som i den här studien innebär 

finansiering av företagandet. 
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Figur 2 Sammanfattning av teorin, skapad av författarna (Borg och Persson, 2016). 
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3. Metod  
 
Metodkapitlet beskriver vilken ansats och perspektiv studien är uppbyggt på samt hur 

genomförandet av studien har gått till. Kapitlet tar även upp det urval som ligger till 

grund för empirin samt tillhörande kritik till både metod och urval.  

 

3.1 Metodik 
 
Den här studien utgår från en abduktiv ansats vilket innebär att den induktiva och 

deduktiva ansatsen har kombinerats (Alvesson & Sköldberg, 2007). Den deduktiva 

delen består av att studiens problemformulering har byggts upp av teoretiska begrepp 

vilka därefter har studerats genom insamlad empirisk data. Datan har sedan i sin tur 

varit det som styrt de slutsatser som har dragits (Bryman & Bell, 2011). För att kunna 

dra slutsatser har datan dock analyserats på ett induktivt sätt då empirin objektivt har 

kopplats till teorier för att försöka finna mönster i ett, än så länge, relativt outforskat 

fenomen. Detta har även gjorts för att passa studiens kvalitativa utgångspunkt som 

används för att kunna beskriva företagarnas val av finansieringsform med ord snarare än 

med siffror (Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ studie genomförs också för att öka 

förståelse för en händelse (ibid) vilket har erhållits genom de intervjuer som tillåtit 

respondenterna att beskriva bland annat familjerelationer och hur valet av 

finansieringsform gått till.  

 

För att därefter kunna skapa en så sann bild som möjligt och förstå verkligheten kan ett 

realistiskt perspektiv användas i en studie, något som även benämns som empirisk 

realism. Realism handlar även om att studera aktörer och underliggande mekanismer 

som påverkar deras agerande samtidigt som det framställs på ett objektivt sätt (Bryman 

& Bell, 2011). I den här studien har informationen som respondenterna lämnat 

återberättats så noggrant som möjligt för att ge en större förståelse för deras upplevelser 

av varför och vad det är som har påverkat företagarna till att remittera eller inte. 

Objektiviteten ligger i att inga personliga värderingar har adderats till framställningen 

av resultaten eller de genomförda intervjuerna. 

 

När en studies fokus ligger på ett aktuellt skeende och svarar på frågor som ”Hur?” och 

”Varför?” är en fallstudie ett relevant sätt att studera någonting på enligt Yin (2003). 

Om en studie, istället för att studera ett enskilt fall, genomförs som en flerfallsstudie blir 
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den empiriska datan rikare vilket i sin tur underlättar för att få förståelse för ett nytt 

fenomen (Eisenhardt & Graebner, 2007). Informationsinsamling från flera olika 

företagare är passande eftersom den här studien ämnar studera kopplingen mellan 

invandrarföretagare och reverse remittances, något som det i nuläget finns begränsad 

information om i Sverige. Även formuleringen på frågorna i studiens frågeställning 

indikerar på att detta är lämpligt. Studiens olika fall har sedan jämförts med varandra, 

vilket gör den här flerfallsstudien komparativ (Yin, 2003). 

 

Andra kvalitativa utföranden av studien, så som observationer eller en etnografisk 

studie, hade i det här fallet inte varit möjligt att genomföra av flera olika anledningar. 

Först och främst begränsas möjligheten att samla in tillräckligt med empiriskt material 

av tidsramen för studien. Ovissheten i hur ofta en person remitterar gör också att datan 

skulle bli alltför liten.   

 
 
3.2 Datainsamling 
 

3.2.1 Urval av företagare 
 
Ändamålsinriktat urval är en urvalsmetod som innebär att respondenter inte väljs ut 

slumpmässigt utan istället väljs ut strategiskt för att öka chansen att få frågeställningen 

besvarad (Bryman & Bell, 2011). Genom ett icke slumpmässigt urval är det även 

möjligt att göra jämförelser av resultaten mellan de olika intervjuobjekten och deras 

upplevelser (Yin, 2003), något som krävs för att vi i den här studien ska kunna se 

skillnader och likheter i de två olika urvalsgrupperna. 

 

Vi valde att inte fokusera på specifik ålder, kön eller etnicitet vid val av respondenter. 

Men en faktor som vi ansåg vara viktig att ta hänsyn till var att respondenterna skulle 

vara första generationens invandrare, vilket i den här uppsatsen innebär att en person är 

född utanför Sverige. Anledningen till att vi ansåg den här faktorn var viktigare än 

någon annan är att vi tror att efterkommande generationer har hunnit etablerat sig 

fullvärdigt i Sverige och därmed inte har samma koppling till hemlandet. Därför valdes 

de invandrarföretagare som uppgav att de inte var födda utanför Sverige bort för att göra 

urvalet ändamålsinriktat. Ytterligare ett kriterium som ställdes upp inför 

urvalsprocessen var att sträva efter en så jämn fördelning av de två urvalsgrupperna som 
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möjligt. För att uppnå den jämna fördelningen adderades frågan om hur företagaren 

finansierat uppstarten efter att åtta intervjuer hade genomförts.  

 

För att hitta respondenter som skulle kunna matcha vårt urval valde vi på grund av 

geografisk bekvämlighet att uppsöka företagare i Linköping och Täby. En intervju 

genomfördes via mail med en företagare i Hudiksvall som tillfrågats på grund av 

vetskap om att företagaren skulle kunna bidra med relevant information. Vid första 

kontakten med företagarna presenterade vi oss själva och syftet med intervjun för att 

därefter ställa frågan om de hade möjlighet att ställa upp på att bli intervjuade. Fyra av 

intervjuerna genomfördes vid samma tillfälle som förfrågan ställdes, medan sju av 

företagarna själva bestämde ett annat datum och tid. Vi har valt att inte rikta in studien 

mot en enskild bransch utan intervjuerna är genomförda inom branscher där ägaren ofta 

själv arbetar i verksamheten. Branscher såsom restauranger, frisörsalonger och 

videobutiker kräver inte heller något högt ingångskapital och är även branscher som 

Andersson och Hammarstedt (2011) konstaterar är de vanligaste bland 

invandrarföretagare i Sverige. 

 

För att samtliga företagare ska kunna vara helt anonyma har vi valt att koda om deras 

namn till en bokstav (X eller Y) samt en siffra. Bokstaven motsvarar den urvalsgrupp de 

tillhör: X är den grupp där företagarna helt eller delvis finansierat uppstarten med 

reverse remittances, medan Y är den grupp med företagare som finansierat uppstarten 

med banklån och/eller andra finansiella medel. Siffrorna 1-6 används sedan för att skilja 

de olika företagarna åt. Numreringen representerar inte den ordning som intervjuerna 

genomfördes i. 

 

3.2.2 Intervjuer 
 
Enligt Bryman och Bell (2011) kan intervjuer genomföras strukturerat, semi-

strukturerat eller ostrukturerat. De strukturerade intervjuerna följer en mall med 

färdigskrivna frågor som vid alla intervjuer ställs i samma ordning och på så sätt blir 

likadana (bortsett från svaren), då intervjupersonerna utsätts för samma stimuli, vilket är 

vanligast i samband med kvantitativ datainsamling (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). 

I en semi-strukturerad intervju finns det ofta några förberedda öppna frågor som 
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intervjupersonen svarar på och allteftersom en dialog utvecklas uppkommer fler frågor 

(ibid). 

 

Studiens intervjuer utgick från en semi-struktur för att dessa intervjuer tillåter mer 

öppenhet hos respondenternas svar och låter dem själv berätta om sin bakgrund och sitt 

företagande. De kunde tack vare intervjustrukturen då också prata mer djupgående när 

de fann vissa frågor eller teman mer intressanta än andra. Detta tilläts de göra då 

frågorna vi ställde var öppna, exempelvis ”Hur ser din familj ut?” istället för enbart 

”Har du familj?”. Som stöd för att behålla strukturen i varje intervju utformades en 

intervjuguide (se Bilaga) med frågor inom olika teman, baserade på teoridelarna. Totalt 

hade 23 frågor förberetts och dessa var indelade i fyra olika teman som var baserade på 

våra olika teoridelar. Temana var “Familjerelationer i hemland och Sverige”, 

“Finansiering och företagande”, “Remitteringar” och “Övrigt”. Frågorna ställdes i olika 

ordning beroende på intervjupersonens svar för att skapa ett bra flyt i intervjun, men i 

de flesta fall ställdes de frågor som skulle kunna uppfattas som mer känsliga i ett senare 

stadie. I samtliga fall ställdes även frågor utöver de redan förutbestämda. 

 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes med ägaren av företaget och på plats i de 

lokaler som företagarna är verksamma i. En intervju genomfördes via en anställd vid 

företaget då ägarens kunskaper i svenska var mycket begränsade. När det ställdes frågor 

som den anställde inte kunde ge ett svar på, återgav den anställde frågan till ägaren på 

vietnamesiska och översatte svaret till svenska. Ytterligare en intervju genomfördes, på 

grund av språksvårigheter, på ett annat språk än svenska. I det fallet skedde intervjun på 

engelska med en av ägarens vänner som tolkade frågorna till arabiska och ställde dem 

till företagaren. Varje intervju varade mellan 30 och 50 minuter och ägde rum mellan 

den 16 februari och 13 april 2016. 

 

Under varje intervju har vi fört noggranna och omfattande anteckningar som sedan 

diskuterats och skrivits in ett samlat dokument eftersom det annars är lätt att glömma 

bort och gå miste om viktig information. En brist i att endast förlita sig på anteckningar, 

och inte på inspelning och transkribering, är att det inte är möjligt att i efterhand gå 

tillbaka för att tolka tonlägen och innehåll. Transkribering underlättar även 

analysarbetet och minimerar risken för felaktig rapportering (Bryman & Bell, 2011), 

men minskar samtidigt chansen att intervjupersonen lämnar ut all information som 
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efterfrågas (Jacobsen, 2002). Vi har inte kunnat spela in några av intervjuerna eftersom 

ingen av våra företagare har tackat ja när vi har frågat angående inspelning. Detta är 

anledningen till att vi har fått förlita oss på anteckningar. 

 

Vi valde att inte göra en pilotintervju innan vi började med intervjuerna. Istället tog vi 

hjälp av en kontaktperson hos Almi Företagspartner som arbetar som IFS-rådgivare, det 

vill säga som rådgivare till företagare med utländsk bakgrund som är i uppstarten eller 

redan driver en verksamhet i Sverige. Då rådgivaren har erfarenhet av möten med den 

gruppen företagare som vi strävade efter att komma i kontakt med, gav det oss bland 

annat värdefull insyn i frågornas lämplighet och känslighet, samt förslag på ändringar 

och tillägg.  

 

Totalt genomfördes 13 intervjuer med olika invandrarföretagare innan vi upplevde att 

intervjuerna hade nått den punkt där fler intervjuer inte skulle kunna berika vår studie. 

Detta är den punkt som Eisenhardt (1989) kallar för teoretisk mättnad. Av de 

genomförda intervjuerna var det en som förkastades på grund av otillräckliga och 

svårtolkade svar.  

 

 

3.3 Analysmetod 
 
Genom tillämpning av en induktiv ansats i analysen är det möjligt att göra upptäckter 

och skapa ny kunskap, i och med att nya infallsvinklar genom den insamlade empirin 

erhålls. Det som krävs är då också att det empiriska materialet kopplas ihop med 

informationen från existerande teorier (Eisenhardt, 1989). 

 

Om ett fall studeras på det sättet utgår det vanligtvis inte utifrån individer i sig, utan 

istället från en aktuell händelse (Eisenhardt & Graebner, 2007). Målet är att skapa 

förståelse för händelsen och på grund av det kan varje fall ses som avslöjande om den 

aktuella händelsen dessutom är vetenskapligt outforskad (Yin, 2003). Vid en 

flerfallsstudie är mängden insamlad empiriskt material ofta mycket omfattande och det 

kan därför vara lämpligt att jämföra fallen med varandra för att upptäcka mönster. 

Likheterna och skillnaderna kan på så sätt även ge en ökad förståelse för varje enskilt 
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fall. Det är därför den avvikande informationen i de enskilda fallen som är intressant att 

studera (Eisenhardt, 1989).  

 

Även om insamlingen av data är en betydelsefull och viktig del för grundad teori, är det 

själva analysen av kvalitativ data som är den mest grundläggande delen. En central del 

är att analysera helheten i empirin efter att all data har samlats in. Genom att studera 

helheten och söka efter tydliga eller mindre tydliga mönster är det lättare att få en 

överblick för att sedan kunna se eventuella samband i fallen. Ett sätt att analysera en 

kvalitativ studie för att också upptäcka mönster och samband mellan olika grupper är 

enligt Eisenhardt (1989) att dela in intervjuerna i grupper och ställa dem mot varandra. 

Förslag ges att framställa informationen från intervjuerna i tabeller eftersom det 

förenklar tolkningen av materialet (ibid). 

 

Den här kvalitativa studien har som tidigare nämnts genomförts som en flerfallsstudie 

genom intervjuer med 12 invandrarföretagare. Materialet analyserades genom att 

intervjuerna delades in i två grupper med olika former av finansiering; finansiering via 

banklån och/eller andra finansiella medel, samt hel eller delvis finansiering med reverse 

remittances. Även om syftet med den här studien inte är att bygga upp en ny teori, gör 

avsaknad av tidigare forskning om hur “valet av finansiering påverkar viljan att 

remittera” det intressant att påbörja en grund och bidra med ny kunskap. 

 

I den här studien är den insamlade datan analyserad i två steg, först genom att titta på de 

enskilda fallen (intervjuerna) var för sig och sedan genom att jämföra fallen med 

varandra.  Analysen av de enskilda fallen påbörjades redan efter att första intervjun var 

genomförd och nedskriven eftersom fokus i början var att söka efter specifika detaljer 

som utmärkte sig. Information som upplevdes som unik eller utstickande markerades 

således under processens gång och lyftes fram i resultatet för att sedan diskuteras i 

analysarbetet. Analysen har på så sätt utgått ifrån de enskilda företagarnas berättelser 

om val av finansieringsform som valts ut för att skapa förståelse för reverse remittances 

hos just invandrarföretagare.  

 

Den information som ansågs vara relevant för studien kategoriserades i tabeller efter de 

fyra teman som intervjuerna utgått ifrån: “Familjerelation i hemland och Sverige”, 

“Finansiering och företagande”, “Remitteringar” och “Övrigt”. Genom att ställa upp 
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frågorna i tabellform, förenklades arbetet med att jämföra frågorna och upptäcka 

eventuella mönster. Varje tema framställdes i två olika tabeller för att på ett överskådligt 

sätt undersöka skillnader och likheter i remitteringsmönstret beroende på om 

finansieringen helt eller delvis gjorts via reverse remittances (företagare X1-X6) eller 

med banklån och/eller andra finansiella medel (företagare Y1-Y6). 

 

 
3.4 Etiska aspekter 
 
Då det av etiska skäl inte finns tillgängliga listor eller register över företagare med 

utländsk bakgrund valde vi att ta kontakt med de företagare som vi trodde skulle passa 

in i vårt önskade urval genom att direkt gå in till dem. Vårt val av företagare är baserat 

på vår förkunskap om att invandrare finns inom branscher som varken kräver utbildning 

eller ett stort startkapital, som till exempel restaurang och livsmedel. Vi är medvetna om 

att valet av företagare har påverkats av fördomar som exempelvis utseende och ålder. 

Vid ett par fall undvik vi exempelvis att gå in till företagare som har sett unga ut 

eftersom vi antog att de inte skulle motsvara vårt urval. Eftersom vår studie handlar om 

första generationens invandrare går det att utgå från att de inte har svenska som 

modersmål.  På grund av både språk- och förtroendemässiga skäl har vi därför valt att 

kommunicera med företagarna personligen istället för att ringa och boka möte. På så sätt 

anser vi att det gav oss en större möjlighet att utföra intervjuerna.  

 

Jacobsen (2002) beskriver tre etiska grundkrav som det bör tas hänsyn till när empiriskt 

material samlas in. Dessa krav är informerat samtycke, krav på privatliv och krav på 

korrekt återgivning. Det första kravet, om informerat samtycke, innehåller kriterier om 

att intervjupersonen själv ska ha valt att ställa upp efter att fullt ut förstått huvudsyftet 

och den givna informationen och kunnat bedöma för- och nackdelar med att delta. Vid 

första kontakten med företagarna var vi mycket noga med att förklara vårt syfte, 

tidsramen för intervjun och de ämnen som intervjun skulle beröra just för att de själva 

skulle kunna ta ställning till huruvida de ville ställa upp på en intervju eller inte. I vissa 

fall kan det ha varit svårare med det svenska språket vilket kan ha gjort att förståelsen 

med vår avsikt kanske inte helt framgick, men vi upplever trots detta inte att någon av 

intervjupersonerna kände sig obekväm i situationen eller genomförde intervjun på grund 

av upplevt tvång. 
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Kravet på privatliv innebär att det är viktigt att kunna avgöra känsligheten i den 

information som samlas in och inte på något sätt göra intrång i andra personers 

privatliv. För vår del var det här kravet extra viktigt att ha i åtanke under 

intervjuprocessen eftersom frågor angående pengar och finansiering kan vara känsligt 

att prata om, framför allt med personer som det inte finns någon relation till sedan 

innan. Av den anledningen diskuterade vi intervjufrågorna med en erfaren rådgivare på 

Almi och var tydlig med att kommunicera mot företagarna till vad och hur 

informationen skulle användas. Kravet innebär också att det inte ska gå att identifiera 

individerna utifrån datan som återgivits och att de behålls anonyma, en risk som vi 

minimerar i och med att framställningen av resultaten inte uppger vilken företagare som 

är verksam i vilken stad eller, exempelvis, mer specifik typ av restaurang. 

 

Det tredje och sista kravet handlar om att den insamlade informationen måste återges på 

ett sätt som bland annat innebär att resultat presenteras fullständigt korrekt, detta för att 

stärka trovärdigheten (Jacobsen, 2002). Vi har därför varit noggranna med att beskriva 

varje intervju så utförligt som möjligt och endast uteslutit information som berört andra 

ämnen än de inom ramen för studien. 

 

 

3.5 Trovärdighet 
 
Det är viktigt att en studies trovärdighet säkras, men valet av kvalitativ utgångspunkt i 

den här studien medför att det är olämpligt att använda kvantitativa ord som validitet 

och reliabilitet. Istället redogörs därför nedan, i enlighet med Guba och Lincoln (1994), 

hur studien har behandlat trovärdighet uppdelat i de fyra aspekterna tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och neutralitet. 

 

3.5.1 Tillförlitlighet 
 
En studies tillförlitlighet likställs av Guba och Lincoln (1994) med intern validitet, 

vilket i kvantitativ forskning innebär att de teoretiska delarna måste stämma överens 

med de empiriska insamlingarna. Inom kvalitativ forskning innebär tillförlitlighet 

istället att den beskrivning av verkligheten som ges ska representeras på ett så ett 

korrekt sätt som möjligt för att studiens resultat ska kunna säkerställas (ibid). För att till 
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så grad som möjligt uppnå det här kriteriet har företagarnas svar vid osäkerhet upprepats 

för att säkerställa att svaret ska har uppfattats korrekt och på ett rättvist sätt motsvara det 

företagaren ville kommunicera.  

 

3.5.2 Överförbarhet 
 
Med överförbarhet menas att en studie ska gå att överföra till ett annat större 

sammanhang. För att det ska vara möjligt är det därför viktigt att så detaljerad 

information som möjligt gällande det insamlande empiriska materialet beskrivs (Guba 

& Lincoln, 1994). De intervjuer som har genomförts i den här studien har presenterats 

på ett sätt som ger läsaren full insikt i varje fall, både genom de enskilda 

framställningarna och sammanställningarna i tabellform. Trots studiens transparens är 

det osannolikt att studien går att överföra till ett annat sammanhang då respondenterna i 

intervjuerna är anonyma. Ett annat problem med att överföra studien till en annan 

kontext skulle vara att erhålla exakt samma svar från andra respondenter eftersom 

urvalsgrupperna är så pass heterogena utifrån faktorer som bakgrund, värderingar och 

erfarenheter. 
 

3.5.3 Pålitlighet 
 
För att en studie ska kunna vara pålitlig krävs det att det är möjligt att följa processen 

från början till slut genom att tillvägagångssättet för studien detaljerat beskrivs (Guba & 

Lincoln, 1994). Denna aspekt uppnås genom studiens metodkapitel som noggrant bland 

annat beskriver hur datainsamling och analys gått till. 

 

3.5.4 Neutralitet 
 
Enligt Guba och Lincoln (1994) innebär den här aspekten att de som genomför studien 

är objektiva gällande studiens samtliga moment. Att vara objektiv innebär att studien 

inte ska influeras av personliga värderingar eller det teoretiska innehållet. Då 

problemformuleringen i den här studien är uppbyggd från olika teoretiska begrepp 

innebär det att även frågorna som ställdes till de intervjuade företagarna färgades av 

uppfattningarna i teorin. Tack vare att intervjuerna var semi-strukturerade kunde detta 

dock motverkades då strukturen gav företagarna möjligheten att själva tala fritt kring de 

teman och frågor som ställdes. Även framställningen av resultat och analys har varit så 
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neutral som möjligt genom att inkludera citat från företagarna löpande i texten. På så 

sätt kommuniceras företagarnas svar på ett tydligt sätt och har minskat risken att 

materialet framställs subjektivt, något som också medförts med ett tillämpat realistisk 

perspektiv. Trots att åtgärder har gjorts för att studien ska framställas på ett neutralt sätt 

går det inte för författarna själva att bedöma till vilken grad objektiviteten framkommer 

i studien. 

 

 

3.6 Urvalskritik 
 
Ett icke slumpmässigt urval kan enligt Bryman och Bell (2011) bidra till att studien får 

en viss skevhet och att samtliga möjliga respondenter i ett urval inte ges samma 

möjlighet att delta i studien. Ytterligare en nackdel med ett sådant urval är att 

intervjuarens fördomar kan påverka hur urvalet slutligen väljs ut (ibid). 

 

För att undgå den skevhet som kan uppstå föreslår Bryman och Bell (2011) att en mer 

slumpmässig urvalsmetod eller ett sannolikhetsurval väljs. För den här studien hade det 

dock varit svårt att använda ett slumpmässigt urval eftersom det huvudsakliga kriteriet, 

att respondenterna skulle vara första generationens invandrare, ansågs kunna ge relevant 

information för att svara på frågeställningen. En svaghet i urvalet kan vara att vi enbart 

har valt personer med ”typiskt utländskt utseende” vilket kan ha bidragit till att urvalet 

blivit mer homogent än vad verkligheten speglar. På grund av ovanstående nämnda 

anledningar är vi medvetna om att den här studien har en viss skevhet när det gäller 

urvalet, men det faktum att intervjupersonerna har deltagit frivilligt (se “Etiska 

aspekter”) stärker, å andra sidan, vald urvalsmetod (Jacobsen, 2002). 

 

Det sistnämnda går också enligt Jacobsen (2002) att bemöta genom att motivera att 

urvalet gjorts baserat på att intervjupersonerna skulle kunna ge specifik information om 

fenomenet som studeras. Urvalet utgörs till hälften av personer som tagit emot reverse 

remittances för att använda till sitt företagande och har på så sätt kunnat bidra med 

intressant information. Även den andra halvan av urvalet är relevant då den hjälper till 

att se på vilket/vilka sätt den första urvalsgruppen urskiljer sig, bland annat gällande 

remitteringsmönster. Då reverse remittances i Sverige är outforskat bidrar det till att 
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resultaten i den här studien kan hjälpa till att få förståelse för fenomenet och bemöter 

därmed bristen gällande generaliseringen. 

 

 

3.7 Litteraturstudie 
 
I och med avsaknad av forskning inom reverse remittances kopplat till invandrares 

kreditbegränsningar i Sverige har litteratur ur ett större geografiskt område använts. 

Aktuell forskning inom invandrarföretagande och remitteringar är mestadels förlagd till 

internationell forskning och därför har litteraturen noggrant valts ut för att säkerställa 

dess relevans för en studie i Sverige.  

 

Då remitteringar är ett relativt nytt fenomen och forskningen i Sverige är, som tidigare 

nämnts, begränsad har vi använt oss av rapporten “Det dolda biståndet?” (Monti och 

Nordlund, red. 2014) som framställts av tankesmedjan Global Utmaning och finansierat 

av Utrikesdepartementet mellan åren 2012 och 2014. Rapporten har använts för att 

tillgodose studien med aktuella siffror och uppgifter, samt inkluderar beskrivningar om 

fenomenet från flertalet personer som är insatta i ämnet. Av den litteratur som finns 

inom invandrarföretagande i Sverige kommer en betydande mängd ämnesspecifik 

forskning från Hammarstedt och Aldén, vilket gör att uppsatsen kan ha färgats av deras 

infallsvinklar.  

 

Vår strävan har varit att välja relevant litteratur med hög applicerbarhet, men för att 

innehållet ska uppnå hög kvalitet har källor med äldre publiceringsår varit svåra att 

undvika på grund av den vetenskapliga relevans som vissa använda artiklar har. Även 

om ambitionen har varit att endast använda primärkällor det vid något tillfälle varit 

hänvisats till en källa via en annan, exempelvis (Levitt, 2011 se Pelling, 2010). 

Hänvisningen beror på att källan var svår att hitta samt att det endast handlade om en 

mycket liten del ur källan som skulle användas. Det faktum att övervägande litteratur är 

skriven på engelska är också en faktor att ta hänsyn till, då översättningen kan leda till 

att texten blir fel översatt.  

 

Utgångspunkten har varit i största möjliga mån använda ny forskning, då vi är medvetna 

om att samhället förändras och att det leder till att teoretiska studier blir inaktuella. 
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Även om vi har strävat efter att använda ny teori så har vi med anledning av den 

begränsade mängd forskning som finns inom invandrarföretagares finansieringsform i 

Sverige använt oss av tillgänglig litteratur och valt källor efter dess relevans och inte år. 
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4. Empiri 
 
I kapitel 4 presenteras den data som samlats in för studien. I den första delen 

presenteras de enskilda intervjuerna som delger en deskriptiv bild av varje företagare. 

Därefter ges en sammanställning av samtliga intervjuer framställt i tabeller för att ge 

läsaren en överskådlig bild och lägga grunden inför kommande analyskapitel. Den 

senare delen innehåller även citat som presenteras löpande i texten för att belysa 

särskilt relevanta delar. Sammanställningen är uppställd utefter de teman som återfinns 

i intervjuguiden.  

 

4.1 Intervjuer 
 

4.1.1 Företagare X1-X6 
 
Företagare X1-X6 bildar den grupp invandrarföretagare som helt eller delvis 

finansierat uppstarten av sitt företag med reverse remittances.   

 

4.1.1.1 Företagare X1 
 
Företagare X1 kom till Sverige tillsammans med fru och barn år 1977 från Turkiet. Idag 

har företagaren ingen familj eller släkt kvar i Turkiet då alla har emigrerat till olika 

länder, bland annat Tyskland och Australien. Eftersom det är långa avstånd mellan dem 

ses de inte så ofta, men de har ”tät telefonkontakt”.  

 

Företagaren driver en restaurang sedan 1995 och berättade att han kommer från en 

hantverkarkultur där företagande är vanligt, vilket gjorde det till en självklarhet för 

honom att starta företag. Han berättade även att hans företagande är ett sätt för honom 

att bidra till samhället, att det ger en trygghet och en känsla av att vara involverad i 

landet han bor i. Vad gäller anställning av släktingar och vänner berättade han att dessa 

inte har någon förtur. Som exempel nämnde han att han inte kände personen som 

arbetar där nu innan hon anställdes. Han har tidigare drivit ett företag i Sverige, men har 

inga erfarenheter av arbete inom restaurangbranschen. 

 

Vidare berättade företagaren att han kunde finansiera uppstarten tack vare släkt och 

vänner som skickade pengar till honom och den kontakt han har haft med banken 

beskriver han som svår. Han berättade att det inom hans folkgrupp är vanligt 
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förekommande att låna eller ge bort pengar, att de vid behov hjälper varandra både 

ekonomiskt och socialt utan att det förväntas något tillbaka. Trots att det är en 

självklarhet att få finansiell hjälp vid behov och svårigheter med tidigare bankkontakt 

skulle han ändå vända sig till banken om det skulle bli aktuellt med en investering idag. 

En stor anledning till det är att han nu känner att han talar och förstår svenska tillräckligt 

bra. 

 

Företagare X1 skickar själv inga pengar till släkt eller vänner och har inga planer på att 

flytta tillbaka till Turkiet då han och hans familj nu har sina liv här i Sverige. 

 

4.1.1.2 Företagare X2 
 
Företagare X2 kan inte prata svenska och därför utfördes intervjun genom restaurangens 

enda anställda som även är nära vän med företagaren. Vid frågor som den anställde inte 

kunde svara på frågade vännen företagaren på vietnamesiska och återgav sedan svaret 

på svenska.  

 

Företagaren kom till Sverige för tio år sedan, år 2006, från Vietnam. Han har ingen släkt 

i Sverige utan både föräldrar och hans 12 syskon bor i Vietnam, men företagaren 

försöker hälsa på dem så ofta som hans finansiella situation tillåter.   

 

Restaurangen som han driver öppnade i slutet av 2015 och har vid intervjutillfället 

endast drivits i cirka fyra månader. Eftersom han har arbetat som kock nästan hela sitt 

liv kände han att han hade kompetensen som krävdes för branschen. Utöver det 

berättade han att han anser att det är en bransch som inte kräver någon större finansiell 

investering, vilket också var en anledning till varför han valde att öppna en restaurang 

även om han inte har några tidigare erfarenheter av att driva företag. Då restaurangen är 

nyöppnad har företagare X2 än så länge endast en anställd som är en nära vän och 

landsman som han känt sedan han kom till Sverige. Skulle han anställa ytterligare 

personal kan han inte säga huruvida familj och vänner skulle prioriteras eftersom det 

inte är aktuellt med rekrytering i dagsläget.  

 

Den främsta finansieringen av uppstarten bestod av egna medel som han hade sparat 

ihop, och hans familj i Vietnam bidrog med resterande kapital. Dessa pengar mottogs 
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som en gåva och behövde inte betalas tillbaka. Eftersom finansiering inte har skett med 

bankens hjälp har även kontakten med dem varit begränsad, men utifrån det tycker han 

den kontakten varit bra trots att han på grund av språksvårigheter behövt ta hjälp av 

vänner. 

 

Eftersom pengarna han mottog till finansieringen inte var ett lån samt att familjen har 

det ekonomiskt bra skickar företagaren inga pengar till släkt eller vänner i Vietnam. 

Däremot berättade han att det är viktigt för honom att alltid ha med sig presenter till alla 

när han åker och hälsar på, trots att hans familj är så pass stor. Trots att hela hans familj 

är kvar i Vietnam säger han att han förmodligen inte kommer att flytta tillbaka eftersom 

han nu varit i Sverige så länge. 

 

4.1.1.3 Företagare X3 
 
Företagare X3 är född i Vietnam men uppvuxen i södra Kina och kom till Sverige år 

2006. Här i Sverige bor hon tillsammans med man och dotter, men föräldrar, syster och 

övriga släktingar bor kvar i Kina. Kontakten med släktingarna i Kina är fortfarande 

viktig för henne och hon pratar ofta med dem på telefon. Företagaren upprätthåller även 

kontakten eftersom hon försöker lära sin dotter hur kulturen är eftersom hon värderar 

högt att kulturen förs vidare. 

 

Företagaren driver en restaurang sedan 2011 och berättade att valet av bransch berodde 

på att det inte krävs så mycket kapital för att starta upp. De som arbetar i restaurangen är 

personer hon inte kände innan, men hon sa att hon helst skulle anställa vänner i fall det 

skulle hjälpa dem. Företagaren har sen tidigare inga företagserfarenheter, varken av att 

driva företag eller av att ha arbetat i restaurangbranschen. 

 

Restaurangen finansierades i början av ett lån som hon fått av en familjemedlem. Hon 

berättade att hon alltid hellre vänder sig till familj eller vänner för ett lån än till banken 

eftersom det sker räntefritt och hon upplever en ökad trygghet. För henne är det här ett 

system som funkar bra och som hon bedömer vara vanligt bland asiater då det är en del 

av deras kultur. Hon har även själv lånat ut pengar till både familj, vänner och mer ytligt 

bekanta. På grund av att företagaren lånade pengar av sin familj har kontakten hon har 
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haft med banken varit mycket begränsad, men hon berättade att den kontakten varit bra 

och att hon i stort har en bra uppfattning om dem.  

 

Utöver de pengar som hon lånar ut och betalar av på sitt lån skickar hon inga pengar till 

hemlandet. Däremot ger hon presenter och lite pengar när hon och hennes dotter 

besöker hennes familj. Hur mycket pengar hon ger beror på hur stort behovet hos 

familjen verkar vara. Slutligen berättade företagaren att hon troligtvis inte kommer 

flytta tillbaka eftersom hennes dotter är född i Sverige och har alla sina vänner här. 

 

4.1.1.4 Företagare X4 
 
Företagare X4 kom till Sverige år 1991 från Irak. Sedan han kom till Sverige har 

föräldrar, syskon och farbröder också flyttat hit och nu är det endast ett par kusiner till 

företagaren som bor kvar i hemlandet. Dessa har han kontakt med inför och under de 

enstaka resor till Irak han gör med sina barn. 

 

Företagaren driver en restaurang sedan 1999 och berättade att han startade företaget 

eftersom det dök upp en möjlighet att köpa upp en restaurang som gått i konkurs. 

Ytterligare anledning till uppstart var att beloppet 200 000 kronor, plus pengar för tre 

månaders garanti från hyresvärden som han behövde enligt honom inte är någon större 

investering. Han berättade även att han föredrar att äga sin egen verksamhet i stället för 

att vara anställd eftersom inkomsten oftast är högre vilket underlättar försörjning av en 

större familj.  

 

Från början var det han och hans bror som arbetade i restaurangen, men efter några år 

expanderade verksamheten och lokalen som låg bredvid köptes upp. Sen dess behövs 

det mer personal och företagaren anställer många som inte tillhör familjen eller är hans 

vänner och värderar att personen är duktig högre. Därför spelar det inte någon roll 

varifrån personen kommer ifrån. Vad gäller företagande har företagare X4 lång 

erfarenhet ifrån Irak. Redan som 15-16 åring blev han delägare på ett företag och senare 

startade och drev han även ett eget företag. 

 

För att uppnå det kapitalet lånade han delvis pengar från banken, men han använde även 

pengar som han hade sparat ihop under sina första år i Sverige och pengar från en 
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farbror i hemlandet. Även om pengarna från farbrodern till en början var tänkt som ett 

lån behövde han inte betala tillbaka pengarna och berättade att det är vanligt att det 

fungerar så. Att hjälpa familj, men även andra utanför släkten, är viktigt och tas emot 

som en gåva fastän många erbjuder sig att betala tillbaka. Eftersom företagaren inte tog, 

eller funderade på att ta, något banklån har kontakten med banken varit begränsad men 

han anser ändå att den varit bra. 

 

Något som är viktigt för företagaren är att bidra med hjälp på det sätt som går eftersom 

han vet hur dåliga inkomster de har och hur krig drabbar dem i Irak. Därför skickar han 

så ofta han kan med pengar som kan användas till bland annat mat och medicin med de 

som reser dit. Det är ett enkelt sätt då det inte finns någon bank i området som kan sköta 

överföringarna. Oavsett hur hans egna finansiella situation ser ut så hjälper han dem i 

Irak så gott han kan och berättar att han aldrig säger nej till någon som ber honom om 

pengar. 

 

Företagarens barn är födda och går i skolan i Sverige vilket företagaren tycker gör det 

svårt att flytta tillbaka till Irak. Han berättade också att det finns risker med att flytta 

tillbaka och nämnde krig som en orsak till att de kommer bo kvar i Sverige. 

 

4.1.1.5 Företagare X5 
 
Företagare X5 kom till Sverige år 1980 från Vietnam. Ägaren och hans familj har släkt i 

både Sverige och i sitt hemland. Bland annat bor företagarens föräldrar som de har god 

kontakt med i hemlandet. 

 

Skönhetssalongen som företagaren driver sedan 2007 startades flera år tidigare, men då 

den dåvarande ägaren råkade ut för en olycka gav det företagaren möjligheten att ta 

över. Det krävs yrkesutbildning för att kunna arbeta på salongen och därför har släkten 

inte den kompetens som krävs för att anställas. Trots det har företagaren ändå anställt 

släktingar vid ett fåtal tillfällen, men då har de endast arbetat med städning eller i 

kassan. Utöver erfarenhet i branschen och yrkeskompetens har företagare X5 inga 

tidigare erfarenheter av att driva företag. 
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Eftersom salongen redan hade en lojal kundkrets var det inga problem att få lån från 

banken, men endast hälften av de pengar som krävdes som finansiering lånades. Resten 

bestod av lika delar egna medel och pengar som företagaren mottagit som gåva av 

släktingar i Vietnam. Företagaren berättade vidare att det är ömsesidig att hjälpa 

varandra om det går att bidra, antingen ekonomiskt eller med annat, men det är inte 

något krav. 

 

För egen räkning berättade företagare X5 att han och hans familj alltid ställer upp för 

sina släktingar om de har möjligheten utan att förvänta sig att få någonting tillbaka – de 

”hjälper varandra med allt”. Hittills har de dock inte (behövt) hjälpa till vid så många 

tillfällen och det har heller inte rört sig om några stora summor. Pengarna de har skickat 

har gått till specifika ändamål som föräldrarna bett de bidra med, exempelvis till 

släktingars begravningar och för att bygga upp en bostad som förstörts vid en 

naturkatastrof. 

 

Företagarens barn är födda i Sverige vilket gör att han och familjen inte har några planer 

på att flytta tillbaka till Vietnam. 

 

4.1.1.6 Företagare X6 
 
På grund av den korta tid som företagare X6 varit i Sverige pratar han dålig svenska, så 

intervjun genomfördes med en av hans vänner som tolk. Intervjufrågorna ställdes på 

engelska och vännen översatte dem sedan till arabiska.  

 

Företagare X6 kom till Sverige år 2006 från Irak och bor tillsammans med sin fru och 

sina barn. Det är ingen av företagarens familj som bor kvar i Irak utan familjen är 

utspridd över hela världen. Av den anledningen träffas de inte, men har ofta kontakt 

med varandra via telefon. Företagaren driver sedan 2010 en smyckesbutik. Företagaren 

berättade att han tillhör en släkt där samtliga arbetar eller förväntas börja arbeta i 

branschen och att det är anledningen till att han öppnade butiken. Även om han inte 

själv hade drivit företag innan har företagaren ändå fått erfarenhet genom att jobba i 

släktingars butiker då de är i samma bransch och nätverk.  

Det finns inga anställda i butiken, men företagaren får tidvis hjälp från sin fru eller 

dotter med bland annat kontakt med svensktalande kunder och myndigheter. Oavsett 
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vilken hjälp som behövs är det viktigt att det är någon inom familjen som hjälper till 

eftersom det är ”strictly family business”.  

 

Det var även tack vare släktens nätverk av smyckeshandlare som företagaren kunde 

finansiera uppstarten eftersom han kunde låna pengar räntefritt från dem. Han berättade 

att de hjälps åt om någon har problem trots att är utspridda över hela världen och att han 

under sina verksamma år fått finansiell hjälp vid de tre tillfällen som butiken blivit 

rånad. Eftersom finansieringen inte skedde via banken har företagaren haft begränsad 

kontakt med dem, men den kontakten har haft berättade han att han upplevt som mycket 

svårt. Orsaken till svårigheterna nämnde företagaren delvis berodde på språksvårigheter, 

men även att han inte kände sig trygg och att den över lag var dålig. 

 

Företagare X6 skickar pengar till släkt och vänner, främst till familjemedlemmarna som 

också äger smyckesbutiker och av olika anledning behöver finansiell hjälp. Ingen av de 

familjemedlemmarna befinner sig i Irak, men ibland skickar han även mindre summor 

till vänner som är kvar i landet. Företagaren berättade avslutningsvis att han och hans 

familj inte vill eller kan flytta tillbaka till Irak på grund av kriget utan att de tänker 

stanna i Sverige. 
 

 

4.1.2 Företagare Y1-Y6 
 
Företagare Y1-Y6 bildar den grupp invandrarföretagare som finansierat uppstarten av 

sitt företag med banklån och/eller egna medel.  

 

4.1.2.1 Företagare Y1 
 
Företagare Y1 kom till Sverige år 1965 från Kina och lever tillsammans med fru och 

barn. De släktingar som företagaren har kvar i hemlandet är två söner och deras 

familjer. Sönerna träffar företagaren vid de resor som han gör till Kina vilket är ungefär 

en gång per år.  

 

Företagaren driver en restaurang sedan 1975 och berättade att han är en företagsam 

person och att han hade det kapital som krävdes vilket var anledningarna till att han 

startade restaurangen. Han har däremot inga tidigare erfarenheter av företagande eller 
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arbete inom restaurangbranschen. I sitt företag anställer företagaren bara familj eftersom 

de alla befinner sig i samma situation, det spelar ingen roll hur långväga 

relationsbanden är och företagaren benämner storleken på familj med “familj-familj”. 

Exempel på det berättade han är att personen som i dagsläget arbetar på restaurangen är 

en kille vars mormor är syster med ägarens svärmor. 

 

För att finansiera uppstarten använde företagaren egna medel som sparats ihop sedan 

tidigare. Han berättade att det var ett enkelt sätt att finansiera en restaurang på eftersom 

kostnaderna för bland annat personal och lokal var låga det året han startade. Den 

kontakt som förtagaren har och har haft med banken är begränsad, det handlar endast 

om att upprätthålla den kommunikation som är nödvändig. Gällande remitteringar 

berättade företagaren att han inte skickar några pengar till släkt eller familj i Kina 

eftersom han inte upplever att det finns något behov av finansiell hjälp. Företagare Y1 

kommer inte flytta tillbaka till Kina. 

 

4.1.2.2 Företagare Y2 
 
Företaget ägs av ett syskonpar (en bror och en syster), men intervjun genomfördes med 

endast den ena utav dem.  

 

Företagare Y2 kom till Sverige i början av 1990-talet från Indien och bor tillsammans 

med sin fru och sina barn. Även företagarens syster, som tillsammans med honom är 

delägare, med familj bor i Sverige. De har familjemedlemmar som är utspridda över 

hela världen, exempelvis i andra delar av Europa och i Kanada, och kvar i Indien har de 

“släkt, inte familj”. Varken han eller hans syster har någon kontakt med släktingarna i 

Indien även om de har besökt landet ett par gånger. 

 

Företagaren driver sedan 2010 en restaurang och som de öppnade efter att ha sett att 

lokalen de nu är verksamma i skulle säljas på grund av konkurs. Företagaren och hans 

syster köpte därför upp lokalerna och startade restaurangen. De har erfarenheter av att 

driva företag då de sedan 17 år tillbaka driver en annan restaurang med samma koncept. 

I restaurangen arbetar många olika personer som arbetar på restaurangen med olika grad 

av erfarenhet, men ingen av dem ingår i deras familj eller släkt.  
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Uppstarten av restaurangen finansierades med ett banklån. Eftersom köpet av lokalen 

sköttes via konkursförvaltare och tack vare att deras första restaurang gick bra hade de 

inga svårigheter att bli beviljade banklån. Företagaren berättade att de heller inte har 

haft några svårigheter med övrig bankkontakt utan den kontakten har upplevts som 

mycket hjälpsam. 

 

Även om varken företagaren eller hans syster har någon kontakt med de släktingar som 

är bosatta i Indien berättade han att han har en något större koppling till landet än sin 

syster. Detta beror på att han skickar pengar till sin frus föräldrar som också är indier. 

Det handlar ofta om mindre summor och beror på hur behovet ser ut, inte på den 

finansiella situationen i Sverige. Eftersom den allra närmaste familjen är i Sverige och 

att de nu har barn här kommer varken han eller hans syster att flytta tillbaka till Indien. 

 

4.1.2.3 Företagare Y3  
 
Företagare Y3 kom till Sverige år 1996 från Libanon. I Sverige har han nu en bror samt 

fru och barn, medan föräldrarna fortfarande bor kvar i Libanon. Ägaren uttryckte att han 

ser det som att hans ena halva är kvar i Libanon och att den andra halvan av honom är i 

Sverige. De tio första åren i Sverige reste företagaren inte tillbaka, men nu försöker han 

resa dit med sin familj vartannat år. 

 

Från början arbetade företagaren i restaurangen som han sedan 2007 äger efter att ha fått 

erbjudande om att ta över. Han hade inga egna erfarenheter av att driva företag, men 

företagaren hjälpte som ung sina föräldrar som hade ett företag i hemlandet. Då 

företagare Y3 inte har någon stor familj i Sverige berättade han att de måste anställa 

extern personal till restaurangen. 

 

För att få det kapital som han behövde kontaktade han banken som beviljade honom ett 

lån, men trots att restaurangen redan var etablerad var kontakten svår och bankerna 

hårda. Att prata om remitteringar är någonting som företagaren upplever vara svårt att 

prata om med vänner och bekanta, att det är väldigt privat och känsligt, men berättade 

att han själv inte skickar några pengar. Slutligen berättade företagare Y3 att om det inte 

vore för sina barn så kanske han skulle flytta tillbaka till Libanon, men nu har barnen 

sina liv här i Sverige.  
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4.1.2.4 Företagare Y4 
 
Företagare Y4 kom till Sverige år 1996 från Indien och den familj som företagaren har i 

Sverige är sin man och sina barn. Föräldrarna och en syster finns fortfarande kvar i 

Indien med vilka de har god kontakt och åker och hälsar på ungefär vartannat år. 

Tillsammans med sin man driver företagaren sedan 2002 en restaurang. Eftersom de 

tidigare drivit en restaurang i Indien var det en självklarhet för dem att göra det i 

Sverige också. Företagaren berättade att det också finns en entreprenörsanda i hennes 

familj i och med att hennes syster också driver en restaurang och att även det var en 

orsak till uppstarten. Det som är viktigast vid anställning av personal är inte att det är 

släktingar eller vänner, även om dessa prioriteras, utan att de besitter relevant kunskap 

och har förmågan att arbeta i grupp. 

 

I början använde företagaren sig av egna medel för att finansiera restaurangen och 

övervägde aldrig att vända sig till banken för ett lån. Däremot berättade företagaren att 

det hade kunna vara en lösning att höra av sig till övriga familjemedlemmar då dessa lån 

inte kräver någon ränta eller att pengarna inte behöver betalas tillbaka. I det här fallet 

behövdes det dock inte eftersom hon och hennes man redan hade sparat ihop tillräckligt 

med kapital mot målet att kunna öppna upp en restaurang. Detta bidrog även till att 

kontakten med banken nu är begränsad och endast handlar om det som behövs för att 

driva företag. Företagare Y4 berättade även att hon inte skickar några pengar till släkt 

eller vänner eftersom de klarar sig bra då de själva driver varsin restaurang. Företagaren 

nämnde avslutningsvis att hon inte vill flytta tillbaka till Indien eftersom hon och 

hennes man känner sig ”som svenskar” nu och har sina barn här. 

 

4.1.2.5 Företagare Y5 
 
Företagare Y5 kom till Sverige med dåvarande man och barn från Jugoslavien år 1992. 

Den större delen av släkten är numera bosatt i Kanada, men företagaren har en syster 

och mostrar kvar i hemlandet med vilka hon fortfarande har kontakt. 

Sedan 2004 driver företagare Y5 en skönhetssalong och hon berättade att hon öppnade 

salongen eftersom hon är utbildad sjuksköterska vilket gör att hon har den kompetens 

som krävs. Däremot har hon inga tidigare erfarenheter av företagande eller av arbete 



   38 
 

inom just den bransch som hon befinner sig i. Utöver henne själv finns det inga 

anställda på salongen. 

 

För att kunna öppna upp salongen fick företagare Y5 “starta eget-bidrag” från 

Arbetsförmedlingen, men större delen av finansieringen bestod av egna medel. Det var 

aldrig frågan om att ansöka om banklån och den kontakt hon har med banken är därför 

begränsad och upplevs som svår.  

 

Företagaren har tidigare tagit emot pengar från släktingar, bland annat runt 70 000 

svenska kronor som hon och hennes familj använde för att kunna flytta till Sverige, och 

skickar även själv pengar till sin syster sedan två år tillbaka. Vanligtvis skickar hon runt 

2 000 kronor när systern är i behov av pengarna. Företagaren skulle förmodligen ha 

återvänt om hon inte hade haft barn, men berättade att det nu därför inte är aktuellt.  

 

4.1.2.6 Företagare Y6 
 
Företagare Y6 kom till Sverige år 1987 från Libanon. Sedan dess har hela släkten flyttat 

till Sverige och de enda som bor kvar i Libanon är ett par kusiner. Företagaren berättade 

dock ingenting om huruvida han har kontakt med dessa kusiner och i så fall hur 

kontakten yttrar sig. 

 

Sedan 2014 driver företagare Y6 en smyckesbutik och eftersom det finns många 

entreprenörer i hans släkt förväntades det av honom att starta någonting eget. Innan 

uppstarten av smyckesbutiken drev företagaren en videobutik, men utöver det hade han 

inga tidigare företagserfarenheter. När det gäller om det är vanligt att företagare i hans 

släkt främst anställer släkt och vänner så tycker han inte att det är en bra lösning med att 

enbart ha familjemedlemmar i företaget. Den främsta orsaken till det är att han själv har 

dåliga erfarenheter med att familjeanställda inte gjort bra ifrån sig och blir bortskämda 

av att få jobbet serverat till sig.  

 

Det var med hjälp av pengarna från försäljningen av videobutiken som företagare Y6 

finansierade sin nuvarande verksamhets uppstart. Då han tidigare haft problem med att 

bli beviljad privata banklån kändes finansiering med hjälp av egna medel som ett bra 

alternativ som underlättade för företagaren. Kontakten med banken har dock förbättrats 
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i och med att han nu har en personlig bankkontakt vilket gör att företagaren inte tror sig 

ha några svårigheter att få lån idag. 

 

Vidare berättade företagaren att han alltid skickar med pengar till släkt i Libanon när 

någon åker dit och hälsar på. Att hjälpa släkt, vänner och bekanta är någonting som är 

väldigt vanligt eftersom de av erfarenhet vet hur svår situationen är. Det finns inga 

planer på att flytta tillbaka. Detta dels på grund av att företagaren och hans familj nu har 

sina liv i Sverige, men också eftersom han anser att mentaliteten i Libanon har 

förändrats.  
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4.2 Resultat 
 
Den här delen presenterar resultat från de genomförda intervjuerna och utifrån dem så 

har citat som är signifikanta för frågeställningen lyfts fram och citaten är sedan 

inkluderade löpande i texten för att ge läsaren en tydlig bild av de två gruppernas svar.  

 

4.2.1 Familjerelation i hemland och Sverige 
 
Tabell 1 och Tabell 2 visar de intervjuade företagarnas familjesituation i Sverige och i 

hemlandet samt huruvida de har kontakt med släktingar i hemlandet eller inte. Varje 

tabell redovisar även vilket land de kommer ifrån och vilket år de kom till Sverige. 

Tabell 1 visar resultaten för den grupp företagare vars företag helt eller delvis 

finansierats med remitteringar och Tabell 2 redovisar resultaten för gruppen företagare 

som finansierats med banklån och/eller egna medel. 

 
Tabell 1: Företagare X1-X6, tema “Familjerelation i hemland och Sverige” 

 
  



   41 
 

Företagarna i den här tabellen har befunnit sig i Sverige olika länge. Företagare X1 har i 

intervjun uppgett att han “känner sig som svensk” och förklarat att han vill leva och 

försörja sig precis som svenskfödda, men uppger ändå att han har “... en tät 

telefonkontakt.” med släktingarna som är utspridda över världen. Bland företagarna så 

är X2 den enda som inte har sin familj i Sverige och därmed är all familj i Vietnam. Han 

reser hem så ofta som möjligt och har alltid med presenter till sina 12 syskon.  

 

Samtliga respondenter i urvalsgrupp X beskriver att de har en nära relation till sina 

släktingar i hemlandet. Företagare X3 har sin närmaste familj i Sverige, och uttrycker 

sig som att “... kontakten med Kina är fortfarande viktig”. Trots att hon är född i 

Vietnam, så är hon uppvuxen i Kina och det är där som resten av familjen och släkten är 

bosatt och hon påpekar under intervjun att hon vill att dottern skall föra kulturen vidare 

och det är en anledning till att de har en tät kontakt med Kina. Liknande kontakt med 

hemlandet har företagare X5 som berättar att de “hjälper varandra med allt”, vilket de 

förtydligat i intervjun att det betyder att de alltid ställer upp på varandra inom släkten 

utan att förvänta sig något tillbaka. 

 

Tabell 2: Företagare Y1-Y6, tema “Familjerelation i hemland och Sverige” 

 
 

 



   42 
 

 

I den här gruppen är Y1 den företagare som har befunnit sig längst i Sverige, han kom 

till Sverige redan 1965 och då var Sverige enligt honom “allt var annorlunda … 

hyrorna var låga, lönerna var låga och det fanns ingen konkurrens”. 

 

Företagarna har olika relationer till sin familj och storleken på familjen tolkas på olika 

sätt. Företagare Y1 uttryckte relationen till och storleken på familj med att ”det är 

självklart att vi hjälper varandra och att vi försöker att anställa familj i första hand”. 

Vidare uttryckte han det med att “för mig räknas familj-familj in som närmaste 

familjen.”. Med det menade han att definitionen av familj sträcker sig ut till ingifta 

familjemedlemmar och deras familj. I motsats till Y1 så berättade företagare Y5 att 

“hela familjen flyttade till Sverige; min exman och mina barn”. I det här fallet så 

benämns familj som man och barn, medan hon beskrev att “lite släkt är kvar i Sarajevo; 

min syster och min mammas systrar”, vilket visar på en mer snäv benämning av familj. 

 

 

4.2.2 Finansiering och företagande 
 
Tabell 3 och Tabell 4 visar vilken bransch varje företagare är verksam i, vilket år de 

startade och anledning till att de startade företaget. Även huruvida de anställda är släkt 

eller inte, deras tidigare erfarenheter av företagande samt samtliga finansieringsformer 

och bankkontakt redovisas.  Tabell 3 visar resultaten för den grupp företagare vars 

företag helt eller delvis finansierats med remitteringar och Tabell 4 redovisar resultaten 

för gruppen företagare som finansierats med banklån och/eller egna medel.  
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Tabell 3: Företagare X1-X6, tema “Finansiering och företagande” 

 
 

Företagarna har mestadels uppgett att deras företag startas på grund av att de ingår i 

branscher som inte kräver ett stort startkapital eller på grund av att de tillhör ett folkslag 

med stark företagskultur. Företagare X4 berättade även att det “hjälper inte att jobba 

som anställd” eftersom “man tjänar kanske 15–20 000 kronor bara”, vilket gör att han 

inte skulle kunna försörja sin familj.  

 

Tre av företagarna i urvalsgrupp X har uppgett att de enbart använt sig av reverse 

remittances för att finansiera uppstarten av deras företag. Av dessa tre har två av 

företagarna mottagit pengarna som lån och är enligt X3 det första alternativet till 

finansiering eftersom det är räntefritt och ger henne trygghet. Företagare X6, som också 
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endast finansierat med reverse remittances, förklarade att anledningen var att han och 

hans nätverk “support each other’s businesses”.  

 

Både företagare X4 och X5 har av olika anledningar köpt upp ett företag och på så sätt 

kommit in i respektive branscher. På grund av det har de varit i kontakt med banken 

redan från början, men har trots det inte finansierat uppstarten med endast banklån utan 

även med reverse remittances och egna medel. X2 däremot berättade att han hade sparat 

ihop kapital för att kunna starta, men att han vänt sig till familjen för hjälp med “den 

resterande delen.”. 

 

Företagare X6 har, till skillnad från övriga företagare, inte valt bransch själv då familjen 

förväntat sig att han skulle starta en smyckesbutik. Han förklarade att samtliga av hans 

släktingar bedriver butiker av samma slag och att ingen av dem anställer personer 

utanför familjekretsen eftersom det är “strictly family business”. Detta gäller även de 

finansiella delarna, belåning sker genom varandra oavsett om det gäller vid uppstart av 

en butik eller om någon har det finansiellt tufft. Företagaren X6 har själv lånat ut 

pengar, men har mottagit pengar vid ett flertal tillfällen då hans butik blivit rånad tre 

gånger. Han har heller inte känt att banken gett honom någon trygghet och syftar till att 

“(it is) not the same with bank and family”.  
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Tabell 4: Företagare Y1-Y6, tema “Finansiering och företagande” 

 
 

 

Två av företagarna har endast använt banklån som finansiering, något som Företagare 

Y2 upplevt som ett självklart alternativ eftersom företaget köptes upp via 

konkursförvaltare. Företagare Y3 uttryckte också att banklån var det första alternativet 

till finansiering, men att bankerna var hårda i bedömningen. Dessa företagare är även de 

enda i urvalsgruppen som varit i kontakt med banken innan eller i samband med val av 

finansieringsform. Av de företagare som endast finansierat med egna medel berättade 

Företagare Y6 att han arbetat sig till det kapital som behövdes samt att “man går inte in 

i branscher där man inte har råd”.  
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Den enda i urvalsgruppen som nämner att den endast anställer släktingar är företagare 

Y1. Han förklarade att som invandrare i ett nytt land befinner de sig i samma situation 

och “sitter i samma båt” vilket gör att det är viktigt att hjälpas åt om det är möjligt. Han 

berättade att det inte är viktigt hur nära släkt de är med varandra och förklarade att hans 

nuvarande anställde är släkt genom att “hans mormor är syster med min svärmor”. 

 

 

4.2.3 Remitteringar 
 
Tabell 5 och Tabell 6 visar huruvida företagarna remitterar till släkt och vänner eller 

inte. I de fall som företagaren har tagit emot remitteringar visar båda tabellerna även 

relationen till de personer som skickat pengarna till dem. Eftersom det endast är två 

företagare som velat uppge eller kunnat uppskatta hur stor summa eller regelbundenhet i 

de pengar de skickar redovisas inte detta i tabellerna, utan finns att finna i de enskilda 

intervjuerna. Tabell 5 visar resultaten för den grupp företagare vars företag helt eller 

delvis finansierats med remitteringar och Tabell 6 redovisar resultaten för gruppen 

företagare som finansierats med banklån och/eller egna medel. 

 

 

Tabell 5: Företagare X1-X6, tema “Remitteringar” 
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Företagarna har mottagit remitteringar huvudsakligen från släktingar, så som föräldrar 

eller farbröder, och det samma gäller vilka mottagarna är av pengar som 

invandrarföretagarna själva skickar. Företagare X6 remitterar för att hjälpa sina 

släktingar, men då släkten helt består av smyckeshandlare remitteras pengarna främst 

för att stödja deras verksamheter. Företagare X4 anger inga specifika mottagare utan att 

pengarna istället skickas till de som är behov av dem. För honom är det viktigt att hjälpa 

till och han har “aldrig sagt nej till någon som ringt och behövt pengar eller bett om 

hjälp. Det är många som varit sjuka, varit hungrig… jag har hjälpt hela tiden.”. 

 

 

Tabell 6: Företagare Y1-Y6, tema “Remitteringar” 

 
 

 

Företagare Y5 kom till Sverige 1992 och har den närmaste familjen i Sverige. En syster 

är kvar i hemlandet och med henne har hon en bra kontakt och det är till henne hon 

remitterar. “... min syster behöver hjälp, hon är ensamstående och tjänar ungefär 3 000 

kr per månad, medan hyran är ungefär som i Sverige.” Företagaren berättade om hur 

hon kom till Sverige, att det var krig och att deras tillgångar var spärrade av banken. 

Vidare berättade hon om en avlägsen släkting som hörde av sig för att han hade hört att 

gränsen till Sverige skulle vara öppen och att de skulle finnas en möjlighet för dem att 

resa dit. Sedan berättade företagaren att släktingen köpte biljetter till hela familjen: “Jag 

tror att det kostade ungefär 70 000 kr, det var mycket pengar. … inget som förväntades 

att vi skulle betala tillbaka, även fast vi ville betala tillbaka förstås.”. 
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4.2.4 Övrigt 
 
Temat “Övrigt” sammanställs inte i tabeller eftersom svaret är entydigt från samtliga 

intervjuade företagare; de kommer inte att flytta tillbaka till sina hemländer. Däremot 

uttryckte två stycken företagare en vilja att flytta tillbaka. Företagare Y5 uttryckte sig 

som att hon “... skulle nog flytta tillbaka till Bosnien om jag hade varit själv, men med 

mina barn så går det inte. De är födda här.”. Att företagarna har barn som har fötts i 

Sverige har angivits som den främsta orsaken till att de inte kommer flytta tillbaka till 

sitt hemland. En annan anledning som uppgavs var svårigheter i hemlandet och 

pågående krig. 
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5. Analys 
 
Kapitel 5 sammankopplar den insamlade empiriska materialet med teorierna 

redovisade i kapitel 2 för en genomgående analys. Kapitlet är, precis som föregående 

kapitel, uppdelat efter intervjuguidens olika teman även om temat “Remitteringar” till 

viss del förekommer löpande genom samtliga delar. 
 
Att företagare som har bott i Sverige länge har en svagare anknytning till hemlandet är 

något som vi har uppmärksammat genom vår empiriska insamling. Företagare X1 som 

har befunnit sig i Sverige sen 1977 har angivit att han “ känner sig som svensk”. Det 

faktum att han väljer att inte remittera trots att han fick hjälp med finansieringen av 

släkt och vänner i hemlandet skulle kunna betyda att företagaren redan är integrerad i 

samhället och inte är i behov av nätverket från hemlandet men det skulle också kunna 

betyda att företagaren har en svagare relation till hemlandet eftersom han har sin släkt i 

övriga delar av världen. I enlighet med Carlings (2008) demografiska aspekter går det 

därmed att bekräfta att variabeln ”Tidperiod i det nya landet” spelar en viktig roll för 

remitteringsviljan. Hur denna variabel påverkar har däremot yttrat sig olika. Att 

relationen till hemlandet avtar med åren stärks av Pellings (2010) studie som menar på 

att en person har starkast relation till hemlandet kort tid efter invandringen och att 

styrkan sedan avtar med åren, detta eftersom personen integreras mer och mer.  

Tidigare påstår Portes (2003), i motsats till Pelling, istället att en invandrares relation till 

hemlandet blir starkare med tiden och då är det anmärkningsvärt att företagare X5 som 

har bott i Sverige i 36 år trots det remitterar tillbaka till hemlandet. Det faktum att 

företagaren fortfarande har en god kontakt med släktingarna både via resa och via 

telefon och att de alltid “hjälper varandra med allt” trots att han har befunnit sig så 

länge i landet, stärker Portes (2003) påstående.  

 

Något som har observerats i gruppen som har erhållit finansiering via reverse 

remittances är att de generellt har uppgett att de har en god kontakt med sitt hemland. 

Något som bevisas av att företagare X5 och företagare X6 har angivit att de har mycket 

bra kontakt med sina vänner och släktingar i deras hemländer, vilket vi tolkar som att 

ömsesidighet är god vilket visar på en stark relation mellan dem (Granovetter, 1973). 

Företagarna som har mottagit remitteringar huvudsakligen från släktingar, så som 

föräldrar eller farbröder, remitterar tillbaka inom samma relation. Eftersom det drivs 
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utifrån någon slags känslomässig relation kan åtagandet i att remittera förklaras genom 

affective commitment och att styrkan på relationen kan styra remitteringsviljan. Enligt 

Carling (2008) har även variabeln Ålder ett inflytande på hur remitteringsviljan 

påverkas. Om, och på vilket sätt, detta inflytande ser ut har i den här studien inte varit 

möjligt att se, till stor del på grund av att företagarnas ålder varierat.  

 

Något som vi också ser, och som styrks av företagare Y2, visar snarare på att det är 

anknytningen och kontakten till remitteringsmottagaren, alltså personen, än relationen 

till hemlandet som är viktig för remitteringsviljan. Intressant är också att företagaren 

(Y2) i vår intervju berättade att han inte har någon relation till sitt hemland mer än 

genom sin fru. Vi observerade att pengarna skickas till hans frus föräldrar och vi anser 

att det stämmer överens med det som Granovetter (1973) kallar känslomässig intensitet 

i och med att relationen till dessa personer stärks genom frun. Sammanfattningsvis kan 

vi således tolka det som att remitteringsviljan hos företagarna snarare beror på en bra 

relation till mottagarna av remitteringarna och alltså inte nödvändigtvis på relationen till 

själva (hem)landet. 

 

Företagare X4 berättade däremot att han alltid hjälper till ekonomiskt när någon i hans 

hemland ber om pengar, att han ”aldrig tackat nej”. Detta gör företagaren oberoende av 

vilken kontakt han tidigare har haft med personen och det kan i vissa fall röra sig om 

personer till vilken relationen är obefintlig, något som då skulle kunna tyda på att en 

stark relation till landet snarare än till personen som styr att han remitterar. I och med att 

företagare X4 remitterar genom att skicka med pengar till någon annan som reser dit 

och överlämnar pengarna finns det också antydningar om att anledningen bakom är ett 

starkt (transnationellt) nätverk uppbyggt på ett socialt kapital med mycket tillit. Det är 

just tilliten mellan personerna som stärker nätverket (Coleman, 1988) och visar sig i det 

här fallet, samt för företagare Y6, genom överföringen av pengar med hjälp av 

mellanhänder. Relationen till mellanhänderna bygger enligt företagarnas berättelser på 

ett stor gemensam mängd kontakter vilket kan ligga bakom relationens styrka 

(Granovetter, 1973) och förklara tilliten som finns i att lämna ifrån sig pengar. Även om 

nätverket är starkt finns det egentligen ingenting som tyder generellt på att relationerna 

inom det är detsamma eftersom varken företagare X4 eller Y6 faktiskt spenderar någon 

tid med de som tar emot remitteringarna. Däremot så existerar det någon slags 
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ömsesidighet mellan parterna i och med att mottagaren, troligtvis, är beroende av 

pengarna samt att företagarna får en känsla av hjälpsamhet och tillhörighet.  

I början av studien fanns det, som framgår i problemformuleringen, anledning att tro att 

reverse remittances används som finansieringsform av invandrarföretagare eftersom de 

diskrimineras av banker vilket medför att de inte blir beviljade lån (Aldén & 

Hammarstedt, 2016). Men i enlighet med de genomförda intervjuerna finns det inget i 

vår studie som tyder på att företagarna har haft svårigheter att få banklån eftersom ingen 

av dem, utöver de som köpt upp redan befintliga verksamheter, ens varit i kontakt med 

banken innan val av finansiering. Valet av reverse remittances verkar istället ha 

påverkats av företagarnas ståndpunkt av att det är viktigt i deras kulturer att på olika sätt 

hjälpa de släktingar som behöver det, men företagare X3 nämnde att hon hellre vänder 

sig till sin familj för finansiering då det är räntefritt och ger en viss trygghet. Det finns 

dock anledning att tro att det handlar om att det finns en mycket hög grad av tillit inom 

nätverk uppbyggt på socialt kapital eftersom samtliga medlemmar kan dra nytta av den 

sociala struktur som uppstått (Davidsson & Honig, 2003; Putnam, 1995) vilket i den här 

kontexten innebär att samtliga nätverksmedlemmar kan låna av vem som helst. 

 

Å andra sidan nämner samma företagare att hon upplever att remitteringar (eller 

utlåning av pengar över nationella gränser) är något väldigt vanligt och skulle därför 

också kunna basera sig i en kultur där det finns en norm, nästan som ett krav, att låna ut 

pengar. Om så är fallet tyder det i sådana fall på normative commitment som innebär 

just att sociala förväntningar (i det här fallet utlåning av pengar) som finns inom en 

grupp (Sharma & Irving, 2005). Däremot är normative commitment i teorin ingen 

uppoffring (ibid), men om det handlar om stora belopp är det svårt att inte undgå det 

faktum att ekonomiska svårigheter hos en person kan uppstå. Om stora summor lånas ut 

(även om detta också räknas som att remittera så länge låntagaren är bosatt i ett annat 

land än långivaren) ger det en anledning att tro att även den grundläggande förmågan att 

remittera påverkas till det sämre eftersom det baseras på vilken tillgång till kapital som 

finns (Carling & Hoelscher, 2013).  

 

Även om utlåning från enskilda familjemedlemmar är en del av kulturen skulle ett bra 

alternativ vara om flera personer istället går ihop och lånat ut pengar tillsammans, det 

vill säga som ett gemenskapslån, vilket skulle minska den eventuella pressen om att 

tvingas låna ut stora belopp. Eftersom pengarna då kommer från flera olika personer och 
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dessutom skickas transnationellt innebär det att reverse remittances, precis som 

”vanliga” remitteringar, förekommer i kollektiv form (Monti & Nordlund, red 2014). 

Bevis för det finns i den här studien i och med att flera släktingar till företagare X6 gick 

ihop för att möjliggöra att han kunde starta sin verksamhet. 

 

När vänner och släktingar i hemlandet (eller utanför värdlandet) väljer att finansiera 

företagandet i värdlandet skapar de även möjligheter att själva få tillbaka någonting 

istället för att enbart finansiera dennes arbetslöshet. Detta skulle kunna handla om 

ekonomisk vinning om företagaren själv väljer att remittera tillbaka, men det finns även 

en möjlighet till förbättrad social status som kan öppna upp för att nätverket breddas 

både nationellt och transnationellt. För familjen i hemlandet är det därför mer kostsamt 

både ur ett ekonomiskt och ur ett socialt perspektiv att inte finansiera en släkting som 

vill starta företag i värdlandet. Om släktingen inte ges förutsättningar att undvika 

arbetslöshet så skapar det både höga kostnader och låg status och det skulle kunna vara 

en anledning som föranleder ett finansiellt stöd hemifrån. Det skulle på så vis kunna ses 

som det Allen och Meyer (1990) benämner som continuance commitment, men det är 

ingenting i den här studien som kan styrka detta empiriskt då ingen uppgett att 

finansieringen av företagandet skett för att undvika arbetslöshet. 

 

Relationen mellan mottagaren och sändaren av remitteringar och reverse remittances ser 

olika ut för företagaren i den här studien. För företagare X3 och X6 som har tagit emot 

reverse remittances som en form av lån är det självklart att de skickar tillbaka pengar till 

samma person som gav dem lånet. Eftersom personen som har lånat ut pengarna vet att 

det måste betalas tillbaka är det möjligt att pengarna har lånats ut i tron att delaktigheten 

ska ge ett bättre resultat även för utlånaren själv och upprätthålla en stark relation till 

personen (företagaren) (Adendorff & Halkias, 2014; Sharma & Irving, 2005). Relation 

skulle då stärkas av kontinuiteten i kontakten och en tydlig ömsesidighet mellan de två 

personerna eftersom företagaren inte skulle kunnat klara sig utan utlåningen och 

långivaren är beroende av att företagaren gör bra ifrån sig ekonomiskt/finansiellt. Både 

företagare X3 och företagare X6 har just den  

 

Sammantaget är det fyra stycken företagare i den här studien som har använt banklån 

för att finansiera uppstarten av sitt företagande, två stycken i vardera urvalsgrupp. 

Samtliga har också delvis samma anledning till varför vilket är att de köpt upp eller tagit 
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över redan befintliga verksamheter och som gjort det till ett enkelt val. Företagarna i 

urvalsgrupp X har däremot inte enbart använt banklån utan även egna medel och reverse 

remittances. Utifrån företagarnas svar är det svårt att säga vad det kan bero på, men ett 

troligt alternativ skulle kunna vara att det beror på att företagarna inte vill skuldsätta sig 

mer än vad som behövs och därför ser över sina egna tillgångar och billigare alternativ 

först. Ungefär som att företagare X2 endast använt reverse remittances till “det 

resterande” av det han själv inte redan hade. 

 

Bland de observationer som har gjorts har inga andra finansieringsformer än banklån, 

reverse remittances, gemenskapslån och starta eget bidrag använts och det kan betyda 

att invandrare inte känner till vilka alternativ som finns tillgängliga, men det skulle 

också kunna betyda att de inte behärskar språket och därför inte har möjlighet att skaffa 

sig information eller för den delen vågar ansöka om lån. Det finns ytterligare en trolig 

orsak till att inga andra formella finansieringsformer har använts och det är att det kan 

anses som “fult” att låna pengar och att skuldsätta sig och därför så hjälper familjerna 

varandra av tradition med familjefinansiering. Detta kan bevisas genom företagare X6 

som säger att invandrare “support each other’s businesses”, med det menar han att det 

är av kutym att hjälpa varandra. Som stöd för det så konstaterar Bates (1997) att den 

vanligaste belåningskällan för småföretag är lån via familj och det borde vara detsamma 

gällande invandrarföretagande.  

 
 
Hammarstedts (2004) konstaterar att ju längre tid som invandraren tillbringar i Sverige 

desto större är sannolikheten för en invandrare att starta företag. Bland våra 

respondenter återfinns företag som befunnit sig både kort och lång tid i Sverige innan de 

startade företag. Kortast tid i Sverige var X6 där det bara tog fyra år innan han startade 

sin verksamhet och en anledning till att det gick så snabbt kan vara att hans verksamhet 

befinner sig i ett geografiskt område som inte kräver att han måste behärska svenska för 

att skaffa sig en kundkrets eftersom många talar hans språk. Andra som har befunnit sig 

i Sverige en kortare tid innan de startade företag är företagare Y4 och X4. Av de tre 

företagaren så remitterar två (X4 och X6), medan Y4 har uttryckt att de inte behöver 

remittera på grund av att hennes syster föräldrar klarar sig eftersom försörjningen från 

deras egna verksamheter är tillräcklig. Majoriteten av företagarna som har startat upp en 

verksamhet kort tid efter invandringen har någon form av erfarenhet sedan tidigare, 
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vilket tolkas som att de har med sig en företagskultur från hemlandet och det kan i sin 

tur betyda att det finns ett fungerande nätverk i hemlandet som hjälper företagaren i sin 

etablering. Något som visar på en starkare relation till hemlandet när de har startat 

företag kort tid efter invandring är företagare X6 och X4 som också remitterar till 

hemlandet. Att företagare som har befunnit sig kort tid i landet har en stark relation till 

hemlandet är något som bevisas i Pellings (2010) studie.  

 

Av de observationer som vi har gjort bland invandrarföretagarna återfinns våra 

respondenter inom branscher där det inte krävs ett stort ingångskapital, exempelvis 

restaurangbranschen där majoriteten av företagarna enligt Hammarstedt (2001) befinner 

sig. Branscher som fodrar ett högre ingångskapital finns också representerade i och med 

de två smyckesbutikerna. Den branschen har dock inget krav på utbildning och samtliga 

företagare ingår därmed i de branscher som bland annat Gerdes och Wadensjö (2008) 

konstaterar är vanligast bland invandrare. Att det rör sig om branscher som kräver lågt 

ingångskapital bekräftas bland annat av företagare Y6 som berättade att “man går inte 

in i branscher där man inte har råd”. Något som är intressant är att flera företagare har 

berättat att det är vanligt att invandrare börjar från botten för att sedan arbeta sig upp 

och eventuellt sälja företaget för att köpa sig ett nytt företag och för att på så sätt 

komma vidare mot den bransch som är målet.  

 

Vikten av familjens betydelse inom företaget har vi observerat hos Y1 samt X6 där 

företagare Y1 uttryckte att familjeanställning är mycket viktigt på grund av att de 

befinner sig i samma situation som invandrare med ett litet kontaktnät i ett nytt land och 

han beskrev det som att “vi sitter i samma båt”. Detta betyder att relationen till 

personen i fråga inte behöver vara speciellt stark eftersom de kan vara släkt på ett 

långväga sätt och relationen stärks istället genom deras ömsesidighet. Företagare X6 

visar på relevansen av detta då företaget, samt hela nätverket med de andra 

smyckesbutikerna, inte anställer personer som inte tillhör familjen. Barney (1986) 

redogör för familjens betydelse inom företaget och att det förenklar för företaget att 

anpassa sig till förändringar, medan Zahra et al. (2008) menar på att familjerelationer 

skapar flexibilitet inom företaget, vilket kan göra att ett familjeföretag genom sin starka 

anpassningsförmåga kan uppnå de mål som är ställs inom företaget. Det kan tolkas som 

att ett familjeföretag kan använda sig av det befintliga nätverket för att växa snabbare, 

eventuellt kan effektivitet uppnås genom en försvagad grad av formalisering, något 
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som König, Kammerlander och Enders (2013) redogör för som en negativ effekt av 

familjeföretagande. 

 

Som nämnts ovan verkar företagare X3s remitteringsförmåga inte ha påverkats av det 

faktum att hon själv lånar ut större belopp till personer i sin närhet. Men hur ser 

remitteringsförmågan ut hos de företagare i urvalsgrupp X som inte remitterar? Det 

finns ingenting i studien som tyder på att varken företagare X1 eller X2 inte har någon 

direkt förmåga att remittera, utan det kan snarare vara en fråga om hur viljan ser ut. En 

del i att vilja remittera ligger i att personen ska prioritera remitteringar framför/över 

andra kostnader (Carling & Hoelscher, 2013). Företagare X2 prioriterar förmodligen 

inte att remittera med anledning av att han nyligen själv fått pengar av sin släkt samt att 

företaget är så pass nystartat att han fortfarande måste hålla kostnaderna nere så mycket 

som möjligt. ... skulle han då istället kunna bygga upp en större remitteringsförmåga än 

vad som var möjligt innan och då kunna remittera större summor, men även få en mer 

regelbundenhet. 

 
Gällande företagare X1 kan det istället vara så att viljan inte finns då han ”känner sig 

som svensk” och därmed inte känner ett behov av att bidra till sitt hemland. Eftersom 

han inte heller ser ett behov specifikt hos sina släktingar kan bero på att de är utspridda 

över världen och bor också i mer utvecklade länder (exempelvis Kanada och Australien) 

som gör att de troligtvis är i en bättre ekonomisk situation än vad de var i hemlandet. 

 

För att det skall vara möjligt att remittera så menar Carling och Hoelscher (2013) på att 

det måste finnas tillgång på kapital för att ha förmågan att remittera. Det finns i den här 

studien ingenting som tyder på att någon av företagarna skulle sakna förmågan att 

remittera då ingen uttryckt att deras företag går dåligt eller liknande. Utöver detta så har 

ett antal företagare uppgett att det handlar om väldigt små summor som skickas, vilket 

borde göra att alla har råd att remittera och att det tyder då mer på att remitteringar mer 

handlar om viljan eller relationen till den som är mottagare av remitteringen.  

 

Sammantaget går det att se, i en jämförelse mellan de två olika grupperna, indikationer 

på att det är mer vanligt att remittera om företagaren har fått finansiering via reverse 

remittances.  
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De två företagare som inte remitterar tillbaka i grupp X kan tolkas som undantagsfall, 

då det ena har ett nystartat företag och den andra har varit så länge i Sverige att han 

anser själv att han mer är svensk. Naturligtvis så går det inte att med säkerhet att säga 

huruvida det generellt är så att reverse remittances stärker viljan att remittera och i vår 

studie finns företagare som har erhållit pengarna som ett lån och därför måste betala 

tillbaka och i vår studie ses det ändå som en remittering, vilken kan vara en svaghet i 

vår jämförelse.  

   

Utöver detta finns det inget mönster som tyder på huruvida relationen till företagaren 

som mottagit reverse remittances överensstämmer med mottagaren av de remitteringar 

som företagaren själv skickar. Detta eftersom företagare X4 tog emot pengar från en 

farbror (nära relation) och skickar till de som behöver (inte nära relation), medan 

företagare X5 tog emot pengar från “släkt” (inte närarelation) och skickar till sina 

föräldrar (nära relation). 

 

Vad gäller reverse remittances och anledningen till varför släkt och vänner väljer att 

skicka pengar finns det i den här studien inget som tyder på att det skulle bero av 

egennytta hos dessa. Istället tyder företagarnas berättelser om sina starka kulturer om 

tillit och att hjälpa varandra på att det är ett agerande som sker utifrån relationen eller 

nätverkets ’bästa’.  
 
Ingen utav de företagare som blivit intervjuade för den här studien kommer att flytta 

tillbaka till sitt hemland, främst på grund av att de känner att de har skapat sig ett liv i 

Sverige samt att situationen i hemlandet är osäker. Det finns dock ett par företagare, 

däribland företagare Y5, som uppgett en vilja av att flytta tillbaka. Hon berättade bland 

annat att hon “... skulle nog flytta tillbaka om jag hade varit själv, men med mina barn 

så går det inte. De är födda här.”. 

 

Om invandrare har planer på att flytta tillbaka till hemlandet kan handlingen att 

remittera bero på att det finns en vilja hos denne att få indirekt nytta av pengarna (Lucas 

& Stark, 1985), men intervjun med företagare Y5 ger inga sådana indikationer. Viljan 

att flytta tillbaka verkar mer tyda på en stark koppling till hemlandet eller med de 

personer som bor kvar och att företagare Y5 endast skickar pengar till sin syster när ett 

behov uttrycks.  
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Företagare Y5 vet också att pengarna som hon skickar används till grundbehov, så som 

att betala hyra och köpa mat, och kan då förstå vad hjälpen betyder för systern vilket 

visar på att remitteringar skickas av altruistiska skäl (Lucas & Stark, 1985). 

 

Sedan går det (naturligtvis) inte att undgå det faktum att de flesta av de studerade 

företagarna som intervjuats kom till Sverige vid en äldre ålder och därmed har med sig 

många minnen från deras hemländer. Tack vare dessa minnen har företagarna redan från 

första ankomst till Sverige anförskaffat sig socialt kapital och skapat en transnationell 

relation med känslomässiga kopplingar som då påverkar invandrarens vilja att hjälpa till 

(Garrison & Weiss, 1979). Då mer än hälften av företagarna faktiskt skickar 

remitteringar samt att relation till mottagarna i de flesta fall är stark tyder det på att 

deras minnen från hemlandet är en bidragande faktor till att det är viktigt att hjälpa till 

och som gör att de faktiskt remitterar. 
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6. Slutsats 
 

Kapitel 6 är det avslutande kapitlet och redogör för studiens huvudsakliga slutsatser. 

Kapitlet inkluderar även förslag till framtida forskning. 

 

I början av studien var den främsta anledningen som antogs ligga bakom varför 

invandrarföretagare i Sverige använder sig av reverse remittances som finansiering att 

invandrare, i större utsträckning än svenskfödda, diskrimineras av banker. Reverse 

remittances skulle således enligt vår mening verka som något slags andrahandsalternativ 

till finansiering för invandrarföretagare, något som den här studien inte kan visa på 

eftersom problemet med kreditbegränsningar som Aldén och Hammarstedt (2016) har 

beskrivit inte har funnits bland de företagare som intervjuats. Betydelsen av den här 

studiens genomförande ligger ändå i det faktum att kopplingen mellan 

invandrarföretagare och reverse remittances faktiskt existerar i Sverige. Därför har 

istället andra anledningar än kreditbegränsningar undersökts till varför reverse 

remittances valts som finansieringsform.  

 

Trots att det i den här studien inte har gått att bedöma huruvida reverse remittances är en 

konsekvens av kreditbegränsningar eller inte finns det istället indikationer på vad som 

gör att reverse remittances väljs i första hand. Just det faktum att företagarna inte från 

början vänt sig till banken, utan istället vänt sig direkt till släkt och vänner, styrks av 

den teoretiska uppfattningen att den typen av finansiering är den vanligaste 

belåningskällan bland invandrarföretagare vilket tillika återspeglas i studiens urval. 

 

En viktig del i valet av reverse remittances som finansieringsform är den höga grad av 

tillit som tycks finnas inom det transnationella nätverk som invandrarföretagaren ingår 

i. Tilliten i nätverket gör att reverse remittances som finansieringsform blir 

lättillgängligt och möjliggör företagandet. Det finns också en stark kultur att hjälpa 

varandra inom det transnationella nätverket och den här studien tyder på att invandrare 

av tradition oftast erhåller pengar som en gåva utan förväntningar av någon 

motprestation. En central del i den här studien är just att sammansättningen av hög tillit 

och den här typen av kultur är det som bidrar till användandet av reverse remittances vid 
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finansiering av företagande bland invandrare, inte enbart på grund av en hög grad av 

tillit som tidigare visats av bland annat Coleman (1988). 

 

 I de fall där företagaren tar emot pengarna som ett lån bygger relationen till långivaren 

på en ömsesidighet då företagaren är beroende av det faktiska lånet och långivaren av 

att företagaren gör bra resultat. Relationen mellan de två parterna stärks genom att 

kontakten mellan dem blir mer frekvent. I den här studien finns däremot ingenting som 

tyder på att motivet att skicka pengar, varken remitteringar eller reverse remittances, 

skulle vara av icke-altruistiska skäl (egennytta).  

 

Av de företagare som har använt sig av banklån som finansiering har samtliga angett att 

anledningen till att de startade företaget var på grund av att de kunde köpa upp eller ta 

över en redan befintlig verksamhet. Av den anledningen har banklån varit ett självklart 

och enkelt val eftersom kontakten med banken funnits redan från början av 

företagsprocessen samt att det är den vanligast förekommande formen av formell 

finansiering. Två av företagen som använt sig av banklån har dock använt andra 

finansieringsformer också, både reverse remittances och egna medel. Varför dessa 

företagare har valt att blanda olika finansieringsformer är svår att besvara, men mest 

troligt är att de vill skuldsätta sig i så liten utsträckning som möjligt och att de, precis 

som de företagare som enbart finansierats med reverse remittances, har en kultur att av 

kutym hjälpa varandra och även här verkar kopplingen till den höga graden av tillit vara 

viktig. 

 

Det är svårt urskilja några specifika remitteringsmönstret för de två urvalsgrupperna då 

inga distinkta skillnader har framkommit av den här studien. Istället verkar 

anledningarna bakom valet att remittera eller inte vara liknande för samtliga företagare. 

Den enda skillnaden som upptäckts i den här studien är att urvalsgrupp X, alltså de 

företagare som helt eller delvis finansierats med reverse remittances, verkar ha en något 

större benägenhet att själva skicka remitteringar. Detta skulle kunna förklaras av att de 

har visat sig ha en mer kontinuerlig kontakt med sina släktingar än företagarna i 

urvalsgrupp Y, något som i sin tur kan bero på att dessa företagare då styrs av relationen 

och tillhörigheten till de släktingar och vänner som tar emot pengarna. 
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Den kontinuerliga kontakten verkar vara en bidragande del i den starka relation som 

många av företagarna har till släktingar och vänner. Företagarnas berättelser om dessa 

starka relationer tyder i den här studien på att det är just relation till personer och inte 

till hemlandet som bidrar till att de remitterar. En annan bakomliggande faktor till de 

remitteringar som skickas är att företagarna ser att remitteringsmottagarna har ett behov 

av pengarna, något som i många fall uttrycks av mottagarna själva. De anhörigas behov 

av pengar är således ett incitament för företagarna att vilja prioritera remitteringar i 

förhållande till andra utgifter. 

 

Varför vissa av företagarna i den här studien väljer att inte remitterar beror istället på 

det motsatta, att de inte ser något behov av att hjälpa till ekonomiskt. Det främsta skälet 

till det är att de anser att de potentiella mottagarna av pengarna redan själva har bra 

möjligheter till försörjning. En ytterligare anledning är att remitteringar inte alltid är en 

prioriterad kostnad vilket visar sig genom att de företagare som har befunnit sig en 

längre tid i Sverige har en svagare anknytning till hemlandet. Detta stämmer överens 

med tidigare teori som visar på att invandrare har starkast relation till hemlandet kort 

efter invandringen och detta tros vara anledningen till valet av att inte remittera. 

 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
 
Då det behövs betydligt mer forskning för att få full förståelse om reverse remittances 

skulle vi främst se en kvantitativ studie, genom exempelvis enkäter, som skulle göra det 

möjligt att bland annat se hur förekommande reverse remittances är hos 

invandrarföretagare i Sverige. En sådan studie skulle ge en möjlighet att se huruvida 

reverse remittances faktiskt används på grund av kreditbegränsningar, då det inte kunnat 

framgå i den här studien på grund av ett litet antal studerade företag. Därför vore det 

intressant att utveckla detta vidare. Genomförandet av en studie om kreditbegränsningar 

och invandrarföretagare skulle bidra till att utveckla området och kunskapen skulle 

verka som grund för banker och andra låneinstitut i deras verksamhet genom att ge 

insyn i en ny potentiell marknad. 

 

En annan tanke som växt fram under studiens gång om framtida forskning vore att 

undersöka och fastställa effekterna av reverse remittances och hur det påverkar 
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tillväxten av ett invandrarföretag. Eftersom vi nu vet att fenomenet faktiskt existerar är 

det intressant att veta hur betydelsefullt reverse remittances är för företagare och hur 

eller om det påverkar verksamheten, exempelvis genom att ställa frågan “Hur många 

företag skulle inte finnas om familjefinansiering inte var möjlig?”.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
a. Familjerelationer i hemland och Sverige 
    Vilket land kommer du ifrån? 
    Hur länge har du bott i Sverige? 
    Hur ser din familj ut i Sverige och i ditt hemland? 
    Vilka räknas som familjemedlemmar eller släktingar? 
    Hur ofta har du kontakt med familjemedlemmar utanför Sverige? 
    Hur ser den kontakten ut? (Fysiskt, telefon, videosamtal, resor…) 
 
b. Finansiering och företagande 
    Vilket år startade du förtaget? 
    Varför startade du företag? 
    Hur många arbetar i företaget? 
    Vad har du för relation till de anställda? (Släkt eller inte släkt) 
    Hur finansierades uppstarten av företaget? 
    Har du varit i kontakt med banker eller andra aktörer för finansieringslösningar?  
    Kommer någon del av finansieringen från släkt eller vänner? 
          Om så är fallet, ungefär hur stor del? 
          Vad/Hur är er relation med personen/personerna? 
 
c. Remitteringar 
    Skickar du pengar till familj/vänner i andra länder?  
    Vart bor mottagaren av pengarna?   
    Går det att säga ungefär hur stor summa du skickar? 
    Tror du att summan kommer att förändras och i så fall varför? 
    Vet du vad pengarna du skickar används till? 
    Om finansiering till viss del har gjorts av släkt/vänner, har det påverkan på storleken 
    på det belopp du själv skickar (till familj och/eller vänner)? 
    På vilket sätt tror du att remitteringarna har påverkat dig och företagandet? 
 
d. Övrigt 
    Planerar/Vill du att flytta tillbaka till födelselandet? 
 


