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ABSTRACT

Abbasian, Saeid, 2003: Integration på egen hand- en studie av invandrade kvinnoföretagare
i Sverige (Integration Through Self-Employment - A Study of Female Immigrant
Entrepreneurs in Sweden.) Geografiska regionstudier nr 52,
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The principal aim of this thesis is to discover and analyse the motives that make immigrant
women start their own businesses in Sweden and to investigate whether this is a way to
achieve integration in working life. The empirical material consists of two types of interviews.
One type consisted of interviews with five experts on labour market issues, and the other of
interviews with 16 female entrepreneurs of Iranian, Chilean and Turkish origin having their
own business in the Greater Stockholm region. Results from the first set of interviews indicate
that female immigrants who independently start their enterprise rely mainly on their own
resources of power and abilities. They are either women with class resources such as higher
educations, previous work experience, language abilities and economic savings, or young
women with certificates from high schools or universities. The social environment where they
grew up, the gender structure and gender roles in the family before and after immigration
and time of residence in Sweden also influence the extent to which women immigrants can
act independently. According to the experience of the experts, the motives for starting their
business are either different structural reasons, e.g. unemployment, lack of suitable or wellpaying jobs, lay-offs etc, or personal reasons such as having a meaningful occupation, to
support the family, to earn money of their own, to be independent from men and strive for
a better standard of living etc.
Results from the second set of interviews indicate that the most important resource these
women have used when establishing their businesses is class resources such as education and
adequate training, different types of work experiences, human capital and in addition to this
economic savings. For many of the women in this sample different structural reasons, like
unemployment, lack of good job opportunities, discrimination on work places, merge with
personal reasons such as strivings to achieve independence, being one’s own boss, to realize
one’s plans and ambitions, when starting their business. Independent entrepreneurship is
a good way for immigrant women to be integrated in working life especially if they start
within certain branches. These are branches in which the women have appropriate university
education or vocational training, previous work experience or which correspond to their
personal interests. In addition immigrant women become more integrated if an education
received abroad is treated as equivalent to the parallel Swedish education or degree. A further
factor promoting integration is if they can fully exploit their capacities when developing their
own businesses. These conditions help them to feel much more satisfaction in working life
as women identify themselves with their actual profession and feel that they have found the
“right place” for themselves in the society.
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FÖRORD

Mitt doktorsarbete började läsåret 1995-1996 då jag antogs till forskarutbildning
på Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet. Att skriva en färdig
doktorsavhandling hade dock varit omöjligt utan hjälp av många människor och
institutioner under dessa år. Därför vill jag rikta många tack till dom som på olika
sätt har möjliggjort detta för mig. Forskningen har finansierats av Arbetslivsinstitutet
i Stockholm och utförts i samarbete med Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala
universitet. Jag riktar därför ett tack till båda institutionerna.
Mina handledare, Ali Najib, docent på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala
universitet, och Wuokko Knocke, docent och sociolog på Arbetslivsinstitutet har
haft stor betydelse för mig och mitt avhandlingsarbete. Jag tackar dem för deras
konstruktiva genomgångar med avhandlingens olika delar, deras hjälpinsatser i
sökandet efter relevant litteratur, deras generositet, och den lärorika handledningen
jag fick av dem. Särskilt Wuokko har varit en förebild för mig och har stärkt mig i min
vilja att, som samhällsforskare, ännu mer engagera mig för ett rättvisare samhälle.
Även på min licentiatnivå var Wuokko till stor hjälp. Tack Ali och Wuokko för att
jag fick lära mig mycket av er!.
Professor Lena Gonäs, kulturgeograf på Arbetslivsinstitutet, har i många
fall varit som en tredje handledare för mig. Tack Lena, för dina genomgångar
med avhandlingen och dina synpunkter på det slutgiltiga manusutkastet. Min
chef på Arbetslivsinstitutet, professor Göran Brulin, tackar jag för en förlängd
doktorandtjänst som hjälpte mig att avsluta mitt avhandlingsarbete i god tid. Min
arbetskamrat på Arbetslivsinstitutet med. Dr Carina Bildt, får ett stort tack för sitt
mångsidiga stöd. Mina övriga arbetskamrater på Arbetslivsinstitutets projektgrupp
Kön och arbete och enheten Forskning om utvecklingsprocesser (FOUP) får stora tack för
den underbara arbetsmiljön som vi alla skapat under alla dessa år. Särskilt Caroline,
Hans, Raymond, Annika, och Fredrik ska få var sitt stor tack. Jag tackar också
personalen på vår datasupport och framför allt Thomas, Tomas, Nisch och Kent för
deras betydelsefulla hjälpinsatser.
Professor Roger Andersson och docent Irene Molina, kulturgeografer på Uppsala
universitet har varit till stor hjälp då de med sina konstruktiva synpunkter på det
slutgiltiga manusutkastet bidrog till bättre kvalité på avhandlingen. Tack ännu en
gång Roger och Irene. Mina doktorandkolleger samt övriga lektorer och forskare
på Kulturgeografiska institutionen i Uppsala får också ett tack för sina intressanta
synpunkter på avhandlingens disposition.
Jag tackar min förra institution i Göteborg där jag tillbringade mina första år som
doktorand. Framför allt ska Britta Ohlsson, fi l. licentiat och universitetslektor, få ett
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tack för att hon uppmanade mig att söka till forskarutbildningen. Lage Wahlström,
docent och min förra handledare och fi l. Dr Ingrid Johansson, min förra biträdande
handledare, ska också få ett tack för den hjälp jag fick därifrån innan jag flyttade
till Stockholm och Uppsala. Mina dåvarande doktorandkolleger i Göteborg Marja
Seppänen, Ulf Ernstson och Camilla Högberg hjälpte, genom idéväxlingar, på tidigt
stadium att utveckla mina idéer om forskning kring invandrade kvinnoföretagare.
Tack Marja, Ulf och Camilla.
Jag vill också tacka samtliga respondenter och informanter som bidragit med
information som har kommit till användning i avhandlingen. Jag vill speciellt tacka
Amir Almaleh, ekonomirådgivare på IFS, som på tidigt stadium hjälpte mig att få ett
grepp om invandrade kvinnoföretagre i Storstockholm.
Utan mina iranska, turkiska och chilenska kontakter kunde jag inte på kort tid
hittat mina intervjupersoner och fått förtroendet att djupintervjua dem. Sharareh
Akhavan, doktorandkollega på Arbetslivsinstitutet och Hilda Gonzales, utredare
på Botkyrka kommun, samt apotekaren Mehri Fathi ska få ett stort tack för att de
presenterade till mig en del av de iranska och chilenska respondenterna som ställde
upp på intervjuerna. Ahmed Önal, ordförande på Turkiska ungdomsförbundet, ska
också få ett tack för att han presenterade mig för en av de turkiska kvinnorna som
senare ställde upp på intervjuerna.
Riksdagsledamoten Yilmas Kerimo, kommuntjänstemännen Kenan Yuksel och
Aidin Oskaya i Södertälje kommun, samtliga med assyrisk bakgrund, och slutligen
fi l.dr Oscar Pripp, etnolog och forskare, hjälpte till att bygga en förtroendebro mellan
mig och några assyriska kvinnor från Turkiet som kom att ingå i undersökningen.
Jag tackar dem för deras hjälpinsatser även om kontakter med kvinnorna inte ledde
till några intervjuer. Till mina iranska vänner i Göteborg och Stockholm, som alltid
har stöttat mig, riktar jag också ett varmt tack.
Personalen på Arbetslivsbiblioteket har varit till stor hjälp under avhandlingsarbetet
och de ska få ett stort tack. Tack vare deras effektiva och snabba hjälpinsatser kunde
jag alltid i god tid ha tillgång till den litteratur som var relevant för avhandlingen.
Språkvetaren Raili Dahlberg ska få ett tack för att hon har språkgranskat den näst
sista versionen av avhandlingsmanuset medan Hans Aldskogius, biträdande professor
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språkgranskningen av manuset.
Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar och mina syskon i Iran samt min
livspartner Sudabeh som på olika sätt har givit mig sina stöd under alla dessa år.

Stockholm i oktober 2003
Saeid Abbasian
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INTRODUKTION

Bakgrund och problemområde
Invandrade kvinnors ekonomiska integration, som en del av invandrares allmänna
integration i det svenska samhället, är ett ämne som finns på dagordningen för både
riksdagen och regeringen. Anledningarna är flera, men framför allt hänger det samman
med ambitionen att bevara Sverige som ett välfärdssamhälle. Ett kännetecken för ett
välfärdssamhälle är att alla samhällsmedborgare har en meningsfull sysselsättning
eller ett arbete att försörja sig på. Därför är frågan om invandrade kvinnors
integration på arbetsmarknaden också aktuell i integrationsdebatter eftersom
framför allt invandrade kvinnor, men också män, generellt har högre eller mycket
högre arbetslöshet än den infödda befolkningen. Dessutom löper de och framför allt
utomeuropeiska invandrare, större risk att bli arbetslösa än andra grupper. Detta
strider därför mot visionen om ”ett välfärdssamhälle med arbete till alla”.
Av Sveriges ca 9 miljoner invånare är idag 20 % (1,8 miljoner) invandrare av
första eller andra generationen (NUTEK 2001). På olika nivåer talar man om att
invandrare, jämfört med infödda svenskar, är segregerade, marginaliserade och
underrepresenterade på flera områden: kulturellt, socialt, ekonomiskt, politiskt
och i fråga om boendet. Man strävar därför efter en ökad integration på dessa
områden för att förbättra invandrarnas situation i förhållande till den infödda
befolkningen. Politiker och debattörer anser att segregation är en välfärdsfråga
eftersom den leder till att klyftorna i samhället vidgas. Framför allt sätts den höga
arbetslösheten bland invandrare och segregationen på arbetsmarknaden i fokus
liksom boendesegregationen (invandrartäta förorter med sämre levnadsstandard än
vad den övriga befolkningen har). Ekonomisk integration som nås via invandrarnas
integration på arbetsmarknaden är dock det viktigaste området av alla, eftersom
denna anses kunna bana vägen för integration på andra områden. Tillgång till arbete
och ökade arbetsinkomster, efter det att man lärt sig språket, bedöms vara den nyckel
som ger verkligt tillträde till samhället för invandrare. Därför välkomnas sådana
initiativ som när invandrade kvinnor och män startar egna små företag.
Fram till 1970-talet var begreppet integration inte aktuellt på samma sätt som idag och
intresset för integration har särskilt tagit fart sedan början av 1990-talet. Invandringen
fram till 1970-talet bestod framför allt av lågutbildade arbetskraftsinvandrare från
den europeiska kontinenten. De hade ofta ett arbete att gå till när de kom till Sverige
och var också i mycket stor utsträckning integrerade på arbetsmarknaden. Sedan 1970talet har många välutbildade människor invandrat till Sverige från olika håll i världen,
oftast som flyktingar, och samhället har blivit alltmer mångetniskt. Till skillnad från
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arbetskraftsinvandrarna har flyktingarnas situation på arbetsmarknaden varit dålig.
De har drabbats hårt av strukturella arbetsmarknadsproblem och framför allt av
utbredd arbetslöshet, ett problem som verkar ha blivit mer eller mindre permanent.
Medan de rekryterade arbetskraftsinvandrarna lätt och snabbt fick ett arbete och
periodvis hade högre förvärvsintensitet än den infödda befolkningen, har på senare
tid flyktinginvandrare inte alls haft samma möjligheter (NUTEK 2001). Framför
allt har många utomeuropeiska invandrare slagits ut ur eller aldrig kommit in på
arbetsmarknaden som en direkt följd av 1990-talets lågkonjunktur. Strukturella
förändringar på arbetsmarknaden och den arbetslöshet som har följt har även drabbat
en del av de arbetskraftsinvandrare som tidigare hade sysselsättning. Många typiska
och lågkvalificerade invandraryrken försvann efter dessa förändringar. Denna
ekonomiska ”desintegration” har blivit ett problem för samhället samtidigt som
strävan efter att integrera invandrarna på arbetsmarknaden har blivit en aktuell
fråga. Ett område där man, i frånvaro av ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden,
söker åstadkomma ekonomisk integration för invandrare är småföretagssektorn.
Diskussionen om småföretagande och dess betydelse i samhället inkluderar dock,
förutom invandrade män och kvinnor, även infödda män och kvinnor och deras
integration i arbetslivet.
Intresset för ett ökat småföretagande generellt, och invandrarnas småföretag i
synnerhet, är stort i samhället, och av olika anledningar. Småföretag är viktiga
för landets ekonomi och välfärd, arbetstillfällen och välstånd, inte minst under
lågkonjunkturer och arbetslöshetskriser (Najib 1999a). De är också viktiga för
integrationens skull, och för att stärka invandrarnas individuella identitet, då de ger
dem en meningsfull försörjning i stället för att de blir beroende av samhällsinsatser.
Detta, förutom det självklara resultatet att nyföretagande minskar arbetslösheten
bland invandrare, underlättar den allmänna integrationen i samhället i ekonomiskt,
socialt, kulturellt, politiskt och boendemässigt avseende (aa). Det finns dessutom en
stor potential för ökat företagande bland såväl infödda män och kvinnor som bland
vissa invandrade grupper. I internationell jämförelse har Sverige generellt relativt
få företagare och vissa invandrade grupper har också relativt låg andel företagare
i förhållande till sin befolkning (NUTEK 2001, Fölster 2000). Invandrare startar
dock eget i högre utsträckning än infödda svenskar (NUTEK 1996:32, Najib 1999b).
Frågan är dock om invandrare verkligen är mer benägna än svenskar att starta
eget eller om detta bara är en myt om invandrare (Najib 1995a). Invandrarföretag
är också vanligt förekommande i övriga västvärlden och i en rad västländer finns
sedan länge speciella program för att främja den sektorn (Najib 1991, 1999bc, Ram
1997). Forskning om invandrarföretag är emellertid mer utvecklad i traditionella
immigrantländer som USA och Storbritannien än i Sverige, enligt ekonomisk
historiker och invandrarforskare Sven Nordlund (Entré 2001).

Vikten av forskning om invandrade kvinnors företagande
När det gäller integration på arbetsmarknaden är det viktigt att studera på vilket
sätt invandrade kvinnors företagande främjar deras integration i arbetslivet. Med
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några få undantag (Holmquist & Sundin 1985, Sundin & Holmquist 1989, Näsman
2000, Pripp 2001) är såväl kvinnoföretag som invandrarföretag föga beaktade i svensk
forskning (NUTEK 1996:32, Najib 1999a), trots att det har funnits kvinnoföretag
sedan tiden före Sveriges industrialisering (Sundin & Holmqvist 1989, Bladh 1995).
Ännu mindre är vår kunskap om företagande bland invandrade kvinnor, en kategori
som inte uppmärksammats tillräckligt i svensk forskning, vare sig det varit i fråga
om studier av kvinno- eller invandrarföretagande. I studier av invandrarföretagande
glöms invandrade kvinnor oftast bort därför att man framförallt föreställer sig att
invandrarföretagare är män. Här saknas ett könsperspektiv eller en könsdimension.
I forskning om invandrarnas arbetsmarknad saknas också i regel könsperspektiv.
Män sätts oftare i fokus och kvinnor är mer eller mindre osynliga. I studier om
kvinnors företagande fokuseras på infödda svenska kvinnoföretagare och den etniska
dimensionen saknas. Trots att invandrade kvinnor är aktiva som företagare, finns
det ingen kunskap om de motiv som får dem att starta eget i Sverige, hur de går
tillväga för att starta företag och vilka personliga egenskaper de har. Eftersom de är
en del av invandrarbefolkningen och invandrarföretagaren oftast antas vara en man,
så gäller även teorier om invandrarföretagande huvudsakligen män. På grund av
avsaknaden av ett könsperspektiv i forskningen om invandrarföretag går det inte att
uttala sig om t.ex. huruvida den omgivande invandrarbefolkningen har en positiv
inverkan på invandrade kvinnors företagande (Danilda 2000). Detta motiverar
därför att invandrade kvinnors företagande studeras som en egen kategori. Studier
av invandrade kvinnors arbetsliv i Sverige samt av deras motiv och villkor för att
starta eget kan förhoppningsvis få igång en diskussion om deras integration i det
svenska arbetslivet och samhället i stort. (Se även delavsnitt invandrade kvinnors
egenföretagande i svensk forskning i kapitel 4 i denna avhandling).
Under det senaste decenniet har arbetslösheten normalt varit mycket högre bland
invandrare än bland svenskar, men också högre bland invandrade kvinnor än
invandrade män och högre bland utomeuropeiska kvinnor än europeiska (SIV &
SCB 1994 & 1995, SIV 1996 & 1997, Aftonbladet 2001-04-05, Integrationsverket 2001).
Speciellt förvånande är att en stor del av dessa män och kvinnor saknar förankring
på arbetsmarknaden trots goda förutsättningar t.ex. i form av hög formell utbildning,
(Integrationsverket 2001). Att starta eget för dessa invandrade kvinnor och män
skulle gagna såväl sysselsättning, som integration och välfärd. På den individuella
nivån kan ökat företagande för invandrade kvinnor vara en väg ut ur arbetslöshet
och bidra till ökad självständighet. År 1999 startades enligt NUTEK & SCB (2000)
ca 35 000 nya företag i Sverige, vilka sysselsatte knappt 68 000 personer. Vart tredje
av dessa nya företag drevs av en kvinna och vart femte (7 000) av en invandrare. Av
invandrarföretagen drevs knappt en tredjedel av en kvinna och ytterligare 5 % drevs
gemensamt av en man och en kvinna vilket visar att invandrade kvinnor var på något
sätt delaktiga i 36 % av invandrarföretagen.
Bristande kunskap om invandrade kvinnor kan leda till en hel del förutfattade
meningar, oftast fördomar beträffande enskilda grupper av invandrade kvinnor
som kommer från länder som har en förhållandevis annorlunda könsmässig och
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ekonomisk struktur än Sverige. Det är därför intressant att studera varför kvinnor
som kommer från länder med annorlunda könsmässiga och ekonomiska strukturer
startar eget i Sverige. Det har funnits och finns fortfarande fördomar om, och
stereotypier av, invandrade kvinnor även i offentliga utredningar i Sverige, anser
ekonomhistorikern de los Reyes (2001, s. 88-89). Kvinnorna har oftast betraktas som
lågutbildade hemmafruar som är traditionsbundna, osjälvständiga och ojämställda
något som motsägs av viss forskning (Knocke 1988, 1986, 1995). För det första har
det funnits och finns det grupper av invandrade kvinnor i landet med lika hög
utbildningsnivå som de infödda kvinnorna eller till och med högre (SIV & SCB 1994
& 1995, SIV 1996 & 1997, Integrationsverket 2001). För det andra har en del invandrade
kvinnor haft anställningar utanför hemmet i hemlandet innan de flyttat till Sverige
(Knocke 1986, Abbasian 2000). För det tredje finns det undersökningar som visar att
även lågutbildade f.d. hemmafruar med invandrarbakgrund har förvärvsarbetat i
Sverige när det har funnits behov av arbetskraft. Två studier (Knocke 1986, Knocke
& Hertzberg 2000) visar att invandrade kvinnor som kommer från länder och eller
familjer med traditionella könsstrukturer, och som varit hemmafruar före flytten
till Sverige, har blivit förvärvsarbetande här i landet. Marklund och Ekenvall (1998)
och Matovic (1986) har också visat hur typiska, slitsamma städ- och fabriksarbeten
varit viktiga för lågutbildade invandrade kvinnor och deras identitet, och hur negativt
de drabbats, både psykiskt och fysiskt, av uppsägning efter många års hårt arbete.
För det fjärde har invandrade kvinnor och män, under vissa perioder, haft högre
förvärvsintensitet än infödda svenskar (Knocke & NG 1999, SOU 1996:55c). När
infödda kvinnor i allt högre utsträckning valde att förvärvsarbeta tvingades många
invandrade kvinnor ut ur den svenska arbetsmarknaden (Bevelander 1999).
De invandrade f.d. hemmafruar som börjar förvärvsarbeta i Sverige bryter i
många fall med det rådande mönstret i hemlandet där mannen arbetade utanför
hemmet och var familjeförsörjaren medan kvinnan arbetade hemma. Förmodligen
finns det många fler invandrade f.d. hemmafruar som också skulle vilja komma ut i
arbetslivet om de hade möjlighet att finna meningsfull sysselsättning. Möjligheten
att starta eget för dessa kvinnor i Sverige, lågutbildade såväl som högutbildade, är
därför en viktig integrationsfråga. Av det skälet är det intressant att studera vilka
egenskaper de kvinnor i dessa grupper som startar eget har. Här kan även inkluderas
kvinnor som hade en sysselsättning utanför hemmet i hemlandet men som av olika
anledningar misslyckats med att få ett arbete utanför hemmet i Sverige. Speciellt
intressant att studera är den grupp som självständigt startar eget. Avhandlingen är
fokuserad på denna grupp och kommer längre fram att visa hur dessa resursstarka
kvinnor etablerar sig som framgångsrika egenföretagare tack vare sin utbildning,
arbetslivserfarenhet, språkkunskap, och andra resurser.1
1
Med självständiga invandrade kvinnoföretagare i denna avhandling menas de kvinnor som på
egen hand och utan någon stor hjälp från närstående män och kvinnor startar, driver, förvaltar
och äger företag. Med ordet framgångsrik som kommer att användas i framför allt kapitel nio
menas kvinnor som lyckats etablera sina företag och tack vare sitt egenföretagande lyckats skaffa
garanterade arbeten och löneinkomster åt sig och andra, har en stamkundkrets, har utvidgat sina
företag och till och med inriktat sig på mera avancerade branscher.
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Förhoppningsvis kan denna avhandling bistå samhället med ökad kunskap
om invandrade kvinnors företagande, vilket i sin tur kan komma att leda till mer
effektiva insatser inom detta område. Den omfattar således studier av invandrade
kvinnors företagande, av deras motiv och möjligheter, av strukturella barriärer som
de måste övervinna och av de individuella strategier som de väljer utifrån ett köns och
invandrarperspektiv. Den kommer alltså att försöka belysa vilka faktorer som spelar
roll för kvinnornas företagande, deras framgång och integration i arbetslivet.

Gruppen invandrade kvinnor är heterogen
Ett problem i forskning kring invandrarfrågor är att man betraktar invandrade
kvinnor som om de vore en homogen grupp, vilket är fel. Gruppen invandrade
kvinnor är heterogen i sin helhet och består av många olika subgrupper som kommer
från olika länder och från skilda delar av världen. Dessa subgrupper i sin tur omfattar
individer med olika bakgrund som kommer från olika delar av samma land. Medan
nordiska invandrade kvinnor kommer från länder i Sveriges omedelbara närhet och
liknar svenskarna i många avseenden, kommer de flesta invandrade kvinnor idag från
avlägsna länder och nationaliteter som skiljer sig starkt från Sverige och svenskarna.
Framför allt uppvisar invandrade kvinnor heterogenitet i följande avseenden:
•

•

•

Olika grupper av invandrade kvinnor kommer från olika länder som
skiljer sig starkt från varandra när det gäller könsstrukturen i samhället
med avseende på kvinnors och mäns rättigheter och framför allt graden
av kvinnors sysselsättning. Invandrade kvinnor från Norden kommer t.ex.
från välfungerande välfärdssamhällen med mycket hög förvärvsintensitet
för kvinnor (upp till 70- 80 %), medan kvinnor från Iran och arabvärlden
kommer från länder där kvinnorna har betydligt lägre förvärvärvsintensitet
(jfr Castells 2000, Gonäs 1999a, United Nations 1993). Detta visar att
kvinnorna i den senare gruppen, jämfört med de i första gruppen, i mycket
större utsträckning är beroende av en manlig huvudförsörjare. Problemet
för den senare gruppen är, enligt min mening, inte kvinnorna själva utan
samhällsstrukturen (både ekonomiskt och könsmässigt) som i stort sett är
till kvinnornas nackdel. (se vidare kapitel 5).
Heterogeniteten kan också ses i invandrade kvinnors skäl till invandringen.
Vissa grupper, som t.ex. den första generationen av politiskt aktiva chilenska
kvinnor, kom till Sverige för att i första hand söka asyl, medan grupper av
sydeuropeiska kvinnor kom hit på grund av familjeanknytning eller för att
arbeta och tjäna pengar.
Ett annat område där man kan se heterogeniteten är den socioekonomiska
bakgrunden, dvs. utbildningsnivån och längden av tidigare
arbetslivserfarenhet i hemlandet. Iranska och irakiska kvinnor i Sverige har
t.ex. betydligt högre formell utbildning än både infödda kvinnor och många
andra invandrade grupper men har trots detta betydligt sämre förankring på
arbetsmarknaden (Integrationsverket 2001). En del invandrade kvinnor hade
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•

ett fast arbete utanför hemmet i hemlandet innan de kom till Sverige. Andra
arbetade hemma eller i familjens produktion i jordbruket på landsbygden
och först när de kom till Sverige fick de sitt första arbete utanför hemmets
sfär.
Ytterligare ett område är uppväxtmiljön och familjebakgrunden, men också
könsstrukturen i familjen, som varierar mellan olika grupper av invandrade
kvinnor. En del invandrade kvinnor kommer från medelklassfamiljer med
mer eller mindre moderna attityder och värderingar och en modern
kvinnosyn, och är uppväxta i storstadsmiljöer. Andra kommer från
småstäder och landsbygden med jordbruk som huvudnäring och är
uppväxta i familjer med en traditionell eller semimodern syn på kvinnor.

Invandrade kvinnor är också heterogena med avseende på t.ex. språk, religion,
sedvänjor, traditioner. Denna heterogenitet finns även mellan enskilda invandrade
grupper som kommer från ett och samma land. Som exempel kan nämnas
iranier och turkar i Sverige och USA som tillhör olika etniska, religiösa, språkliga,
socioekonomiska och politiska grupper och som kommer från olika delar av samma
land (Hosseini-Kaladjahi 1997, Sandberg & Runblom 1990, Light m.fl. 1997). I
ett globalt perspektiv är de invandrade grupperna också heterogena vad gäller
benägenheten att starta eget och i fråga om de branscher de etablerar företag i (Najib
1999a, Ram & Jones 1998, Rojas 1993). Utomeuropeiska kvinnor startar numera eget i
högre utsträckning än såväl nordiska kvinnor som många andra invandrade grupper
i Sverige (NUTEK 2001).

Syfte och val av metod
Kvinnor som har invandrat till Sverige har således haft skilda motiv för att söka sig till
Sverige och de har haft olika bakgrund bl.a. vad avser utbildning, arbetslivserfarenhet
och uppväxtvillkor (Knocke 1988 & 1986, Kuusela 1991 & 1993). Likaså kan de ha
olika motiv för att starta eget och en central fråga i avhandlingen är att ta reda på
deras motiv för att starta eget. Detta är avhandlingens primära syfte. Det är viktigt
att veta 1) varför de startar eget, för att senare ta reda på 2) om detta kan vara
integrationsfrämjande för dem. I detta syfte ligger tonvikten på att undersöka om
invandrade kvinnor startar och driver sina företag som en försörjningskälla och en
meningsfull sysselsättning antingen av eget intresse för företagsamhet, på grund av
arbetslöshet eller i brist på passande arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, eller
på grund av en kombination av dessa faktorer. Bland utomeuropeiska invandrare i
Sverige har arbetslöshet eller risk för arbetslöshet angivits som två av de viktigaste
motiven för att starta företag under det senaste decenniet. Trots det är det inte alla
som startar eget som svar på arbetslösheten. Det finns t.ex. invandrade grupper
från Afrika och Sydamerika med mycket hög arbetslöshet, som inte gör det (Najib
1999ab, NUTEK 2001). Ett särskilt ämne för diskussion är den företagskultur och
tradition som många invandrade män och kvinnor uppges ha med sig hemifrån
innan de startar eget i Sverige. En stor andel kvinnor driver egna företag i länder
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med traditionella könsstrukturer som t.ex. Ghana och Egypten, medan kvinnor i
andra länder med ungefär liknande könsstrukturer, t.ex. i Iran inte gör det (Castells
2000 kap. 4). Andelen sysselsatta kvinnor över 15 år i Iran år 1991 var bara 7,7 %, av
vilka endast en femtedel var sysselsatta som egenföretagare (Salamiran 2002). Detta
motsvarade också 1,5 % av alla kvinnor över 15 år i landet, en mycket låg siffra vid
en internationell jämförelse. Samtidigt som en stor majoritet av kvinnorna i Iran
saknar sysselsättning utanför hemmet och är ekonomiskt beroende av männen i sin
omgivning (far, make, son, bror), förvärvsarbetar många iranska kvinnor i Sverige
(Integrationsverket 2001). Dessutom startar iranska kvinnor eget i Sverige i högre
utsträckning än många andra grupper av invandrade kvinnor. Även kvinnor från
andra länder med liknande könsstruktur driver egna företag i olika branscher i Sverige
(SVD-Näringsliv 2001-02-14 & 2001-02-11, Dagens industri 2000-07-05). Därför är
det, mot bakgrund av alla dessa olika förhållanden, en intressant forskningsfråga att
ta reda på invandrade kvinnors motiv för att starta eget i Sverige.
Avhandlingens andra syfte är att undersöka om invandrade kvinnors företagande
leder till bättre integration i arbetslivet. Invandrade kvinnor startar inte eget enbart
för att bli integrerade i arbetslivet. Det är inte deras medvetna val från början att
integreras och de säger inte heller till sig själva innan starten: Jag vill nu bli integrerad
i arbetslivet! De startar eget därför att det, i första hand, är en sysselsättning som
de kan försörja sig på. Därefter kan man med olika indikatorer mäta hur väl de
integrerats i arbetslivet som en bieffekt av sitt företagande. Att uppleva att man fått
arbete på rättvisa grunder och att känna trivsel med sitt arbete är indikatorer som kan
användas för att mäta graden av tillfredsställelse och därmed graden av integration
i arbetslivet och i samhället. Mer utförligt kopplas invandrarnas egenföretagande
till Diaz (1996) definition av dels invandrarnas ekonomiska integration dvs. deras
inlemmande i arbetslivet, dels deras personliga integration dvs. trivsel med sitt arbete,
inkomster, karriärmöjligheter, psykiska välbefinnande. Att jag använder delar av
Diaz modell betyder dock inte att jag inkluderar allt han diskuterar. Andra viktiga
indikatorer och variabler är, enligt min bedömning, branschtillhörighet, trygga eller
säkra månadsinkomster, välfungerande kundkrets och ett socialt liv, tillgång till
sociala nätverk i sitt företagande, uppnåendet av en funktion och position i samhället
och bättre självkänsla via arbetslivet, avskaffandet av långvarigt bidragstagande
och passivitet, användning av sina kvalifi kationer och möjlighet till personlig
utveckling.
Klasstillhörigheten kan enligt Knocke (2001bc) belysas på två olika sätt; objektivt
med avseende på den aktuella klass som man enligt t.ex. gängse statistiska kriterier
tillhör, t.ex. arbetarklass eller medelklass, och subjektivt med avseende på den klass
man ideologiskt och politiskt identifierar sig med. För att bättre förstå argumentet ges
ett exempel. En svensk professor tillhör objektivt sett övre medelklassen med tanke
på sin faktiska sociala position. Om hon på grund av sina politiska och ideologiska
värderingar helst identifierar sig med människor i samhällets lägre sociala skikt
dvs. lägre medelklassen, arbetarklassen eller underklassen då tillhör hon subjektivt
sett dessa grupper. Med stöd från Knocke hävdar jag att även integrationen i
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arbetslivet kan definieras på ett objektivt respektive subjektivt sätt. Objektivt är
man integrerad om man har ett arbete, även om arbetet ligger långt ifrån ens egna
kvalifi kationer och meriter, och detta gäller även de intervjuade kvinnorna i denna
avhandling. Subjektivt är man integrerad om man uppfattar att arbetet motsvarar
ens egna kvalifi kationer, meriter och intressen. Det är denna subjektiva uppfattning
avhandlingen ska försöka fånga med hjälp av kvinnornas egna utsagor. Företagandet
studeras här utifrån tidpunkten för invandringen, kvinnornas socioekonomiska
bakgrund och bostadsort i hemlandet, etnisk bakgrund, arbetsmarknadsläget i
Sverige och regionen där kvinnorna är verksamma.
I avhandlingen har både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den kvantitativa
metoden består av bearbetning av statistiska uppgifter från SCB, Integrationsverket
och, till viss del, NUTEK och AKU (Arbetskraftsundersökningen, enbart i Appendix).
Den kvalitativa metoden utgörs av en analys av två former av intervjuer. Dels har
en studie genomförts av tre grupper av invandrade kvinnor som har egna företag
i Stockholmsregionen. Studien bygger på individuella intervjuer med 16 kvinnor
som har sina rötter i Iran, Turkiet och Chile, men jag gör också vissa jämförelser
på delgruppsnivå. Det är inte en fråga om komparativ studie i ordets egentliga
bemärkelse men det hindrar inte att man gör jämförelser grupperna emellan när
det är lämpligt. Intervjuerna med dessa kvinnor har kompletterats med intervjuer
med fem experter och sakkunniga på arbetsmarknadsfrågor som har god kunskap
om invandrade kvinnors företagande och deras motiv och villkor. Avhandlingen har
delats upp i två delar. Den första delen behandlar relevanta teoridiskussioner och
definitioner av begrepp. Den andra bygger på det empiriska materialet som dels består
av statistiska uppgifter dels av de två serier av intervjuer som har blivit genomförda
inom ramen för studien.

Frågeställningar
Under arbetet med min licentiatavhandling (Abbasian 2000) blev det klart för mig
att invandrarföretagande kan diskuteras utifrån många teoretiska ansatser och att
småföretagare med iransk bakgrund i Sverige startar eget av en rad olika anledningar
men framförallt på grund av arbetslöshet och avsaknad av ett passande arbete. I
föreliggande avhandling tar jag ytterligare ett steg och studerar invandrade kvinnors
egenföretagande i Sverige utifrån följande frågeställningar:
•
•

•

Varför startar invandrade kvinnor eget företag?
Vilka invandrade kvinnor startar eget på egen hand? Hur går kvinnorna till
väga för att starta eget och under vilka villkor arbetar de? Finns det stödjande
nätverk när det gäller att starta eget?
På vilket sätt kan egenföretagande vara ett sätt för invandrade kvinnor att
bli integrerade i arbetslivet? Har de användning för sina kvalifi kationer
och färdigheter där? Är egenföretagande tillfredsställande för de här
kvinnorna?
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Val av undersökningskategorier
Kvinnor från Iran, Turkiet och Chile har valts som undersökningskategorier av flera
skäl. För det första utgör iranier, turkar och chilenare och personer med irakisk
bakgrund de största utomeuropeiska invandrade grupperna i Sverige (SCB 2001/
Befolkningsstatistik 2000 del 3). För det andra skiljer sig grupperna åt både avseende
tidpunkt och motiv för invandringen. För det tredje har de olika socioekonomisk och
sociokulturell bakgrund. För det fjärde tillhör alla etniska kategorier som enligt senare
studier är särskilt utsatta för diskriminerande behandling på arbetsmarknaden. För
det femte kommer grupperna från tre länder som sinsemellan uppvisar variationer i
samhällsstrukturen vad avser kvinnornas allmänna situation, religion, språk, samt
det politiska systemet. 2
Den första vågen av turkiska invandrare (oftast unga män) som kom till Sverige
under första hälften av 1960-talet var både etniska turkar och kurder, och de kom
framförallt från landsbygden men även från storstadsregioner. Deras utbildning
var relativt låg och de hade som motiv att tjäna och spara pengar. De kom som
arbetskraftsinvandrare under en period då situationen på arbetsmarknaden var
gynnsam och det fortfarande efterfrågades relativt lågkvalificerad arbetskraft.
Den andra vågen av turkiska invandrare som kom under 1970-talet bestod dels av
familjemedlemmar till tidigare invandrare som hade anlänt till Sverige samt många
asylsökande kristna assyrier/syrianer som av humanitära skäl sökte fristad i Sverige.
Den tredje och sista vågen kom efter militärkuppen 1980 och bestod av politiskt
aktiva personer och fackföreningsmedlemmar, framförallt inom den kurdiska
minoriteten, med högre utbildning än de först anlända arbetskraftsinvandrarna. I
Sverige hamnade de flesta i lågt värderade och lågavlönade arbetaryrken (Andersson
1986, Svanberg & Runblom 1990, Eyrumlu 1992, Kuusela 1991).
De chilenska politiska flyktingarna, som i huvudsak kom till Sverige efter
militärkuppen 1973, var ofta unga vänsteraktivister som tillhörde sitt hemlands
urbana befolkning och utbildade medelklass. När dessa flyktingar anlände var arb
etsmarknadssituationen fortfarande sådan att det var relativt lätt att komma in på
arbetsmarknaden, även om det första arbetet kunde vara i lågkvalificerade yrken.
Den andra vågen av chilenare kom i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet
och dessa hade sämre skolutbildning och mindre arbetslivserfarenhet i hemlandet
än den första gruppen. Uppgifter om chilenares socioekonomiska situation i Sverige
tyder på att flertalet, i motsats till den turkiska gruppen, successivt lyckats etablera
sig i relativt kvalificerade yrken. Den gemensamma nämnaren för alla chilenare i
Sverige är att de kommer från ett land som är präglat av den katolska religionen, men

2
I denna avhandling har det inte gjorts någon klassificering av invandrare av första eller andra
generationen. En del invandrare i Sverige, t.ex. personer med chilensk och turkisk bakgrund,
är representerade i landet av två eller rent av tre generationer. Detta innebär att många vuxna
personer med chilensk och turkisk bakgrund idag är barn till den första generationen av
invandrare med chilensk och turkisk bakgrund som kom till Sverige under 1960- och 1970-talen.
De flesta personer med iransk bakgrund i Sverige tillhör fortfarande den första generationen
invandrare eftersom det fortfarande är för tidigt för att vuxna barn till iranska invandrare skulle
utgöra någon större grupp andra generationens invandrare.
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inom gruppen finns det stora skillnader i ”ras”, språk och klassbakgrund (Svanberg
& Runblom 1990, Kuusela 1991, Andersson 1992).
Den iranska gruppen kom i huvudsak som flyktingar under framförallt senare
hälften av 1980- och i början av 1990-talet och bestod av många olika etniska och
religiösa grupper. Huvudsakligen kom de från medelklassfamiljer i storstäder och
de var relativt högutbildade. De flydde undan kriget och svåra sociala och politiska
omständigheter i hemlandet. Vid deras ankomst rådde högkonjunktur i Sverige,
ända fram till 1992 då lågkonjunkturen slog till. Trots detta började många med
enkla arbeten i Sverige. Flera fortsatte att studera medan ett stort antal ägnade sig
åt affärsverksamhet (Svanberg & Runblom 1990, Kuusela 1991, Kaladjahi 1993).
Många iranska kvinnor satsade på universitetsstudier i Sverige (Bock & Chobot
1992). Iranierna är en av de grupper som drabbades hårt av lågkonjunkturen och
arbetslösheten under hela 1990-talet (SIV & SCB 1994, 1995, SIV 1996 & 1997).
Iranska kvinnor och män drabbades också, enligt etnologen Liljequist (1996), av
en våg av negativa fördomar och stereotypier i Sverige under 1990-talet i samband
med publiceringen av boken Inte utan min dotter. Iranska kvinnor, enligt Liljequist,
har dock i högre utsträckning än männen arbetat för att ta bort den negativa bilden.
Trots den korta vistelsetiden i Sverige och den stängda arbetsmarknaden för många
iranier och speciellt för kvinnorna har en del iranska kvinnor hunnit göra karriär i
arbetslivet och få ledande positioner. 3
De tre grupperna av invandrade kvinnor som ingår i studien skiljer sig sålunda åt i
en del viktiga avseenden både när det gäller den socioekonomiska och sociokulturella
bakgrunden och den ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga situation som rådde när
de kom till Sverige. Dessa faktorer kan på olika sätt inverka på integrationsprocessen.
I Sverige bemöts dessutom de tre ovan nämnda grupperna, liksom övriga invandrare
från Asien, Latinamerika och Afrika, på ett annat sätt än invandrare från västvärlden,
bl.a. i form av fördomar, vilket kan yttra sig i svårigheter att få arbete.
För många invandrade kvinnor innebär migration generellt sett ökade möjligheter
för personlig självständighet och utveckling (Kofman m.fl. 2000, kap 8, Ålund 1986,
Knocke 1986). Detta tycks åtminstone gälla iranska kvinnor i Sverige och USA som
genomgått en positiv utveckling oavsett skillnad i sociokulturell bakgrund och i
personlig förmåga (Enander 2001, Mahdi 2001). Kvinnor från Iran kommer från
ett land där de är systematiskt förtryckta och kan stenas till döds om de sätter sig
emot rådande regler (Sahebjam 1994). I Sverige möter framförallt medelklasskvinnor
från Iran ett individinriktat samhälle som enligt Ahmadi & Ahmadi (1995) ger dem
möjlighet att röra sig uppåt i samhället, vilket ibland leder till att de frigör sig från sina
makar. Trots att Sverige har den högsta skilsmässofrekvensen i världen, är skilsmässor
ändå betydligt vanligare bland en del invandrade grupper än bland infödda svenskar
3
Se bl.a. Dagens industri (2001) om iranskan som är VD för Ericsson Technology Licencing AB i
Lund med 110 anställda, och hemsidan på Institutionen för datavetenskap/Linköpings universitet
http://www.ida.liu.se om två iranska kvinnliga professorer med ledande positioner på institutionen
med drygt 220 anställda, den ena prefekt, den andra ansvarig på internationalisering. Ett annat
exempel är iranskan Minoo Akhtarzand som är VD på Vattenfall Sveanät i Stockholm, se http:
//www.vattenfall.se.
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(Socialstyrelsen 1999:9, s. 19). Skilsmässofrekvensen bland iranier i Sverige är fyra
gånger så hög som bland svenskar och det är oftast kvinnan som tar initiativet (imh
Resurs 2001). Denna frekvens är ännu högre bland chilenare om hänsyn tas till
andelen ensamstående mödrar som en direkt effekt av skilsmässan (Socialstyrelsen
1999:9, s.161-165). Det finns en senare studie som tyder på att skilsmässan beror på
kvinnornas frigörelseprocesser (Darvish Pour 2003), men man bör ta i beaktande
att migrationsituationen i sig kan vara påfrestande för parförhållandet och påverka
beslutet om skilsmässan.
Ytterligare en intressant och viktig aspekt är den hierarkiska könsstrukturen
i respektive grupps hemland samt skillnaderna mellan den hierarkiska och
könssegregerade arbetsmarknaden i hemlandet och den i Sverige. Tidigare forskning
i Sverige och USA har visat att olika könsstrukturer i hemlandet (både inom familjen
och på arbetsmarknaden), parallellt med etnisk och könsmässig segregation på
arbetsmarknaden, har olika inverkan på invandrade kvinnors integration. 4 Det
betyder, med andra ord, att en mer eller mindre jämställd könsstruktur i familjen
och i samhället, uppväxtmiljö i landsbygd, småstad eller storstad, utbildning, grad
av förvärvsarbete och socialt och politiskt medvetande spelar roll för kvinnornas
integration. 5

Den rumsliga/geografiska kontexten
I geografisk forskning kan rumsliga relationer bl.a. sättas in i ett könssammanhang
och studeras utifrån ett könsperspektiv. När det gäller kvinnor kan man tala om
geografisk kvinnoforskning eller feministisk geografi. Den engelska geografen
Doreen Massey (1994) har t.ex. studerat sambandet mellan rum, plats och kön i en
komparativ studie, särskilt bl.a. för att undersöka kvinnornas situation i den moderna
kapitalistiska världen och på arbetsmarknaden. I detta syfte studerade hon kvinnors
arbetssituation på fyra olika arbetsplatser med olika typer av produktion; en kolgruva,
en industrifabrik, ett jordbruk och slutligen en oreglerad arbetsplats med dåliga
arbetsvillkor, s.k. ”Sweated labour”, i London.
I sin avhandling Industriomvandling och könsstruktur har den svenska geografen
Gunnel Forsberg (1989) studerat uppsagda kvinnors situation på fyra lokala
arbetsmarknader i Sverige efter en strukturomvandling i livsmedelsbranschen. I
avhandlingen tar hon hänsyn till könsstrukturen och skillnaden mellan mäns
och kvinnors förankring på arbetsmarknaden och arbetsmarknadsbeteenden.
Kulturgeografen Lena Gonäs (1989 & 1991) har studerat industriarbetande män och
kvinnor i nedlagda företag i Oskarshamn samt hur industriomvandling i välfärdsstaten
påverkar de anställdas möjligheter och hur den könsvisa arbetsdelningen på företaget
har betydelse för individens omställning. Susanne Johansson (2000) har i sin
avhandling Genusstrukturer och lokala välfärdsmodeller studerat hur fyra kommuner

4
Jfr Knocke (1986) om fyra olika grupper av invandrade kvinnor i Sverige och Dallalfar (1989 s. 3)
om olika forskningsresultat om fem olika grupper av invandrade kvinnor i amerikanska storstäder.
5
Aa.
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möter omvandlingen av den offentliga sektorn och hur kvinnors jobb påverkas av
denna omvandling. En annan geograf, Katarina Schough (2001), har i sin avhandling
Försörjningens geografier och paradoxala rum studerat rumsliga aspekter av kvinnors
försörjning, hur rum skapar villkor för kvinnors försörjning och hur kvinnor skapar
rum för förändring och utveckling för försörjning. Hon talar med andra ord om ett
dubbelsidigt förhållande; rummet medverkar i skapandet av socialt kön och kön i sin
tur skapar rum. Slutligen har kulturgeografen Katarina Pettersson (2002) studerat
diskursen om Gnosjö, företagsandan och osynliggörandet av kvinnoföretagare i ett
könsperspektiv.
I början av avhandlingsarbetet hade jag planer på att studera invandrade kvinnors
företagande i Norrköping och i Stockholm. Anledningen var att jag var verksam
inom Arbetslivsinstitutets regionala forskningsprojekt i Östergötland och det borde
därför finnas en direkt koppling till den regionen i min doktorsavhandling. En
ansats som bedömdes vara värd att pröva var att studera vilka förutsättningar för
egenföretagande invandrade kvinnor erbjuds i två olika regioner, storstadsregionen
Stockholm och den medelstora kommunen Norrköping.
Redan på ett tidigt stadium av avhandlingsarbetet uppstod ett allvarligt
metodproblem och det gällde jämförbarheten mellan Stockholm och Norrköping
när det gäller invandrade kvinnors företagande. Den absoluta majoriteten
av invandrarföretag, liksom majoriteten av invandrare, är koncentrerade till
storstadsregionerna, i Sverige såväl som i andra länder (Bevelander m.fl. 1997, Najib
1991). För att ta reda på om det fanns några kvinnoföretagare i Norrköping att intervjua
kontaktade jag olika berörda personer och organisationer (Nyföretagarcentrum, IFS,
Arbetsförmedlingen och Näringslivskontoret) i Norrköping. Det enda registret som
fanns, hos IFS (Internationella företagarföreningen i Sverige), innehöll uppgifter
om fem kvinnoföretagare från Bosnien och Iran. I stället blev jag hänvisad till
Patent- och Registreringsverket (PRV) i Sundsvall samt olika invandrarföreningar
i Norrköping. Personalen på PRV upplyste om att det i deras register inte fanns
några uppgifter om ursprunglig nationalitet. Kontakterna med de största kvinnliga
invandrarföreningarna i Norrköping (iranska, serbiska, bosniska, chilenska,
latinamerikanska och turkiska) gav inte heller några resultat. Alla menade att det
inte fanns så många kvinnliga invandrarföretagare i Norrköping, i själva verket bara
några få kvinnor från Bosnien och Iran.
Detta var huvudanledningen till att den tilltänkta komparativa undersökningen
mellan de två regionerna inte genomfördes. I stället fokuserades på
Stockholmsregionen. I och med avhandlingens kulturgeografiska ämne kommer
de invandrade kvinnoföretagarna att i någon mån representera olika delar av
Storstadsregionen såväl Stockholms kommun som dess grannkommuner, förorter
och den centrala staden, invandrartäta och invandrarglesa områden.
Stockholmsregionens betydelse för invandrade kvinnoföretagare
Stockholmsregionen har generellt, av olika skäl, stor rumslig betydelse för
egenföretagande, invandrarföretagande och invandrade kvinnors företagande.
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Befolkningsmässigt är den landets största region vilken också omfattar den största
invandrarbefolkningen i landet. Den inkluderar dessutom huvudstaden med många
departement, statliga verk och myndigheter, banker och finansiella institutioner,
universitet och högskolor, strategiska industrier som t.ex. Telekommunikation och IT,
och många internationella företag med sina kontor och fi lialer. Stockholmsregionen
är med andra ord landets rikaste och största arbetsmarknad men också landets
största marknad för företagande. Många små och medelstora kommuner är
dessutom så pass inkorporerade med Stockholm att det är svårt att dra några
geografiska gränslinjer mellan kommunerna. Detta innebär att kommunerna ligger
på korta pendlingsavstånd från varandra vilket möjliggör att man bor i den ena
kommunen men arbetar i den andra. Alla dessa fördelar ger regionen en särplats
när det gäller affärsklimatet generellt och möjligheter till startandet av småföretag
med serviceinriktade verksamheter. Det är denna typ av verksamheter som många
invandrade män och kvinnor arbetar med. NUTEKs (2001) kartläggning av alla
företag i landet visar att ca 40 % av alla invandrarföretag och nära 30 % av alla företag
ägda av infödda företagare finns i Stockholms län.
Stockholmsregionen är också en växande storstadsekonomi som erbjuder
invandrade människor mångfacetterade möjligheter att starta eget. En alltmer
globaliserad värld återspeglas i den globala Stockholm, i den nya ekonomin
och de serviceinriktade s.k. multikulti verksamheterna. På den postindustriella
arbetsmarknaden i Storstockholm, menar Ålund (2002), finns det möjligheter för
både högt kvalificerade arbeten såväl som lågtbetalda serviceinriktade företag som
t.ex. typiska invandrarföretag. Dessa företag speglar den globaliserade världens olika
ljus och skuggsidor; arbetsmarknadens internationalisering, arbetets etniska delning,
medborgarskapets differentiering och livsvillkorens polarisering i spåren av dessa
processer. Den multietniska storstaden ger upphov till en ny geografi av ”centralitet”
och ”marginalitet”. I dessa processer ger de oftast lågavlönade men välutbildade
invandrarföretagarna, olika slags service till majoritetsbefolkningen. Framför allt
ger de service till professionella elitgrupper som har makt och inflyttande, men också
till ständigt flygande uppdragstagare, företagsledare, experter och anställda inom
internationella företag verksamma i eller på besök i Stockholm (aa).
Många invandrade kvinnor söker sina möjligheter i denna region genom att starta
egna företag här. Kön, etnicitet (invandrarskap) och klass (företagande) samverkar i
regionen för att skapa meningsfull försörjning, en yrkesidentitet och på sikt, bättre
integration i arbetslivet och i samhället i stort för många invandrade kvinnor. Här
finns det ett stort befolkningsunderlag av både invandrade människor och infödda
svenskar som behövs för att hitta fasta kundkretsar till företaget. Dessutom finns
det, jämfört med små orter, möjligheter till breddare nätverk. Stockholmsregionen
erbjuder också kvinnorna en flexibel marknad för företagande. Det finns både
möjligheter för dem att enbart erbjuda speciella etniska tjänster och varor och eller
starta företag som är inriktat på den infödda befolkningen och deras önskemål eller
en kombination av de båda. Regionen ger också kvinnorna möjligheter att överskrida
de konventionella könsgränserna i företagandet. Här kan de både verka inom de så
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kallade ”kvinnobranscherna” som inom de ”manliga branscherna”. Många kaféer,
frisörsalonger, exotiska restauranger och fastfood, hudvårdsalonger, sida vid sida
med resebyråer, revisionsbyråer, städfirmor, tandläkarpraktik, psykologmottagning,
mm drivs av invandrade kvinnor runt om i regionen. En närmare titt på den iranska
gula tidningen visar hur kvinnor med rötter i Iran är verksamma i olika typer av
företagandet i regionen och detta gäller även många kvinnor från andra länder.

Disposition, arbetets uppläggning och val av material
Avhandlingen disponeras på följande sätt. Förutom detta kapitel består avhandlingen
av ytterligare tio kapitel. I detta inledande kapitel presenteras avhandlingens
utgångspunkter; bakgrund och problemområde, syfte och val av metod,
frågeställningar, val av de tre grupperna av invandrade kvinnor, den rumsliga/
geografiska kontexten samt disposition, arbetets uppläggning och val av material.
Kapitel två består av definitioner av centrala begrepp i avhandlingen samt en
del teoretiska diskussioner kring deras olika innebörder. Begrepp som definieras
i kapitlet är bl.a. kön, invandrare/invandrade, integration, etniskt företagande/
invandrarföretagande, småföretag/levebrödsföretag, kvinnoföretagande/kvinnors företag/
kvinnligt företagande, invandrade kvinnors företag/kvinnligt invandrarföretagande.
Eftersom integration i arbetslivet är ett centralt tema i avhandlingen, innehåller
kapitlet även en teoretisk definition av, och en diskussion kring integration i svensk
och utländsk forskning.
Kapitel tre innehåller en fördjupad diskussion av integrationdiskursen. Kapitel fyra
tar upp teorier om invandrarföretagande, kvinnors företagande och invandrade
kvinnors företagande. Kapitel fem består av en teoretisk diskussion om, och
genomgång av, samband mellan etnicitet, kön, klass och underordning i invandrade
kvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden. Kapitel sex innehåller en
diskussion av metod och källkritik samt en kort presentation av iranier, turkar och
chilenare i Sverige, såväl i form av text som statistiska tabeller. Kapitlet behandlar
mina parallella roller som forskare, man, invandrare, svensk-iranier och observatör
och diskuterar val av metod och material, avgränsning av undersökningsområdet
samt urval och bortfall. Kapitel sju består av intervjuer med experter
experter. I kapitel åtta
presenteras resultat av de 16 intervjuerna. Kapitel nio består av en mer utförlig analys
av intervjuundersökningen. Kapitel 10 består av en sammanfattning av avhandlingen,
slutord och förslag på vidare studier. Slutligen är kapitel 11 en sammanfattning av
avhandlingen på engelska.
Avhandlingens empiriska undersökning består av:
1. Materialinsamling som utgörs av bearbetningar av statistiskt material och tidigare
empiriska studier av de tre grupperna. Avsikten med denna materialinsamling är
framförallt att få en allmän inblick i levnadsförhållandena i Sverige för de tre invandrade
grupper i vilka de undersökta kvinnorna ingår. Den omfattar en genomgång av
tidsperioden och motivet för deras invandring till Sverige, deras utbildningsbakgrund,
deras situation på arbetsmarknaden och graden av företagande hos dem.
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2. Intervjuer med experter på arbetsmarknadsfrågor för invandrade kvinnor. Dessa
kallas för enkelhets skull expertintervjuer.
3. Respondentintervjuer med 16 invandrade kvinnoföretagare med iransk, turkisk och
chilensk bakgrund. Förutom gemensamt nationellt ursprung och att de hade invandrat
till Sverige fanns det inget av betydelse som var gemensamt för dessa kvinnor. Det innebär
att undersökningen bygger på intervjuer med 16 individer ur dessa nationsgrupper. Att
dra långtgående slutsatser som gäller för grupperna i sin helhet är därför inte möjligt.
I valet mellan att göra intervjuer genom personlig kontakt eller telefon-intervjuer eller
att skicka enkäter valdes individuella intervjuer med både experter och respondenter.
Syftet med intervjuerna var främst att få kunskap om dessa tre grupper av invandrade
kvinnors situation på arbetsmarknaden och vilka omständigheter som gör att de väljer
att starta egna företag (för en vidare diskussion se metodkapitlet, kapitel sex).
Litteraturstudier har gjorts med fokus på tre övergripande problem-komplex:
•
Egenföretagande för personer med invandrarbakgrund i Sverige och i andra
västländer.
•
Egenföretagande som en meningsfull sysselsättningskälla i arbetslivet för
kvinnor i Sverige.
•
Egenföretagande som ett sätt att åstadkomma integration i arbetslivet för
invandrade kvinnor i Sverige och i andra västländer.
Litteraturstudierna är ämnade att bana väg för ökad kunskap och syftar till
att se vad tidigare forskning har kommit fram till när det gäller egenföretagande
bland såväl invandrare som kvinnor i allmänhet och speciellt bland kvinnor
med invandrarbakgrund. Särskild vikt har dock lagts vid svenska förhållanden.
I detta avseende har valet av litteratur om kvinnors företagande respektive
invandrarföretagande i Sverige varit centralt. Olika teoretiska ansatser avseende de
ovannämnda problemkomplexen har också granskats. Avhandlingens teoretiska
byggstenar åskådliggörs i figuren nedan.
Figur 1.1 Avhandlingens teoretiska byggstenar.

Figur 1.1 Avhandlingens teoretiska byggstenar.
Invandrarskap

Kön/Genus

Invandrade
kvinnors
företagande

Integration i
arbetslivet

Figur 3.1 Integrationens fyra axlar.
Likgiltighet

Egenföretagande

26

Avhandlingens huvudteman och teoretiska byggstenar, förutom motiv och
drivkraft, är integration i arbetslivet, kvinnors företagande, invandrarföretagande
och invandrade kvinnors företagande. De teoretiska kapitlen i avhandlingen beaktar
sambandet mellan att vara invandrare, kvinna och egenföretagare. Frågor som är
intressanta att studera är bl.a: Hur är det att samtidigt vara kvinna, invandrare, och
företagare? Och, under förutsättning att invandrade kvinnor lyckas i sitt företagande,
hur kan detta i vidare mening leda till deras integration i arbetslivet?

K APITEL 2
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CENTRALA BEGREPP

I detta kapitel definieras viktiga begrepp som ofta återkommer i avhandlingen. Dessa
begrepp är teoretiska redskap och en klar definition hjälper läsaren att bättre förstå
olika teoretiska ansatser och antaganden, men också tidigare empirisk forskning.

Kön
Begreppet kön har idag två olika innebörder i forskningssammanhang; den
biologiska och den sociala. Man talar därför om det biologiska respektive det sociala
könet. Det biologiska könet avser det som vi ser i kroppen och den fysiska formen;
man och kvinna, kvinnligt och manligt, hon och han, etc. Det handlar om tydliga
biologiska egenskaper som kännetecknar en individs biologiska identitet. Här talar
man om kön som en biologisk konstruktion för att betona den biologiska särarten
(Hirdman 1988).
Kön, eller genus (eng. gender), som social konstruktion är mer komplicerat att
förklara. Här talar man enbart om kön som ett socialt fenomen. Med detta menas att
kön är en socialt skapad uppdelning av alla mänskliga varelser i två skilda kategorier,
en uppdelning som grundas på de sexuella och reproduktiva relationerna (Gothlin
1999). Detta ger, enligt kvinnoforskare, upphov till en mängd föreställningar om vad
som är manligt och kvinnligt långt utöver vad biologin förklarar (se vidare kapitel 5
för en mer utförlig diskussion).
Invandrare/Invandrade
”En invandrare är en person som flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där
en längre tid eller permanent. Att invandra är att komma och bosätta sig i annat land
än i hemlandet. I Sverige har man ansetts vara invandrare efter att ha varit folkbokförd
i landet som regel i minst ett år.” (Socialstyrelsen 1999:6 s. 98)
Feltolkningar kan uppstå när ett teoretiskt begrepp som ”invandrare” relateras till
sina motsvarigheter i verkligheten. Ibland används begreppen invandrare och flykting
i en och samma diskussion vilket kan skapa förvirring (se Andersson 1992). En person
som lämnar sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och krig och söker skydd
i ett annat land är en flykting (Socialstyrelsen 1999:6 s. 101-102). När han/hon enligt
regeln ovan har varit folkbokförd och bosatt i landet i ett år är han/hon inte längre
flykting utan invandrare, trots att skälen till invandringen skiljer sig mellan honom/
henne och andra invandrare. Begreppet omfattar alltså två olika kategorier; både de
som har flyttat till Sverige av eget val och de som har gjort det på grund av tvång.
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Begreppen utländsk medborgare och person med utländsk anknytning används
också ofta i invandrarsammanhang. Med utländsk medborgare avses en person
som behåller sitt gamla medborgarskap trots att han/hon är bosatt och folkbokförd
i Sverige. Samma person blir en person med utländsk anknytning då han/hon byter
sitt gamla medborgarskap mot ett svenskt och därmed får ett svenskt pass.
I ett svenskt perspektiv kan begreppet invandrare i statistisk mening även gälla
personer som är svenska medborgare men har rötter i andra länder, eller de som är
födda utomlands av etniskt svenska föräldrar. Här innefattas alltså dels personer som
är födda och uppväxta i utlandet, de som har fötts i Sverige med minst en invandrad
förälder, och personer som har fötts i utlandet av svenska föräldrar. I statistiken
återfinns de under rubrikerna ”födda i Sverige med minst en förälder född i utlandet”
respektive ”utrikes födda”. Begreppet invandrare kan därför omfatta såväl svenska
medborgare som kom hit på 1960-talet, t.ex. arbetskraftsinvandrare från Italien,
Grekland och Turkiet och deras barn födda i eller utanför Sverige, som 1970- och
1980-talens flyktingar från Chile, Iran, Irak samt deras barn födda i eller utanför
Sverige, och slutligen etniska svenskar. När det gäller den sistnämnda kategorin kan
även Sven Svensson som är barn till Kerstin och Gunnar Svensson, född i Guatemala,
i statistiken räknas som invandrare.
Begreppet invandrare började användas i officiella sammanhang i Sverige först
i slutet av 1960-talet då myndigheterna ville gå från benämningen ”importerad
utländsk arbetskraft” (Knocke 1996). Ibland, oftast i vardagsspråket, blir också
termen ”etniska grupper” synonym till invandrare. Genom att använda denna term
poängteras den kulturella-etniska mångfalden i dagens Sverige.
Sociologen och arbetslivsforskaren Knocke började i mitten på 1980-talet att
ifrågasätta användningen av begreppen invandrare respektive invandrarkvinnor
och sedan dess har hon flitigt använt begreppet invandrade i sina forskningsarbeten.
Hennes argument utgick ifrån det faktum att begreppet ”invandrarkvinnor” var ett
omfattande samlingsbegrepp där kvinnor med skiftande nationell och etnisk bakgrund
skulle rymmas. Begreppet skulle alltså framhäva deras specifi ka status i mottagarlandet
Sverige. Dessutom skulle begreppet ”invandrare” inte heller innefatta själva
migrationsprocessen; flyttningen från ett land till annat. Inom begreppet ”invandrade
kvinnor” skulle kvinnor av s.k. första generationens invandrare rymmas; de som var
födda och uppvuxna i ett annat land än Sverige (Knocke 1986 s. 13). Dessutom anser
hon att begreppet ”invandrare” gör människor såväl könlösa som historielösa; de är
varken kvinnor eller män (Knocke 1991 s. 8). I denna avhandling kommer därför så
långt möjligt användas Knockes benämning ”invandrade kvinnor”.

Integration
Begreppet integration, liksom begreppen assimilation och segregation, har flera
dimensioner: den boendemässiga, sociala, kulturella, ekonomiska och även
den politiska dimensionen. Integration är ett motsatsbegrepp till de två senare
begreppen som ofta används i diskussioner om invandrarfrågor. Segregation innebär
ursprungligen att hålla olika raser eller folkgrupper skilda från varandra (Bonniers
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svenska ordbok 1980, Bonniers stora lexikon 1988). Begreppet används i betydelsen
att invandrare är avskilda och isolerade kulturellt, socialt, politiskt och ekonomiskt
från resten av samhället, antingen av fritt val eller mot sin vilja. Boendesegregation
innebär t.ex. att befolkningssammansättningen skiljer sig mellan olika områden
i en region och att den sociala differentieringen som segregationen manifesterar
visar sig i form av skilda bostadsområden med olika status eller värde, beroende
på vilka samhällsgrupper som bor i respektive område (Molina 1997, Andersson
& Molina 1995). Segregation på arbetsmarknaden däremot innebär att dels olika
etniska eller nationsgrupper befinner sig på olika delar av arbetsmarknaden, dels
arbetsförhållanden och karriärmöjligheter skiljer sig starkt mellan olika grupper. Ett
konkret exempel på sådan segregation är svenskars och västerländska invandrares
överpresntation i höginkomstyrken, goda arbetsplatser och arbetsuppgifter samt
expansiva företag, och å andra sidan övriga invandrade gruppers överrepresentation
i lågbetalda yrken, dåliga arbetsplatser och arbetsuppgifter och koncentration till
småföretag (Ekberg 1991, de los Reyes 2002, Najib 1999ac).
Assimilation däremot innebär ”förändring till större likhet med omgivningen”
(Bonniers svenska ordbok 1988). Assimilation i kultursammanhang (kulturell
assimilering) innebär i princip fullständig anpassning till majoritetsbefolkningens
sätt att tänka och handla. Detta betyder att invandrare beteendemässigt avlägsnar
sig från sina gamla vanor och sin gamla livsstil, antingen frivilligt eller tvångsmässigt.
Vare sig kulturell assimilation sker frivilligt eller tvångsmässigt, skapar den svåra
identitetskriser hos invandrare (Kuusela 1993). Strukturell assimilering innebär
likartade levnadsvillkor för invandrare som för befolkningen i övrigt, dvs. likartade
ekonomiska förutsättningar och försörjningsformer och likartad politisk makt
(Gordon 1975, Andersson m.fl. 1992). Ytterligare två viktiga begrepp i sammanhanget
är ackulturation och socialisation. Det första innebär en process genom vilken
invandrare lär sig det nya samhällets norm- och värdesystem och tar över kulturella
beteendemönster. Det andra betyder förmedling och inlärning av kulturella och
sociala färdigheter, något som pågår hela livet (Diaz 1996).
Integration, till skillnad från assimilation och segregation, är en mellanväg och
innebär försök att skapa gemenskap och sammanhållning. Det innebär att olika
grupper som är avskilda i samhället kommer in i samhället och blir en del av dess
helhet utan att nödvändigtvis bli totalt anpassade, dvs. kulturellt assimilerade.
”I studiet av internationell migration och etniska relationer används integration
särskilt för att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade
etniska grupper, slussas in och blir delaktiga av det nya samhället de flyttat till. Detta
gäller deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv”.
(Nationalencyklopedin)
Integration kan också vara svar på en social oordning i samhället:
”Hur som helst, integration är det svenska svaret på frågan hur undvika armod,
konflikter och elände: en jämn och rättvis fördelning av välfärden ska möjliggöra en
personlig utveckling efter bästa förmåga för alla medborgare jämte gemenskap och
sammanhållning i samhället i stort.” (Olsson Hort 1992 s. 60).
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Invandrarnas integration beskrivs som en process genom vilken invandrare blir
delaktiga i det nya samhället samtidigt som deras individuella identitet och kulturella
särart kan uppvisa en viss kontinuitet i förhållande till ursprunget (Johnston m.fl.
1986). Den kulturella innebörden av integration, i motsats till assimilation och
segregation, är med andra ord att samtidigt som invandrare kommer in i samhället
och blir delaktiga i det, kan de också behålla sina egna kulturella identiteter. På detta
sätt blir de aktivt tvåkulturella och får en känsla av tillhörighet vad gäller både
majoritetsbefolkningen och den egna gruppen. Medan USA och Frankrike tillhör de
länder som driver assimilationspolitik som strategi för invandrarnas anpassning till
det nya landet, tillhör Sverige och Kanada de länder som driver integrationspolitik
och företräder multikulturella samhällen (Molina 1997). (för en mer utförlig
diskussion se kapitel 3).

Etniskt företagande/Invandrarföretagande
Med etniskt företagande menas företag som ägs, förvaltas och drivs av personer med
invandrarbakgrund och också oftast sköts av personal med samma etniska bakgrund.
Dessutom används ofta termerna etniskt företagande, invandrarföretagande eller
invandrarföretag som synonymer till varandra. Light och Bonacich (1988 s. 18)
förklarar dock skillnaden mellan etniskt företagande och invandrarföretagande på
följande sätt:
”Immigrant entrepreneurship means self-employment within the immigrant group at a
rate much in excess of the general rate. Ethnic entrepreneurship denotes ethnic minority
specialization in self-employment without, however, imposing the requirement of foreignborn origin. Thus, immigrant entrepreneurship turns into ethnic entrepreneurship when a
second, native-born generation continues the self-employment of the parental generation.
Obviously, immigrant and ethnic entrepreneurship often accompany one another but for
precision’s sake, one should separate the two.”
Enligt Najib (1999c) kan invandrarföretagande samtidigt vara etniskt företagande,
och etniskt företagande kan vara en del av invandrarföretagande men behöver inte
nödvändigtvis vara det. Invandrarföretagande är generellt ett sätt för invandrare
att försörja sig och etniskt företagande utgör en gren av invandrarföretagandet.
Etniskt företagande bygger på tre huvudkriterier: grundarnas etniska bakgrund,
resursmobilisering på etnisk basis samt företagens nischmarknader. En typ av
företagande kan också definieras som invandrarföretagande utan att invandrare är
överrepresenterade inom den sektorn (aa). Andra närliggande begrepp som framförallt
definierats av amerikanska forskare är etnisk ekonomi, etnisk enklavekonomi och
etniskt entreprenörskap (Light m.fl. 1997, Waldinger m.fl. 1990). (se nästa avsnitt).
Begreppen invandrarföretag och invandrarföretagande är enligt Najib (1999a) inte
så lätta att använda i Sverige eftersom själva termen invandrare omfattar personer
som är födda såväl utomlands som i Sverige och personer som är såväl svenska som
utländska medborgare. Han använder därför dessa begrepp som motsatsbegrepp till
övrigt företagande eller övriga företagare samt övriga företag, dvs. företag som ägs och
förvaltas av svenska företagare (aa).
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Etnisk enklavekonomi/Etnisk marknad
Ett typiskt exempel på enklavekonomi är de små kinesiska affärerna i China Town
i amerikanska storstäder. Begreppet etnisk enklavekonomi utvecklades först av
Alejandro Portes och definierades vidare av Light och Bonacich (1988 s. 11) på
följande sätt:
”As they conceived it, the ethnic enclave economy consists of a locational cluster of
business firms whose owners and employers are coethnics. These firms provide goods
and services to a coethnic clientele and are often supplied by businesses owned by
coethnics.”
Etnisk enklavekonomi är alltså ett kluster av affärsföretag lokaliserade i ett
specifi kt område, vilkas ägare och anställda har samma etniska/nationella bakgrund.
Företagen erbjuder tjänster och varor till klienter och kunder med samma etniska/
nationella bakgrund. Vidare menar Light och Bonacich att etnisk enklavekonomi
är ett mindre omfattande begrepp än etnisk ekonomi, eftersom den sistnämnda
omfattar tre typer av etniska företag som inte finns i enklavekonomin, nämligen
företag som står utanför huvudklustren, företag som anställer personer som inte har
samma etniska ursprung och slutligen företag som erbjuder tjänster och varor till
klienter och kunder som inte har samma etniska ursprung.
Uppkomsten av etniskt företagande förutsätter normalt (om också inte alltid) att
det finns en etnisk marknad inom den egna etniska gruppen i det bostadsområde
där en stor grupp av landsmän är koncentrerade. Detta innebär enligt Waldinger
m.fl. (1990, kap. 1 & 4) och Jones m.fl. (2000) att det i första hand måste finnas en
efterfrågan på de tjänster eller varor som erbjuds av företagaren. Företagarna etablerar
sig i typiska etniska nischer där de erbjuder varor och tjänster som har med den
egna etniska/nationella bakgrunden att göra, t.ex. kulturella produkter som tidningar,
tidskrifter, musikband och böcker samt kläder och smycken som är skyddade och
monopoliserade mot konkurrenter utanför det egna bostadsområdet (aa).
Middleman Minority/Minoritetsföretag
Ett annat begrepp som flitigt används i den internationella forskningen om
invandrarföretagande respektive etniskt företagande är middleman minority (sv.
minoritetsföretag). Detta är annan typ av invandrarföretag, förutom etniska
företag och etnisk enklavekonomi, som drivs av minoriteter i väst och övriga
världen. Begreppet användes och definierades första gången av sociologen Blalock
och utvecklades senare av sociologen Bonacich (1973). Exempel på typiska
minoritetsföretag, enligt Bonacich, är judarnas i Europa, kinesernas i Sydostasien,
indiernas i Sydafrika, persernas i Indien och armeniernas i Turkiet. I kontrast till
övriga etniska minoriteter som är underordnade i samhället, ockuperar ””middleman”
en mellanställning i samhället snarare än en lågstatusposition. De koncentrerar sig
till bestämda positioner och nischer i framförallt handel och affärsverksamhet.
De fungerar på något sätt som mellanhand mellan producent och konsument,
arbetsgivare och arbetstagare, ägare och arrendator, elit och massa. Först kommer
de till det nya landet som tillfälliga besökare (eng. sojourner) med syftet att tjäna
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snabba pengar för att återinvestera i hemlandet. Det är därför de väljer yrken som
inte binder de till övriga samhället på lång sikt, har en enkel levnadsstandard och
sparar i stället för att spendera.
En representant för ”Middleman” har enligt Bonacich (1973) flera kännetecken.
För det första menar Bonacich att de inte är involverade i det omgivande samhällets
statussträvanden och att de därför är fria att göra affärer eller ha att göra med vem
som helst. I motsats till eliterna känner de inte att de förlorar i status genom att ha
samröre med ”massorna”. För det andra möjliggör deras främlingskap att de kan vara
”objektiva” på marknadsplatsen; de har inga familjeband med resten av samhället, som
skulle kunna inkräkta på och förstöra deras verksamhet. För det tredje fungerar de
som buffert (stötdämpare) för eliter och tar emot stötarna från ”massan” genom att
direktförhandla med den senare.
Minoritetsföretag har dessutom stark solidaritet mellan sig, de förenas ofta med
varandra genom giftermål, har en frivillig boendesegregation, har egna skolor och
språkkurser för sina barn, behåller oftast sina traditioner, har en tendens att inte bli
involverade i politiken utom i det som angår deras egen grupp, är emot assimilation
och är primärt orienterade mot sitt gamla hemland.
Light och Bonacich (1988, s.12) hävdar att minoritetsföretag bör hamna under
rubriken etnisk ekonomi, eftersom det är etniska företag som vanligen anställer folk
från den egna etniska/nationella gruppen. Enligt dem erbjuder minoritetsföretagen
tjänster till andra etniska grupper än sin egen, vilka oftast är andra förtryckta etniska
grupper. (se vidare kapitel 4 i denna avhandling).

Etniska resurser/Etniskt nätverk
De två begreppen etniska resurser och etniskt nätverk blandas i många fall ihop eller
tolkas som synonymer, men det finns en skillnad mellan dem. Med etniskt nätverk
menas ett nätverk som består av personer eller institutioner inom den egna etniska/
nationella gruppen. Det kan bestå av släkt, vänner, bekanta och andra landsmän
samt olika institutioner, organisationer och föreningar inom den egna etniska/
nationella gruppen (Mobasher 1996, Najib 1994, Kloosterman m.fl. 1999). Enligt
Eriksen (1993) är ett etniskt nätverk en nivå av den tregradiga etniska tillhörigheten
(eng. incorporation) som består av etnisk kategori, etniskt nätverk, och slutligen
etnisk gemenskap (eng. ethnic community). Människor som tillhör en etnisk grupp
har regelbunden samverkan med varandra och skapar kontakter inte endast mellan
medlemmarna i den egna etniska eller nationella gruppen utan också med personer
utanför den egna gruppen. Dessutom fördelar de resurser bland gruppmedlemmarna
(aa). Det sistnämnda, etnisk gemenskap eller etniskt kluster, kan också betyda etniskt
distrikt eller invandrartätt område vars befolkningsunderlag (som kundkrets
och målgrupp) också är en överlevnadsfaktor för de typiska etniska företagen/
invandrarföretagen. Enligt Najib (1992, 1994) finns det två typer av etniska nätverk;
ett organiserat, formellt etniskt nätverk (det institutionella) och ett informellt
familjenätverk. Det etniska nätverket kan samtidigt utgöra etniska resurser. En
invandrartidning som gör reklam för ett invandrarföretag kan utgöra både nätverk
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och resurs, då den drar många potentiella kunder och klienter till verksamheten.
Med etniska resurser menas resurser och hjälpinsatser som kan erhållas via
kontakter med personer, organisationer och föreningar inom den egna etniska/
nationella gruppen (det etniska nätverket) som nämnts ovan. Enligt Min och
Jaret (1984) är etniska resurser, till skillnad från klassresurser, tillgängliga för alla
medlemmar i en etnisk grupp som kommer från samma land och som har samma
kulturella värderingar. Etniska resurser kan vara materiella, t.ex. finansiell hjälp,
eller icke-materiella som information, rådgivning och arbetsinsatser. Dessutom
kan kunder, medarbetare och anställda samt etniska organisationer och media
räknas som etniska resurser (se vidare Najib 1994). Dessa kan fungera som länkar
till övriga personer och organisationer inom den egna etniska/nationella gruppen.
Enligt Mobasher (1996) räknas utöver vänner, familjemedlemmar och släkt även
kompanjoner av eget etniskt och nationellt ursprung, etniska kunder, etniska medier
(etniska radioprogram och tidskrifter) som inslag i etniska nätverk och etniska
resurser. Etniska medier hjälper t.ex. företagare med reklamannonser som riktas till
den egna etniska/nationella gruppen som målgrupp.

Sociala nätverk
Utöver kontakter med personer eller institutioner inom den egna etniska/nationella
gruppen, behöver invandrarföretagare kontakter med majoritetssamhället för att
starta eget och etablera sig (Pripp 2001). De kontakter eller kontaktnät som utgör
företagarens sociala nätverk kan antingen vara informella/personliga eller formella/
institutionella. De förra kan bistå företagaren med icke-materiella hjälpinsatser och
resurser (rådgivning, information, uppmuntran, reklam för företaget, mm), medan
det andra, det formella nätverket, kan bistå med både icke-materiella och materiella
resurser (lån, bidrag, relevanta kurser, praktik, seminarier, mm.) som kan vara till
nytta både före och efter det att företagaren startar eget.
Det informella sociala nätverket kan t.ex. bestå av kontakter med en f.d.
arbetskamrat eller en person som är medlem i samma förening, eller helt enkelt en eller
flera kunder som skapar förbindelser mellan företagaren/företaget och nya potentiella
kunder och kanske banar väg för nya betydelsefulla kontakter med myndigheter
och organisationer. Det formella nätverket kan bestå av kontakter med statliga och
kommunala myndigheter samt privata och offentliga organisationer. I SOUs rapport
(1999:49, kap. 7) nämns en rad institutioner i Sverige som utgör invandrarföretagarens
eventuella sociala nätverk i Sverige och som kallas ”företagarens vänner”. Diskr
imineringsombudsmannen (DO), banker, Internationella Företagarföreningen i
Sverige (IFS), ALMI Företagspartner (ALMI), länsstyrelser, NUTEK, Patent- och
registreringsverket, Nyföretagarcentra, Skattemyndigheten och Handelskammaren
är några av de viktigaste formella nätverken.
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Klassresurser och humankapital
Med klassresurser menas resurser som har en koppling till en viss socioekonomisk
bakgrund och en viss klasstillhörighet. I forskningssammanhang räknas ickemateriella resurser såsom utbildning och arbetslivserfarenhet (yrkesliv och
yrkesposition) samt materiella resurser och ekonomiska förutsättningar (inkomster,
egendom, kapital, egna sparpengar) som klassresurser. Normalt ärvs de materiella
och individbaserade klassresurserna efter föräldrarnas socioekonomiska position
och klasstillhörighet. Klassresurserna definieras enligt Light (1985, s. 173) som
privat ägande av produktionsmedel och distribution, ekonomiska tillgångar och
investeringar i humankapital. Till skillnad från etniska resurser, som är tillgängliga
för varje etnisk medlem, är klassresurser enbart tillgängliga för ett segment av en
etnisk grupp. Det är det segment vars socioekonomiska position i samhället har gjort
det möjligt för dem att investera i humankapital eller som har ärvt materiella resurser
från sina föräldrar. Klassresurser kan därför, utöver yrkesskicklighet och färdigheter,
även omfatta erfarenheter och välstånd.
I olika forskningsrapporter (t.ex. Light & Bonacich 1988 s. 178) räknas humankapital
som en sorts klassresurs. Björklund m.fl. (1996 s. 121) definierar humankapital som
den samlade beteckningen på alla de kunskaper och färdigheter som en arbetstagare
tar med sig till arbetsplatsen. Detta skulle därmed grovt tolkat innebära allmän
kompetens och omfatta såväl formella kvalifi kationer, såsom utbildning och
arbetslivserfarenhet, som allmänna kunskaper såsom språkkunskaper och andra
färdigheter. Light och Bonacich (1988 s. 173) ger en liknande definition, nämligen
att humankapital är invandrarföretagarens investering i inlärning. Waldinger m.fl.
(1990) använder inte begreppet humankapital utan i stället andra begrepp såsom
skicklighet och färdighet (eng. skills), formell utbildning, erfarenhet av företagande,
uppväxt i industrialiserade urbana miljöer, etc., som synonymer till humankapital. 6
Flap m.fl. (2000) definierar humankapital som ett komplex av god utbildning,
arbetslivserfarenhet, ledarskapsförmåga och social kompetens.
Ett begrepp som kan ingå i definitionen om humankapital och som kommer att
användas i kapitel nio i avhandlingen är ”politiska resurser”. Med detta menas
intellektuell förmåga samt politisk och social medvetenhet som kvinnorna har utöver
sina materiella och icke-materiella klassresurser. En mer konkret definition kan vara
kunskap som samlats via politisk eller social aktivitet t.ex. via föreningsaktivitet och
medlemskap i politiska partier.7
Småföretag/Levebrödsföretag
Generellt sett finns det två olika typer av invandrarföretag; småföretag och
expansionsföretag. Småföretag är ett begrepp som numera ofta används i diskussioner
expansionsföretag
om invandrarföretagande i Sverige men definitionen av småföretag kan vara
6
Se i Waldinger m.fl. (1990) Subject Index s. 220 framför Human Capital och Immigrants som i
sin tur refererar till sidor 16, 32, 41-42, 65-66, 70, 80-81, 85, 125, 132, 168-170 och 194. På de här
sidorna räknar forskarna olika typer av humankapital.
7
Med detta menas dock inte att kvinnorna behöver ha varit aktiva politiker i höga positioner vare
sig i hemlandet eller i Sverige.
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annorlunda i andra västländer. I småföretagarlandet Australien är 97 % av alla
företag småföretag, dvs. företag som har upp till 50 anställda inklusive ägaren
(Agrawal & Chavan 1997). Enligt svensk standard kallas företag som har färre än
200 anställda små och medelstora företag (NUTEK 1996b). Mer än 94 % av landets
företag har färre än 10 anställda och drygt 62 % har inga anställda alls (aa). De
flesta invandrarföretag finns bland de allra minsta företagen, s.k. levebrödsföretag
eller enmansföretag, vilka passar personer med litet startkapital (Najib 1999c).
Forskning i andra länder visar liknande resultat (Light & Karageorgis 1997). Dessa
företag kräver litet kapital men stor arbetsinsats och förekommer inom krympande
konkurrensutsatta branscher där företagsledarens ambition eller möjlighet att växa
är liten. Företagens verksamheter är enkla och majoriteten av dem är koncentrerade
till några få näringar inom servicesektorn (Najib 1994, 1999c). En anledning till
invandrarföretagens koncentration till servicebranschen anses vara företagarnas
bristande kunskaper om andra branscher. Detta gör dem i många fall till imitatörer,
eftersom de grundar sitt branschval på vad andra företagare ur samma etniska grupp
tidigare har gjort, dock under förutsättning att dessa har lyckats (Rojas 1993, Metro
1998). En annan anledning är att svenska företagare har dragit sig tillbaka från dessa
branscher på grund av bristande lönsamhet (Brune 1996).
Den andra typen av invandrarföretag, expansionsföretag, är mer avancerade och
har oftast framtidsinriktade verksamheter. Jämfört med levebrödsföretag kräver
dessa företag både mer kapital och fler anställda men har också större möjligheter
till expansion (Najib 1999c).

Kvinnoföretagande/Kvinnors företag/Kvinnligt företagande
Holmquist och Sundin (2002) har som de första börjat använda benämningen
”företagerska” i stället för företagare, kvinnlig företagare, företagarkvinna eller
kvinnoföretagare. De menar att folk associerar till ordet ”företagare” som något
manligt.
Företagande, liksom förvärvsarbete på en ordinarie arbetsplats, t.ex. som anställd
på en bank, är ett sätt att arbeta, försörja sig och tjäna egna pengar. Kvinnoföretagande
är därför ett sätt för kvinnor att arbeta, försörja sig och tjäna egna pengar. I detta
avseende innebär kvinnoföretagande företag som ägs, förvaltas och drivs av
kvinnor, antingen ensamma eller tillsammans med kompanjoner (oftast makar).
Det gemensamma för kvinnoföretagare och invandrarföretagare är att de ganska
ofta har en passiv eller aktiv delägare i företaget som antingen är en familjemedlem
eller en medarbetare (Elmlund 1998). De har också det gemensamt att de ofta startar
företag med små lån och bidrag (Bel Habib 1999). Ibland definieras ett tredje begrepp i
sammanhanget, nämligen kvinnligt företagande. Detta begrepp används för att betona
just kvinnligheten och att det är en bestämd kategori för sig som skiljer sig från det
manliga företagandet (Holmquist 1995). Detta kan misstolkas som att företaget sköts
på ett specifi kt kvinnligt sätt eller att det finns ett kvinnligt drag i företagandet.
Därför använder jag i likhet med Näsman (2000) begreppen kvinnoföretagande,
kvinnoföretagare eller kvinnoföretag, eftersom det är kvinnor som är i fokus och
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inte kvinnligheten. Att företag ägs och drivs av kvinnor innebär inte nödvändigtvis
att verksamheten enbart är orienterad mot det egna könet som målgrupp (kund eller
klient) eller att det enbart är verksamhet inom s.k. kvinnobranscher. Under de senaste
åren har kvinnor börjat etablera företag inom tidigare mansdominerade branscher
och börjat söka nya nischer i stället för att verka inom de så kallade traditionella
kvinnobranscherna, såsom skönhets- och frisörsalonger (se NUTEKs webbsida 1999
samt NUTEK & SCB 2000). Samma sak gäller också, fast omvänt, för män. Senare
forskning i Sverige har visat att allt fler män startar eget inom kvinnodominerade
branscher, s.k. typiskt kvinnliga sektorer (Sundin 1997). Det finns dock inget som
talar för att könssegregationen inom småföretagandet skulle komma att upphöra på
kortare sikt.

Invandrade kvinnors företagande/Invandrade kvinnoföretagare
Invandrade kvinnors företagande är ett sätt för invandrade kvinnor att arbeta, försörja
sig och tjäna egna pengar. Antingen driver de företag ensamma eller tillsammans
med en kompanjon (oftast maken). 8 Som tidigare forskning visat kan kompanjonen
också vara en person (både man och kvinna) utanför familjen, men också utanför
den egna etniska/nationella gruppen (Leonard & Tibrewal 1993).
Holmquist och Sundin (2002) skiljer mellan företagare och entreprenör. De
menar att företagare är liktydigt med att vara den som driver ett företag medan
entreprenören är den som driver fram företaget. Med invandrade kvinnoföretagare
menas i denna avhandling invandrade kvinnor som är aktiva och självständiga
företagare men också företagsledare och företagsägare/delägare i ett företag, dvs.
entreprenörer enligt Holmquists och Sundins definition. Många invandrade
kvinnor fungerar som medhjälpare i typiska familjeföretag och deras arbetskraft
är en viktig resurs för företagets överlevnad. Däremot har de ingenting, åtminstone
inte formellt, att göra med företagets förvaltning, ägande och beslutsfattande.
Därför är det inte de här kvinnorna avhandlingen fokuserar på och de ingår inte i
definitionen. Fokus i avhandlingen riktas i första hand mot kvinnor som äger, driver,
förvaltar, sköter och utvecklar företag på egen hand. I andra hand riktas fokus mot
kvinnor som i egenskap av delägare, med en manlig eller kvinnlig kompanjon, både
deltar i företagets verksamhet och också fattar beslut om drift, framtida verksamhet,
etc. 9 Detta innebär, som nämnt, inte att invandrade kvinnors företag sköts på ett
kvinnligt sätt, är inriktade mot det egna könet, den egna etniska gruppen eller andra
invandrade grupper.

8
I min licentiatavhandling (Abbasian 2000) intervjuades sju iranska kvinnoföretagare som
antingen ensamma eller tillsammans med sina makar drev sina företag. Dessutom intervjuades
några manliga företagare, också av iransk bakgrund, som drev företag med sina fruar som
kompanjoner.
9
Det finns kvinnor av båda två grupperna i avhandlingen. (se kapitel åtta och nio).
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INTEGRATIONNÅGRA TEORETISKA ANSATSER
Figur 1.1 Avhandlingens teoretiska byggstenar.

Diskursen om integration är inte problemfri!
Integration är ett komplext begreppInvandrarskap
som omfattar olika innebörder och betydelser.
I Sverige har forskare från olika forskningsdiscipliner varit engagerade i denna
problematik. I invandrarsammanhang omfattar integration olika dimensioner
som har med ekonomi, kultur, sociala förhållanden, boende, politik att göra men
integration
är dessutom en mångfacetterad process som omfattar olika stadier.
Kön/Genus
Egenföretagande
Invandrade
I denna process är integrationen
fullständig då en invandrargrupp visar fullt
kvinnors
deltagande på olika områden i samhället
(Hertzberg 1999).
företagande
Enligt Lundberg och Hydén (1999) kan integration placeras på en glidande
skala längs fyra axlar med å ena sidan segregation och assimilation, å andra sidan
likgiltighet och diskriminering (se figuren nedan). Att uppnå integration är alltså
att hitta rätt balans i detta kraftfält som
ändpunkter.
För stark segregation innebär
Integration
i
marginalisering och utanförskap medan
för stark assimilation innebär förnekande
arbetslivet
av den egna kulturella särarten. För mycket diskriminering innebär förtryck och för
mycket likgiltighet är också det förödande för delaktigheten i samhället (aa).

Figur 3.1
3.1Integrationens
Integrationensfyra
fyraaxlar.
axlar.
Figur
Likgiltighet
(Indirekt diskriminering)

Segregation
(T.ex. apartheidsystem)

Integration

Diskriminering
(Direkt diskriminering)
Källa: Lundberg och Hydén 1999.

Assimilation
(T.ex.folkhemstanken)
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Det finns två huvudsakliga teoretiska sätt att förklara invandrarnas segregation eller
integration i olika samhällssfärer i västländer; ett strukturellt sätt vars förespråkare
kallas strukturalister respektive ett kulturellt sätt vars förespråkare kallas
kulturalister eller kulturreduktionister. Det kapitalistiska samhällets grundstruktur
är utgångspunkten för strukturalister, och begrepp som klasskamp, klasstruktur,
arbetsdelning, kapital, produktion, distribution, och konsumtion är centrala i deras
tänkande. Strukturalister intar ofta ett kritiskt förhållningssätt och de ser på integrat
ionsproblematiken som en fråga om tillgång till olika samhällsresurser. Många IMERforskare i Sverige och bl.a. kulturgeografer har haft en strukturalistisk utgångspunkt i
sina studier.10 Merparten av kulturgeograferna har studerat invandrarnas ekonomiska
integration eller boendeintegration och vissa har försökt att hitta eventuella samband
mellan invandrarnas ekonomiska situation (tillgång till arbete och inkomst) och
deras allmänna integration i det svenska samhället (Se bl.a. Andersson 1997, 1998ab,
1999, 2001, 2002, Borgegård 1995, Najib 1999abc, Andersson & Tesfahuney 1993,
Sandberg 1998). På senare år har flera kulturgeografer börjat använda ett kritiskt
postkolonialistiskt perspektiv i sin forskning i vilket internationella och ideologiska
aspekter såsom ”rasism”, och ”vardagsrasism” är aktuella (se bl.a Molina 1997,
Mattsson 2001ab, Tesfahuney 1998, 2001).
Kulturreduktionsternas utgångspunkt däremot är oftare att man vill studera
invandrare i egenskap av grupper eller individer. Förklaringar till invandrarnas
segregation eller integration och deras underordnade position i samhället begränsas
oftare till kulturella aspekter snarare än strukturella. Deras argument bygger på
antaganden om individernas vilja att bli integrerade eller inte. Kulturella skillnader
mellan invandrare och värdbefolkningen och arbetsgivarnas bristande kulturella
kunskap om invandrare är t.ex. faktorer som används för att förklara invandrarnas
segregation på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, inom politiken och i det
sociala livet. På detta sätt läggs större vikt vid individer, medan strukturella problem,
som t.ex. öppen diskriminering mot invandrare, är underbetonade i det perspektivet.
I Sverige finner man ofta detta tänkande hos sociologer (se bl.a. Diaz 1993 & 1996,
Hossini-Kaladjahi 1997). Diaz har i ett flertal forskningsarbeten studerat den
svenska invandrarpolitiken från 1975 och dess målsättning och även olika typer av
invandrarintegration i samhället (Diaz 1993, 1996, 1997).
Den svenska invandrarpolitiken från 1975 sammanfattades av en enig riksdag
i tre huvudprinciper: jämlikhet i form av likvärdiga villkor, valfrihet i form av
bevarande av kulturell mångfald, och samverkan som avser tolerans och politiskt
deltagande. Sedan publiceringen av Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande
1996 (SOU 1996:55) har dock staten börjat övergå från den gamla invandrarpolitiken
till en integrationspolitik. I Sveriges Riksdags proposition från 1997 (1997/98:16)
poängteras att det svenska samhället nu är mångkulturellt och mångetniskt. Därför
bör mångfalden tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och
genomförande på alla samhällsområden och nivåer. Målen för integrationspolitiken
10
IMER står för forskning om ”Internationell migration och etniska relationer” och omfattar
olika forskningsdiscipliner som t.ex. antropologi, kulturgeografi, etnologi, sociologi.
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ska vara lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och en
samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla
oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Integrationspolitikens
inriktning ska vara att ge stöd till individens egen försörjning och delaktighet i
samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och
mäns lika rättigheter och möjligheter, samt förebygga och motverka diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism (aa).

Gordons assimilationsteori
En klassiker inom integrationsforskningen (assimilationsforskning) är
den amerikanske sociologen Milton Gordon (1964). Han presenterar en
assimilationsmodell i vilken han identifierar sju faser, variabler eller subprocesser,
av assimilering för invandrare eller minoritetsgrupper enligt nedan.
•

•

•
•

•
•
•

Kulturell assimilation och beteendeassimilation i USA innebär att invandrares
kulturella mönster och beteendemönster ändrar sig kontinuerligt och närmar
sig majoritetssamhällets. På sikt förutsätter detta också ackulturation, dvs.
att invandrare överger sina gamla kulturella mönster.
Strukturell assimilation innebär att invandrarna i större utsträckning får
tillträde till majoritetssamhällets grupper, institutioner, föreningar, övriga
sociala nätverk, mm.
Äktenskapsassimilation innebär blandade äktenskap i stor skala mellan
invandrare och personer i majoritetsbefolkningen.
Identitetsassimilation innebär att invandrare utvecklar en känsla
av tillhörighet till det nya samhället och identifierar sig med
majoritetsbefolkningen.
Attitydaccepterande assimilation innebär att invandrare upplever frånvaro
av fördomar från majoritetsbefolkningen.
Beteendeaccepterande assimilation innebär att invandrare upplever frånvaro
av diskriminering från majoritetsbefolkningen.
”Civic” assimilation innebär frånvaro av makt- och värderingskonflikter
mellan majoriteten och minoriteten.

Fullständig assimilation i samhället betyder att invandrare genomgår alla dessa
faser. En kritik som kan riktas mot Gordons assimilationsmodell är att det är
den kulturella assimileringen och en relativt etnocentrisk syn på invandrare som
är dominerande i modellen. En annan kritik är att den förutsedda homogena
europeiska vita-amerikanska kulturen utgör normen i den modell som invandrare
ska rätta sig efter medan de ackulturiseras. Modellen saknar dessutom en strukturell
socioekonomisk och politisk dimension och säger ingenting om invandrares
likvärdiga levnadsvillkor med majoriteten när det gäller tillgång till arbete och
politisk makt (aa, s. 69- ).
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I sin teoretiska modell problematiserar Gordon (1975) dock kulturell respektive
strukturell assimilering för USAs olika invandrade grupper. Han menar att invandrare
kan vara assimilerade på ett sätt inom en sfär och på ett annat sätt inom en annan
sfär. Enligt honom assimileras invandrare snabbt kulturellt, men inte strukturellt.
En strukturell assimilation skulle enligt honom innebära likartade levnadsvillkor,
t.ex. likartade försörjningsformer, likartade ekonomiska förutsättningar och likartad
politisk makt som för den övriga befolkningen. Drygt 20 år senare visade andra
amerikanska forskare (Bozorgmehr m.fl. 1996) på ett motsatt utfall. Med hjälp av
assimilationspolitik har man i USA inte helt lyckats med att sociokulturellt assimilera
ekonomiskt framgångsrika invandrare från Mellanöstern.

Diaz syn och mått på integration
I sin doktorsavhandling som bygger på en analysmodell presenterad av den tyske
sociologen Esser, går sociologen Diaz (1993) igenom tre invandrade gruppers
integration i Sverige, finländare, chilenare och jugoslaver. Hans analys bygger på en
”metodologisk individualism” och utgår från antagandet att integration är resultatet av
invandrares individuella val. Invandrare väljer med andra ord, i egenskap av enskilda
individer, under alla omständigheter att bli integrerade om de ges möjlighet till det
men detta val varierar för olika individer beroende på vilka integrationsorienterade
val hon/han gör. Den enskilde individens val påverkas också av dennes motivation
för att bli integrerad samt externa faktorer såsom i vilken utsträckning omgivningen
erbjuder henne/honom möjligheter respektive hindrar henne/honom från att bli
integrerad. Integration är enligt Diaz en process genom vilken invandraren blir en
fungerande del i viktiga samhällssfärer. Inom dessa sfärer äger en fördelning rum
av eftersträvade resurser, såsom arbete, inkomster, sociala resurser, rättigheter och
information.
Diaz (1996) beskriver också integrationen som ett tillstånd enligt vilket invandrare
uppnår en partiell eller fullständig jämlikhet med infödda individer i termer av
deltagande i olika typer av sociala arenor som arbetsliv, boende och politiken.
Integration betyder enligt detta synsätt tillgång till samhällsfältet där ekonomisk
verksamhet, utbildningsmöjligheter, bostäder, välfärdsfördelar etc. finns. Invandrare
som befinner sig i denna process och detta tillstånd behöver inte nödvändigtvis
assimileras dvs. förändras drastiskt när det gäller identitet, symboler, beteende- och
värderelationer som är förknippade med deras ursprungsland till skillnad från vad som
gäller i det nya landet (aa). Han finner dessutom att diskriminering mot invandrare
utgör en barriär för deras integration i samhället, och ju mer diskriminering i
samhället som förekommer mot invandrare desto mindre integrerade blir de (Diaz
1991). I sin modell presenterar Diaz (1996) sju olika former av integration som ryms
inom invandrarnas komplexa integrationsprocess, samt ger mått på integration på
följande sätt:
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•

•

•

•

•

•

•

Ekonomisk integration innebär inlemmande i arbetslivet, främst via
arbetsmarknaden och företagsamhet. Detta innebär tillgång till inkomster
och yrkespositioner för individer. Invandrarnas ekonomiska resurser i form
av olika typer av inkomster, förvärvande av egendom och kapital är olika
mått på ekonomisk integration.
Social integration innebär tillgång till ett svenskt nätverk och att invandrarna
alltså har kontakter med infödda svenskar i olika miljöer. Genom att beräkna
antalet svenska familjer och arbetskamrater invandraren umgås med på
fritiden mäts social integration.
Politisk integration betyder tillgång till fullständiga politiska rättigheter
och fullt utövande av sociala och politiska medborgarroller. Deltagande och
representation i politiken är mått på invandrarnas politiska integration.
Kommunikativ integration innebär invandrarnas tillgång till
information och språkkurser. Detta mäts i termer av språklig färdighet,
massmediekonsumtion och möjligheter att tillgodogöra sig relevant
information och beslut från myndigheter.
Familjeintegration innebär tillgång till svenska släktförhållanden via
blandäktenskap och samboförhållanden. Att ingå i etniskt blandade
familjeförhållanden är ett mått på familjeintegration.
Boendeintegration innebär tillgång till kvalitativa goda/genomsnittliga
bostadsförhållanden samt tillgång till etniskt blandade sociala nätverk
och social verksamhet i bostadsområden. Bostadsområdets etniska
sammansättning, bostadsförhållanden och typ av upplåtelseform
samt deltagande i det lokala svenska föreningslivet är olika mått på
boendeintegration.
Personlig integration innebär individens (invandrarens) allmänna
tillfredsställelse med livet i Sverige. En invandrares tillfredsställelse med sitt
arbete, inkomster, arbetsledare och karriärmöjligheter samt dennes psykisk
välbefinnande är olika mått på personlig integration.

En kritik mot Diazs (1993) individualistiska analysmodell är att han genom att
studera individers handlande och val försöker ge svar på kollektiva problem såsom
invandrarnas integration eller desintegration. På det här viset läggs alltför mycket
tonvikt på individen och risken är att samhälleliga fenomen och problem kan
missförstås som ett resultat av individers beslut och handlande. Det innebär en
risk för att sådana kulturinriktade studier inte tillräckligt uppmärksammar och
problematiserar samhällsstrukturer i sammanhanget. Ytterligare en kritik är att Diaz
ser på integration som något som invandrare väljer (Choosing integration) och inte
som en självklar och naturlig del av deras fortsatta liv i det svenska samhället, något
som pågår ständigt (se även Sandberg 1998, s 17-18). Man kan vidare ifrågasätta
hans sätt att mäta social integration. Det är inte säkert att alla eller ens flertalet
infödda svenskar överhuvudtaget umgås med sina arbetskamrater på fritiden. Om
antalet svenska familjer och arbetskamrater som en invandrare träffar på fritiden
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är en indikator på integration, hur många ska det vara då? Vidare inkluderar Diaz
blandäktenskap och svenska äktenskapsband som en av förutsättningarna för
integration, vilket är tveksamt. Man kan vara integrerad i samhället utan att detta
betyder att man ingår i äktenskap med etniska svenskar. I likhet med Gordons
assimilationsmodell har detta ett inslag av etnocentrism i sig.

Integration i teorin om ”ras”och ”rasism”
Ett strukturalistiskt förklaringssätt till invandrarnas segregation och integration
i västländer är teorin om ”ras”, ”rasism”, vardagsrasism och rasifiering (eng.
racialization). Utgångspunkten i detta förklaringssätt är att invandrarnas
underordnade position i västländer är en följd av en dominerande rasismideologi
i västerländer som placerar invandrare i förväg bestämda hierarkiska positioner
efter deras rastillhörighet. Gilroy (1987) hävdar att ”ras” har använts som en viktig
kategori för att strukturera maktförhållanden i världen och att ideologiskt arbete har
gjorts för att säkra och behålla olika former av rasifiering som har karaktäriserat den
kapitalistiska utvecklingen. Rasifiering definieras av Satzewich (1988) dels som en
process för att upprätthålla gränser som hindrar vissa befolkningsgrupper från att
sälja sin arbetskraft på vissa delar av arbetsmarknaden, dels en allokeringsmekanism
som placerar bestämda grupper i bestämda positioner i produktionsprocessen.
Ett känt namn i denna teoribildning är den engelske forskaren Robert Miles.
Miles och Phizacklea (1980) hävdar att minoriteternas problem i Storbritannien (i
detta fall de svarta arbetskraftinvandrarna) inte bara är en klassfråga utan också
en fråga om diskriminering och rasism. Dessutom förnekar Miles (1982) inte att
tydliga kulturella värderingar i västvärlden ger upphov till rasistisk övertygelse.
Han hävdar också att rasism, som en av samhällets ideologier, är en förklaring till
invandrarnas underordnade position i samhället. Förutom en klassindelning finns
även en rasfragmentering av arbetskraften i de moderna kapitalistiska samhällena.
Rasifieringsprocessen är en följd av klassfragmenteringsprocessen och raser förstås
som olika fragment av klassen, relaterade till vissa arbetsprocesser. Ras är enligt Miles
underordnad klassen. Minoriteter som kategoriseras i termer av ras är fraktioner
av proletariatet och rasifieringen har tjänat till att förstärka och upprätthålla
stratifieringen av arbetskraften. Vidare menar Miles (1993) kritiskt att det är fel att
förklara invandrarnas marginalisering på arbetsmarknaden med deras bristande
utbildning, språkkunskap och arbetslivserfarenhet snarare än med den rasismideologi
som ställer dem utanför samhället. Han menar dessutom att arbetskraftsinvandrare,
redan när de anländer till det nya landet, är integrerade i flera avseenden eftersom
de arbetar, betalar skatt och konsumerar (Se även Sandberg 1998).
Kulturgeografen Molina (1997) anser i sin avhandling att idén om integration är
felaktig eftersom den inte är inriktad på de mekanismer som gör att invandrare,
speciellt utomeuropeiska, undanhålls en del av samhällets resurser och får en sämre
samhällsposition. Sättet att mäta graden av invandrarnas integrering i termer av
olika invandrade gruppers benägenhet att anpassa sig till majoritetsbefolkningen när
det gäller att handla och tänka är också fel. Invandrare ändrar den svenska kulturen
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kontinuerligt och de är därför integrerade i det svenska samhället och i den svenska
kulturen. Utomeuropéernas underordnade ställning i samhället har ingenting med
deras bristande integration att göra, utan detta är den plats de tilldelas av samhället.
Invandrarnas ofta icke definierade annorlunda kulturella egenskaper används för
att förklara brister i den så kallade strukturella integrationen, det vill säga en hög
arbetslöshet eller segregerade boendemönster. Starkt inspirerad av den engelska
geografen Susan Smith (1989) hävdar Molina att det idag finns en rasismideologi
i västvärlden som hämtar näring från föreställningar om religiösa och kulturella
skillnader och består av en kombination av biologiska, religiösa och kulturella
argument. Rasdifferentiering är både en ideologisk konstruktion och ett konkret
resultat av att organisationer, marknader och institutioner styr relationerna mellan
produktion, distribution och konsumtion. I sin kritik mot kulturreduktionister
hävdar Molina att i segregationsprocessen är flera aktörer och samhälleliga strukturer
inblandade och att en person utvandrar från ett land till annat och inte från en
kultur till annan. Den föreställda kulturtillhörigheten betraktas som ett hinder för
invandrare att delta i den nationella gemenskapen. Den kulturiserade invandraren
ställs utanför och måste sedan integreras. Det viktiga i sammanhanget är frågan
om hur det här värdesystemet har trängt igenom individernas undermedvetna och
samhällets institutioner (aa).
Kulturgeografen Katarina Mattsson (2001a) hävdar att i debatter om invandrare
skapas diskurser som orientalism, afrikanism och biologisk, religiös och kulturell
”rasism” samt nationalism. Dessa i sin tur skapar föreställningar om Vi (vita,
kristna västerlänningar, svenskar) och De (Orienten, afrikaner, negrer, ickevästerlänningar, invandrare, muslimer) samt familjära och främmande rum. Hon
menar att diskurserna och de gränser de drar upp mellan olika grupper och rumsliga
regioner överlappar varandra. Olika begrepp, som t.ex. kulturrasism, används för
diskurser om kultur och kulturella skillnader. I diskurser om kultur i Sverige har
t.ex. invandrare eller muslimer tillskrivits en abstrakt och oföränderlig kultur, som är
annorlunda jämfört med den tänkta svenska kulturen (se även Molina & Tesfahuney
1994, Molina 1997). Vidare talar Mattsson (2001b) om ekonomisk ”rasism” som
drabbar icke-västerländska invandrare på arbetsmarknaden i Sverige och övriga
västländer. Grundtanken i denna diskussion är att de Andra (icke-västerländska
invandrare) av den svenska arbetsmarknaden uppfattas i genomsnitt ha mindre
eller sämre humankapital och social kompetens och därmed lägre produktivitet
än Vi (svenskar och övriga västlänningar). Detta legitimierar i längden att de
Andra diskrimineras och marginaliseras på arbetsmarknaden. Föreställningen
om ”kulturellt avstånd” mellan invandrare från Asien, Afrika, Mellanöstern och
Latinamerika och den infödda befolkningen samt övriga västlänningar används som
ursäkt och indikator för att förklara de marginaliserade invandrarnas situation på den
svenska arbetsmarknaden (se vidare Mattson & Tesfahuney 2002). Mattsson (2001a)
hävdar också att negativa framställningar och stereotypa föreställningar om ickevästerländska invandrare på t.ex. arbetsmarknaden har sina rötter i koloniala och
postkoloniala ”rasistiska” uppfattningar om andras kulturer och nationskompetens.
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Även om Sverige aldrig har varit ett land med kolonier, har sådana bilder och teorier
om icke-västerlänningar (icke-europeér i litteraturen) reproducerats i landet, mycket
beroende på inspiration från kontinenten (aa).
Också den holländska sociologen Essed (1990, 1991a) hävdar att integration
förutsätter frånvaro av ”rasism”. Hennes teoretiska utgångspunkt är vardagsrasismen
och händelser i vardagen. Hon talar om vardagsrasism på makro- respektive
mikronivå och om kulturell, institutionell och individuell rasism. Etniska minoriteter
upplever rasismen i olika vardagliga situationer från den vita befolkningsgruppen
som har makten. En ”vit dominans” eller ”etnocentrism” finns överallt i samhället
och den ”europeisk-amerikanska” kulturen accepteras som överlägsen och därmed
som gällande norm. Detta innebär att de andra kulturerna bedöms vara av mindre
värde och att invandrarnas erfarenheter, intressen, värderingar, historiska rötter och
behov inte tas på allvar. På det här viset utesluts invandrare från olika möjligheter,
t.ex. till utbildning och arbete, och fördomar och diskriminerande handlingar mot
dem återskapas regelbundet. Olika etniska grupper och deras ”kulturer” uppfattas
som annorlunda i förhållande till den gällande normen och de blir därmed direkt
utsatta för fördomar. Den gällande normen får småningom invandrare själva att
handla enligt den och hjälper därmed till i den återskapande processen. Även om man
talar om ”kulturell pluralism” och tolerans mot andra kulturer är detta möjligt endast
om invandrare accepterar de grundläggande normerna och värderingarna. Det som
sammanfattas i termerna ”integrationsprocess” eller ”socialisationsprocess” är inget
annat än påtvingad kulturell assimilation, men inte nödvändigtvis strukturell, för de
maktlösa invandrarna. Essed menar vidare att rasism är både en ideologi, struktur
och process (se också Mattsson & Tesfahuney 2002).
Efter genomgången av detta avsnitt kan några kritiska synpunkter framföras mot
strukturalister med ”rasism” som utgångspunkt. Att DO (Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering) inrättades i Sverige för några år sedan är ett bevis på statens
erkännande att etnisk diskriminering av invandrare är vanligt förekommande i
Sverige. En kritik som kan riktas mot strukturalister med utgångspunkt i ”rasism” är
dock svårigheten att avgöra hur varenda diskriminerande handling mot invandrade
grupper eller individer är en etnisk diskriminering. Denna handling kan också
förekomma mot infödda svenskar. En annan svårighet är frågan om den etniskt
diskriminerande handlingen (beteende och språkbruk) mot invandrade individer
och grupper har en rasistisk grund i sig överhuvudtaget. de los Reyes och Wingborg
(2002) menar att rasism kan vara en närliggande företeelse i frågan om etnisk
diskriminering i Sverige men att den inte har en överordnad roll. I likhet med dem
är jag teoretiskt och praktiskt sett övertygad om att etnisk diskriminering på grund
av ”rasism”, förekommer i Sverige men det är tveksamt att alla diskriminerande
handlingar mot invandrare har en rasistisk grund. Risken är att man alltför mycket
dramatiserar och generaliserar den medvetna och eller omedvetna ”rasismen” som
uppges genomsyra hela systemet, institutionernas och människornas handlande och
tänkande i väst. Det finns också en risk att man talar om en omvänd rasism med
samma motiveringar, att en chef eller arbetsförmedlare med ursprung i Mellanöstern
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eller Afrika anges, på grund av rasistiska åsikter, har diskriminerat en infödd svensk
anställd eller arbetssökande.

Integration i teorin om etnicifiering
Ett annat strukturalistiskt förklaringssätt till invandrarnas segregation och integration
i västvärlden är teorin om etnicitet och etnicifiering. Utgångspunkten här är att
invandrarnas underordnade position i dessa länder är en följd av den dominerande
hierarkiska och etnocentriska synen på olika invandrade grupper i samhället som
placerar dem i olika hierarkiska positioner. Här gäller alltså en kombination av
klass och etnicitet. Även om en del forskare med en sådan utgångspunkt råkar
diskutera rasteorin i sina forskningsarbeten är den inte det överordnade teoretiska
elementet i deras analyser. Sociologen Carl-Ulrik Schierup har utvecklat ett sådant
resonemang.
I en undersökning kritiserar Schierup (1994) sociologer, ekonomer och
kulturforskare för att de i sina forskningsarbeten om invandrare negligerar eller nästan
aldrig tar hänsyn till vare sig arbetets betydelse eller etnicitetens betydelse. Dessutom
pekar han på maktförhållandet mellan minoriteter och majoritetsbefolkningen i
Sverige och menar att det finns en etnisk hierarkisk arbetsdelning i det svenska
samhället, ett förhållande av över- och underordning. Detta har att göra med
tillskrivna kulturella särarter som utgör kriterier för fördelning och värdering av
arbetsuppgifter där sådana stereotypier ger upphov till dessa etniska rangordningar
i arbetslivet (aa). Detsamma gäller dekvalificering av invandrarnas formella och
informella kvalifi kationer från hemlandet vilket gör att de automatiskt hänvisas till
det lägre skiktet på den svenska arbetsmarknaden (Shierup m.f.l 1994). Detta bottnar
i den dominerande egocentriskt kulturella synen på den svenska kulturen som den
normala, moderna, och de andra kulturerna som avvikande och mindre moderna.
Kulturgeografen Roger Anderssons forskning stöder genom en rad empiriska
översikter Schierups argument (Andersson 2002, 2001b, 1999, 1998, 1997).
Andersson hävdar att det även finns en etnisk hierarkisk bostadsmarknad i Sverige
som troligen är en direkt följd av den hierarkiska arbetsmarknaden. Högst upp
i den hierarkiska pyramiden (inom både bostads- och arbetsmarknaden) ligger
svenskar, västeuropéer och nordamerikaner följda av östeuropéer. Längst ner
hamnar sydamerikaner, invandrare från västasiatiska länder (huvudsakligen
från Mellanöstern) och afrikaner. Han utesluter varken kulturrasismen eller
invandrarnas egna kulturrelaterade värderingar i sammanhanget men är kritisk mot
kulturreduktionister som lägger alltför stor vikt på invandrarnas ”påstådda” fria val
av segregerat boende. I stället tar han mera hänsyn till strukturella problem såsom
diskriminerande tendenser mot invandrare samt till majoritetsbefolkningens, statens,
politikers, och massmediernas stigmatisering av deras bostadsområden. Han menar
att invandrarnas boendesegregation först och främst är en resursfråga och en fråga
om deras segregation och marginalisering på arbetsmarknaden. Invandrare saknar
nödvändiga resurser för att göra boendekarriär men möter också olika strukturella
hinder när de vill göra det.
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Hamburgers och Dy-Hammars syn på integration
Den danska integrationsforskaren Charlotte Hamburger (1997) talar i sin teoretiska
diskussion om social integration, om en systemintegration som är en förutsättning
för invandrarnas sociala integration i det danska samhället. Hon talar om integration
på makro- och mikronivå. Enligt henne är integration en ömsesidig process, dels
mellan etniska grupper och dels mellan dem och själva systemet. Vad hon menar med
systemintegration är att invandrare har tillgång till både formella möjligheter (såsom
arbete och delaktighet i politiken) och reella (såsom sociala relationer och kulturella
aktiviteter). En indikator på integration är att invandrare får möjligheter att på
lika villkor som de infödda framträda på arbetsmarknaden och inom ”politikens
hierarki” och att staten accepterar invandrarnas representation på olika politiska
nivåer. Skapas denna systemintegration, underlättas även processen för social
integration. Jämlikhet mellan alla samhällsmedborgare i fråga om tillgång till olika
möjligheter är grunden till integration, medan avsaknaden av den, kombinerad med
negativa attityder och diskriminering av invandrare, äventyrar integrationen. Som
orsaker till den misslyckade integrationspolitiken i Danmark anger hon formella
kompetensskillnader mellan invandrare och danskar, reell diskriminering på
arbetsmarknaden och ett Vi- och- Dom-tänkande i samhället som drar en gräns
mellan invandrare och danskar (Se även Lundberg & Hydén 1999).
Dy-Hammar (1998), en forskare verksam vid ILO (International Labour
Organization), hävdar att fram till 1970-talet fanns det inte någon diskussion om
invandrarnas integration på de europeiska arbetsmarknaderna eftersom invandrarna
redan var välintegrerade där. På den tiden var invandrarna eftertraktade eftersom
länderna i Europa var i stort behov av arbetskraft. De fyllde en funktion då de tog
över arbetsplatser och arbetsuppgifter i lågbetalda segment på arbetsmarknaden
som överlämnades av majoritetsbefolkningen. Dessutom bedömdes deras
vistelse i länderna vara tillfällig. Situationen förändrades då större delen av
arbetskraftsinvandrarna blev arbetslösa på grund av strukturomvandlingen och
då de bestämde sig för att stanna för gott och hämta dit sina anhöriga. Först då
började invandrarna och integrationen att uppfattas som ett problem. Vidare menar
Dy-Hammar att integration är en process som involverar å ena sidan invandrarna
och deras organisationer som försöker skapa en tillfredsställande position i det nya
landet, och å andra sidan värdsamhället och dess invånare. Denna dubbelsidiga
process blir möjlig först då samhället inser att det är lönsamt att integrera invandrare.
Integration kan definieras som ett tillstånd som har uppnåtts då invandrare får en
position i samhället som motsvarar majoritetens i jämförbara kategorier såsom
åldersgrupp, utbildningsnivå och kön. Denna integration kan även studeras i bredare
termer inom olika specifi ka sociala sfärer såsom boende, arbetsmarknad, lagar och
utbildning. I vilken grad majoritetssamhällets kulturella beteendemönster accepteras
av invandrare är också av vikt här. Integration uppnås då invandrare behåller en hel
del av sina egna kulturella värderingar men är jämlika med majoritetssamhällets
befolkning i tillgång till samhällsresurser och institutioner (aa).
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Mångkulturalism i svensk IMER- forskning
Tesen om integration och särskilt betonandet av mångkulturalism som
integrationsmodell har kritiskt granskats av flera IMER-forskare. Dessa, liksom
andra strukturalister i Sverige, menar, mycket förenklat, att försöken att med hjälp av
kulturella faktorer förklara invandrarnas bristande strukturella integration i samhället
är missriktade. I stället bör man söka förklaringen i den strukturella diskriminering
som förekommer mot invandrare och på olika områden i samhället.
Samhällsforskaren och fi losofen Hans Ingvar Roth (1996) menar att den svenska
debatten om integration inte handlar om något annat än påtvingad kulturell
assimilation. Mångkulturalismen förutsätter en dominerande kultur (norm) som
andra kulturer är underordnade. Kulturell homogenitet och harmonisering har länge
varit eftersträvade i Sverige genom att favorisera invandrare från mera närliggande
kulturer. Detta trots att Sverige har varit etniskt/kulturellt heterogent sedan länge.
Integration innebär alltså att invandrare accepterar majoritetsbefolkningens
grundvärderingar, dvs. ensidigt rättar sig efter majoritetskulturen som utgör norm
och anger färdriktning i samhället, identifierar sig med majoriteten och är delaktiga i
samhällets verksamheter. Anledningen till att ordet assimilation inte längre används
är att det är negativt värdeladdat medan integration har en mer positiv klang, tillägger
Roth.
Med den ökade invandringen av personer från utomeuropeiska länder har
föreställningar om ”kulturellt avstånd” vuxit sig allt starkare sedan 1980-talet. Enligt
ekonomhistorikern Bevelander (2000) var frågan om det kulturella avståndet mellan
svenskar och invandrare fram till 1970-talet av föga betydelse när det gällde arbets
marknadsintegrationen. Också sociologen Hosseini-Kaladjahi (1997) hävdar att den
föreställning om kulturell tillhörighet som råder på den svenska arbetsmarknaden
visar på större acceptans gentemot invandrare som kommer från ”kulturer” närmare
den svenska än för invandrare som kommer från mer avlägsna kulturer. Hans
studier visar vidare att om utomeuropeiska invandrare tar avstånd från sin gamla
kultur och närmar sig den svenska eller till och med blir ackulturiserade blir de
bättre accepterade och integrerade på arbetsmarknaden. Även Abrahamsson (1996)
menar att endast om en invandrare blir så ”svensk” som möjligt, kommer han/hon
att ha en chans på den svenska arbetsmarknaden. Paradoxen är att samtidigt som
arbetskraften försvenskas, förespråkas mångetniska arbetsplatser. Föreställningar
om kulturellt avstånd ökar risken för diskriminering. Det kan i praktiken handla
om att personer med osvenska namn eller med utländsk brytning tidigt sorteras
bort i rekryteringsprocesser så att de aldrig får en chans att visa vad de går för. Mer
eller mindre medveten diskriminering förekommer även i form av krav på språklig
och social kompetens som ställs på invandrare (SOU 1996:55, Knocke & Hertzberg
2000).
Sociologen och integrationsforskaren Schierup (1987) hävdar att det är fel att mäta
graden av integrering i form av invandrarnas närmande till majoritetsbefolkningens
livsstil som norm. Om så görs kan avvikelser betraktas som sociala problem eller
funktionella fel i det sociala maskineriet och orsakerna söks i invandrarnas kulturella
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bakgrund och omständigheter i deras hemländer. Schierup och Ålund (1987) kritiserar
dessutom 1970- och 1980-talets europeiska forskare som med assimilationsinriktad
forskning gjort värdssamhällets homogenitet dominant och som den enda indikatorn
på integration och att deras forskning saknat en klar distinktion mellan assimilation
och integration. Vidare menar Ålund och Schierup (1991, s. 5) att multikulturalism,
som i offentlig debatt inkluderar valmöjlighet och samverkan för invandrare, i princip
innebär att invandrarkulturen betraktas som en kontrollerad och reserverad sådan.
Multikulturalism är enligt kritikerna ett passivt sätt att med hjälp av diskursen om
”kulturell skillnad ”och ”annorlunda kulturella egenskaper” söka svar på invandrarnas
strukturella problem i form av hög arbetslöshet och boendesegregation (Molina 1997,
Ålund & Schierup 1991, Molina & Tesfahuney 1994). De menar att diskursen, som
i princip innebär ett erkännande av och respekt för kulturella skillnader mellan
majoritetsbefolkningen och olika invandrade grupper, döljer problem som i själva
verket gäller makt och hegemoni (aa). Molina (1997) menar att multikulturalism inte
tar upp frågor om befrielse, om social och ekonomisk jämlikhet eller maktfrågor. I
stället förpassar den frågor om exploatering, förtryck och orättvisa till ett föregivet
neutralt område bestående av kulturell skillnad och egenart. Vidare hävdar hon att
invandrarnas icke-definierade kulturella egenskaper och deras ”bristande kulturella
integration” används för att förklara den bristande strukturella integrationen på
västländernas arbetsmarknader samt i boendet.

Integration, en ömsesidig process
En fråga som ofta glöms bort i diskussioner om integrationsprocessen i Sverige
är frågan om en ömsesidig integrationsprocess, i vilken både invandrare och
majoritetsbefolkningen aktivt deltar. Detta trots att riksdagspropositionen från
1997 (1997/98:16, s. 23) betonar att integrationsprocesserna är ömsesidiga och att
integration inte bara är en fråga om och för invandrare. Även en del av de teoretiska
integrationsmodeller som presenterats, diskuteras eller kritiserats i detta kapitel
har oftast varit inriktade på invandrare och inte på majoritetssamhället. Detta kan
uppfattas som att det är de invandrade minoritetsgrupperna som ensidigt ska rätta sig
efter majoritetens tänkande och handlande. Ändå finns det två parter i denna process,
majoriteten och minoriteten. Målsättningarna i både den gamla invandrarpolitiken
och den nya integrationspolitiken är goda, men den integration som diskuteras
i samhället har en tendens att vara ensidigt kulturinriktad. Det handlar om en
integration som dikteras av majoritetssamhället och som invandrare ska anpassa sig
till. Vad är då majoritetens roll i integrationsprocessen?
Som en tidigare undersökning av sociologen Kuusela (1991) visat får invandrare
starka influenser från den svenska kulturen och det svenska systemet och deras
vanor förändras kontinuerligt, samtidigt som de har kvar emotionella band till
ursprungslandet. Även det svenska samhället influeras av invandrare som har
kommit hit från många olika länder, som etnologen Herlitz (1995) visar. Trots det
finns det tendenser i majoritetssamhället att schablonisera tolkningen av människor
med annat ursprung, såväl positivt som negativt. När det gäller utomeuropeiska
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invandrare kan individuella handlingar och förhållningssätt därför förknippas med
en etnisk grupptillhörighet, vilket försvårar individens möjlighet att framställa sig
på det sätt hon/han vill, menar etnologen Pripp (1999).
Som vi har sett hittills är integration en fråga om jämlikhet i fråga om tillgång
till samhällets olika resurser och möjligheter och framförallt ekonomisk jämlikhet
mellan invandrade grupper och majoritetsbefolkningen. Detta förutsätter frånvaro
av etnisk diskriminering och fördomar om invandrare från majoritetssidan samt,
naturligtvis, uppkomsten av en kulturell pluralism i samhället. I så fall skulle
majoritetsbefolkningens föreställning om invandrarnas kulturella tillhörighet vara
av mindre vikt i integrationsprocessen, men så är uppenbart inte fallet i Sverige.
Föreställningar om invandrarnas kultur fyller funktionen av att vara barriärer
som hindrar den strukturella integrationen i samhället och på arbetsmarknaden.
Dessa föreställningar ger med andra ord upphov till diskrimineringstendenser
hos människor, institutioner och strukturer i samhället som riktas mot vissa
invandrade grupper (Höglund 1998, de los Reyes 2002, de los Reyes & Wingborg
2002). Detta drabbar utomeuropeiska invandrare i Sverige hårt och många känner sig
diskriminerade (se Häll & Roselius 1999, Roselius & Häll 1999, 2000, Socialstyrelsen
1999:9 & 1999:17). Den etniska ojämlikhet som råder som en följd av etnisk
diskrimineringen tycks för vissa grupper inte vara övergående utan går även i arv
mellan generationer (de los Reyes & Wingborg 2002).
En fråga som förespråkare för den kulturella förklaringsmodellen ofta glömmer
är att kulturell integration inte utgör en garanti för strukturell integration. Det
finns inga belägg för att så är fallet. Integration på den ordinarie arbetsmarknaden
och tillgång till ett passande arbete är mycket viktigt för invandrarnas integration i
samhället eftersom det banar väg för att få vänner, och skapa kontakter och andra
möjligheter. Om integration är en fråga om jämlikhet, valmöjlighet och samverkan,
måste första steget för integration vara tillgång till arbete på rättvisa grunder för
invandrarna. Majoritetssamhället måste i så fall underlätta detta första steg för
invandrarna. Integration innebär, enligt min mening, den enkla modellen att ”ge
och ta”. Invandrare generellt har dock svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, dels på
grund av arbetsgivarnas attityder och dels på grund av avsaknad av svenska kontakter
och nätverk som kan leda till arbete via informella kontakter (Ågren m.fl. 1999). För
invandrare är arbetslöshet ett stort problem. Ett annat problem är att om de får ett
arbete av svenska arbetsgivare, är det oftast en i förväg bestämd roll i segregerade och
segmenterade delar av arbetsmarknaden, oavsett tidigare yrkesbakgrund, utbildning
och arbetslivserfarenhet. Detta försvårar också den ömsesidiga integrationsprocessen.
Ironiskt nog lever vi i ett mångkulturellt och mångetniskt samhälle men med ett
etniskt segregerat arbetsliv.
Undersökningar från 1990-talet (bl.a. Ekberg 1991, Andersson 1992) visar att
vissa invandrade grupper och flyktingar som varit etablerade på arbetsmarknaden
med fasta anställningar missgynnades på arbetsplatsen, t.ex. i form av kortare
internutbildningar. Bevelander m.fl. (1997) visar i sin undersökning att inte ens
längre vistelsetid i Sverige eller längre närvaro på den ordinarie arbetsmarknaden
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var till hjälp för utomeuropeiska invandrare (framförallt invandrare från
Mellanöstern) när det gällde att röra sig uppåt och få samma lönevillkor som den
övriga arbetskraften med liknande meriter. Detta trots att en av målsättningarna i
integrationspolitiken är att invandrare och flyktingar ska ha likvärdiga möjligheter
och likvärdig inkomststandard som infödda svenskar (Ekberg & Ohlsson 2000). En
nyligen genomförd undersökning visar också att risken för arbetslöshet är betydligt
högre för icke-europeiska invandrare av både första och andra generationen än för
svenskar och europeiska invandrare (Vilhelmsson 2002). År 2000 var den öppna
arbetslösheten i Sverige 30-40 % bland flera utomeuropeiska invandrade grupper,
trots högkonjunkturen (Ekberg 2002). Även välutbildade invandrare missgynnades
på arbetsmarknaden. Även om de skolade om sig och kompletterade sina utbildningar
fick de lägre befattningar med lägre löner långt under sin kompetensnivå (Hertzberg
& Magnusson 1996).

Invandrarföretagande och integration; två motargument
Det finns två olika synpunkter på invandrarföretagande och dess effekt på integration.
Vissa ser på det som ett alltför positivt fenomen, andra tycker inte så. I debatten
om sociokulturell och ekonomisk integration tas oftast småföretagandet upp
som en tänkbar lösning på arbetslösheten bland invandrare och på den bristande
integrationen på såväl den svenska arbetsmarknaden som andra västländers
arbetsmarknader (SOU 1996:151, Gûr & Hellman 1996, Srinivasan 1995). Detta kan
vara anledningen till att en del europeiska länder och USA har speciella program
för att stimulera småföretagandet (SOU 1999:49, Waldinger m.fl. 1990 kap. 7). Även
företag som i Sverige anses som kontroversiella, t.ex. företag inriktade på hemhjälp
och hushållsarbete, får plats i de här debatterna (SOU 1996:151). Fölster (2000 s.
108-109) som är förespråkare för småföretagande bland infödda män och kvinnor
såväl som bland invandrade personer välkomnar ökat företagande trots att detta,
enligt honom, leder inte bara till ökade inkomster utan också ökade inkomstklyftor
i samhället. Anledningen är att detta fenomen i längden kan legitimera ökade
inkomstklyftor i samhället. Fölsters argument bygger på tidigare svenska och
utländska studier som tyder på att småföretagande kan leda till ökade inkomster för
en del men också till större ojämlikhet i inkomster i samhället, vilket i längden ökar
acceptansen för inkomstskillnader (aa).
Invandrarföretagande framställs som något positivt av samhället av flera
olika skäl, inte minst för att det är en viktig sysselsättningskälla om landet
drabbas av massarbetslöshet. En positiv effekt av invandrarnas företagande i ett
samhällsperspektiv är att tidigare arbetslösa personer förvandlas från bidragstagare
till bidragsgivare och skattebetalare (Abbasian 2000). Uppskattningsvis fanns det
år 2000 fler än 70 000 invandrarföretag i Sverige med drygt 200 000 anställda,
vilket motsvarade 1/8 av alla företag i landet (NUTEK 2001, Dagens industri 2000).
Invandrarföretag är också ett alternativ som förtjänar att prövas eftersom det
främsta målet för arbetsmarknadsinsatser är att skapa arbetstillfällen med så små
kostnader som möjligt för samhället. För samhället är invandrarföretag det billigaste
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alternativet för att skapa arbeten åt många arbetslösa invandrare (SOU 1996:151).
Dessutom finns det exempel i Storbritannien på hur invandrarföretagare som har haft
framgångsrika företag i storstäder med delvis stagnerande eller kollapsade ekonomier
bättre har integrerats i samhället (Werbner 1990).
Förutom att nya arbetstillfällen skapas ses eget företagande som ett instrument för
att skapa ekonomisk integration och därmed underlätta den sociala och politiska
integrationen för invandrare i det svenska samhället. Företagande ger möjlighet
till försörjning och sysselsättning men sägs också underlätta boendekarriären
för invandrare. Bevelander m.fl. (1997) visade i en studie, som bygger på uppgifter
från 1993, att företagare med utländsk bakgrund generellt bodde mindre segregerat
än sina övriga landsmän och att de hade samma boendemönster som infödda
företagare, även om detta resultat blev motsagt av en senare studie (Andersson 2001).
Invandrarföretagande bedöms också vara ett sätt att visa sina kvalifi kationer för att
snabbare och lättare bli integrerad i samhället (Gür & Hellman 1996).
Från olika håll har en del kritiska synpunkter riktats både mot småföretagande
generellt och invandrarföretagande speciellt. Det finns forskare, såväl som
journalister och debattörer, som ställer sig tveksamma till denna försörjningsmetod
för såväl infödda svenskar som för invandrare. Småföretagandet har t.ex. ansetts vara
antiproduktivt och anticivilisatoriskt av journalisten Göran Greider (Metro 2001). I
sin kritiska kolumn ”Småföretagaren inte längre hjälte” menar han att småföretagande
bättre passar fattigare och mindre moderniserade länder än det postmoderna Sverige
som präglas av en expanderande ekonomi och hög tillväxt. Som exempel ger han
1920-talets fattiga Sverige då det på tre anställda gick en företagare, jämfört med
dagens tolv mot en. Ytterligare kritik mot företagande är att det generellt ger lägre
och osäkrare inkomster än anställning trots lika utbildning, arbetslivserfarenhet,
mm (Elmlund 1998, Finansdepartementet 1997). Enligt forskaren Bel Habib utgör
majoriteten av invandrarföretagarna en ny underklass och ett nytt fattigproletariat i
samhället därför att de har en lägre årsinkomst än både vanligt anställda med samma
ursprung och svenska företagare (DN 2001). En ny undersökning i Danmark visar
ungefär liknande resultat (Bager & Rezaei 2001, s. 13-14).
De flesta invandrarföretag i Sverige tenderar att förbli små och lokalt begränsade
under sin existens och har inte stora möjligheter till expansion (SOU 1995:76).
Anledningarna till detta är enligt Storstadsutredningar (SOU 1995:76, 1996:55,
1996:151) flera. Bristande kapital hos företagarna samt svårighet att få kredit hos
kreditinstitutioner (gäller oftast utomeuropeiska invandrarföretagare) gör att dessa
koncentrerar sig dels på några få mindre resurskrävande branscher och dels på några
få orter. Utomeuropeiska företagare har dessutom svårt att mobilisera externa resurser
i form av affärskontakter, marknadsföring och affärsinformation. Andra hinder är
dåliga kunskaper i svenska och om det svenska samhället, dålig utbildning, brist på
självförtroende och andra psykiska hinder, men också utsatthet för diskriminering
från allmänheten (t.ex. leverantörer och andra marknadsaktörer), liksom osäkerhet
och rädsla för risktagande, olika former av skatter och avgifter, ingångslöner och
anställningsskydd (aa).
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Najib (1999c) hävdar att invandrarnas företagande, trots alla sina fördelar, endast
har en marginell betydelse för deras integration i det svenska samhället eftersom
invandrarnas förhållanden är ogynnsamma. Att starta eget inom de minst attraktiva
näringsgrenarna kräver små kapitalinsatser, men arbetet är fysiskt och psykiskt
slitsamt och lönsamheten låg. Invandrarföretagens koncentration till ett fåtal
näringar oftast i segregerade bostadsområden i storstadsregionerna utgör ett hinder
för deras utveckling och innebär ett större utbud av produkter och tjänster än vad
som efterfrågas på den lokala, i många fall etniska, marknaden. Najib menar vidare
att för majoriteten av resurssvaga invandrarföretagare blir resultatet en situation
präglad av sårbarhet och kontinuerligt beroende av samhällets hjälpinsatser,
vilket inte leder till en fungerande integration utan snarare till marginalisering
och boendesegregation. Samtidigt hävdar han (Najib 1999a) att det inte ser enbart
mörkt ut för invandrarföretagande utan det finns invandrare som etablerar sig i nya
branscher och med nya inriktningar. I likhet med Najib (1999c) ställer jag mig på
flera grunder tveksam till påståendet att invandrarföretagande skulle vara en strategi
som underlättar integrationen (Abbasian 2000). Framförallt är det tveksamt om
invandrare, med sina små levebrödsföretag, skulle kunna få en snabb förbättring av
sin boendestandard. Integration tolkas dessutom inte enbart i ekonomiska termer
utan även i sociala och kulturella. Huruvida småföretagandet leder till social och
kulturell integration är därför också en intressant fråga. Högst sannolikt är att de
vardagskontakter som en småföretagare har med klienter och kunder ofta är korta
och ytliga och oftast sker med personer som tillhör samma etniska grupp. Etablering
av bredare kontaktytor och nätverk med inflytelserika personer och affärsarenor,
däribland banker och kreditinstitut, kan knappast förväntas bli ett resultat av dessa
vardagskontakter. Khosravi (1995, 1999) hävdar att invandrarföretagare ständigt
tvingas att ge upp sina instabila och kortvariga företag för att söka nya branscher.
Dessutom nämner han invandrarföretagarnas användning av destruktiva metoder
gentemot varandra men också svenska företagares användning av samma metoder
mot invandrarföretagare, detta för att kunna överleva konkurrensen i övermättade
nischer.11

Egna reflektioner
Diskussionerna i detta kapitel har stor relevans för föreliggande avhandling. Ett av
avhandlingens huvudteman är integration och framförallt integration i arbetslivet.
Integration uppnås då invandrare är jämlika i fråga om tillgång till samhällsresurser
och då diskriminering och negativa fördomar inte förekommer. Dessutom förutsätter
integration att föreställningar om kulturell tillhörighet varken ger upphov till
diskriminering av invandrare eller utgör en barriär för integrationen. Vidare är
integration, enligt min uppfattning, en dubbelsidig process, en fråga om att ”ge
och ta”. Strukturalistiska ansatser i detta kapitel och framför allt teorin om den
etnicifierade arbetsmarknaden har varit en inspirationskälla för avhandlingen.
Khosravi 1995. ”Åk hem med Svensson” en fras som stora svenska taxibolag lät skriva på
taxiskyltar och som bedömdes vara negativ propaganda mot invandrade taxichaufförer.
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Strukturell integration är det viktigaste steget i den ömsesidiga integrationsprocessen
och tillgång till ett passande arbete är nyckeln till samhället. Arbete underlättar
integrationen också i andra sammanhang och leder till kontakter av olika slag. Man
identifierar sig helst med det arbete man väljer, inte det man tvingas till. Integration
är inget som väljs av invandrare. Det är en självklar del av deras fortsatta liv i det
svenska samhället, något som pågår ständigt och genomsyrar deras vardagsliv. Med
valmöjlighet menar jag invandrarnas likvärdiga möjligheter att fritt välja det yrke
de vill arbeta med och det bostadsområde de vill bo i etc. Det är därför viktigt att
studera hur de 16 kvinnorna i intervjuundersökningen har bemötts av det svenska
samhället och dess institutioner (framför allt arbetsmarknaden) och hur detta har
påverkat kvinnornas integrationsprocess i samhället och i arbetslivet. En fråga i
detta avseende är kvinnornas påtvingade eller fria val av att arbeta som företagare
och hur de identifierar sig med sina aktuella yrkespositioner. Vidare är det viktigt
att se hur strukturella faktorer i kombination med individuella faktorer verkar i
dessa kvinnors egenföretagande och den integrationsprocess de går igenom. Slutligen
kan det vara angeläget att se hur de positiva och negativa argumenten vad gäller
invandrarföretagandets betydelse som diskuterades i föregående avsnitt stämmer
överens med vad kvinnorna i undersökningen anser.
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TEORETISKA ANSATSER OM
EGENFÖRETAGANDE

Forskningen om invandrade kvinnors egenföretagande
Det kan förefalla som ett trivialt konstaterande att invandrade inte bara är invandrare
utan de är kvinnor och män. Men både i forskningen, och i det offentliga samtalet
och vardagsdiskursen har invandrare antingen framställs som könsneutrala varelser
alternativt har de underförståtts som män (Knocke 1993). Tidigare forskning har
visat att invandrade kvinnor, i likhet med invandrade män, startar eget på grund
av tvång (den strukturella förklaringsmodellen), av eget intresse (den kulturella/
personliga förklaringsmodellen) eller på grund av en kombination av de båda
(Pizacklea 1988, Mobasher 1996, Najib 1999a, Kofman m.fl. 2000, kap. 5). Vad är det
då som kännetecknar invandrade kvinnors företagande och som gör att det skiljer sig
från företag som drivs av infödda män och kvinnor eller invandrade män?
Invandrade kvinnors egenföretagande i utländsk forskning
Forskning om invandrade kvinnors företagande är mer utvecklat på flera håll i den
övriga västvärlden än i Sverige. I t.ex. Kanada, USA och Holland finns det privata
och offentliga organisationer och institutioner som sysslar med både forskning,
utveckling och rådgivning när det gäller kvinnoföretagande generellt och även
invandrade kvinnors företagande.12 Invandrade kvinnors engagemang i företagande
i västvärlden är dock inget nytt fenomen utan sträcker sig långt tillbaka i tiden. I
början av 1900-talet arbetade t.ex. många libanesiska kvinnor som gatuförsäljare
inom den informella amerikanska ekonomin. Det var kvinnor som före invandringen
varit hemmafruar och haft traditionella sysslor i hemlandet (Nasr 2001). År 2000 ägde
invandrade kvinnor 40 % av alla invandrarföretag i USA och de stod för den snabbaste
ökningen av antalet nyetablerade företag i landet (Light & Gold 2000).
Invandrarföretag definieras av de engelska forskarna Westwood och Bhachu (1988)
som en könssegregerad ekonomisk sektor (eng. gendered economy). De menar att
invandrarnas typiska familjeföretag använder sig av sina kvinnors arbetskraft för
att hålla lönekostnaderna nere och kvinnorna är en billig resurs (se även Light &
Bhachu 1993 s. 150). Kvinnor är med andra ord en framgångsfaktor för de typiska

Se bl.a. på följande webbadresser på Internet som tillhör några organisationer och akademiska
institutioner som sysslar med både kvinnoföretagande och invandrade kvinnors företagande. 1.
AWIB (Asian Women in Business) www.awib.org, 2. Diversity World www.diversityworld.com,
3. West Virginia University www.be.wvu.edu/serve/bureau/jsbm/index98.htm, 4. University of
Amsterdam http://www.frw.uva.nl/agids/research.program/indra.3.research.html. 5. Center for
Women’s Business Research www.nfwbo.org.ß
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invandrarföretagen även om det är männen som fattar besluten och kvinnorna som
driver företagen (Ram & Jones 1998 s. 32-33). Även om det kan synas vara fråga
om exploatering av kvinnornas arbetskraft, så finns det kvinnor som inte tycker
så. Många iranska kvinnor som var verksamma i sina familjeföretag i Dallas, USA,
tyckte att de, genom sitt engagemang i företaget, hjälpte familjen uppåt i samhället
när strukturella barriärer normalt inte tillät detta (Mobasher 1996).
Studier av sociologen Dallalfar (1989, 1994) visade att iranska kvinnor som var
verksamma i Los Angeles var aktiva inte bara som företagare och anställda, utan också
som uppdragsgivare och uppdragstagare. De arbetade inom olika serviceorienterade
företag, såsom livsmedelsbutiker, konditorier, resebyråer, klädaffärer, språkskolor,
restauranger, redovisningsbyråer, skönhetssalonger, bijouteriaffärer, video- och
musikaffärer samt som barnvakter och fastighetsmäklare. Däremot fanns det
inga kvinnor alls inom mansdominerade yrken såsom bensinstationsarbetare
eller taxichaufförer. Chavan och Agrawal (1998) har visat att invandrade kvinnor
i Australien hade betydligt bättre utbildning än invandrade männen och att
de i betydligt större utsträckning än dessa drev ensamföretag. Andra studier i
Australien visar att asiatiska kvinnor i landet deltar i egenföretagande i mycket
större utsträckning än kvinnor som är födda där men också mer än invandrade
kvinnor från engelsktalande länder. De har socialt och kulturellt kapital och
välfungerande nätverk vilka hjälper dem att aktivt och framgångsrikt verka på de
globala marknaderna inom databranschen och ha även ekonomiska kontakter med
sina ursprungsländer (Low 2000 & 2001).
Bozorgmehr m.fl. (1996) visade i en studie att det 1990 var det en betydligt större
andel män och kvinnor från Mellanöstern som i USA drev egna företag än män och
kvinnor från övriga Asien. Den främsta anledningen till kvinnornas högre andel
företagare i gruppen från Mellanöstern ansågs kunna vara en förhållandevis sämre
utbildning och därmed en svagare ställning på den ordinarie arbetsmarknaden
jämfört med den asiatiska gruppen. Inom gruppen från Mellanöstern fanns det dock
stora skillnader beträffande utbildning och förankring på arbetsmarknaden. Fler
kvinnor från Israel och Iran hade både betydligt högre akademisk utbildning och större
andel anställda med högkvalificerade arbeten på den ordinarie arbetsmarknaden än
kvinnor med arabisk och armenisk bakgrund. Liknande tendenser fanns beträffande
koreanska och fi lippinska kvinnor i Los Angeles (Lee & Karageorgis 1997).
Invandrade kvinnor använder sig av olika resurser och strategier för att kunna
lyckas etablera sina företag. Resurser som bedömts vara viktiga i deras företagande är
ly
etniska och könsspecifika resurser, kontakter, ekonomiska förutsättningar, utbildning,
arbetslivserfarenhet, adekvat praktik eller kurser, språkkunskaper, ålder, civilstånd
samt kunskap om värdlandets samhällsförhållanden och kultur (Dallalfar 1989 & 1994,
Mobasher 1996, Chavan & Agrawal 1998, AWIB 1999). Undersökningar genomförda
av AWIB (1999) och Dallalfar (1989 & 1994) har visat att invandrade kvinnoföretagare
försöker dra fördel av bl.a. långa arbetstider, gott rykte om god service och låga priser,
effektiva arbetsrutiner, bra ledarskap, social kompetens (öppenhet, gott humör och
vänlighet), flexibla arbetstider och tillgänglighet. De iranska kvinnoföretagarna hade
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t.ex. fler formella vardagskontakter med sina klienter, spenderade mer tid till att tala
med kunderna och gav dem oftare rabatt och kredit (Dallalfar 1994).
Dallalfar (1989, 1994) visade också att iranska kvinnoföretagare i Los Angeles
använde sig av etniska resurser och etniska nätverk (släkt, vänner och etniska sociala
institutioner) i kombination med könsspecifi ka resurser (kvinnliga medarbetare eller
kompanjoner) och klasspecifi ka resurser (arbetslivserfarenhet och utbildning) för
att lyckas i sitt företagande. Bidragande faktorer till att många iranska kvinnor som
saknade goda språkkunskaper ändå lyckades bra i den informella ekonomin var flexibla
arbetstider, tillgänglighet och möjlighet att arbeta deltid. Till exempel kunde iranska
kvinnor, som av olika skäl inte kunde hitta ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden,
erbjuda sina tjänster till andra iranska företagarkvinnor. Bland annat satt de barnvakt
åt deras barn, antingen hemma hos sig eller hemma hos uppdragsgivaren, eller skötte
hushållsarbetet åt uppdragsgivaren. Vidare, menar Dallalfar (1994), fanns det skillnader
mellan iranska män och kvinnor när det gällde tillgång till etniska och könsspecifi ka
resurser och sättet att använda dem. Iranska kvinnor använde sig i större utsträckning
än män av hjälp från familjen och andra iranska kvinnor.
Ett ungefär liknande resultat presenterades av kulturantropologen Mobasher
(1996) i en studie av iranska kvinnor i Dallas som var verksamma både i typiska
familjeföretag och i sina egna företag. Individuella egenskaper såsom språkkunskaper,
ålder, arbetslivserfarenhet och utbildning i samspel med klassposition och
värderingar knutna till kultur och familj var avgörande faktorer för många iranska
kvinnor i valet mellan att arbeta inom sina familjeföretag eller att etablera sig som
egenföretagare inom branscher som barnpassning, hårfrisering etc. De använde sig
av etniska och könsspecifi ka resurser för att skapa arbete inom den egna etniska
marknaden, arbeten som erbjöd flexibilitet, självständighet och bra inkomster. Även
forskning om koreanska kvinnor i Hawaii visade liknande resultat. Genom att arbeta i
familjeföretaget var det enklare för dem att kombinera företagande med barnpassning.
När de var sin egen chef var det däremot enklare för dem att kombinera det privata
och det offentliga livet. Dessutom slapp de dåliga arbeten, dåliga arbetsvillkor och
låga löner på den ordinarie arbetsmarknaden (Yun Chai 1987, refererad i Mobasher
1996).
Leonards och Tibrewals (1993) undersökning om indiska företagarkvinnor i
USA visade att de var relativt framgångsrika både i sina familjeföretag och i sina
egna företag. De använde sig av etniska resurser såväl som av klassresurser, såsom
utbildning, arbetslivserfarenhet och eget sparkapital. De representerade olika
branscher (däribland också framtidsinriktade) och hade kompanjoner och anställda
utanför familjen och den etniska/nationella gruppen. Forskarna menar att detta
stärkte deras roll och status som jämställda kvinnor och därmed lade grunden för
en ny definition av könsroller.
Tillgång till klassresurser och humankapital är viktiga framgångsfaktorer för en
del invandrade kvinnor i deras företagande men avsaknaden av sådana resurser utgör
inte nödvändigtvis något hinder för framgång. Lee och Karageorgis (1997) som har
jämfört två framgångsrika grupper av invandrade kvinnor och deras arbetsliv i
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USA har belyst detta. De två grupperna bestod av koreanska och fi lippinska kvinnor.
De koreanska kvinnorna kännetecknades av låg utbildning, dålig förankring på den
ordinarie arbetsmarknaden med lågstatusjobb och hög andel egenföretagare. En större
andel av kvinnorna var dessutom hemmafruar före invandringen och de hade oftast
följt med familjen. De fi lippinska kvinnorna kännetecknades av det motsatta. De
bestod till större delen av handplockad importerad arbetskraft som på grund av sin
höga utbildning, arbetslivserfarenhet och sina kunskaper i engelska var eftertraktade
på den ordinarie arbetsmarknaden där de ofta hade viktiga befattningar. De koreanska
kvinnoföretagarna, som till skillnad från de fi lippinska kvinnorna saknade det viktiga
humankapitalet, hade trots det inte bara lyckats i sitt företagande utan tjänade även mer
än andra invandrade kvinnor med fast lönearbete. Förklaringen var sannolikt tillgång
till etniska nätverk men framförallt hjälp från makar och hårt arbete.
Invandrade kvinnors egenföretagande i svensk forskning
Forskning om invandrade kvinnors företagande i Sverige har just kommit igång och
än så länge har inte så många studier inom detta område publicerats. I forskningen om
egenföretagande har andelen invandrade kvinnor diskuterats, men i hittills genomförda
studier saknas ett tydligt invandrarperspektiv i forskning om kvinnoföretagande och
ett närmare genusperspektiv i forskning om invandrarföretagande. Forskningen om
egenföretagande hittills har antingen beaktat kvinnors företagande (Domingo och
Moltó 1999, Näsman 2000) eller invandrarföretagande allmänt (Najib 1999 abc).
Ingen av de senaste undersökningarna om egenföretagande i Sverige har behandlat
invandrade kvinnors företagande som en egen kategori eller i en separat studie.
Antingen har invandrade kvinnor eller statistiska uppgifter om dem ingått i en
gemensam undersökning om invandrade män och kvinnor (Najib 1999a, NUTEK
2001, Ljungar 2002, Abbasian 2000) eller utgjort en marginell del i en undersökning
om företagande bland infödda kvinnor (Se bl.a. Ålund & Mason 2001, Karlsson
& Sundin 2001, Brundin m.fl. 2001, Berglund 2000). Däremot finns det enstaka
reportage med intervjuer om invandrade kvinnoföretagare i tidningar. Det har
också gjorts en förstudie i den invandrartäta kommunen Botkyrka med stöd från
NUTEK för att stimulera företagande bland unga kvinnor (se Danilda 2000). Inte
heller i en statlig rapport om invandrarföretagande (Stein 2000) har kvinnor och
män behandlats som separata kategorier.
Företagandet i Sverige varierar mellan olika grupper av invandrare, mellan olika
grupper av invandrade kvinnor och mellan olika grupper av invandrare av båda
könen. Under 1990-talets lågkonjunktur startade invandrade män eget företag i
mycket högre utsträckning än kvinnor samtidigt som företagsamheten var betydlig
högre bland europeiska kvinnor än bland kvinnor från utomeuropeiska länder
(Bevelander m.fl. 1997). De högsta andelarna av nyföretagande invandrade kvinnor
i Sverige har de som kommer från Asien, Norden, USA och Östeuropa, medan Afrika
och Mellanöstern har de lägsta (NUTEK 2001).
Generellt sett startar invandrade män och kvinnor företag i Sverige av många
olika skäl: kulturella/personliga som kan gälla livsstil, personliga värderingar,
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attityder, flexibla arbetstider; av strukturella skäl t.ex. strukturella problem på
arbetsmarknaden i form av arbetslöshet eller risk för arbetslöshet, avsaknad av ett
passande arbete, marginalisering och dåliga arbetsförhållanden på den ordinarie
arbetsmarknaden och diskriminering. Ofta är det fråga om en kombination av båda
skälen (Najib 1999 abc). Detta har bekräftats i senare studier och enstaka reportage
när det gäller invandrade kvinnor (Brundin m.fl. 2001, Abbasian 2000, Mason 2002,
Ålund & Mason 2001, PRIZMA 2001 s. 26-27).
Två viktiga resurser för invandrade kvinnoföretagare i Sverige är utbildningen
och arbetslivserfarenheten. Generellt sett har dagens invandrarföretagare i Sverige
betydligt bättre utbildning än inhemska företagare (Elmlund 1998, Stein 2000,
Enbuske & Okeke 2001, Najib 1999a). Invandrade kvinnoföretagare i Sverige är också
betydligt bättre utbildade än sina invandrade manliga kollegor (Brundin m.fl. 2001)
vilket samtidigt också kan innebära att de är betydligt bättre utbildade än infödda
företagare av båda könen. Arbetslivserfarenhet och särskilt tidigare arbete inom den
informella sektorn eller tidigare erfarenhet med egenföretagande i hemlandet är en
resurs för många invandrade företagare av båda könen när de startar eget i Sverige
(Najib 1999a, Abbasian 2000). Har man dessutom tidigare gått på adekvat praktik,
yrkesutbildning eller kurs kan dessa också utgöra resurser när man startar eget
(Abbasian 2000). Etniska resurser (hjälp från familjen, släkten och landsmän) är en
annan resurs i invandrarföretagande och särskilt för invandrade kvinnoföretagare
(Najib 1994, Khosravi 1995). Könsspecifi ka resurser (kvinnliga medarbetare och
kompanjoner framför allt inom den egna etniska gruppen) kan också utgöra
resurser för en del invandrade kvinnoföretagare (Abbasian 2001). Ytterligare en
resurs i invandrarföretagandet är ålder. Invandrarföretagare och särskilt de som
kommer från utomeuropeiska länder är betydligt yngre än inhemska företagare
när de startar eget (Berglund 1998, Najib 1999a). Detta kan också vara en resurs
och fördel då de förhållandevis arbetar fler timmar i veckan än både löntagare och
infödda företagare, mycket på grund av deras bristande ekonomiska resurser och
att de befinner sig i konkurrensutsatta branscher (Elmlund 1998, Najib 1994 & 1992,
Gür 1999, Brune 1996).
Empiriska studier har visat att även själva invandrarskapet, humankapital och
kunskap om värdlandet, och svenska nätverkskontakter kan vara en resurs i invandrade
kvinnors företagande. En framgångsrik iranska som äger ett bemanningsföretag
inom vården i Solna använder sig av sina allmänna kvalifi kationer (utbildning och
arbetslivserfarenhet), allmänna kunskaper om samhället och dess lagar och regler,
svenska kontakter, etniskt nätverk men också av själva invandrarskapet som en resurs.
Två tredjedelar av hennes anställda är invandrare som snabbt rycker in då det finns
mycket behov av personal (som jul- och nyårshelgerna) och då infödda svenskar inte
har möjlighet eller vill arbeta. På det här viset har hon inte bara skapat förtroende
hos uppdragsgivaren utan även lyft företaget (Prizma 2001, Dagens industri 2000).
Ett liknande exempel är en iranska i Uppsala som med framgång använder själva
invandrarskapet i sitt företag ”Marias Etnokök” (SVD-Näringsliv 2002).
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Forskning om svenska kvinnors egenföretagande
Kvinnors företagande i OECD-länderna totalt har ökat kraftigt sedan 1980-talet,
medan ökningen i Norden har varit lägre (Kovalainen 1995a). I Sverige är det oftast
högutbildade kvinnor både inom den offentliga sektorn (i högre utsträckning än
män) och inom den privata sektorn som har hoppat av sina arbeten och startat eget på
senare år (Företagarna 1997 s. 30, Elmlund 1998, Domingo & Moltó 1999). Av dessa
kvinnor startade 93 % företag inom tjänstesektorn (Wennberg 1997). Svenska kvinnor
anpassar sitt företagande till familjen i högre grad än männen och arbetar mer deltid
för att kunna sköta familjen. Detta är anledningen till att de startar eget relativt
sent i livet då barnen hunnit växa upp och de själva hunnit få arbetslivserfarenhet
(Gustafson & Rosel 1996, Berglund 2000, Karlsson & Sundin 2001).
Andelen kvinnoföretagare och framförallt enmansföretagare i Sverige är liten
jämfört med många västländer (Elmlund 1998). I litteraturen anges flera olika
förklaringar till egenföretagande bland svenska kvinnor. I likhet med förklaringar
till invandrarföretagande kan dessa klassificeras i två huvudgrupper, nämligen de
strukturella och de kulturella/personliga, och möjligtvis en tredje grupp som består
av en kombination av de båda. De strukturella förklaringarna avser de samhälleliga
strukturerna, framförallt situationen på arbetsmarknaden, medan de kulturella
förklaringarna oftast avser individernas attityder, värderingar, livsstil, etc.
Den strukturella förklaringsmodellen
En strukturell förklaring baseras på hypotesen att den könssegmenterade och
könssegregerade arbetsmarknaden missgynnar kvinnor som redan är anställda
och att detta därför motiverar dem att starta eget. I västvärldens ekonomier finns
det både vertikalt och horisontellt könssegregerade arbetsmarknader (Nermo 1997,
Johansson 2000). Trots jämställdhetspolitiken är den svenska arbetsmarknaden klart
könssegregerad och könssegmenterad och till kvinnornas nackdel. Kvinnorna har
oftast de lägst betalda och minst kvalificerade tjänsterna medan män oftast har både
högre position och lön. Kvinnornas arbeten finns i det lägre segmentet där arbetena
är mycket krävande, har låga löner, begränsade karriärmöjligheter, etc. Dessutom
arbetar kvinnor och män oftast i arbetsmiljöer med olikartade arbeten och på skilda
arbetsplatser (SCB & Arbetslivsinstitutet 1999, Gonäs m.fl. 2001). Yrkessegregering
och yrkessegmentering mellan män och kvinnor är dock inte enbart en fråga om
diskriminering på arbetsmarknaden. De beror även på en samverkan av faktorer som
t.ex. val av utbildning, yrkespreferenser och ekonomiska överväganden mellan makar
som att kvinnor får sköta arbetet i hemmet p.g.a. makens högre inkomst samt, enligt
en del forskare, bristande intresse för vidarestudier på arbetsplatsen (Jonung 1997,
Meyerson & Petersen 1997). Medan kvinnor oftast är överrepresenterade inom den
offentliga sektorn, är män oftast koncentrerade till den privata sektorn (Företagarna
1997), och kvinnorna är oftast koncentrerade till branscher i servicesektorn
(Kovalainen 1995b). Hälften av alla arbetsplatser i Sverige är klart segregerade, dvs.
de kan betecknas som manliga respektive kvinnliga, och få kvinnor får chansen till
ledande positioner på den hierarkiska arbetsmarknaden (Billing 1995). Motsvarande
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studier i England har visat att inte heller där fick kvinnorna samma chanser att
med hjälp av sina meriter göra karriär i arbetslivet (Företagarna 1997) . Allt detta
kan motivera kvinnor att starta eget. När de är missnöjda med sina möjligheter på
arbetsmarknaden är egenföretagande ett sätt att bryta mot rådande strukturer på
arbetsmarknaden. I egenföretagande kan de t.ex. lägga ned lika mycket tid som förut
på att utföra ett arbete men tjäna minst dubbelt så mycket pengar (Billing 1995).
Egenföretagande är också ett bra alternativ till hel- eller deltidsarbetslöshet (aa).
Mason (2002) kopplar vidare svenska kvinnors benägenhet att starta och
driva företag till framför allt strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och
neddragningen på delar av den offentliga sektorn i Sverige. Hon menar att en hel del
av de traditionella arbetena för kvinnor har försvunnit på senare år. Samtidigt har
kravet på högre utbildning, kulturell kompetens och språkfärdigheter ökat för alla
arbetstagare. De kvinnor som inte uppfyller dessa krav och därmed riskerar att bli
marginaliserade på arbetsmarknaden kan tänkas starta eget i stället.
Den kulturella/personliga förklaringsmodellen
Att kvinnor startar eget baseras oftast på personrelaterade värderingar, såsom
strävandet efter frihet och självständighet samt att få pröva på och förverkliga en
idé. Kvinnoföretagare anger i större utsträckning än sina manliga kolleger detta som
sina främsta motiv för att starta eget och är i mindre utsträckning än männen (10 %
mot 17 %) angelägna att enbart tjäna pengar (NUTEK & SCB 2000).
Även möjligheten att själv bestämma över sin tid, och kunna lösa hushållsarbete och
barnomsorg så att det fungerar, är bidragande faktorer till kvinnornas företagande.
Kvinnornas sysselsättningsgrad i Sverige är mycket hög jämfört med många andra
länder. Långt fler av dem arbetar dock deltid jämfört med männen som oftast arbetar
heltid (Sundin 1995). Den viktigaste förklaringen till kvinnornas deltidsarbete är att
de arbetar i hemmet resten av tiden och sköter familjen, ett obetalt arbete som inte
ens räknas som arbete i vardagliga sammanhang. Kvinnor är i större utsträckning än
män måna om att kunna kombinera arbete och familj (Holmquist 1995, Holmquist
& Sundin 2002). Därför kan egenföretagandet och den flexibla arbetstiden det
erbjuder ersätta ett deltidsarbete för de här kvinnorna då de vill lättare kunna
kombinera familjelivet och yrkeslivet. Detta tangerar en strukturell förklaring i och
med kopplingen till rådande villkor på arbetsmarknaden. Ytterligare en förklaring
kan vara brist på arbetstillfredsställelse för kvinnor som har fast arbete men som
inte är nöjda med vare sig arbetet eller sin aktuella arbetsmiljö. Ekonomen Fölster
(2000) visade i sin undersökning att förvärvsarbetande kvinnor oftare var sjuka än
män. Han tolkar detta som tecken på vantrivsel i arbetslivet och menar att genom
att byta yrke och ”bli sin egen” kan kvinnorna må bättre. Kvinnors företagande är
inte bara en försörjningsstrategi och en livsform (Kovalainen 1995b) utan, beroende
på verksamhetens natur, är också en identitetsskälla. Lindgren (2002) har visat att
svenska kvinnliga pedagoger startar friskolor för att utöva sitt yrke på det sätt de
önskar och skapa sin egen identitet utan att i för sig vara förtjusta i att vara företagare.
De drivs helt enkelt av sitt pedagogiska engagemang.

62

Vilka invandrare startar eget och varför?
Det finns två eller tre typer av faktorer med vilkas hjälp forskare försöker ge svar
på varför invandrade grupper och individer startar egna företag. Omväxlande
kallas dessa faktorer exogena respektive endogena, kulturella respektive strukturella
eller ””push -” respektive ””pull ”-faktorer.13 Det mest använda begreppsparet är dock
kulturella och strukturella faktorer. De kulturella faktorerna syftar på företagarnas
kulturella egenskaper medan de strukturella syftar på samhälleliga strukturer.
Kombinationen kulturellt-strukturellt syftar på en blandning av dessa faktorer.
Den kulturella förklaringsansatsen
Den kulturella förklaringsansatsen betonar invandrarnas kulturella egenskaper,
t.ex. levnadssätt, värderingar och attityder i sitt företagande, och också att
invandrarföretagare kommer från kulturer eller länder där småföretagandet är
vanligt förekommande.14 Egenföretagande innebär dessutom prestige och status för
vissa invandrare och de sätter ett ovanligt stort värde på att vara egenföretagare.15
Enligt detta kulturella förklaringssätt blir vissa invandrade grupper negativt
eller positivt särbehandlade av mottagarlandet vilket i sin tur påverkar deras val
av företagsamhet (Nordlund 1992, Najib 1999ac, Brune 1996). Studier i många
västländer inklusive Sverige visar att vissa invandrade grupper startar eget i större
utsträckning än andra (se bl.a. Bozorgmehr m.fl. 1996, Light & Roach 1996, Ram
1996, Portes 1987, NUTEK 2001 ). Benägenheten att starta eget varierar mellan olika
etniska och religiösa minoriteter, inom en och samma nationella invandrargrupp
eller inom en etnisk minoritet som kommer från flera olika länder. Ett exempel på
variationen mellan olika etniska och religiösa minoriteter i samma nationsgrupp är
iranska judar som startade eget i Los Angeles i mycket större utsträckning än deras
muslimska, bahaíska, assyriska och armeniska landsmän (Light m.fl. 1997). Dessutom
var olika etniska grupper specialiserade och etablerade inom olika branscher/nischer
(aa). Ett exempel på variationen inom en och samma etnisk/religiösa grupp är kristna
armenier från Turkiet (oftast med låg socioekonomisk status) som startade eget i Los
Angeles i mycket större skala än armenier från Iran, Libanon eller armenier födda
i USA med betydligt högre status (Der-Martirosian m.fl. 1993, Sabagh m.fl. 1990).
Strävan efter självständighet, frihet och flexibilitet samt ekonomiska intressen och
bättre karriärmöjligheter är bland de attityder och skäl som invandrare har när det
gäller att starta eget (Khosravi 1999, Abbasian 2000). Småföretagande generellt, och
för vissa invandrare speciellt, är en klassresa uppåt och ett sätt att få ökat socialt
anseende (Elmelund 1998).
Migration i sig uppfattas av Piore (1979, kap 5) som en ekonomisk innovativ
handling och invandrarföretagande är delvis en konsekvens av migrationsprocessen.
Planerna för hur lång vistelsetiden i det nya landet ska vara avgör också benägenheten
för att bli företagare (Piore 1979, Bonacich 1973, Nordlund 1992). Denna benägenhet
Endogena och exogena faktorer enligt Nordlund 1992, strukturell-kulturell samt push- och
pullfaktorer enligt Najib 1992 och 1999ac. Se även SOU 1996:55b.
14
Se bl.a. Pripp 1998, 2001 om syrianer och assyrier.
15
Se Srinivasan 1995 om indiska företagare i Oxford.
13
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antas vara mindre för både arbetskraftsinvandrare och tillfälliga besökare som,
oavsett konjunkturläge eller svårigheter på arbetsmarknaden, kan återvända till
sitt hemland (Nordlund 1992). Det motsatta antas gälla för de som av olika skäl,
som t.ex. flyktingskäl, tänker stanna längre tid eller permanent (aa, Piore 1979).
Bonacich (1973) använder sig av termerna Sojourning /sojourner
sojourner som på svenska
betyder tillfällig residens och tillfällig besökare. Hon menar i sin middleman- teori
att de invandrare som startar eget i det nya landet i början är tillfälliga besökare
(eng. sojourner) som inte planerar att stanna permanent. De vill helt enkelt inte
binda sig i det nya landet. Deras syfte är att tjäna snabba pengar för att inom kort tid
återinvestera dem i hemlandet. Det är därför de väljer företagaryrken som inte binder
ihop dem med det övriga samhället på lång sikt, har en enkel levnadsstandard och
sparar mycket i stället för att spendera och konsumera. Samtidigt menar Bonacich
att termen ”Sojourner” är komplicerad då många av de invandrarna som i början av
sin ankomst till USA var tillfälliga besökare (som t.ex. judar från Östeuropa) inte
hade planer på att återvända till sina ursprungsländer. Hennes middleman- teori,
som diskuterades i kapitel 2 i denna avhandling, bygger vidare på antagandet att
en del invandrare, till skillnad från andra invandrare som är marginaliserade i det
nya landet, försöker att röra sig upp från sina lågstatuspositioner. De fungerar som
länkar och mellanhänder mellan producenter och konsumenter, arbetsgivare och
arbetstagare, ägare och arrendatorer samt elit och massa. Den svenske etnologen
Oscar Pripp (2001) utgick ifrån middleman- teorin när han studerade assyriers
och syrianers företagande i Södertälje. Han fann att en kombination av etniska och
individinriktade värderingar, familjeuppfostran och omständigheter i barndomen
i samspel med diskriminering och devalvering av akademisk utbildning eller dåligt
lönearbete och arbetslöshet tillsammans låg bakom beslutet att starta eget.
Några kritiska synpunkter kan dock riktas mot den kulturella ansatsen generellt. En
är att familjestöd och entreprenörsanda i generella drag finns hos alla småföretagare
och inte bara hos invandrarföretagare (Srinivasan 1995). Ytterligare en kritik gäller
huruvida det går att bedöma om en invandrare eller en grupp av invandrare har haft
huvudsakligen ekonomiska eller politiska motiv för sin invandring och om migration
i sig genererar företagsanda hos politiska flyktingar som kommit till det nya landet
av andra skäl än arbetskraftsinvandrare och hos övriga migranter med ekonomiska
motiv. I Los Angeles, USA, är företagandet lika omfattande bland armeniska och
iranska flyktingar som bland invandrare från Israel och arabstater som inte hade
flyktingstatus (Bozorgmehr m.fl. 1996). Även i Sverige förekommer egenföretagande
bland invandrade grupper med flyktingstatus, som t.ex. iranier och assyrier (Najib
1999c, Pripp 2001). Andra viktiga faktorer i sammanhanget kan vara den lokala och
regionala arbetsmiljön och framförallt arbetslöshet på grund av diskriminering.
Dessutom, till skillnad från teorierna om ”middleman” och ”sojourning”, finns det
inte än så länge, åtminstone inte i Sverige, empiriskt stöd för tesen att många av de
här företagarna återvänt till hemlandet för att göra investeringar där. Tvärtom visar
en undersökning om statslösa assyriska flyktingar som startar eget att de planerar för
en framtid i Sverige (Pripp 2001). De har helt enkelt inget land att återvända till.
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Den strukturella förklaringsansatsen
Strukturella förklaringar av varför invandrare startar eget inriktas på den lokala
och regionala miljön och framförallt på diskriminering av invandrare som leder till
att de marginaliseras på arbetsmarknaden. Enligt detta synsätt är egenföretagande
invandrarnas svar på arbetslöshet, diskriminering, marginalisering samt avsaknad
av passande arbeten på arbetsmarknaden. Många invandrarföretagare skulle faktiskt
föredra att ha en anställning framför att starta eget (Dagens industri 2000, NUTEK
2001, Abbasian 2000). Till skillnad från de invandrare som kopplar ihop prestige och
status med egenföretagande finns det invandrare som bedömer egenföretagande som
en prestige- och statusförlust, trots ekonomiska fördelar. De senare skulle föredra ett
tjänstemannayrke men tvingas mer eller mindre att starta eget som en sista utväg
(Khosravi 1995, 1999; Hosseini-Kaladjahi 1993).
Enligt den s.k. ”Rhinelandmodellen” som presenterades av den holländske
geografen Kloosterman (2000), finns det en klar skillnad mellan egenföretagare i
USA och Europa när det gäller motiv för att starta eget. I USA är det framförallt
drömmen om högre inkomster som gör att många invandrare, som oftast redan har
ett dåligt betalt fast arbete, startar eget. I Europa däremot startar, enligt modellen,
invandrare oftast företag för att de är marginaliserade och arbetslösa. USA-modellen
kan passa in på exemplet med invandrade männen från Mellanöstern i Los Angeles
som, trots likvärdig socioekonomisk position som asiater, var mer företagsamma och
tjänade mycket mer än såväl asiaterna som de spansktalande och svarta grupperna
(Bozorgmehr m.fl. 1996). Även efter det att högkonjunkturen inletts i Sverige 1998 var
det fortfarande en stor andel invandrare som startade eget på grund av arbetslöshet
eller risk för arbetslöshet. Arbetslösheten angavs som motiv bakom starten av 26 %
av alla iranier som hade startat eget år 1999 (NUTEK & SCB 2000, NUTEK 2000).
Trots de olika positiva ekonomiska effekter som efterkrigstidens invandring inneburit
för Sverige, har invandrare alltid haft sämre arbeten, arbetsvillkor och löner än
svenskar och de har också i större utsträckning riskerat att drabbas av arbetslöshet
(Ekberg 1997). Även utanför Sverige har forskare generellt betonat strukturella
skäl, och framförallt negativa förhållanden för invandrare på mottagarländernas
arbetsmarknader, som huvudsakliga förklaringar till att vissa invandrade grupper
startar eget i större utsträckning än andra grupper (Light & Bonacich 1988, Light &
Rosenstein 1995).
Svensk forskning har visat att negativ särbehandling på basis av etnisk tillhörighet
blivit en drivkraft bakom invandrade gruppers företagande. Mobilisering av
olika etniska resurser har blivit en kompensation för brister på den ordinarie
arbetsmarknaden där etnisk-kulturell tillhörighet utgjort en barriär (Nordlund 1992,
Najib 1999c). I Sverige har många högutbildade före detta flyktingar kunskaper om
internationella nätverk som svenskt näringsliv saknar, vilket är en klar komparativ
fördel för dem gentemot majoritetssamhället (Nordlund 1999). Invandrare drabbades
speciellt hårt av 1990-talets lågkonjunktur, såväl de nyanlända som de med svenskt
medborgarskap (AMS 1998). Detta strukturella problem var oftast orsaken till att
många asiatiska invandrare startade eget i Sverige (Najib 1999a, Brune 1996, Abbasian

65

2000, Khosravai 1995, Hosseini-Kaladjahi 1993). Samtidigt fanns det sydamerikaner,
finländare och vissa afrikanska grupper som trots hög arbetslöshet inte startade
eget i samma utsträckning som t.ex. den asiatiska gruppen (Bevelander m.fl. 1997,
Najib 1999a, NUTEK 2001, Pripp 2001). Detta visar att inte heller det strukturella
antagandet kan ge en heltäckande förklaring till varför invandrare startar eget.
Det finns dock skäl för att koppla det ökade antalet invandrarföretag i Sverige
under de två senaste decennierna till invandrarnas låga sysselsättningsgrad och
höga arbetslöshet. Framförallt har icke-europeiska invandrare drabbats hårt, både
av strukturella förändringar och av perioder med lågkonjunktur (SOU 1995:76,
1996:55b). Icke-europeiska invandrare har oftast fått oattraktiva och lågavlönade
arbeten med låg status, arbeten som de inte sällan är överkvalificerade för (Najib
1999c, Brune 1996, Andersson 1992). Arbetsmarknaden i västvärldens ekonomier
är uppdelad i två segment: ett med en mer stabil och ett med en mindre stabil
efterfrågan på arbetskraft (Castels & Miller 1993, Najib 1999c). Detta innebär att
olika befolkningskategorier har skilda karriärförlopp och räknas till olika delar av
arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är tudelad och består av en primär del med
höga löner, goda arbetsmiljöer och befordransmöjligheter, och en sekundär del
som är motsatsen till den första. Kvinnor och invandrare hamnar oftast i det andra
segmentet (Ekberg 1991).
Diskriminering är en term som ofta används i diskussioner om invandrarnas
situation i västländerna och framför allt deras dåliga förankring på arbetsmarknaden.
Ekonomer talar om två typer av diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden:
preferensdiskriminering respektive statistisk diskriminering (Höglund 1998). Med
den första termen menas att arbetsgivare, deras anställda och kunder motsätter
sig att man anställer en kvalificerad invandrare på grund av ogillande, fördomar,
ekonomiska motiv, osv. Arbetsgivaren skulle inte anställa invandraren ens om
denna hade klart bättre kvalifi kationer än sin svenska konkurrent. Teorin om
statistisk diskriminering bygger på att det är svårt och kostsamt för en arbetsgivare
att fastställa olika arbetssökande individers produktivitet. Chansen att få ett jobb
avgörs inte av individens egna förutsättningar utan av antaganden, sanna eller falska,
om genomsnittliga egenskaper hos den grupp individen anses tillhöra. En sådan
handling bygger på för givet tagna föreställningar och stereotypier och kan drabba
både första och andra generationens invandrare (Knocke & Hertzberg 2000, Arai
m.fl. 2000, Vilhelmsson 2002). Goda språkkunskaper sägs t.ex. vara ett idealscenario
för att invandrare ska lyckas på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna ställer höga krav
på språkkunskaper för invandrare men detta krav varierar för olika grupper av
invandrare (SOU 1996:151). Forskning har dock visat att goda språkkunskaper inte
alltid utgör en garanti för invandrare att få arbete i Sverige (Hosseini-Kaladjahi 1997).
En stor del av arbetsgivarnas negativa särbehandling av invandrare är baserad på
felaktiga uppfattningar om dem, men graden av särbehandling samt missgynnande
varierar för olika invandrade grupper (Broomé & Bäcklund 1998).
Det tredje förklaringssättet består av en kombination av den kulturella och strukturella
förklaringsansatsen. Här ses antingen kultur eller struktur som den dominerande
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faktorn och den andra som ett komplement. Även här är majoritetsbefolkningens
diskriminering av invandrare en bidragande orsak till vissa etniska gruppers
underordnade position i samhället (Najib 1999ac). För vissa invandrade grupper
samverkar ibland dessa två förklaringar. Då avses förebilder, tillgång till klassresurser
(såsom startkapital), företagstraditioner, institutionella nätverk samt extremt hög
arbetslöshet påverka benägenheten att starta eget.16 Om en företagare har ett gediget
humankapital, dvs. god utbildning, arbetslivserfarenhet, ledarskapsförmåga och
social kompetens, kommer hon/han att lyckas väl (Flap m.fl. 2000).

Vilka resurser använder invandrare i sina företag
Invandrarföretagare använder sig generellt av en rad olika resurser för att starta eget
och etablera sig: etniska resurser (hjälp från formellt och oformellt etniskt nätverk),
klassresurser (utbildning, arbetslivserfarenhet, humankapital, andra kvalifi kationer,
sparmedel och kapital) och hårt arbete (långa arbetstider, sex-sju dagar i veckan)
(Najib 1994). Detta bekräftas också av utländska studier (bl.a. Kloosterman m.fl.
1999, Boissevain m.fl. 1990).
Det etniska nätverket, som är invandrarföretagens viktigaste resurs, underlättar
mobiliseringen av etniska resurser. Det kan gälla krediter, information, rekrytering
och anställning av personer från samma etniska grupp och/eller land och i viss mån
en etnisk marknad. Den starka etniska solidariteten och det etniska nätverket är en
klar komparativ fördel som invandrarföretag har jämfört med majoritetsbefolkningen
i Sverige och i andra länder (Nordlund 1992, Najib 1999c, Srinivasan 1995 kap 1,
Light & Bonacich 1998 kap 7, Light m.fl. 1990). Rekrytering av arbetskraft från den
egna etniska gruppen samt lokala och globala förbindelser stärker invandrarnas
konkurrenskraft i mottagarlandet (Nordlund 1992, 1999). Den benägenhet att
mobilisera de nödvändiga etniska resurserna som finns hos asiatiska invandrare
saknas t.ex. hos sydamerikaner, europeiska invandrare och afrikaner både i Sverige
och i andra västländer (SOU 1996:55, Najib 1994, 1995ab & 1999a, Pripp 1998,
Jones m.fl. 1994, Waldinger m.fl. 1990). Uppkomsten av separata etniska företag
och marknader i västvärldens ekonomier (s.k. etniska enklaver i några amerikanska
städer, t.ex. China Town) är exempel på en relativt lyckosam användning av det egna
etniska nätverket (Andersson & Molina 1995).
Före och efter starten av företag utsätts invandrarföretagare ofta för negativ
särbehandling då kreditinstitut, banker, försäkringsbolag och statliga och halvstatliga
organisationer vägrar att ge dem lån (SOU 1996:55). Därför tvingas de att låna av
vänner, bekanta och släktingar och på grund av brist på kapital startar de små företag
i redan övermättade och hårt konkurrensutsatta branscher som övergivits av infödda
företagare. Invandrare återskapar med andra ord segmenterade och kollapsade sektorer
som har övergivits av infödda företagare (Waldinger 1989, Morokvasic 1990, Werbner
1990, Bager & Rezaei 2001). Bristande kapital och lönsamhet i företaget kompenseras
med hårt arbete som är viktigt för företagets överlevnad. Det innebär att företagarna
16

Se Rojas 1993 om iranska företagare samt Jones m.fl. 2000.
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arbetar många timmar per dygn och oftast sju dagar i veckan. Företagaren satsar
alltså den produktionsfaktor som är mest tillgänglig, dvs. den egna arbetskraften
(Gür 1999). Vänner och familjemedlemmar hjälper också till och arbetar många
timmar, dels för att företagaren inte ska behöva betala för anställd personal utan ska
kunna spara istället, och dels för att företaget ska kunna överleva (Gür & Hellman
1996, Brune 1996, Najib 1992). Detta är också dokumenterat bland invandrare i
andra länder, men graden av hårt arbete och långa arbetstider varierar för olika
invandrade grupper (Jones m.fl. 1994, Light & Bonacich 1988 kap 7 & 11, Dyer & Ross
1997). Ett annat sätt att behålla lönsamheten i företaget är att använda destruktiva
konkurrensmetoder. De vanligaste metoderna är att rekrytera svart arbetskraft
från den egna etniska gruppen, oftast personer som saknar uppehållstillstånd och
är villiga att arbeta hårt för mycket låg betalning, samt priskrig med konkurrenter
inom samma nisch (Khosravi 1995. Se även Morokvasic 1990).
Vikten av varje resurs och graden av användning av varje resurs kan variera från
individ till individ och grupp till grupp beroende på vilken resurs som är mest
tillgänglig och användbar och tvärtom. För en del invandrarföretagare spelar
klassresurser större roll, för andra etniska resurser och för en tredje grupp den egna
arbetsinsatsen i form av hårt arbete. I Sverige använder sig invandrarföretagare
från Asien av sina etniska resurser i mycket större utsträckning än övriga grupper
(Najib 1999a). Tillgång till klassresurser, framförallt utbildning, varierar mellan
olika invandrade grupper såväl i Sverige som i andra länder. Invandrarföretagare
i Sverige har betydligt högre utbildning än infödda företagare, men i regel, och
till skillnad från infödda företagare, har de mindre ekonomiska medel (aa).
Forskningsresultat från Los Angeles visar att invandrarföretagare med asiatisk
bakgrund har mer klassresurser och humankapital, dvs. betydligt längre utbildning
och arbetslivserfarenhet, än invandrarföretagare från Latinamerika (Light &
Roach 1996). Bland iranska företagare i Kalifornien hade nära 80 % en akademisk
utbildning vid mitten av 1990-talet (Rahmaninejad 1997). Marockanska och turkiska
charkuterister i holländska storstäder, som har bristande klassresurser (framförallt
utbildning och andra kvalifi kationer och finansieringsmöjligheter) kompenserar
detta med bl.a. hårt arbete och hjälp från etniska nätverk (Kloosterman m.fl. 1999,
Kloosterman & Rath 2001).

Invandrarföretagandets geografi
Ett storstadsfenomen
Invandrarföretagande har studerats av forskare inom en rad olika forskningsdiscipliner
i Sverige såväl som i övriga västvärlden. I Sverige har detta ämne uppmärksammats
av sociologer, etnologer, antropologer, geografer, statsvetare, ekonomer, journalister
men också av olika statliga utredningar (SOU). En genomgång av studier som utförts
i övriga västvärlden under det senaste decenniet visar ungefär liknande resultat.17
17
För en bättre överblick se biografier i arbeten av bl.a. Waldinger m.fl. 1990, Waldinger &
Bozorgmehr 1996, Rath 2000, Light & Bhachu 1993, Ram m.fl. 1997.
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Genomgången visar dock att det i första hand är sociologer och därefter geografer som
mest forskat i ämnet. Sociologer som har forskat i ämnet har dock på flera punkter
kritiserats av kollegan Cobas (1988) för brister i sina forskningsarbeten. På senare år
har även andra forskningsdiscipliner fått kritik för brister i invandrarforskningen
och i forskningen om invandrarföretagande och då framförallt för avsaknaden av
klassdimensionen (Rath & Kloosterman 1999, Collins 2000, Rath 2001). De senaste
årens forskning kring invandrarföretagande kan också kritiseras för att den inte
beaktar kön som en viktig dimension. En genomgång av de två senaste decenniernas
internationella forskning visar att de flesta studier, med ett fåtal undantag (bl.a.
Pizacklea 1988 & 1990, Mobasher 1996, Chavan & Agrawal 1998, Collins 2000)
saknar en tydlig könsdimension.
En gemensam slutsats som de flesta svenska och utländska forskningsarbeten har
kommit fram till är att invandrarföretagande är ett storstadsfenomen och sällan
förekommer i små orter. Den främsta anledningen är att invandrarföretag oftast är
inriktade på invandrade grupper som målgrupp, i många fall den egna etniska gruppen,
och dessa grupper är oftast koncentrerade till storstadsregionerna (Barrett m.fl. 2000,
Najib 1991, Bevelander m.fl. 1997, Ålund 2001). Växande storstadsekonomier med
en expansiv servicesektor skapar t.ex. förutsättningar för, och lockar invandrare, att
starta eget (Rekers & Kempen 2000). Detta kan vara en intressant aspekt för urbanoch kulturgeografer som studerar lokalisering av människor och aktiviteter i det
urbana rummet och som arbetar med termer som lokaler, regioner och platser. I
Sverige har Najib i ett flertal undersökningar studerat invandrarföretagares motiv
och villkor både i Sverige och i andra västländer (Najib 1991, 1992, 1994, 1995, 1996,
1999a,b,c). I sin undersökning om invandrarföretagande i västeuropeiska storstäder
har han speciellt uppmärksammat den rumsliga dimensionen (Najib 1991).
Globala storstadsregioner enligt många forskare, är perfekta platser för nyanlända
invandrare när det gäller att få tillgång till olika resurser (bl.a. etniska nätverk) för
egenföretagande (Cross & Waldinger (2003 &1999, Waldinger 1999). De är också
goda förutsättningar för att skapa s.k. intra-etniska band med personer utanför
den egna etniska gruppen vilket är till hjälp för hög- respektive lågstatusinvandrare
som söker jobb (Ooka & Wellman 1999). Globala städers ekonomier ger invandrare
möjligheter att verka inom den informella sektorn, dels på grund av snabbhet och
flexibilitet och dels för att den formella sektorn inte kan erbjuda de tjänster och varor
som erbjuds av den informella sektorn (Sassen 1988). De här multietniska städerna
har givit upphov till invandrarnas Multikulti-service och en ny geografi av centralitet
och marginalitet, av fattigdom och utanförskap sida vid sida med rikedom och makt,
menar sociologen Ålund (2002).18
Uppkomsten av och antalet invandrarföretag kan dock variera mellan en storstad
och en annan beroende på vissa faktorer. De holländska geograferna Rekers och Van
Kempen (2000) hävdar att det är just variationer i den urbana kontexten som påverkar
uppkomsten av invandrarföretag. De frågar sig t.ex. varför det finns färre turkiska
Globala städer presenterades som ett geografiskt begrepp först av urbansociologen Sassen och
mer utförligt diskuterades av henne 1991 i boken The Global City.

18
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företag i Rotterdam än i Amsterdam, trots att den förstnämnda staden har betydligt
större turkisk befolkning. Svaret är att både ekonomin och de karaktäristiska
kännetecknen hos befolkningen (som t.ex. konsumtion av tid och pengar, livsstil,
traditioner) är olika i de två storstadsregionerna. Rotterdam, som är en gammal
hamnstad, är mer präglad av traditioner än Amsterdam, som är en modernare och
mer global storstad med en befolkning som i större utsträckning än den i Rotterdam
följer nya och moderna livsstilar och trender. Det finns liknande mönster för koreaner
i New York och Chicago samt för pakistanier i Manchester och Birmingham (aa).
Dessutom kan demografiska förändringar tillsammans med andra samverkande
faktorer (som bl.a. statligt stöd) ibland ha en negativ ibland en positiv inverkan
på olika invandrade gruppers företagande i en storstad. Ett sådant exempel är den
svarta minoritetens respektive exilkubaners företagande i enklavekonomier i Miami
i Florida. Den snabbt växande befolkningen av socioekonomiskt starka exilkubaner
i Miami, parallellt med statligt stöd samt ökat erkännande av det spanska språket i
internationell handel, innebar att företag ägda av exilkubaner inte bara ökade snabbt
i Miami, utan även gav kubaner en särställning i stadens förändrade ekonomiska
struktur. Den svarta minoriteten som saknade dessa nödvändiga förutsättningar
och resurser blev däremot marginaliserade i stadens ekonomi. Trots framgången
verkade exilkubanerna enbart inom segmenterade sektorer och uppnådde endast en
marginell ställning jämfört med majoritetsbefolkningens ekonomi. Det innebär att
både kubanerna och den svarta minoriteten, trots dessa skillnader, i slutändan ändå
var marginaliserade i stadens ekonomi (Rose 1988, Oliver & Johnson 1989).
Etnisk boendesegregation och invandrarföretagande
Geografen Kaplan (1998) har gått igenom olika studier av invandrarföretagande
i amerikanska storstäder och fann ett samband mellan invandrarföretagande
och etnisk boendesegregation. Invandrarnas rumsliga segregation i boendet är
ytterst viktigt för så kallade etniska enklaver, såsom China Town i New York och
Little Havana i Miami. De kompletterar varandra i ett s.k. rumsligt kluster och
grannskapseffekten är en förutsättning för att företag ska lyckas, menar Kaplan.
Vidare menar han att för sådana etniska enklaver fungerar rummet som en speciellt
viktig resurs tillsammans med andra resurser som klass, etniskt nätverk, kapital,
etnisk arbetskraft och kundkrets. Korea Town i Los Angeles är ett annat exempel på
ett sådant kluster (Min 1993). Waldinger m.fl. (1990, kap. 4) understryker detta och
hävdar att det finns ett tydligt samband mellan invandrarnas boendesegregation
i storstadsområdena och koncentrationen av småföretag inom den egna etniska
gruppens områden. Etnisk boendesegregation i specifi ka storstadsområden, liksom
invandrarnas koncentration till storstäder, är med andra ord en förutsättning för
etniskt företagande. Till en viss del bekräftar liknande studier i Sverige detta både
för invandrarföretag och för företag som enbart är inriktade på den egna etniska
gruppen (Pripp 2001, 1998, Najib 1999c, Andersson 2001). Invandrade egenföretagare
i Sverige bor och arbetar i mindre utsträckning än sina infödda företagarkolleger
inom samma område och de är i mycket mindre utsträckning än sina nordiska
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kolleger bundna till det egna bostadsområdet (Andersson 2001). Förklaringen är
att i de typiska miljonprogramsområdena där de huvudsakligen bor finns det inte
lämpliga företagslokaler (aa).
Geografen Li (1998) har studerat rumsliga kluster och grannskapseffekten på
ett lite annorlunda sätt. Han har skapat ett eget nytt begrepp, Ethnoburb, (som
är en kombination av orden ”Ethnic” och ”Suburb”) och studerar i sin modell
den invandrartäta förorten San Gabriel Valley i Los Angeles där kineser är en stor
invandrargrupp. Ethnoburb betecknar ett multietniskt område där en invandrargrupp
är större än de andra men inte är i absoluta majoritet. Parallellt med tillväxten av
invandrarbefolkningen ökar med tiden antalet företag i området och därmed växer
den lokala arbetsmarknaden för invandrare. På sikt omvandlas området från ett
etniskt kluster till en global ekonomisk utpost med ekonomiska transaktioner med
övriga världen i form av kapitalflöden samt flöden av både invandrarföretagare
och etnisk arbetskraft. Genom detta får den lokala etniska arbetsmarknaden en
bättre chans att integreras både i den nationella och i den globala ekonomin (aa).
Uppkomsten av ”Ethnoburb” kan också vara speciellt intressant för antropologer
som forskar om transnationella och diaspora - invandrare och deras företagande i
olika delar av världen.
Interaktionen mellan lokalisering och etnicitet
Det finns ett starkt samband mellan lokalisering och valet av företagsbransch för
invandrarföretagare (Barrett m.fl. 2001). Invandrarföretagandet behöver dock inte
vara koncentrerat till det område där enbart den egna gruppen är koncentrerad
och därmed behöver det heller inte vara inriktat på den egna etniska gruppen som
målgrupp. Grannskapseffekten kan ha sin bas i den egna gruppen i storstadsregionen,
som t.ex. i Korea Town i Los Angeles respektive Little Havana i Miami (Min
1990), men från andra invandrade grupper i storstadsregionen. Waldinger m.fl.
(1990) har i sin forskning t.ex. visat att många koreanska företag i Los Angeles
var koncentrerade till stadsdelar och bostadsområden där det bodde svarta och
latinamerikaner. Koreaner sökte sig medvetet till städer där ett stort antal svarta
bodde och etablerade sina företag nära deras bostadsområden. De visste att den
afroamerikanska befolkningen inte var särskilt benägen att starta företag och därmed
fanns det en stor potential för företagande där (Light & Rosenstein 1995, kap 6).
Trots den höga företagsfrekvensen i den iranska invandrargruppen i Los Angeles,
var deras företag utspridda över hela storstaden (Light 1998). I en komparativ studie
mellan USA, Kanada och Israel drog den israeliske geografen Razin (1993) slutsatsen
att lokalisering och etnicitet samverkar för att stimulera och påverka företagandet
bland invandrare i storstadsregionerna. Denna samverkan tycks vara mer synlig
i USA och Kanada än i Israel. Förutom strukturen på den lokala multietniska
arbetsmarknaden, spelar humankapital (framförallt utbildning) en stor roll i valet av
bransch för invandrarföretagare (aa). I en studie av Razin och Light (1998) talar de om
interaktionseffekten mellan lokalisering och etnicitet och uppkomsten av och antalet
invandrarföretag, branschval och konkurrens. I USAs 16 största storstadsregioner är
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olika invandrade grupper koncentrerade både inom specifi ka ekonomiska nischer
och i specifi ka storstadsområden. Det finns invandrade grupper vars ekonomiska
verksamheter mer eller mindre liknar majoritetsbefolkningens och som kallas
mainstreaming immigrants (oftast europeiska invandrarföretagare). Å andra sidan
företag som etableras av non-mainstreaming immigrants (invandrare från Asien,
Mellanöstern och delar av Latinamerika samt de svarta) oftast inom servicesektorn.
Dessa företags existens samt graden av konkurrens mellan företagarna är till stor
del beroende av samspelet mellan utbud och efterfrågan vilket i sin tur påverkas av
antalet invandrare som bor i området.
Lokaliseringsstrategier
Geografen Zhou (1998b) hävdar att platsen som en samling av interaktiva sociala
processer har en stor betydelse både för invandrarbefolkningens liv i storstaden och de
företag som de driver där. I sin forskning om den kinesisk- talande invandrargruppen
i New York och Los Angeles har han dragit intressanta slutsatser. Han menar att
olika geografiska lokaliseringar (i detta fall olika storstadsregioner) med olika
arbetsmarknadssituationer samt olika fysisk och social infrastrukturer erbjuder
skilda förutsättningar och därmed lockar till sig invandrare från olika klasser och
med olika nationell bakgrund. Medan välutbildade, yrkeserfarna och rika taiwaneser
oftare lockas till Los Angeles, vänder sig fattiga och lågutbildade kineser från
arbetarklassen oftast mot New York. Kineserna i New York lever mer koncentrerat
och segregerat än de som bor i Los Angeles. Detta i samverkan med skillnader mellan
de två grupperna i fråga om entreprenörskap och tillgång till kapitalmarknad och
internationella kontakter avgör företagarnas val av bransch. En annan komparativ
studie av kineser visar ungefär liknande mönster i tre storstadsregioner i Kanada
(Brenner m.fl. 2000).
I en annan studie har Zhou (1998a) studerat de rumsliga mönstren för
kinesiska företag i tre viktiga branscher (data, redovisning och bankverksamhet)
i Los Angeles. Han menar att innan företagarna startade eget, valde de medvetet
lokaliseringsstrategier som bedömdes vara ytterst viktiga för företagens existens och
fortlevnad. De kinesiska företagen i de tre branscherna uppvisade andra rumsliga
mönster än sina motsvarigheter i de andra etniska grupperna, och de hade även
olika rumsliga mönster sinsemellan. Redovisningsfirmorna och bankerna var
huvudsakligen koncentrerade till det kinesiska Central Business District i centrala
Los Angeles där de hade tillgång till sitt kinesiskt kundorienterade nätverk och lättare
kunde bli integrerade med värdlandets ekonomi och därmed kunde få internationellt
erkännande. Däremot lokaliserades kinesiska företag i databranschen till utkanten
av områden med en koncentration av kineser och till kluster där de lättare kunde
samarbeta med varandra.
I en studie av invandrarföretagande i europeiska storstäder visar Najib (1991)
de olika fördelar invandrarföretagare kalkylerar med innan de väljer lokalisering.
Majoriteten av invandrarföretagen var koncentrerade till innerstaden där även
majoriteten av invandrarna bodde i billiga, gamla och slitna hus. Till skillnad från
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hyran för bostäder var lokalhyran för företag hög, vilket innebar att företagarna nöjde
sig med små lokaler eftersom de normalt inte var kapitalstarka. Som kompensation
fick de tillgång till en ständigt fungerande marknad (etnisk och icke-etnisk) och
kundkrets, transportkostnaderna reducerades och de fick bättre tillgång till
leverantörer samt etnisk arbetskraft.

Tesen om embeddedness/mixed embeddedness
Tesen om embeddedness och mixed embeddedness som presenterats och utvecklats
av holländska och brittiska forskare ( Kloosterman 2001ab, Kloosterman m.fl. 1999,
Rath & Kloosterman 1999 & 2000, Barrett m.fl. 2001) är ingen speciellt geografisk
ansats i sig. Enligt tesen möter invandrarföretagare olika slags etableringsproblem
på de stora urbana marknaderna i västländer. Det finns också olika slags möjligheter
för dem att eliminera problemen; genom mobilisering av sociokulturella och
socioekonomiska resurser, sociala nätverk, hårt arbete, rumsliga förutsättningar
och framför allt genom att utnyttja ”möjlighetsstrukturen” (eng. Opportunity
Structure, se nedan), möjligheter och potentiella nischer i samhällets olika sfärer.19
Invandrarföretagare är ensidigt ”inbäddade” i sociala nätverk, när de mobiliserar
interetniska sociala resurser som är tillgängliga för dem. Om de samtidigt
använder sig av ett socioekonomiskt och politiskt- institutionellt nätverk hos
majoritetsbefolkningen i värdlandet uppstår den dubbelsidiga och ”kombinerade
inbäddningen” (eng. mixed embeddedness) (Kloosterma m.fl. 1999). Tillgång till
den dubbelsidiga inbäddningen ger invandrarföretag möjlighet att överleva genom
att denna underlättar informella ekonomiska aktiviteter i de segment där infödda
företagare normalt inte kan konkurrera (aa). Tesen handlar huvudsakligen om
relationen mellan aktörer (invandrarföretagare) och olika strukturer som erbjuder
olika möjligheter för att starta egna företag, hålla företagen stabila eller expandera
dem (Kloosterman & Rath 2001 a).
Vidare menar Kloosterman och Rath (2001) att olika slags möjligheter på marknaden,
framför allt efterfrågan och tillräckliga löneinkomster, måste finnas för att potentiella
företagare ska starta eget. Invandrarföretag hamnar både i det lägsta segmentet på
marknaden och på låg nivå i möjlighetsstrukturen därför att invandrarföretagare har
sämre villkor och förutsättningar än de infödda företagarna (aa, Kloosterman m.fl.
1999). Därför koncentreras de till specifi ka halvlegala ekonomiska aktiviteter där
företagets överlevnad bestäms av hård konkurrens med andra invandrarföretag inom
samma nisch, flexibilitet i pris och utbud snarare än kvalité, långa arbetstider och låga
löner (Kloosterman m.fl. 1999). De möjlighetsstrukturer som finns är inte statiska
utan vid behov kan de förändras eller utökas av invandrarföretagare. Marknaden
och de möjligheter den erbjuder är viktiga i sammanhanget. Om marknaden passar
storskaliga företag, så finns det inga möjligheter för invandrarföretag att etablera

Möjlighetsstrukturen är min fria översättning av termen Opportunity Structure som presenterades
först av Waldinger m.fl. 1990. Med detta menas ett samspel mellan marknadsförhållanden
(uppkomsten av etnisk eller icke-etnisk marknad, samt utbud och efterfrågan) och
ägandeförhållanden (tillgång till lediga företagslokaler) som gynnar eller missgynnar etniska grupper
när de vill starta eget.
19
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sig där. Möjlighetsstrukturen varierar dessutom på olika nationella, regionala och
lokala nivåer i västvärlden, menar forskarna. Olika nationella institutioner med
lagar och regler rörande start av företag kan t.ex. verka både som hinder men också
som möjligheter på skilda marknader. Likaså varieras möjligheterna för invandrare
att starta eget i olika storstadsregioner samt stadsdelar och bostadsområden där
(Kloosterman & Rath 2001)). Demografiska trender har också inverkan på antalet
företag som etablerar sig i ett område. Av samtliga invandrarföretag i Holland är 40 %
koncentrerade till landets fyra största städer där även 44 % av invandrarbefolkningen
bor (Kloosterman m.fl. 1999).
Kloosterman m.fl. (1999) har prövat tesen embeddedness på islamiska charkuterier
ägda av marockanska och turkiska invandrare i holländska storstäder. Deras
målgrupp var både den egna etniska - religiösa gruppen, övriga muslimer i landet
men också kunder bland infödda holländare. Deras fungerande sociala nätverk
med landsmän och övriga invandrade grupper var grundade på förtroende och
frambringade kunder, anställda och kapital. Företagen hade även position i ett större
institutionellt sammanhang. De var inte bara ”inbäddade” i den makroekonomiska
strukturen utan också i en uppsättning regler och bestämmelser, bostadsområden,
föreningar och företagstraditioner. Företagarna företog olika strategiåtgärder för
att minska kostnaderna och därmed kunna överleva i konkurrensen inom den
övermättade branschen. Till exempel anställdes medhjälpare under vissa tider (oftast
under de mest arbetsintensiva timmarna) men också hjälp från släkt, vänner och
landsmän samt även från medkonkurrenter förekom i branschen. Många av de här
charkuteristerna hade inte ens charkuteriutbildning från Holland (Se även Rath &
Kloosterman 2000).
Enligt Barrett m.fl. (2001) är invandrarföretag i Storbritannien typiskt små,
koncentrerade till sårbara ekonomiska sektorer och konkurrerar med varandra på
övermättade rumsliga marknader. Deras situation förvärras ännu mer av statliga
regelverk som t.ex. kan innebära stora kedjeaffärer tillåts etablera sig i tidigare
skyddade nischer ägda av sydasiater. Därför föreslår författarna en institutionell
inbäddning av invandrarföretag, dvs. en rad åtgärdsförslag för att förbättra
villkoren för invandrarföretagen. Forskarna talar om både en demografisk och
en ekonomisk inbäddning av invandrarföretag i Storbritannien, och en rumslig
och regional variation i koncentrationen av dem i landet. Invandrare startar eget i
större utsträckning än infödda britter därför att de har betydligt högre arbetslöshet.
Dessutom visar de betydligt högre koncentration av företag till vissa regioner än
infödda företagare. Det finns också tydliga skillnader mellan olika etniska grupper i
landet. De tillämpar sin tes på två grupper med hög andel företagare; sydasiater och
de svarta kariberna. De menar att variationer i invandrarnas lokala och regionala
koncentration har viss inverkan på deras val av företagsbransch. Företag ägda av
sydasiater är mer utspridda både i rummet och i de olika sektorerna än de som ägs
av kariberna. Förklaringen är att den förra gruppen är betydligt större än den senare
gruppen och har betydligt fler företag i alla geografiska områden.

K APITEL 5
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ETNICITET, KÖN, KLASS OCH
UNDERORDNING

Den sociala underordningen
Kvinnoforskning handlar om den kunskap som rör kvinnors liv och erfarenheter.
Det som främst utmärker kvinnoforskare jämfört med andra forskare är, enligt
Hirdman (1988), att de problematiserar förhållandet mellan könen och framförallt
kvinnornas sociala underordning i samhället gentemot männen. I Sverige är det
oftast kvinnliga forskare som har studerat just denna underordning genom att
utveckla den feministiska teoribildningen som analytiskt redskap (se bl.a. Wahl 1992,
Holmberg & Lindholm 1989, Hirdman 1988 & 1990). Utgångspunkten är att kvinnor
är underordnade männen i hela samhällsstrukturen och att det är en fråga om makt.
Begreppet kön används för att markera denna underordnade relation. Man bör också
skilja mellan det sociala könet (genus på svenska/gender på engelska) respektive det
biologiska könet (kön på svenska/sex på engelska).
Kvinnoforskare menar att kvinnors sociala underordning inte är biologiskt
naturgiven. Många utgår från den franska filosofen Simone de Beauvoirs kända fras
””Man föds inte till kvinna, man blir det ”. 20 Föreställningar om genus är socialt skapade
konstruktioner som baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna
mellan män och kvinnor, dvs. det som har med det biologiska könet att göra och som
uppges vara manligt respektive kvinnligt (Gothlin 1999). Genom sådana tolkningar
associerar människor t.ex. till vissa beteendemönster, yrken och sysslor som kvinnliga
eller manliga. Detta innebär att beteendemönster och val av sysslor kan uppfattas som
fel för det ena könet och rätt för det andra och att varje kön anses vara kababelt att
utföra vissa arbeten och att bete sig enligt ett visst beteendemönster. En sjuksköterska
antas oftast vara en kvinna, och att en gift man lagar mat eller att en kvinna reparerar
sin bil med redskap kan uppfattas som kvinnligt respektive manligt av många och
därför automatiskt fel. Likaså finns det föreställningar om att kvinnor passar till vissa
yrken och männen till vissa andra. Allt detta ger upphov till att ett s.k. genussystem
uppstår i hela samhället, där kvinnor som helhet och som grupp är automatiskt
underordnade männen i hela samhällsstrukturen, och kvinnor och män befinner sig på
skilda och könssegregerade, och, till männens fördel, hierarkiska arbetsområden. Det
är då man kan tala om det kulturellt formade könet och att kvinnornas underordning
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Simone de Beauvoir 1949, Le deuxième sexe. Refererad i bl.a. Gothlin 1999 s. 4.
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ska studeras utifrån kön som socialt konstruerat genus och inte som biologiskt.
Genus är ett uttryck för det sätt genom vilket makt uttrycks, förmedlas, betecknas,
konstitueras och reproduceras (Gothlin 1999). Genusforskningen handlar därför om
att studera kvinnornas sociala underordning som resultat av en social konstruktion
och i ett genussystem.
Hirdman (1988) definierar genus som föränderliga tankefigurer om ”män” och
”kvinnor” och som en process som skapar institutioner, hierarkier, olikheter och
könens isärhållande, och som framställer mannen som norm och ideal i den
hierarkiska ordningen. Enligt Hirdman är genussystemet en ordningsstruktur av
kön som är förutsättningen för maktförhållanden och andra ordningar, sociala,
politiska och ekonomisk. Holmberg och Lindholm (1989) menar att en utgångspunkt
i den feministiska samhällskritiken och inom kvinnoforskningen är uppkomsten
av social ojämlikhet baserad på kön i så gott som hela samhällsstrukturen i det
patriarkaliska samhället. Det som kännetecknar det patriarkaliska samhället är
männens (patriarkatets) kontroll av produktionsmedel i samhället, kvinnornas
lågavlönade arbeten samt deras obetalda arbete i hemmet, den patriarkaliska/
kapitalistiska staten, förtryck av kvinnor i form av våld och kontroll över deras
sexualitet, och ett systematiskt osynliggörande av kvinnornas insatser på olika
områden (Wahl 1992, Holmberg & Lindholm 1989, Walby 1986). I stort sett innebär
detta synsätt att kvinnor har varit/är systematiskt underordnade männen i så gott
som hela världen vilken också rakt igenom är uppbyggd och kontrollerad av män
(Wahl 1992, Walby 1986, Hirdman 1988). Den sociala underordningen på grund av
kön kan också studeras utifrån olika perspektiv och i olika kontextuella sammanhang.
Man kan t.ex. tala om könssegregering och könssegmentering på arbetsmarknaden,
könsbundna inkomstskillnader, mm.

Social underordning efter etnicitet, ”ras”, kön och klass
När det gäller de invandrade kvinnornas sociala underordning kan den studeras
med avseende på faktorer som klass, etnicitet, ”ras” och kön som samverkar i
deras underordningsprocess. Man kan också tala om underordningen utifrån
ett rasperspektiv, invandrarperspektiv, klassperspektiv, etc. Etnologen Johansson
(2001) hävdar att Sverige är ett klassamhälle som möjligen kan bli etniskt delat och
fragmentiserat, vilket innebär att man kan placeras in i ett bestämt klassammanhang
om man har en avvikande etnicitet. Till detta bör man dock lägga ett ”avvikande”
kön i förhållande till mansnormen. I Sverige har forskare t.ex. studerat invandrade
kvinnornas sociala underordning utifrån klass, kön och den etniska dimensionen
eller invandrardimensionen samt ”ras” (se bl.a. Ålund 1985 & 1986, Knocke 1986 &
1988, de los Reyes 2001, Mulinari 2001).
Ett begrepp som används i forskning om migration och etniska relationer (IMER)
är ”rasförtryck” och med detta menas att en eller flera invandrade grupper trycks ner
i samhället på grund av sin rastillhörighet. Den amerikanska sociologen Bonacich
(1990) hävdar att kapitalismen bl.a. reproducerar sig genom etnicism och ”rasförtryck”.
Hon tillämpar sin tés på arbetarklassens invandrare i tillverkningsindustrin i USA och
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menar att dels kapitalägare förtrycker arbetarklassens invandrare och dels arbetare
av asiatiskt ursprung trycker ner de latinamerikanska i en och samma industri. En
del utländska invandrar- och kvinnoforskare (bl.a. Morokvasic 1990, Essed 1991b)
har i sina studier visat att kön i kombination med ”rasism” och etnicitet gör de
invandrade kvinnornas situation på arbetsmarknaden extra sårbar. Andra forskare i
Sverige förklarar den rådande ojämlikheten mellan olika samhällsgrupper med hjälp
av socialt skapade konstruktioner såsom etnicitet, ”ras”, kön och klass (Mulinari 2001,
Knocke 2001ab). Mulinari (2001) talar bl.a. om arbetarklassens förändrade karaktär
och framväxten av en ny transnationell genusfierad och ”rasialiserad” arbetarklass.
”Ras” och etnicitet och de föreställningar som finns om dessa två termer används
också i analyser av könsrelationer och andra sociala relationer, och i diskussioner
om ojämlikhet mellan könen. Medan ”ras” står för biologiska, synliga egenskaper
hos individer, står etnicitet för det osynliga, t.ex. tillhörighet till viss nation,
folkgrupp, religion, språkgrupp, mm. Det finns forskare som förklarar invandrarnas
strukturella underordning i västländer med hjälp av faktorer som diskriminering
grundad på ”ras” eller klasstillhörighet eller en kombination av båda. ”Ras” är med
andra ord en social konstruktion liksom kön, klass och etnicitet, och diskussioner
om rasfragmentering, rasifiering och ”rasism” i samhällsstrukturen är aktuella i
det här avseendet (Smith 1989, Miles & Pizacklea 1980, Miles 1982 & 1989, Gilroy
1987, Satzewich 1988, Molina 1997). Enligt Knocke och NG (1999) ger etnisism
och ”rasism” upphov till invandrarnas, och framförallt de invandrade kvinnornas,
marginalisering i arbetslivet, och i samhället generellt till ett könssegregerat Sverige.
Knocke (1986, 1990) har t.ex. visat att invandrade kvinnor på grund av sitt kön, sin
etniska tillhörighet och som medlemmar i arbetarklassen hamnade längst ner i
arbetslivets hierarki, där de oftast koncentrerades till de sämst betalda sektorerna
och yrkena (se även SIV 1992).
Kofman m.fl. (2000, kap.5) hävdar att kvinnors arbetsmarknad i Europa är
polariserad och denna polarisering är ännu mer märkbar för invandrade kvinnor
som haft svårare att komma in på arbetsmarknaden på likvärdiga grunder. Många
invandrade kvinnor som hade hög socioekonomisk status i hemlandet (t.ex.
kvinnliga läkare och sjuksköterskor) blir antingen arbetslösa eller tvingas att arbeta
i okvalificerade yrken i det nya landet i Europa (aa). Detta gäller även i Sverige men
också de invandrade männen. Knocke (2001ab) menar att invandrarnas etniska
bakgrund, i förhållande till majoritetens etnicitet, utgör en generell grund för den
sämre klassposition de får i samhället och det bidrar även till en klassresa nedåt för
de högutbildade. För invandrade kvinnors del tillkommer könstillhörigheten som en
extra bidragande faktor till den underordningen (aa). Invandrade kvinnor i Sverige
och övriga västländer marginaliseras på arbetsmarknaden på grund av kön, klass,
”ras” och etnicitet (Thomsson 2001, Gonäs & Lehto 1999). Ojämlikhet finns enligt
en del forskare (Stolcke 1993, de los Reyes 2001, Thomsson 2001) dels mellan män
och kvinnor i allmänhet, mellan olika grupper definierade i termer av ”ras”, mellan
invandrare och infödda och mellan vita kvinnor och invandrade kvinnor eller mellan
vita och svarta kvinnor. Svarta kvinnor har enligt Thomsson (2001) i ett historiskt
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perspektiv inte bara varit förtryckta av både vita män och kvinnor utan har också
koloniserats av dem, och vita kvinnor har faktiskt gynnats i det här avseendet. När
det gäller invandrade kvinnors underordning tar sig ojämlikheten olika former för
olika etniska grupper. ”Rasism” och etnisk ojämlikhet påverkar de olika formerna
av ojämlikhet mellan könen och aktualiserar nya frågor, hävdar Walby (1986 s. 47).
Klass tillsammans med kön och ”ras” skapar enligt Stolcke (1993) avstånd mellan
människor och därmed ojämlika samhällsgrupper.
Sammantaget kan man alltså säga att social ojämlikhet och den sociala
underordningen för invandrade kvinnor innebär att kön,”ras” eller etnicitet och
klass interagerar till deras nackdel.

De invandrade kvinnornas underordning på arbetsmarknaden
Generellt sett är invandrare marginaliserade, segregerade och segmenterade i
västvärldens ekonomier, inklusive Sveriges (Castels & Miller 1993, Najib 1999c, Knocke
1994, Jonsson & Wallette 2001). De har högre arbetslöshet, lägre sysselsättningsnivå
och de får oftast de mest okvalificerade och sämst betalda arbetena (Najib 1999c,
Ekberg 1991, Rekers & Kempen 2000). Enligt tidigare forskning inom olika
discipliner är den svenska arbetsmarknaden hierarkiskt uppbyggd och längst ner i
hierarkin finns framförallt afrikanska, latinamerikanska och asiatiska invandrare
med lågkvalificerade och lågavlönade arbeten och med dåliga karriärmöjligheter
(Ekberg 1991, Andersson 1992, Bevelander m.fl. 1997, Hosseini-Kaladjahi 1997). Den
etniska arbetsdelningen har även gällt under perioder då arbetskraftsinvandrare varit
antalsmässigt väl integrerade på arbetsmarknaden (Knocke 2000).
Också kvinnor i Sverige är generellt marginaliserade, segregerade och segmenterade
på arbetsmarknaden, ungefär på samma sätt som invandrare (Persson &
Wadensjö 1997), detta trots kvinnornas höga sysselsättningsgrad och den svenska
jämställdhetspolitiken. Invandrare och kvinnor delar alltså samma öde och enligt
ekonomen Ekberg (1991) hamnar de i det sekundära segmentet på arbetsmarknaden
med sämre löner, sämre arbetsmiljöer och sämre karriärmöjligheter. De drabbas också
på ett likartat sätt av preferensdiskriminering respektive statistisk diskriminering
på arbetsmarknaden och en vanlig förklaring till detta uppges vara deras bristande
humankapital (jfr Jonung 1997, Persson & Wadensjö 1997, Meyerson & Petersen 1997,
Jonsson & Wallette 2001).
Situationen för invandrade kvinnor kan vara ännu sämre än för kvinnor och
invandrare generellt eftersom de drabbas av dubbel diskriminering; de är både
kvinnor och invandrare (Wadensjö 1997). De har mycket högre arbetslöshet och
mycket sämre löner och karriärmöjligheter jämfört med både invandrade män och
sina svenska medsystrar med likvärdiga meriter (Arbetslivsinstitutet 2000, Knocke
2000, Vilhelmsson 2002) och detta är inget nytt. Fram till 1980-talet fanns det
perioder då invandrade män och kvinnor förvärvsarbetade i större utsträckning än
infödda svenskar och svenskor (Wadensjö 1997, Knocke & NG 1999, SOU 1996: 55c).
Trots det och oberoende av konjunkturläget i Sverige har dock invandrade kvinnor,
och framförallt utomeuropeiska kvinnor, alltid haft dubbelt så hög arbetslöshet som
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de infödda kvinnorna, och arbetslösheten har även drabbat dem som har haft god
utbildningsbakgrund (Knocke 1994). En slutsats som kan dras är att invandrade
kvinnor nu löper en ännu större risk än invandrade män och svenska kvinnor att bli
utsatta för segregering och diskriminering på arbetsmarknaden.

De invandrade kvinnornas underordning i hemmet
Många invandrade kvinnor i Sverige kommer från länder där det fortfarande finns en
mer eller mindre traditionell eller semimodern syn på kvinnornas och männens roller
i samhället och där en jämställdhetspolitik som den svenska är okänd. 21 Ett område
som har en viktig plats i kvinnoforskarnas diskussioner om kvinnornas underordning
är hemmet. Som tidigare nämnts, utgår diskussionen från att kvinnorna inte bara är
underordnade männen i samhället utan också i hemmet. De utför ett stort obetalt
hemarbete som gagnar både samhället och makarna men som påverkar deras egna
chanser i livet och karriärmöjligheter negativt. 22 Normalt utför kvinnor i Sverige
mer obetalt arbete i hemmet än männen (Nyberg 1991), och Ålund (1985) hävdade i
mitten av 1980-talet att invandrade kvinnor i mycket större utsträckning än svenska
kvinnor utförde obetalt arbete i hemmet (se även Ålund 1986). Samtidigt visade en
undersökning exempelvis att just män från f.d. Jugoslavien deltog i det obetalda
hemarbetet mer än svenska män och för den delen också mer än finska män (HaavioMannila 1981). De invandrade kvinnornas obetalda hemarbete innebär alltså att
många av dem hindras att göra karriär i arbetslivet därför att en stor del av deras tid
och energi går åt till just hemarbetet. Detta, parallellt med den etnisk- rasmässiga
hierarkin och segregeringen, samverkar till deras underordning i samhället och för
dem med akademisk utbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet försämras
situationen än mer av deklasseringen i Sverige.
Sammantaget kan sägas att det samtidigt råder en könsmässig, etnisk och
klassmässig ordning i det svenska samhället där icke-västerländska invandrade
kvinnor har en allmänt underordnad position i så gott som hela samhällsstrukturen.
Här kan man tala om att icke-västerländska invandrade kvinnor är trefaldigt
missgynnade. Missgynnad i hemmet p.g.a. traditionella strukturer och givna
bestämda könsroller, ett öde som de i stort sett delar med andra kvinnor i liknande
situationer; missgynnad i samhället p.g.a. sin könstillhörighet, ett öde de delar med
övriga kvinnor i samhället; och missgynnad p.g.a. sin etniska tillhörighet, ett öde de
i stort sett delar med alla icke-västerländska invandrade män och kvinnor.
Graden av förtryck varierar
En kritik som kan riktas mot en del teoretiska definitioner av kvinnors underordning
är att det är en universell företeelse och inte enbart något som förekommer i det
kapitalistiska samhället. Kritik kan också riktas mot användningen av termen förtryck.
Ordet förtryck är ett starkt laddat ord som ofta används i feministisk forskning
21

Iran, Afghanistan, Irak och Turkiet är några exempel.
För översikt i litteraturen se Holmberg 1989, Nyberg 1991, Wahl 1992, Plantenga 1999, Nyberg
1997, Ahrne & Roman 1997 kap. 2.
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eller i kvinnoforskning. Ibland används dock inte ordet i sitt rätta sammanhang
och i sådana fall bör man istället använda närliggande begrepp. Det är tydligt att
kvinnor i så gott som hela världen är underordnade männen men underordningen
och dess styrka varierar från land till land och från kontinent till kontinent. Det
går t.ex. inte att jämföra svenska kvinnors situation med kvinnors situation i Iran
och Afghanistan, trots att kvinnorna i alla tre länderna är underordnade männen.
Könsmaktsordningen i Iran och Afghanistan skiljer sig starkt från den som finns i
Sverige och det förtryck som förekommer mot kvinnor i de två förstnämnda länderna
är inte synonymt med den form av underordning som kvinnorna upplever i Sverige
och i övriga västvärlden.
Kvinnor i Norden generellt har en särställning som nästan saknar motstycke i
övriga världen. Svenska kvinnor har t.ex. uppnått många av sina självklara rättigheter
i sin kamp för ett mer jämställt samhälle. 23 De förvärvsarbetar i mycket större
utsträckning än andra kvinnor i världen och de är mycket mer aktiva både politiskt
och socialt än kvinnor i övriga världen (Castells 2000, Gonäs 1999ab). Svenska
kvinnor är också vana vid att leva i ett land som är starkt präglat av individualism,
vilket har givit dem känslan av att vara jämlika med det motsatta könet redan i
dagisålder (Herlitz 1995). Trots det råder det fortfarande ojämlikhet mellan könen
framförallt på arbetsmarknaden. Könsdiskriminering och könsmaktsordning
i Sverige tar sig uttryck i form av genomsnittlig lägre inkomster och positioner
för kvinnor än för män, sämre hälsa samt att de i större utsträckning än män
deltidsarbetar och arbetar i hemmet, för att bara ge några exempel. Här kan man
tala om könsdiskriminering och könssegregering i samhället. Vad gäller afghanska
kvinnor under talibanregimen kan man dock påstå att de var brutalt förtryckta. Det
var förbjudet för dem att förvärvsarbeta, gå i skola, gå på stan utan manligt sällskap
från sin egen familj, visa sitt ansikte, mm.
En parallell diskussion till den här diskussionen förs om icke-västerländska
invandrade kvinnor i Sverige som kommer från länder med starkt patriarkala system.
Sverige är ett land som vid nternationell jämförelse har en radikal jämställdhetspolitik
(Gonäs 2001). De invandrade kvinnor som kommer från länder med starka
könsordningssystem får möjligheter och rättigheter i Sverige som de inte kunde få i
hemlandet. Det finns, trots svårigheter, möjlighet för dem att frigöra sig och förbättra
sina levnadsvillkor. Det är därför fel att t.ex. påstå att iranska kvinnor i Sverige är
förtryckta på samma sätt som deras systrar i Iran. Däremot går det att påstå att
iranska kvinnor i Sverige, liksom övriga icke-västerländska kvinnor i landet, drabbas
av arbetslöshet, diskriminering och marginalisering på arbetsmarknaden i större
utsträckning än svenska och västerländska invandrarkvinnor i landet. En annan
fråga som tas upp i diskussionen är hur representativa för en hel grupp de invandrade
kvinnorna är. Merparten av de iranska kvinnorna i Sverige är högutbildade och
kommer från relativt sekulariserade medelklassfamiljer i storstäderna, medan i
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SCB 1998, På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet. Lagen om lika arvsrätt för
kvinnor och män 1845, kvinnor får allmän rösträtt och rätt att bli valda till riksdagen 1921, lag mot
könsdiskriminering i arbetslivet 1980 är bara några exempel.
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själva verket analfabetismen fortfarande är ganska omfattande i Iran och högst
bland kvinnorna.
Kvinnor är strukturellt förtryckta i många utvecklingsländer och graden av
förtryck samt förtryckarmönstret varierar från land till land och kontinent till
kontinent. De är förtryckta av systemet, dess lagstiftning och regelverk, men samtidigt
förekommer förtryck av olika slag också på lägre nivå, som t.ex. inom vissa familjer.
Kvinnorättigheter i de här länderna existerar inte på samma sätt som i de nordiska
länderna. Det är t.ex. känt att kvinnor i Saudi-Arabien absolut inte får köra bil
eftersom de då anses attrahera männen. I Iran, Afghanistan (framförallt under
talibanregimen) och Saudi-Arabien råder t.ex. ett s.k. könsapartheidsystem som inte
har många motsvarigheter i världen. Till det bör läggas drastiska och brutala former
av könsmaktsordningen och förtryck, som t.ex. hängning och stening.

Några bakgrundsfakta
I FNs årliga Human Development Report (2002), som är grundad på uppgifter från år
2000, rankas alla länder efter några indikatorer till hög, medel och låg utveckling när
det gäller kvinnornas allmänna situation jämfört med männens i medlemsländerna.
Dessa indikatorer är bl.a. alfabetism, inkomst, andel kvinnor i olika yrkeskategorier,
graden av ekonomisk aktivitet (sysselsättning), och när kvinnorna ﬁck sina viktigaste
rättigheter.
Tabell 5.1 visar att medan alla i Sverige och nästan alla i Chile är alfabeter, är
analfabetismen och framför allt kvinnornas analfabetism fortfarande hög i Turkiet
och Iran. Graden av kvinnornas ekonomiska aktivitet är högre i Turkiet än i Iran
och Chile men betydligt lägre än kvinnornas i Sverige. Dessutom är kvinnornas
aktivitetsgrad i procent av männens betydligt högre i Turkiet än i Chile och Iran
men lägre än svenska kvinnors. När det gäller sysselsättningen för kvinnor i olika
sektorer visar chilenska kvinnor ett mönster som mer liknar det som gäller för svenska
kvinnor, nämligen en mindre andel än av männen sysselsatta i jordbruk, en större
andel i industrisektorn och en mycket större andel i servicesektorn. Situationen är
den motsatta för Turkiet, dvs. en mycket större andel sysselsatta i jordbruk och lägre
andelar sysselsatta i industri och service där männen är i majoritet i båda sektorerna.
Uppgifter för Iran saknas i alla dessa avseenden. Tabellen visar också att medan
drygt 42 % av alla riksdagsledamöter i Sverige är kvinnor, är andelen drygt 10 %
för Chile och för de två övriga länderna är andelen ensiffrig. Tabellen visar också
att chilenska och svenska kvinnor är jämförbara när det gäller andel kvinnor av alla
högre tjänsteman medan kvinnor i Turkiet kommer långt efter dem. När det gäller
kvinnornas andel av kvaliﬁcerade arbeten är denna något högre för chilenska än för
svenska kvinnor men mycket högre än för turkiska kvinnor. Slutligen är kvinnornas
genomsnittliga löneinkomster i förhållande till männens 68 % för svenska kvinnor,
37 % för chilenska kvinnor och 46 % för turkiska kvinnor; de senare är alltså bättre
lottade än kvinnor i Chile.
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Tabell 5.1 Kvinnornas situation i Sverige, Chile, Turkiet och Iran efter några

Tabell 5.1 Kvinnornas situation i Sverige, Chile, Turkiet och Iran efter några indikatorer.
indikatorer.
utanför
parentes och
avser
kvinnorna
innanför avser männen.
Siffran
utanförSiffran
parentes
avser kvinnorna
innanför
avser och
männen.
Indikator
Sverige
Vuxen alfabetism i %
100 (100)
Graden av ekonomisk aktivitet i %
62.5
I % av männens grad
89
Andel sysselsatta i jordbrukssektorn
1(4)
Andel sysselsatta i industrisektorn
12 (38)
Andel sysselsatta i servicesektorn
87 (59)
% av alla parlament ledamöter
42.7
% kvinnor av alla högre tjänstemän
29
% av alla kvalificerade arbetare, 49
tekniker och ingenjörer
Kvinnornas löneinkomst i % amännens 68
Källa: United Nations 2002. Bearbetad av författaren.
?= uppgift saknas.

Chile
95.6 (96)
37.6
49
5 (19)
14 (31)
82 (49)
10.1
26
52

Turkiet
76.5 (93.5)
49.9
61
72 (34)
10 (25)
18 (41)
4.2
9
36

Iran
69.3 (83.2)
29
37
?
?
?
3.4
?
?

37

46

?

Kvinnor
i Iran
är idag segregerade
samhället,
även på
Karta
6.1. Var
i Stockholmsregionen
hadei hela
kvinnorna
sina företag?

bussar där platserna
längst bak i bussen är avsedda för kvinnor medan männen sitter längst fram. De
betraktas som sexobjekt av sharialagar (religiösa islamiska lagar) och måste därför
täcka kroppen (för afghanska kvinnor gällde det även ansiktet under talibanregimen).
Kvinnor i Iran kan inte frigöra sig från förtryck i familjen eller i samhället lika lätt
som nordiska kvinnor kan göra det. Dessutom arbetar de, på grund av strukturella
hinder, och till skillnad från nordiska kvinnor, i mindre utsträckning ute i samhället
och i större utsträckning i hemmet. Av landets kvinnor i förvärvsarbetande ålder
(15 år och över) var bara 6,4 % ekonomiskt aktiva 1994, dvs. hade en sysselsättning
utanför hemmet eller sökte arbete (Zarra-Nezhad 2002). Detta gör dem ekonomiskt
beroende av männen och därmed även i andra sammanhang, t.ex. när det gäller
att fatta viktiga beslut. De är heller inte vana vid att leva i ett samhälle präglat av
stark individualism. Under shahens tid, då Iran var ett sekulärt men odemokratiskt
samhälle, hade kvinnorna en bättre situation än idag. En viss prägel av modernitet
och västerländsk stil kunde ses, om också mest på ytan, i storstadsområdena. Kvinnor
förvärvsarbetade inom olika yrkesområden i mycket större utsträckning än idag.
Det fanns även några kvinnliga riksdagsledamöter, kvinnor med ministerposter
och kvinnliga ambassadörer. Traditionerna fanns även då, oftast på landsbygden
och småstäder, men fritt val av klädsel var en självklar rättighet för kvinnorna. Till
skillnad från idag var inga kvinnor tvungna av lagen att bära slöja och täcka hela
kroppen mot sin vilja; idag är även utländska kvinnor tvungna att göra det. Inte
heller det offentliga samhället var lika könssegregerat och segmenterat som idag. Det
Källa:
Ritadstyret
av Lantmäteriet
efter intervjumaterial.
religiösa
hindrar systematiskt
kvinnorna att aktivt delta i samhällslivet och
vill att de endast blir ”goda mödrar och makar” i enlighet med religionens bud. Gifta
kvinnor i Iran får inte åka utomlands eller ta en anställning utan makens skriftliga
godkännande. Flickors arvedel är 50 % av pojkarnas och två kvinnors vittnesmål är
likvärdigt med en mans. Flickor betraktas som vuxna vid 9 års ålder och månggifte
är ett fenomen i dagens Iran, allt detta i lagens namn. (se vidare KFKI 2002ab)
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Kvinnorna i grannlandet Turkiet kan, med viss reservation, påstås ha en något
bättre situation än kvinnor i Iran. Till skillnad från Iran är Turkiet ett sekulärt
samhälle, även om till viss del endast på ytan. Religionen och religiösa traditioner
spelar fortfarande stor roll i samhället och lagstiftningen står, till kvinnornas
nackdel, förlamad i många avseenden. Hedersmord, månggifte bland män och dess
olika negativa konsekvenser, flickornas giftermål i ung ålder och arrangerade och
påtvingade äktenskap är några av kvinnornas aktuella problem i dagens Turkiet
särskilt på den mer traditionella landsbygden (Furubrant 2001), där myndigheterna
och lagstiftningen har varit ovilliga hittills att ta itu med problemen. Situationen är
förhållandevis bättre i storstadsområdena där många kvinnor, även kvinnor som
flyttat från landsbygden, förvärvsarbetar, och speciellt välutbildade medelklasskvinnor
tar avstånd från gamla traditioner. Trots det är kvinnorna starkt underrepresenterade
i politiken (aa). Av landets kvinnor i åldersgruppen 15-64 har 28 % ett förvärvsarbete
nu jämfört med 76 % av männen (EU Commission 2001). Kvinnornas löner är 97 %
av männens i industrin i Turkiet alltså en betydligt mindre skillnad än i Sverige och
många andra västländer (Persson 2002). Dessutom är andelen kvinnliga professorer
i Turkiet högst bland alla europeiska länder, långt före Finland, som har den högsta
andelen inom EU, Sverige och övriga nordiska länder, visar en doktorsavhandling
(se Paljakka 2002, Husu 2001). Till skillnad från Iran betraktas kvinnor inte av lagen
som sexobjekt och är därför inte heller tvungna att täcka hela kroppen och bära
sjal. Turkiet är ett relativt sekulariserat samhälle och förtryck och underordning av
kvinnorna där tar sig därför en annan form.
Kvinnor i Chile har förhållandevis haft en bättre situation i ett historiskt
perspektiv, trots att Chile alltid varit ett påtagligt klassamhälle under sin existens
som självständigt land. Knocke (1986 s. 215-217) refererar till andra forskare som
presenterar en del fakta om kvinnor i Chile. Kvinnor i medel- och överklassen har
länge haft tillgång till högre utbildning. Redan år 1877 öppnades universiteten för
kvinnor och 46 % av universitetsstudenterna år 1968 var kvinnor. Under 1960-talet
förvärvsarbetade 16 % av kvinnorna. Högutbildade kvinnor hade oftast ”feminina”
yrken men också läkar-, tandläkar- och juristyrken. Detta möjliggjordes oftast genom
tillgång till billigt hembiträde, som förstås var en kvinna från ett lägre klasskikt. Idag
är situationen till viss del förändrad även om militärkuppen 1973 försatte stora delar
av befolkningen i djup fattigdom (Sida 2002cb). Trots att kvinnorna svarar för en
tredjedel av arbetskraften, är de till stor del hänvisade till okvalificerade arbeten
med låga löner, och missgynnas också på andra sätt i samhällslivet. Anledningen
är att samhället är starkt konservativt när det gäller könsroller (Sida 2002a). Några
lagparagrafer har ändrats till kvinnornas fördel på senare år men det räcker inte enligt
förespråkarna för jämställdhet i landet. Kvinnor är t.ex. starkt underrepresenterade
i politiken och statsapparaten (UBV Chile 2002).

Migrationsprocessen är en klassresa
Trots vissa fördelar innebär invandringen en svår process för många människor. En
del av dem måste lämna allt bakom sig för att börja ett nytt liv i ett annat samhälle.
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Andra behöver inte nödvändigtvis göra det. Invandringen för en del invandrade
kvinnor är en klassresa uppåt. Många börjar för första gången i sitt liv att arbeta
utanför hemmet. Kvinnor som i hemlandet varit bönder, oftast i den egna familjens
produktion, eller hemmafruar, har blivit delaktiga i arbetslivet i vidare mening först
efter invandringen till Sverige (Knocke 1986, Ålund 1985). För många andra kvinnor
innebär invandringen en klassresa nedåt, eller snarare en deklasseringsprocess. Från
att ha tillhört en privilegierad samhällsklass i hemlandet måste många högutbildade
invandrade kvinnor kämpa en lång kamp för att få en tillfredsställande position igen
(Knocke 2001b, Bang 2000/4 s. 9-10 och Bang 2000/1 s. 77-81). Även en lång och
hård kamp utgör ingen garanti för dem att få en bra position. Många förblir ändå
marginaliserade i samhället trots goda svenska och utländska meriter. Olika grupper
av invandrade kvinnor har alltså olika förutsättningar på arbetsmarknaden och
även jämfört med infödda svenska kvinnor. Det är inte lätt för icke-västerländska
kvinnor att komma in i det svenska samhället. Det är många barriärer som måste
rivas. Kvinnor som har invandrat till Sverige av eget val och som har lätt att återvända
och inte har så mycket humankapital i bagaget förlorar mindre än kvinnor med
flyktingstatus med stort humankapital och som har svårt att återvända. Den
sistnämnda gruppen kan uppleva ett tillstånd av vakuum då de jämfört med den
första gruppen måste börja om från noll och inte heller har möjlighet att återvända
när som helst och hur som helst.

Egna reflektioner och antaganden
Egna reflektioner
Paulina de los Reyes m.f.l (2002, kap 1) refererar till den senaste tidens postkoloniala
feministiska forskning och hävdar att det finns ett dominerande synsätt i Europa
som innebär att man ser på kvinnor utanför kontinenten som annorlunda, mindre
moderna och mer traditionella. Grunduppfattningen i ett sådant synsätt är att
eftersom dessa länder befinner sig på lägre utvecklingsstadier än europeiska länder,
så är också kvinnor från de här länderna mindre utvecklade, dvs. har mindre
humankapital, är mindre moderna och kan placeras i olika utvecklingsstadier.
Utan att godta detta synsätt ställer författarna sig frågan om vad som då gäller om
kvinnor från de här länderna befinner sig inom Europa? Är de fortfarande mindre
utvecklade?
Avsikten med jämförelserna på föregående sidor om kvinnornas allmänna situation
i olika länder är inte att ge näring till en etnocentristisk syn på invandrade kvinnor
i Sverige och framställa Sverige som ett paradis för dem. Tvärtom menar jag att det
inte finns en enda sanning, utan flera sanningar, och att det finns variationer i olika
avseenden. Vidare menar jag att allt är varken vitt eller svart utan det finns andra
färger mittemellan och att det finns grund för att påpeka att en del kvinnor i andra
länder i vissa avseenden har möjligheter som svenska kvinnor i liknande situationer
saknar. En medelklasskvinna i Iran, Turkiet eller Chile kanske inte behöver arbeta i
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samma utsträckning som svenska kvinnor eller behöver inte alls arbeta. Hennes make
tjänar tillräckligt mycket för att det ska räcka till för en lagom bra levnadsstandard.
Detta ska inte tolkas som om kvinnan inte vill arbeta. Hon stannar hemma och sköter
hushållsarbetet i stället. Detta är inte lika möjligt för en svensk medelklasskvinna
därför att makens lön oftast inte räcker till. Därför måste hon både arbeta utanför
hemmet och också sköta större delen av hemarbetet, och i större utsträckning än de
förstnämnda kvinnorna bli överbelastad och psykiskt pressad. Samtidigt finns det
hemhjälp i andra länder som hjälper förvärvsarbetande kvinnor i hemarbetet, något
som inte längre är vanligt förekommande i Sverige. Vi såg i tidigare avsnitt att turkiska
kvinnliga arbetare och professorer var förhållandevis mer jämställda än svenska
kvinnor. I kapitel 1 såg vi dessutom att invandrade kvinnor under vissa perioder hade
högre förvärvsintensitet än infödda kvinnor och att tidigare invandrade lågutbildade
hemmafruar i stor utsträckning arbetade i Sverige när det fanns behov av arbetskraft.
Detta visar därför på hur viktigt det är att inte dra förhastade, ensidiga och generella
slutsatser om olika minoritetsgrupper och individer som tillhör dem.
I viss motsats till de los Reys m.fl. som citerats ovan vill jag belysa en annan
aspekt. Det är rätt att vissa icke-europeiska länder som t.ex. Iran befinner sig på
lägre utvecklingsstadier än västeuropeiska länder beträffande t.ex. andel alfabeter
i befolkningen, teknisk utveckling, mänskliga rättigheter mm. Att dessa länder
är mindre utvecklade innebär dock inte att länderna är fattiga på humanresurser
eller naturresurser. Jag menar således att även om dessa utomeuropeiska länder
befinner sig på lägre utvecklingsstadier än Sverige innebär det inte att individer som
invandrat till Sverige från dessa länder också är mindre utvecklade, mindre värda,
mindre kompetenta eller har mindre humankapital än den infödda befolkningen.
Tvärtom, det går inte att med ett sådant synsätt generalisera över alla invandrade
individer eller grupper i Sverige. Även om många invandrade individer och grupper
råkar komma från dessa länder är de inte nödvändigtvis resursfattiga när det gäller
utbildning, arbetslivserfarenhet, humankapital vid ankomsten till Sverige, vilket
tidigare empiriska undersökningar också visat. Dessutom samlar en del av dem nya
sådana resurser i landet vilket gör dem mer kompetenta och konkurrenskraftiga på
arbetsmarknaden och gentemot svenskar med liknande meriter. Många invandrare
har tillhört olika politiska, sociala och kulturella elitgrupper i sina hemländer. Den
schabloniserade etnocentriska bilden av icke-europeiska invandrare stämmer därför
inte helt. Samtidigt går det inte att blunda för den verklighet som råder i t.ex. Iran
när det gäller kvinnornas mänskliga rättigheter och det förtryckarsystem som råder
där. Även om många invandrade kvinnor kommer från länder med strukturellt
förtryck, kommer de ändå ofta från välbärgade familjer med moderna värderingar
och attityder beträffande jämställdhet mellan barn av båda könen.
Mot bakgrund av allt som diskuterats i detta kapitel ska påpekas att det
dominerande teoretiska perspektivet i avhandlingen är strukturalistiskt men att
stort utrymme också ges för individuell handlingskraft. Detta överensstämmer
med den metod som valts, nämligen att ge individer möjlighet att berätta om sina
erfarenheter. Många icke-västerländska eller icke-europeiska kvinnor, som kommer
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från länder med förtryckande könsstrukturer och underordningssystem, möter
trots goda förutsättningar, som t.ex. hög utbildning och längre arbetslivserfarenhet,
stora strukturella hinder, när det gäller att få en plats i samhället. De blir mer
marginaliserade och missgynnade i samhället än europeiska och västerländska
invandrade kvinnor och måste därför kämpa mycket hårdare och på flera fronter
samtidigt för att kunna lyckas i samhället. Med hänsyn till vad som hittills
diskuterats om de variationer som finns mellan olika grupper av invandrade kvinnor
går det inte att dra en generell slutsats för alla invandrade kvinnor i Sverige. Denna
avhandling, exempelvis fokuserar på 16 invandrade kvinnor som individer och inte
som grupprepresentanter.
Egna antaganden
Det finns olika grupper av invandrade kvinnor i landet med olika socioekonomisk
och sociokulturell bakgrund. De kommer från länder med olika könsstrukturer
i samhället och i familjen, de har olika utbildning och social och politisk
medvetenhet liksom olika arbetslivserfarenhet och har vuxit i olika uppväxtmiljöer
och bostadsorter, by, småstad och storstad (Knocke 1986). Dessutom har de haft
varierande grad av ekonomisk självständighet i hemlandet. Allt detta spelar roll för
hur icke-västerländska invandrade kvinnor lyckas få förankring på arbetsmarknaden
i det svenska samhället, och därmed delaktighet i egenföretagande och integration i
arbetslivet. Detta är ett av grundantagandena i avhandlingen. I detta sammanhang
har situationen på den ordinarie arbetsmarknaden och de möjligheter som den
erbjuder dessa kvinnor en stor betydelse.
I anslutning till det ovan presenterade antagandet görs ett annat antagande,
nämligen att kvinnor som kommer från länder med starkt underordningssystem och
traditionella strukturer klarar sig bra i Sverige i egenskap av egenföretagare tack vare
de klassresurser de förfogar över. För många är det framförallt humankapitalet som
de drar nytta av i sitt företagande och som de lyckas utnyttja på ett produktivt sätt.
Diskussionen om integration är relevant i detta sammanhang. En innebörd av
integration kan vara att alla individer ges möjlighet att utvecklas oavsett kön, etnisk
bakgrund, ras, namn och utseende, och att det i första hand tas hänsyn till individens
kompetens. Det är viktigt att alla invånare i landet får lika möjligheter att delta i
samhällslivet. Integration innebär också att ge och ta. Med hänsyn till Knocke (2001a)
menar jag ironiskt att integration på arbetsmarknaden inte innebär att invandrare har
ett segregerat arbete, dvs. ett lågkvalificerat och monotont arbete som på 1960-talet.
Tvärtom menar jag att integration för dagens invandrare måste innebära att de får ett
icke-segregerat arbete, ett arbete som motsvarar deras kvalifi kationer, intressen och
meriter. Jag definierar integrationen som en fråga om jämlikhet, jämställdhet och
valmöjlighet. Det innebär också att alla människor, män och kvinnor, betraktas som
självständiga individer och att hänsyn tas till deras personliga meriter och inte till
deras kön, etnicitet, ”ras”, namn, utseende, brytning, mm. Begreppet integration får
sin rätta betydelse när invandrade kvinnor kan hävda sig i samhället på likvärdiga
villkor som alla andra medborgare. För dem är tillgång till ”ett passande arbete” dvs.
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ett arbete som motsvarar deras kvalifi kationer, meriter och intressen en nyckel till
integration.
Att en invandrarkvinna har ett arbete innebär att hon objektivt sett är integrerad i
arbetslivet. Att hon har fått ett arbete på rättvisa grunder och att detta arbete passar
hennes meriter och önskemål kan innebära att hon också subjektivt känner sig
integrerad i arbetslivet. Anta att en turkisk eller chilensk kvinnlig läkare trots stora
satsningar inte får arbete som läkare i Sverige. Hon tvingas att starta ett företag och
får till och med kvinnolån och andra finansiella möjligheter, och hon tjänar dubbelt
så mycket som om hon hade haft en tjänst som läkare. Alla dessa fördelar innebär
inte automatiskt att hon subjektivt känner sig integrerad i arbetslivet om hon trots
allt inte är tillfredsställd. Hon får inte chansen att visa hur kapabel hon är som läkare
och tvingas mer eller mindre att starta eget bara för att ha en sysselsättning. Däremot
kan hon som egenföretagare vara subjektivt integrerad i arbetslivet om hon känner
sig nöjd och tycker att hon har fått den plats hon förtjänar och att hon föredrar
företagsamheten framför läkaryrket. Tillgång till ett passande arbete och trivsel
med arbetet är därför faktorer (eller indikatorer) som avgör graden av integration i
samhället och i arbetslivet, vilket är ytterligare ett antagande i avhandlingen.
Ett annat antagande som är värt att granska närmare är att invandrade
kvinnoföretagare har börjat bryta gamla mönster. De inriktar sig inte längre enbart
på den egna etniska gruppen eller andra invandrare som målgrupp. Inte heller är
de som förut koncentrerade till invandrartäta områden. Många har tvärtom börjat
söka sig till nya branscher, nya nischer och även nya målgrupper i icke-invandrartäta
orter. I det här avseendet söker allt fler sig till majoritetsbefolkningen, etablerar
expansiva företag och försöker i högre grad att hitta nya nischer i framtidsinriktade
branscher.
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K APITEL 6
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METOD OCH KÄLLKRITIK

Avgränsning och undersökningsområde
Avhandlingens första syfte är att ta reda på invandrade kvinnornas motiv för att starta
eget i Sverige. Avhandlingens andra syfte är att undersöka om deras företagande
leder till integration i arbetslivet. I detta syfte har företagandet studerats som en
försörjningskälla och en meningsfull sysselsättning som valts antingen av eget
intresse för företagsamhet, i brist på arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, eller
av annat skäl. Frågeställningar med vilkas hjälp avhandlingens syften uppnås är
följande:
•
•

•

Varför startar invandrade kvinnor eget företag?
Vilka invandrade kvinnor startar eget på egen hand? Hur går kvinnorna till
väga för att starta eget och under vilka villkor arbetar de? Finns det stödjande
nätverk när det gäller att starta eget?
På vilket sätt kan egenföretagande vara ett sätt för invandrade kvinnor att
bli integrerade i arbetslivet? Har de användning för sina kvalifi kationer
och färdigheter där? Är egenföretagande tillfredsställande för de här
kvinnorna?

För att få svar på dessa frågor har en kombination av kvalitativa och kvantitativa
metoder använts i avhandlingen. I det kvantitativa arbetet bearbetades statistiska
uppgifter som hämtades från Integrationsverket, SCB och, till viss del, från
NUTEK och AKU (Arbetskraftsundersökning, enbart i Appendix). Resultatet har
för det mesta åskådliggjorts i form av tabeller i vilka uppgifter redovisats efter
nationellt ursprung för att ge läsaren en bild av de tre invandrade grupperna som
ingår i undersökningen och deras situation i Sverige. Det statistiska materialet har
kompletterats med dels kvalitativ information i form av redogörelser och analyser, och
dels med en litteraturgenomgång av tidigare empiriska och teoretiska studier som är
relevanta för studien. Den kvalitativa metoden bestod av en intervjuundersökning
med 16 invandrade kvinnoföretagare och en intervjuundersökning med 5 experter
och sakkunniga på arbetsmarknaden som hade god kunskap om invandrade kvinnors
företagande i Sverige.
Det undersökta geografiska området i avhandlingen är Stockholmsregionen. De
kvinnoföretagare som intervjuades hade sina verksamheter lokaliserade såväl i
Stockholms kommun som i grannkommunerna (se karta 6.1). Åtta kvinnor hade
sina verksamheter lokaliserade i Stockholms centrala områden. Ytterligare tre
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Den egna forskarrollen
Forskarrollen i kvalitativ forskning liknar terapeutrollen, menar sociologen Repstad
(1993). Man måste hela tiden reflektera över sig själv. Varken en forskare eller en
terapeut kan låta sina egna känslor flöda fritt. Man måste antingen förtränga eller
kontrollera dem för att uppnå en önskad effekt. Dessutom behöver de en egen terapeut,
en vän eller en kollega som man kan diskutera metodiska och mänskliga problem
med. En forskare måste t.ex. behärska sina impulser, dölja sina värderingar, sitt
politiska engagemang, etc. Vidare, menar Repstad, finns det också en risk för att en
forskare ibland, t.ex. i ett fältarbete, får rollen som syndabock. Det är då hon/han får
skuldkänslor för att varken känslomässigt eller handlingsmässigt ha engagerat sig
tillräckligt i de problem som de undersökta eller det undersökta har.
I den här avhandlingen har jag fem roller samtidigt; som man, observatör,
forskare, invandrare och svensk-iranier. Jag, som är man och ska skriva om kvinnors
företagande, är en passiv observatör, även om observation i strikt mening inte har
använts som metod i avhandlingen. Som en person med iranskt ursprung har jag
bott i Sverige i många år och upplevt och observerat, liksom alla andra invandrare
det svenska samhället och dess normer, värderingar och regelsystem. I och med mitt
forskningsområde har jag dessutom observerat och studerat invandrarföretagandet i
flera år och med skarpare ögon än många andra människor. Som invandrare och en
person med iransk bakgrund skulle jag kunna råka vara i en liknande situation som
individerna i undersökningen. En fråga i detta sammanhang är på vilket sätt jag ska
ta ställning till mitt arbete och mina undersökningspersoner.
Forskning förpliktigar och jag måste därför inta en så objektiv hållning som
möjligt i alla mina fem roller, dvs. vara ytterst neutral när det gäller tolkning av
forskningsresultat och egna slutsatser. Särskilt angeläget är att jag som man, invandrare
och iranier undviker att dels ta invandrarnas och iraniernas parti, dvs. de grupper
jag själv tillhör, och också att jag undviker att ta iranska kvinnors parti trots att de
kommer från samma land som jag. Slutligen måste jag undvika att, på grund av min
könstillhörighet, blanda in eventuellt egna könsrelaterade värderingar; då finns det risk
att jag inte tillräckligt betonar det som bör betonas i arbetet. Som en man och forskare
med jämlikhets- och jämställdhetsrelaterade värderingar har jag också försökt förstå
kvinnornas situation och stått könsneutral i förhållande till mina intervjupersoner,
deras utsagor och därmed tolkningen av forskningsresultaten. Dessutom har jag, som
opartisk forskare, försökt låta bli att ha egna värderingar så mycket som möjligt.
Metod och material i studien
Det empiriska materialet i avhandlingen har insamlats genom två former av personliga
intervjuer. För det första har intervjuer gjorts med 16 kvinnoföretagare i Storstockholm
som har sina rötter i Iran, Turkiet och Chile. För enkelhets skull kallar jag dem för
respondentintervjuer. De 16 kvinnorna presenteras enbart med förnamn och deras
identitet anonymiseras i avhandlingen, detta trots att några av dem inte hade några krav på
anonymitet. Några önskade få fingerade namn och det har jag gjort. Efter genomförandet
av intervjuerna läste jag upp hela intervjun och kvinnorna rättade till innehållet på plats
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om något var felaktigt formulerat. Några önskade även få den renskrivna versionen för
att ta ytterligare ställning till innehållet. Detta fick de och de skickade tillbaka den text
som var bearbetad av dem eller gav mig helt enkelt sitt medgivande.
Den andra formen består av intervjuer med fem tjänstemän som kallas för
expertintervjuer. På grund av sitt yrkesutövande hade alla informanterna breda
kunskaper om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden, deras företagande
och motiv för att starta eget. Tre av experterna var företagsrådgivare på IFS (två i
Stockholm med rötter i Iran respektive Marocko, en i Södertälje med rötter i Turkiet),
den fjärde var en kvinnlig journalist och företagsrådgivare från Turkiet som var
verksam på tidskriften PRIZMA och den femte var näringslivssekreterare på SDF
Kista, också med rötter i Turkiet. Jag hade även ambitionen att intervjua några
experter på NUTEK och Nyföretagarcentrum. Trots ivriga kontakter ställde de tyvärr
inte upp för intervjuer. Experterna som har intervjuats i avhandlingen presenteras
med namn och titel. De har kontaktats och fått ta del av och möjlighet att invända
mot hur deras utsagor används i avhandlingen.
Det som skiljer dessa två intervjuformer från varandra är de intervjuades roller
och positioner i intervjuerna, typ av information de ger och antal frågor som de
svarar på. Medan kvinnorna ger information som huvudsakligen rör deras företag
och företagande, ger experterna information som mera generellt gäller invandrade
kvinnoföretagare. En annan skillnad är att det har ställts betydligt färre frågor
till experterna än till företagarna. Syftet med expertintervjuerna var framförallt
att få ökad kunskap om och förståelse för invandrade kvinnors situation på
arbetsmarknaden och anledningen till att många av dem väljer att starta eget. I valet
mellan att göra personliga intervjuer eller telefonintervjuer eller att skicka enkäter
valde jag personliga intervjuer för båda typer av intervjuer.
Problem vid val av metod och material för studien
Det kan uppstå en del problem vid tolkningen av statistiska uppgifter när det gäller
olika invandrade grupper. I kategorin personer med iransk bakgrund kan irakiska
och afghanska flyktingar som har fått iranskt pass av myndigheterna felaktigt räknas
in, men de kan inte vara så många och påverkar statistiken endast marginellt. Ett
liknande fall är att en mycket liten del av de iranska kurderna och azeriturkarna
identifierar sig enbart som kurder eller azeriturkar och inte som iranier. Ska de räknas
i statistiken som iranier, kurder, azerier eller som statslösa? Eftersom det inte finns
några dokumenterade statistiska uppgifter om de två ovan nämnda fallen, har jag
antagit att alla officiella statistiska uppgifter om iranier eller personer med iransk
bakgrund stämmer. Detsamma gäller personer med turkisk bakgrund i Sverige som
också kommer från olika etniska grupper i Turkiet. Ska kurder från Turkiet som är
bosatta i Sverige och strävar efter självständighet räknas som kurder eller som turkar?
Ska också första generationen av statslösa assyrier/syrianer från Turkiet räknas som
turkar eller assyrier? Både kurder och assyrier/syrianer med rötter i Turkiet har i
denna avhandling räknats som personer med turkisk bakgrund.
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För- och nackdelar i val av metod och material för studien
Fördelarna med expertintervjuer som metod är att:
• de är lätta att använda och inte kräver alltför lång tid att analysera,
•
de ger information som inte kommer fram på annat sätt, t.ex. i enkäter eller
i mediematerial,
•
risken för missuppfattningar mellan intervjuaren och informanterna
minskar vid direkt kontakt,
•
metoden är inte lika kostsam som t.ex. en enkätundersökning eller
beställning av mediematerial.
Nackdelarna med metoden kan vara att det jämfört med en enkätundersökning är
färre människor som lämnar information.
Fördelarna med intervjuer med respondenter som metod är att:
• jämfört med enkätundersökning eller telefonintervjuer så kan man ha
öppna diskussioner med de intervjuade och få en bredare uppfattning om
sammanhangen,
•
risken för missuppfattningar mellan båda parterna minskar, då tydliga och
raka frågeställningar också ger tydliga svar,
•
de ger möjlighet för båda parter att motivera sina frågor och svar på
ett tydligt sätt, vilket hjälper intervjuaren att dra bättre slutsatser. I en
enkätundersökning kan de intervjuade genom att sätta kryss svara antingen
ja eller nej. I de fall de ska motivera sina svar, blir det oftast kort och ibland
otydligt. I en intervju har däremot respondenterna möjlighet att utrycka sig
öppet och tar ibland själva initiativet.
I likhet med deltagande observation är nackdelen med respondentintervjuer som
metod att: 1) jämfört med t.ex. enkätundersökningar är parterna inte anonyma
för varandra; 2) personliga relationer kan uppstå; 3) frågor som bedöms vara
ytterst känsliga och personliga kan inte ställas, vilket däremot är möjligt i en
enkätundersökning eftersom den intervjuade t.ex. inte behöver avslöja sin identitet;
4) den akademiska distansen och neutraliteten hos forskaren och observatören
kan riskeras om han/hon känner aktörerna och möjligen väljer sida; 5) metoden
är mycket tidskrävande, dels med hänsyn till restiden, och dels när materialet
ska bearbetas. Först ska alla intervjuer skrivas ut på maskin. Sedan måste alla
svarsalternativ till varje fråga samlas och klassificeras i olika grupper. Till sist ska
materialet analyseras och slutsatser dras utifrån kommentarer kring svarsalternativen.
Detta begränsar forskarens möjligheter att intervjua en större mängd personer, något
som är möjligt med en enkätundersökning. En stor brist i en sådan kvalitativ metod
(alltså 16 intervjuer) är således att det är omöjligt att dra några generella slutsatser
som avser grupperna, varken etniska grupper, invandrade kvinnor eller invandrare
i sin allmänhet eftersom den endast bygger på några få individer ur tre invandrade
grupper.
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Urval och bortfall i intervjuundersökningen
Thomsson (2002) menar att i ett forskningsarbete innebär intervjuer med olika syften
olika typer av förbreredelser. Man frågar sig t.ex. hur många intervjuer som ska göras.
Om man söker en bred förståelse behövs många deltagare som befinner sig på olika
positioner i samhället och därmed ett stort antal intervjuer krävs. Om man däremot
har en lägre ambitionsnivå behövs inte heller så många intervjuer. Dessutom kommer
man till en mättnadsnivå när man intervjuat ett antal personer och uppnått en rimlig
och intressant förståelse. Det innebär att nya och i och för sig intressanta intervjuer i
princip kan ge samma resultat som de tidigare intervjuerna. Dessutom krävs avsevärd
tid för att analysera och reflektera över intervjuerna (aa).
Min ambition med avhandlingen var att med hjälp av syften och frågeställningar
söka ökad förståelse för invandrade kvinnors företagande i Sverige. Mängden av
intervjuerna kanske därför inte var intressant i sig utan snarare mängden av insikter
i problemet. Hur många intervjuer behövdes då för att nå en rimlig variation men
ändå acceptabel täckning i förhållande till syftena med studien?
Från början var min avsikt att intervjua totalt 30 kvinnoföretare (10 i varje
grupp) i Storstockholm. Anledningen var att jag utöver etniska turkar och kurder
ville intervjua några kvinnoföretagare inom den assyriska/syrianska gruppen som
ursprungligen kommer från Turkiet och som uppvisar en stor andel företagare i
Sverige. Mot bakgrund av syftet och mättnadsnivån borde det också räcka med
färre antal intervjuer. I min situation vore det dessutom omöjligt att ensam intervjua
många fler kvinnoföretagare i Storstockholm eftersom det kräver så pass mycket tid.
Till detta borde också läggas tiden för att söka intervjupersoner. Därför bestämde jag
mig för att intervjua 18 personer (6 i varje grupp) men till slut blev det 16 personer.
Mina turkisktalande kontakter introducerade två assyriska kvinnor till mig som
skulle ingå i den turkiska gruppen. De två kvinnorna visade sig vara intresserade
men ville först se intervjufrågorna för att ta ställning till om de ville bli intervjuade
eller inte. Efter att ha läst frågeformuläret tackade de nej till intervjun. Därför blev det
till slut 16 kvinnor som intervjuades; 6 från Iran, 6 från Chile och 4 från Turkiet.

Hur valdes intervjupersonerna?
Valet av de 16 respondenterna var varken helt slumpmässigt eller planerat. Jag
hade några bestämda kriterier från början: kvinnorna skulle vara självständiga
egenföretagare och inte en medlem i ett familjeföretag eller en passiv kompanjon
med maken, och deras verksamheter skulle vara lokaliserade i olika delar av
Stockholmsregionen. Företagen skulle ha funnits i minst 18 månader, dvs. ha nått
etableringsnivå, eftersom ett företag löper störst risk att gå i konkurs under det första
året; samt företagarna, och deras företag skulle representera olika branscher, olika
sociokulturella bakgrunder och möjligtvis olika generationer och subetniska grupper
(enbart för den turkiska gruppen). Det var inte svårt att hitta de iranska kvinnor
som skulle ingå i undersökningen. Dels var de förhållandevis många, dels hade jag,
tack vare mina iranska kontakter och lokala iranska medier, större möjligheter att
hitta dem. Trots det valde jag att från början söka hjälp hos IFS även när det gällde
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de iranska kvinnorna. De flesta av kvinnorna i undersökningen inklusive de iranska
kvinnorna blev dock presenterade för mig av enskilda iranier, turkar och chilenare
och genom den s.k. snöbollseffekten.
Jag började mitt sökande genom täta kontakter med IFS samt turkiska och chilenska
föreningar i landet. Kontakter med chilenska och turkiska föreningar blev dock utan
resultat, medan däremot enskilda personer från Chile, Turkiet och Iran hjälpte mig
mycket i sökandet. Efter flera kontakter med personalen på IFS i Stockholm skickade
de mig ett äldre register med olika personuppgifter på kvinnoföretagare från de tre
grupperna som sedan flera år hade startat eget i Storstockholm. Det fanns nästan
inga turkiska kvinnor i detta register och chilenska kvinnor fanns endast i ett större
register över ett 40-tal spansktalande kvinnor som dock inte var sorterade efter land.
Min uppfattning att det kunde vara lättare att hitta de turkiska kvinnorna än de
chilenska kvinnorna visade sig därför vara fel. Tvärtom var det lättare att hitta de
iranska och chilenska kvinnorna därför att de var förhållandevis fler än de turkiska
kvinnorna. En närmare undersökning visade senare att de flesta turkiska kvinnor
var passiva medhjälpare i typiska familjeföretag. Undantaget var många assyriska/
syrianska kvinnor med rötter i Turkiet som hade egna företag huvudsakligen i
Södertälje.
Telefonkontakter med de spansktalande kvinnorna visade dock att merparten av
dem var från Kuba, Peru, Mexiko och Bolivia. Av de chilenska kvinnor som jag pratade
med var det endast en (revisorn Maria) som ville ställa upp på intervju. De övriga sa
att de hade lagt ner sin verksamhet, arbetade deltid i sitt företag eller kände obehag
inför intervjun. Då bestämde jag mig för att söka hjälp inom min egen kontaktkrets.
Kontakter med en iransk doktorandkollega och hennes chilenska kollega på Botkyrka
kommun ledde till att jag hittade två iranska och tre chilenska kvinnoföretagare.
Ytterligare en kontakt med en iransk väninna ledde till att jag hittade ytterligare
två iranska intervjupersoner. De två sista iranska kvinnorna hittade jag i tidningen
”Dagens Industri” och i de iranska gula sidorna. Slutligen ledde telefonsamtal med
mina turkisktalande kontakter till att jag hittade tre av mina intervjupersoner inom
gruppen kvinnor från Turkiet. En av kvinnorna, som hade en hälsokostaffär i
Hässelby, introducerade mig i sin tur till ytterligare en turkisk kvinna som hade en
sybehörsaffär i Älvsjö och hon blev den fjärde turkiska kvinnan att intervjua. En
kvinnlig turkisk tandläkare, som redan ingick i intervjugruppen, tipsade mig om en
chilensk kvinna, en konstnär och gallerist. Hon i sin tur introducerade mig till sin
syster som hade en fotvårdssalong i Tyresö och hon var den sjätte chilenskan som
skulle intervjuas.
Mina iranska, chilenska och turkiska kontakter innebar också en annan fördel i
undersökningen; de underlättade för mig att skapa förtroende bland de företagare som
skulle bli intervjuade. Detta var viktigt med tanke på att en hel del personliga frågor
skulle ställas till respondenterna. Att skapa förtroende via kontakter var nödvändigt,
eftersom många invandrare i Sverige kommer från länder där viss politisk repression
råder, t.ex. i form av spionage på medborgare i deras vardagsliv såväl i hemlandet som
i exilländer. Spionaget hjälper regimerna att identifiera politiska motståndare. En del
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av de här företagarna hade därför viss anledning till att fortfarande känna rädsla för
personer som de inte kände tillräckligt.
Jag kände ingen av kvinnorna direkt eller personligen. Till intervjuundersökningen
försökte jag samla företagare som var både hög- och lågutbildade och också från
olika branscher. Att finna företagare från mycket olika branscher (speciellt från
de framtidsinriktade branscherna) var emellertid omöjligt, eftersom de flesta
invandrarföretagare har olika typer av verksamheter inom den traditionella
servicesektorn. Dessutom var samtliga kvinnor utbildade eller välutbildade och det
gick inte att hitta kvinnor med relativt kort utbildning. Bortfallet av de två assyriska
kvinnorna kan inte ha påverkat min forskning markant, eftersom avhandlingen
bygger på en kvalitativ intervjuundersökning. Det innebär att resultat ska presenteras
på ett kvalitativt beskrivande och förklarande sätt och studien ska inte läggas till
grund för allmänna slutsatser om invandrade kvinnoföretagare i Sverige.

Hur gick det till vid intervjuerna?
Experterna kontaktade jag i förväg per telefon, framförde min önskan och bokade tid
för intervjuerna. Till dem ställde jag sju allmänna frågor (se Appendix C) och varje
intervju tog mellan en och två timmar. Under intervjuerna förekom dock att en del
följdfrågor ställdes till experterna eller att de själva gav en del information och fakta
utöver de svar som gällde de sju allmänna frågorna.
Angående respondenterna talade jag först med dem i telefon och bokade sedan tid för
intervju. Några av dem ville först titta på mina frågor. Jag skickade därför frågorna till
dem via e-mail eller post. Intervjuerna tog minst 50 minuter och högst 2 timmar och
45 minuter i anspråk och genomfördes för det mesta på respondenternas företag. Två
av intervjuerna genomfördes på Burger King i Akalla industriområde och McDonald’s
på Södermalm och ytterligare två på två konditorier också på Södermalm. Språket var
svenska under intervjuerna, utom med de iranska kvinnorna. Jag skrev direkt ner alla
intervjuer på svenska och använde aldrig bandspelare. Under själva intervjun, men
också när den var färdig, gick jag och mina respondenter igenom intervjun. Detta
gjordes för att undvika eventuella felformuleringar. Som tidigare nämnt fick de ta
del av intervjuutskrifterna och korrigera eventuella fel eller missförstånd. Det hände
också att jag vid några tillfällen ringde dem under analysen, och även under arbetet
med avhandlingsmanuset, och frågade dem om något som var oklart för mig.
Intervjuerna genomfördes under vintern och våren 2002 och utgick från ett
frågeformulär som bestod av tre delar: tiden före invandringen, tiden efter
invandringen och situationen då de startade eget företag, och hur det gått för företaget
sedan dess. Totalt omfattade de tre delarna 42 frågor som jag och respondenterna
spontant utvecklade under intervjutiden. Majoriteten av intervjupersonerna svarade
på alla frågor. Några avstod dock från att svara på vissa frågor som de bedömde vara
antingen inte relevanta eller alltför personliga. Frågan om inkomstförhållanden kunde
skapa misstänksamhet hos respondenterna och därigenom äventyra arbetet. Därför
togs den frågan bort av mig. Av de 42 frågorna var några viktigare än andra och kan
bedömas som nyckelfrågor i frågeformuläret. Huvudfrågorna som ställdes till alla
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respondenterna löd: Vad var motiven eller anledningar till att du blev egenföretagare?
Andra viktiga frågor som ställdes till respondenterna var: Anser du att du har kommit
på rätt plats i samhället mot bakgrund av dina kvalifikationer och övriga färdigheter?
Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare? (Se Appendix C).

Kontextualisering av intervjupersonerna
Meningen med att presentera följande statistiska genomgång är förvisso inte att
utgå ifrån att de tre aktuella invandrade grupperna är etniskt, socioekonomiskt eller
sociokulturellt homogena. Inte heller anser jag att de intervjuade individerna i alla
avseenden kan befattas som representanter för sina respektive etniska grupper. De
uppgifter som presenteras i det följande ska bara användas som en mycket generell
kontextualisering av intervjupersonerna i de länder där de kommer ifrån och de
etniska grupper de tillhör i Sverige.
Företagande bland grupperna
En relevant fråga i samband med invandrarföretagande är hur stort företagandet
är bland olika nationsgrupper och infödda svenskar i Sverige och statistiken kan ge
svar på den frågan. Tabell 6.1 visar hur stor andel företagare det fanns 1998 bland
den förvärvsarbetande befolkningen uppdelad på personer födda i Sverige och i
andra länder. Störst andel företagare fanns bland personer födda i Mellanöstern och
Grekland. En tredjedel av alla förvärvsarbetande personer födda i Syrien, Turkiet
och Libanon var företagare, medan andelen företagare bland personer födda i
Iran, Irak och Grekland var mellan 16 och 17 %. Därefter följer övriga européer
samt nordamerikaner, indier, sydkoreaner och thailändare. Längst ner på listan
hamnar chilenare, etiopier och bosnier, med endast 3 %. Man kan fråga sig varför
företagsfrekvensen varierar så kraftigt mellan olika nationsgrupper. Det finns dock
grund för att koppla denna företagsfrekvens till dels förvärvsintensiteten för olika
nationsgrupper, dels utbildningsnivån som framgår av tabellerna 6.2 och 6.3. De
invandrade grupper som har högst andel företagare är antingen de som har låg
utbildningsnivå och låg förvärvsintensitet (födda i Syrien, Libanon och Turkiet)
eller enbart har låg förvärvsintensitet (födda i Iran och Irak).
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Tabell 6.1
företagare
i Sverige
av förvärvsarbetande
(16 år (16
och äldre)
Tabell
6.1Antal/andel
Antal/andeli %
i%
företagare
i Sverige
av förvärvsarbetande
år och1998
efter födelseland.
äldre) 1998 efter födelseland.
Födelseland

Antal företagare

Andel företagare

Antal förvärvsarbetande

__________________________________________________________________________________
Syrien
1012
31
3267
Libanon
1342
29
4681
Turkiet
3000
29
10522
Iran
2569
17
14937
Grekland
667
17
3988
Irak
883
16
5411
Storbritannien och
Nordirland
904
12
7380
Tyskland
1817
12
15296
Ungern
674
11
6103
USA
506
10
4845
Tjeckoslovakien
353
10
3430
Danmark
1534
9
16239
Jugoslavien
1991
9
21388
Indien
294
9
3452
Polen
1374
8
16795
Norge
1328
8
16377
Sverige
274853
8
3566421
Rumänien
293
6
4800
Finland
6185
6
105642
Sydkorea
131
4
3440
Thailand
124
4
3512
Etiopien
157
3
4993
Chile
296
3
11461
Bosnien-Hercegovina
267
2
10823
_________________________________________________________________________________
Källa: Integrationsverket 2001.

Situationen på arbetsmarknaden
En annan fråga i sammanhanget som kan besvaras med hjälp av statistiken är hur
förvärvsintensiteten varierar mellan de olika nationsgrupperna och infödda svenskar.
Med förvärvsintensitet menas den procentuella andelen av förvärvsarbetande
i en given befolkning i åldersgruppen 20-64 eller 16-64 år. Tabell 6.2 visar
förvärvsintensiteten för infödda svenskar och några stora grupper av invandrare
som var födda i ett annat land. Generellt var förvärvsintensiteten i landet högst bland
infödda svenskar, följt av personer födda i Storbritannien och Nordirland, Tyskland
samt de övriga nordiska länderna. Polacker, chilenare och ungrare kom långt
efter. Längst ner på listan hamnade övriga utomeuropeiska invandrare, däribland
personer födda i Iran, Irak, Libanon och Etiopien samt europeiska invandrare födda
i Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina.
En närmare granskning av tabellen visar, utöver skillnaden i förvärvsintensitet
mellan olika invandrade grupper, att det även finns skillnader dels mellan infödda
svenska kvinnor och män, och mellan infödda svenska kvinnor och grupper av
invandrade kvinnor. Med undantag av finskorna var förvärvsintensiteten lägre för
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kvinnor än för män i alla grupperna. Skillnaden mellan män och kvinnor var dock
mycket större bland personer födda i f.d. Jugoslavien, Iran, Irak, Turkiet, Libanon
och Tyskland än bland personer födda i Sverige, övriga Norden, Polen, Chile,
Storbritannien, Ungern och Etiopien. När det gäller kvinnor var skillnaden stor, både
mellan svenska kvinnor och olika grupper av invandrade kvinnor, och mellan olika
invandrade grupper. Förvärvsintensiteten för svenska kvinnor var mer än dubbelt
så hög som för kvinnor födda i Iran och Jugoslavien, och förvärvsintensiteten för
kvinnor födda i Finland var mer än tre gånger så hög som för kvinnor födda i Libanon
och fem gånger så hög som för kvinnor födda i Irak.
Tabellen visar en tänkbar korrelation mellan graden av förvärvsintensitet och
graden av företagande i vissa nationsgrupper. De invandrade grupper som har högst
andel företagare är de som relativt sett har lägre eller mycket lägre förvärvsintensitet
än andra grupper (födda i Iran, Irak, Libanon, Turkiet). Samtidigt finns det grupper
som trots ungefär lika låg förvärvsintensitet visar förhållandevis lägre eller mycket
lägre andel företagare än de förstnämnda grupperna. Dessa gäller personer födda i
Jugoslavien, Etiopien och Bosnien. Varför personer i dessa grupper inte startar eget i
samma utsträckning som personer i de först nämnda grupperna kan alltså i sig vara
en intressant forskningsfråga att studera närmare.

Tabell
år efter
efter kön
kön och
ochfödelseland,
Tabell6.2
6.2 Förvärvsintensiteten
Förvärvsintensiteten ii Sverige
Sverige ii åldersgruppen
åldersgruppen 20-64
20-64 år
år 1998.
födelseland,
år 1998.
Födelseland
Förvärvsintensitet (%)
_____________________________________________________________________________
Män
Kvinnor
Totalt
Sverige
79
75
77
Finland
66
67
66
Norge
68
65
66
Danmark
67
63
65
Tyskland
73
61
67
Storbritannien och
Nordirland
72
65
70
Polen
60
55
56
Ungern
59
56
58
Jugoslavien
45
36
41
Bosnien-Hercegovina
40
25
32
Chile
59
53
56
Iran
44
34
40
Turkiet
52
31
42
Irak
25
14
21
Libanon
39
21
31
Etiopien
49
47
48
Norden utom Sverige
66
66
66
Europa utom Norden
56
46
51
Utomeuropa
46
37
42
Totalt utrikesfödda
55
50
52
Totalt i riket
76
71
74
____________________________________________________________________________
Källa: Integrationsverket 2001. Bearbetad av författaren.
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Utbildningsnivån
Ytterligare en fråga som man ställer sig när det gäller invandrade gruppers frånvaro
på den svenska arbetsmarknaden är om de saknar den utbildning som behövs för att
få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Den kan besvaras av statistiken som
detaljerat visar hur utbildningsnivån varierar för olika nationsgrupper i Sverige.
Tabell 6.3 visar att kvinnor födda i Sverige generellt sett hade högre utbildningsnivå
1998 än utrikes födda kvinnor. Tabellen visar dock på stora variationer mellan olika
grupper av invandrade kvinnor när det gäller deras utbildningsnivå. Kvinnor födda
i USA och f.d. Sovjetunionen hade betydligt högre utbildning än kvinnor födda i
de övriga länderna. Därefter kom kvinnor födda i Iran, Ungern, Tyskland, Irak och
Sverige med höga andelar akademisk utbildning. Majoriteten av svenskor och övriga
nordiska kvinnor, samt kvinnor från Bosnien, Iran, Chile, Etiopien och Ungern hade
gymnasial utbildning. Kvinnor födda i Syrien, Libanon, Irak, Etiopien, Somalia,
Turkiet, Jugoslavien, Chile, Danmark, Norge och Finland har en förhållandevis stor
andel med förgymnasial utbildning, dock störst för kvinnor födda i Turkiet, Libanon
och till viss del Syrien och Jugoslavien.
Tabellen visar också att män födda i Sverige generellt sett hade bättre
utbildningsnivå än utrikes födda män. I likhet med kvinnorna visar tabellen också
på stora variationer mellan olika grupper av invandrade män. Män födda i USA och
f.d. Sovjetunionen, följt av män från Iran och Irak, hade betydligt högre akademisk
utbildning än män från övriga länder. Därefter kom män från Tyskland som också
hade en hög andel med akademisk utbildning. Däremot hade majoriteten av män i
de övriga länderna, inklusive de födda i Sverige och i övriga Norden, en hög andel
med gymnasial utbildning, med undantag av Syrien, Libanon, Etiopien, Turkiet
som hade en betydligt högre andel män med förgymnasial utbildning. Män från f.d.
Jugoslavien, Etiopien, Chile, Somalia och Finland har också en förhållandevis stor
andel med förgymnasial utbildning, dock störst för män födda i Turkiet, Libanon
och Syrien. Tabellen visar att män generellt hade högre utbildning än kvinnor. Om
hänsyn tas enbart till akademisk utbildning hade däremot kvinnor födda i Sverige,
Finland, Danmark, Ungern, Tyskland, f.d. Sovjetunionen och USA en högre andel än
män från samma länder. Detsamma gällde för ”Totalt födda utrikes”.
Tabellen antyder också på en tänkbar korrelation mellan utbildningsnivå och
graden av företagande i en viss nationsgrupp. De invandrade grupper som har störst
andel företagare är de som har lägst utbildningsnivå (födda i Syrien, Libanon och
Turkiet). Samtidigt finns det personer från Etiopien och Somalia som trots ungefär
liknande utbildningsprofi l inte startar eget i lika stor utsträckning som personer
i de förstnämnda grupperna. Ytterligare ett frågetecken när det gäller samband
mellan utbildningsnivån och graden av företagande aktualiseras personer födda i
Iran och Irak. Att dessa trots hög utbildningsnivå visar hög frekvens av företagande
kan troligen till viss del förklaras av deras låga förvärvsintensitet, vilket i sin tur kan
bero på förekomsten av andra faktorer som t.ex. diskriminering på den ordinarie
arbetsmarknaden.

Totalt utrikesfödda
55
50
52
Totalt i riket
76
71
74
____________________________________________________________________________
Källa: Integrationsverket 2001. Bearbetad av författaren.
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Tabell 6.3 Utbildningsnivå i Sverige 1998 bland kvinnor och män (i parentes) i
åldersgruppen 25-64 år efter födelseland i %.

Tabell 6.3 Utbildningsnivå i Sverige 1998 bland kvinnor och män (i parentes) i åldersgruppen
25-64 år efter födelseland i %.

Födelseland
Utbildningsnivå
__________________________________________________________________________________
Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas
Sverige
23 (26)
47 (47)
30 (27)
1 (1)
Totalt födda utrikes
31 (29)
39 (42)
26 (25)
4 (4)
därav
Finland
34 (41)
44 (44)
22 (13)
1 (2)
Danmark
31 (32)
41 (42)
25 (21)
3 (5)
Norge
30 (27)
45 (44)
22 (24)
3 (6)
Tyskland
20 (16)
47 (50)
31 (30)
2 (4)
f.d. Sovjetunionen
12 (15)
29 (30)
57 (53)
2 (3)
USA
7 (8)
24 (25)
62 (58)
7 (8)
Ungern
17 (16)
49 (56)
32 (27)
1 (1)
Jugoslavien
44 (28)
37 (52)
14 (17)
5 (2)
Bosnien-Hercegovina
25 (13)
45 (55)
19 (28)
10 (4)
Chile
36 (31)
43 (48)
19 (20)
1 (1)
Iran
19 (15)
42 (43)
33 (39)
6 (2)
4
Turkiet
61 (51)
23(32)
7 (12)
9 (5)
Irak
31 (26)
26 (31)
31 (39)
12 (4)
Libanon
54 (49)
25 (31)
13 (16)
7 (4)
Syrien
48 (44)
24 (26)
16 (20)
11 (10)
Etiopien
40 (30)
42 (44)
13 (24)
4 (2)
Somalia
32 (28)
31 (42)
9 (24)
28 (6)
__________________________________________________________________________________
Källa: Integrationsverket 2001. Bearbetad av författaren.

Invandrade kvinnor i egenföretagande i Sverige

Traditionella kvinnor

Semimoderna/Halvtraditionella
kvinnor

Moderna/oberoende
kvinnor

Tabell 8.1 Respondenternas genomsnittliga ålder och vistelsetid i Sverige efter födelseland,
deras genomsnittliga ålder vid ankomsten till Sverige (siffrorna är avrundade till heltal) samt
deras civilstånd.
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EXPERTINTERVJUER

Inledning
Syftet med de expertintervjuerna som redovisas i detta kapitel är att ge allmän
information om invandrade kvinnors företagande i Sverige, deras motiv för att starta
eget, deras användning av olika resurser, individuella strategier samt strukturella
barriärer i detta avseende. Denna information är viktig med tanke på att olika
grupper av invandrade kvinnor och män som startar eget visar olika mönster när
det gäller motiv, graden av företagande samt användning av olika strategier och
tillgängliga resurser (Najib 1999abc).

Intervjuerna
Intervjuer på IFS/Stockholm
Mahmoud Pirouzram och Miriam Jebli är rådgivare för persisk-, arabisk- och
spansktalande på IFS i Stockholm.
Mahmoud Pirouzram säger:
De flesta kvinnor som vänder sig till oss och vill starta eget nuförtiden kommer
i första hand från arabisktalande länder och därefter Iran. Både iranska och
arabisktalande kvinnor som kommer hit till IFS har i de flesta fall stort självförtroende
och de verkar vara självständiga i och med att de har vistats i Sverige som är ett starkt
individpräglat samhälle. Trots det är de fortfarande påverkade av de patriarkaliska
förhållandena i hemlandet och till viss del fortsätter de i samma traditionella roll.
De kommer med en idé och söker råd hos oss men i många fall är det ändå mannen
som har kontrollen och bestämmer. De samråder med varandra, men enligt villkoren
i kärnfamiljer är det mannen som tar det slutgiltiga beslutet och ger kvinnan råd
om hur hon ska göra. I invandrarfamiljer har mannen fortfarande stort inflytande
på familjemedlemmarna. När kvinnan har fått vårt råd vänder hon sig till sin man
och frågar om han godkänner det. Även valet av företagets juridiska form och den
ekonomiska utvecklingen därefter påverkas traditionellt av mannen. Äkta par skriver
inte kontrakt med varandra när de startar eget tillsammans. Inte heller registrerar de
företaget som aktiebolag eller handelsbolag utan i nästan alla fall som enskild firma.
Och firman är förstås i kvinnans namn när hon söker kvinnolån.24 Om maken har
hittat ett jobb men paret ändå vill behålla familjeföretaget söker kvinnan kvinnolån
för att kunna ta över makens verksamhet. Kvinnolån beviljades av ALMI enbart till
24

Mahmoud meddelade vid senare kontakt att lånetypen togs bort fr.o.m. september 2002.
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kvinnor, och kvinnor behövde inte vända sig till en bank i det fallet. Kvinnolånet var
förmånligt och hade en lägre ränta under första året och två amorteringsfria år.
Iranska kvinnor har en mer eller mindre traditionell attityd när de vill starta
eget och många av dem övertalar dessutom sina makar att tillsammans starta eget.
Kvinnorna har mera mod än männen men vågar inte ta några risker utan männens
hjälp. Dessa kan vara kvinnor med semimoderna attityder.
Det finns dock andra fall då kvinnor vill starta eget utan någon manlig hjälp. Ett
exempel är frånskilda eller ogifta kvinnor. Ett annat är nyutexaminerade unga kvinnor
från gymnasium eller universitet som är arbetslösa och vill starta konsultföretag
eller butiker. Ett tredje fall är kvinnor med svensk akademisk examen som nyligen
blivit uppsagda av stora företag som t.ex. Ericsson. Många kvinnor kommer från
intellektuella familjer där jämställdheten fungerat väl. Kvinnorna i de här familjerna
har vuxit upp i miljöer där söner och döttrar i princip har fått likvärdig tillsyn och
uppfostran. De här kvinnorna har en modern syn och attityd.
Till skillnad från svenska kvinnor startar de flesta invandrade kvinnor eget på
grund av arbetslöshet och det är sällan fråga om företagskultur eller eget intresse. Att
starta eget är mycket riskfyllt och jag håller med andra experter om att invandrare
är mer riskbenägna än svenskar. Invandrare har i regel ingenting att förlora i valet
mellan att gå arbetslös eller starta företag. De vill fly från socialbidragsberoendet och
lågkvalificerade och lågavlönade arbeten. Detta gäller förstås båda könen.
När man jämför situationen för invandrare och flyktingar, framförallt politiskt
aktiva och förföljda flyktingar, ser vi att flyktingarna har det ännu svårare när
det gäller företagandet. Flyktingar kan aldrig återvända till sitt hemland om ett
regimskifte inte blir aktuellt. Deras ekonomiska rötter liksom deras ekonomiska
kontakter är avskurna och en stor del av dem har aldrig tillhört ”basarkulturen”. 25 På
grund av sina intellektuella åsikter och värderingar har de varit mindre intresserade
av företagande. Dessutom har de sällan kunskaper om marknaden just på grund av
sin negativa inställning till företagandet och saknar normalt medel för egen insats eller
eget kapital. Den gruppen, både kvinnor och män, riskerar motgångar mest av alla.
Många irakiska kvinnor, framförallt från den kurdiska gruppen, som kommer till
oss befinner sig i mer eller mindre samma situation som iranska kvinnor. De som
kommer från traditionella familjer har mindre självständighet än de som kommer
från moderna familjer och som är mindre beroende av männen i familjen. Turkiska
kvinnor har en bättre situation än iranier och irakier. För det första kom de mycket
tidigare till Sverige och oftast som arbetskraftsinvandrare och inte flyktingar. För det
andra har de inga politiska problem och därmed inga svårigheter att behålla både
sina ekonomiska kontakter och rötter i Turkiet. Därför har de nästan inga praktiska
problem för investering i både Sverige och Turkiet och pendlar oftast fritt mellan
båda länderna.
Kärnfamiljen är för invandrarfamiljer den viktigaste resursen invandrare har i det
individinriktade svenska samhället. Den är hennes nätverk. Det svenska samhället
25

För en definition av basarkulturen se Khosravi 1995.
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ska inte uppfatta familjehjälpen som en svaghet hos en invandrarkvinna när hon
vill starta eget med hjälp av familjemedlem. De svenska kvinnorna har vuxit upp
med individualismen och i och med detta har de fått självtillit, arbetat och försörjt
sig själva, har levt i ett samhälle med starkt präglade jämställdhetsvärderingar, osv.
De flesta invandrade kvinnor från Orienten har däremot vuxit upp i samhällen
med starkt patriarkaliska system och har i många fall varit ekonomiskt beroende av
männen. Den omsorg och uppmärksamhet de oftast fått från männen i familjen har
oftast varit i form av omsorg från familjeförsörjaren, t.ex. far, make, bror eller son.
Miriam Jebli tillägger:
De flesta spansktalande kvinnor, oftast chilenska, som vi träffar är aktiva inom
städbranschen. De har oftast själva varit anställda i en städfirma och under tiden
har de lärt sig hur man startar och sköter en sådan firma. Oftast startar de en enskild
firma som får uppdrag från större bolag. Kvinnor i den här branschen får mycket
hjälp av släkt och vänner och framförallt av makarna och barnen. De flesta kvinnor
som vi har träffat i den här branschen är lågutbildade och har dåliga språkkunskaper.
En annan bransch de är aktiva i är frisörsalonger. Några har etablerat så kallade
ambulerande friserier, dvs. de blir uppringda av sina kunder och de går hem till
dem och klipper dem där. Några är aktiva i konsultföretag samt inom import- och
exportverksamheter. De behöver inte så mycket startkapital och de har inte heller så
mycket att förlora.
Intervju på IFS/Södertälje
Adnan Can är företagsrådgivare för invandrare som talar turkiska, assyriska,
syrianska och arabiska på IFS i Södertälje men ger också rådgivning på engelska
och svenska. Adnan Can är själv ursprungligen assyrier och kommer från Turkiet.
De flesta av mina klienter är assyrier och syrianer och den kunskap som jag har rör
huvudsakligen dem. Jag har dessutom haft rådgivning för svenskar och personer av
annan nationalitet. Anledningen till att assyriska och syrianska män och kvinnor
startar eget, oftast småföretag, är följande:
Småföretagandet finns i vårt kulturbagage. När en svensk eller svenska vill starta ett
skrädderi gäller det en fabrik med 100 anställda och massor med teknisk utrustning.
När det däremot är en invandrare som vill starta ett skrädderi är det en sax, en vanlig
symaskin och en press hon eller han tänker sig. Vi har andra förutsättningar än
infödda svenskar. I Turkiet hade vi avstånd till staten och tänkandet kring staten var
annorlunda där än här. För att t.ex. kunna få anställning inom den offentliga sektorn
i Turkiet måste vi ha inflytelserika kontakter som ordnade en sådan anställning. Här
i Sverige gäller fortfarande samma mönster för oss. Krav på språket för invandrare
är orimligt stort i Sverige jämfört med USA och England som jag har kunskap
om. I Sverige räcker det inte med att en invandrare talar bra svenska och har ett
bra ordförråd för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Har han eller hon en
brytning måste det vara rätt brytning, dvs. den måste i första hand påminna om
nordiska länders brytning och inte om utomeuropeiska länders. Arbetslöshet, till
följd av lågkonjunkturen, är en annan anledning. Välfungerande etniska nätverk
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mellan olika etniska grupper är en fördel för många assyrier och syrianer som gör
att de startar eget.
De flesta assyriska och syrianska kvinnor som jag har träffat här och som startat
eget befinner sig inom skönhetsbranschen, t.ex. skönhetssalonger, frisörsalonger,
nagelvård och hudvård, och därefter i kiosker och livsmedelsbutiker. Det finns en
mindre andel som tillsammans med en manlig kompanjon, oftast maken, startat
restauranger, och några udda exempel som startat redovisningsbyråer, konsultfirmor,
reklam- och affischbyråer samt kaféer.
Det är intressant att se vad som är drivkraften för de här kvinnorna att starta eget
men också deras strategier före och efter starten. De kvinnor som jag träffat och
givit råd åt är oftast unga. De vill ha ekonomisk frihet, tjäna egna pengar, hjälpa
familjen om de är ogifta och sig själva och maken om de är gifta. De vill helt enkelt
inte vara ekonomiskt beroende och därmed en belastning för dem som försörjer dem.
De går oftast på korta yrkesutbildningar såsom frisörutbildning och nagelteknologi.
De, liksom många andra kvinnor från Mellanöstern, lever oftast ett familjeliv och
följer ett familjemönster enligt vilket tjejer ska skaffa sig ett yrke och en man före
25 års ålder. Denna ålder varierar beroende på familjens socioekonomiska och
sociokulturella bakgrund men också med uppväxtorten, dvs. landsbygd, småstad
eller storstad.
Den som har fått en yrkesutbildning vill inte arbeta för en arbetsgivare utan vill vara
sin egen. Detta är ett mönster här. Deras strategi är att gå på korta yrkesutbildningar
för att så fort som möjligt starta eget. Många går även vidare i yrkeskarriären så fort
de får en trygg ekonomi, dvs. så fort företaget blivit stabilt. Då kompletterar de sin
utbildning på Komvux och sedan läser de fristående kvällskurser på universitet. Det
är en annan strategi för dem. De universitetskurser de läser är kurser som på något
sätt kommer till användning i deras företag, t.ex. kurser i kalkylering, redovisning,
data och företagsekonomi. En mindre del av dem samlar kurserna för att senare få
en universitetsexamen.
Drivkraften bakom de här kvinnornas företagande är den fria konkurrensen. Det
finns helt enkelt möjlighet för dem att starta eget. Jag träffar både den gamla och
den nya generationen – de som kom till Sverige som vuxna och de som kom till
Sverige som småbarn eller som är födda och uppvuxna här. Gemensamt för alla är
att tankarna att starta eget kommer från familjens köksbord eller från det etniska
nätverket och inte från det svenska samhället i första hand. De flesta som har
enmansföretag klarar sin finansiering själva. Vi bidrar med gratis rådgivning. De
större företagen som kräver pengar söker vi pengar till från bl.a. ALMI och banken.
Faran för samtliga företag är som störst under de första 18 månaderna. Efteråt kan
de säkert klara sig, utan risk för konkurs.
De assyriska och syrianska kvinnornas företagande är en del av deras kamp för
jämställdhet med sina män, och önskan att inte vara ekonomiskt beroende av dem.
Mönstret som gällde för assyriska och syrianska kvinnor under 1970- och 1980-talen
har förändrats markant. Bilden av dem som lågutbildade och arbetslösa hemmafruar
har förändrats. Nu är de yrkesutbildade, karriärinriktade och arbetande kvinnor. Det
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är den nya generationens tänkande att gå ut i samhället, vara aktiv och arbetande
och driva eget företag.
Intervju på PRIZMA/Stockholm
Dilek Yaras är en kvinnlig journalist på samhällsmagasinet PRIZMA, som är en
tidskrift på turkiska med brett innehåll. Tidskriftens målgrupp är turkisktalande
invandrare i Sverige och behandlar också frågor om invandrarföretagande. Under
en kort period gavs tidskriften ut även på arabiska och persiska men för närvarande
ger Dilek Yaras enbart ut den turkiska versionen. Dilek Yaras kommer från det
mångetniska Turkiet. Hennes far- och morföräldrar invandrade från f.d. Jugoslavien
till Turkiet under första världskriget. Hon har erfarenhet av ett eget mediebolag i
Sverige, som gick i konkurs p.g.a. bristande kunskaper i administration, kalkylering
och redovisning, men framförallt p.g.a. bristande kapital. Dilek Yaras betonar att
hon snarare kan anses vara en sakkunnig än en expert.
Inom den invandrargrupp som kommer från Turkiet, och framförallt bland etniska
turkar, är det oftast männen som startar eget och inte kvinnorna. De kvinnor som
startar eget gör det oftast med små medel inom vissa nischer eller branscher som
livsmedelssektorn, t.ex. livsmedelsbutiker, restauranger, pizzerior och korvkiosker,
och därefter pressbyråer och tobaksaffärer. Det är oftast slitsamma verksamheter
de befinner sig i. Undantag finns också, och tandläkarpraktik, översättningsbyrå
och bemanningsföretag är några exempel på företag som startats av turkiska
kvinnor. Kvinnorna får oftast kvinnolån av mindre storlek och de jobbar oftast
i typiska familjeföretag. Antingen är de kompanjoner med sin make eller aktiva
medhjälpare, men oftast det senare eftersom männen annars oftast har full kontroll
över företaget.
De flesta invandrade kvinnor från Turkiet, både turkiska, assyriska, syrianska och
kurdiska, kommer från landsbygden eller små städer och ytterst få kommer från en
storstad. Majoriteten av dem har låg utbildning men just de kvinnor som startar eget
har i genomsnitt gymnasieutbildning. Majoriteten av dem har varit hemmafruar i
hemlandet. De är inte särskilt förtjusta i företagandet utan tvingas mer eller mindre
på grund av arbetslöshet att arbeta med sådant. Att bryta bidragsberoendet, ha en
meningsfull sysselsättning, hjälpa till med familjens försörjning, tjäna pengar och
höja livskvalitén för familjen är de viktigaste motiven och drivkrafterna för att starta
eget eller bli delaktiga i familjeföretaget. Dessa f.d. hemmafruar blir företagare först
när de kommer till Sverige och för första gången går ut i samhället och tjänar egna
pengar.
Kvinnor som vill starta eget söker först hjälp på arbetsförmedlingen där de försöker
att skaffa bidrag eller lån. Ibland ger dock arbetsförmedlingen kvinnorna dåligt
självförtroende. En turkiska som var tandläkare i hemlandet, och kompletterade
sin utbildning här, ville starta egen praktik och sökte hjälp på arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen avrådde henne och rekommenderade henne istället att läsa en
yrkesutbildning och starta företag i en annan bransch. Hon lyssnade dock inte och
startade en praktik som har kurder, turkar, assyrier och syrianer från det egna landet
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som målgrupp. Jag är inte helt säker på att de till 100 % lånar av släkt och bekanta.
Det kan vara en myt, men att låna från släkt och bekanta förekommer i många fall då
personen i fråga har brist på finansieringsmedel. Oftast förbrukar de sina sparmedel
och om det fattas något vänder de sig i första hand till banken och därefter till släkt
och bekanta. Kvinnor kan beviljas ett särskilt kvinnolån på max 150 000 kronor (hos
statliga ALMI). Resten måste de skaffa sig på annat sätt för det går inte att starta ett
företag med en sådan liten summa.
De kvinnor som startar eget inom ramen för ett familjeföretag får mycket hjälp
av släkten. Det är ytterst angeläget att kvinnan lyckas; går hon i konkurs går hela
familjen i konkurs. De kvinnor som har akademisk utbildning gör ungefär på samma
sätt som infödda svenska kvinnor gör. De kompletterar sin utbildning med en annan
utbildning som passar just deras företagande, t.ex. i administration, marknadsföring
eller redovisning.
Såväl för de högutbildade kvinnorna som för de lågutbildade från traditionella
familjer gäller de traditionella mönstren och könsrollerna. Även om kvinnorna är
företagare på heltid, kompanjoner med sina makar eller delaktiga i ett familjeföretag
ska de sköta hushållsarbetet och barnuppfostran till 100 %. I de flesta fall förväntas
hon av maken, men också den övriga släkten, att sköta sina traditionella uppgifter
perfekt. Det är ett tredubbelt arbete hon utför. Detta förekommer i vissa fall parallellt
med svartsjuka och misstänksamhet från mannens sida. Det är bara en liten del av
kvinnorna som har jämlika och jämställda relationer men även där förekommer
press på dem.
De traditionella mönstren gäller fortfarande här och i mycket högre grad än
i själva Turkiet. Det gäller såväl turkiska kvinnor som kom hit i egenskap av
arbetskraftsinvandrare under 1960- och 1970-talen som andra generationens kvinnor
som antingen är födda eller uppväxta här. Barnen får en sträng uppfostran där en
religiös identitet är en självklarhet. De bor också segregerade och marginaliserade,
delvis av eget val för att kunna behålla den gruppidentitet som de har i Rinkeby eller
Fittja. Det gäller att höra till gruppen, att vara turk och muslim, när det gäller de
etniska turkarna, men detta gäller också andra etniska grupper från Turkiet. Ganska
många blir alldeles för nationalistiska, ibland på gränsen till chauvinism, både bland
turkar, kurder, assyrier och syrianer.
Intervju på SDF Kista
Isa Turan är näringslivssekreterare på SDF-Kista. Tack vare sitt yrke har Isa Turan
god kunskap om egenföretagande bland såväl svenska kvinnor som bland kvinnor
från andra delar av världen. Dessutom är Isa Turan själv kurd från Turkiet och har
god kännedom om företagandet bland olika etniska grupper av turkiska kvinnor
i Sverige.
Egenföretagande i Sverige är högst bland invandrare från Turkiet, men detta gäller
oftast männen och inte kvinnorna. Enligt min gissning är det bara 2 % av kvinnorna
som startat eget i Sverige. Antingen är de hemmafruar eller så förvärvsarbetar de
på den ordinarie arbetsmarknaden. Rent allmänt är det männen som startar eget i
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Sverige. Det traditionella mönstret är att mannen är huvudförsörjaren, men mönstret
håller på att sakta men säkert förändras i Sverige. Det finns dock skillnader mellan
kvinnor som kommer från de olika etniska grupperna i Turkiet. Till exempel har
kristna assyriska och syrianska kvinnor ett litet annorlunda mönster än turkar och
kurder som är muslimer.
Det är olika typer av kvinnor som startar eget. Det kanske är lågutbildade kvinnor
som vill frigöra sig och bevisa att de är kreativa och har möjlighet att göra något
nyttigt. Det är framförallt viljan och inte arbetslösheten som gör att de här kvinnorna
startar eget. De har entreprenörsanda och vill tjäna egna pengar. Många har bristande
språkkunskaper och därmed svårt att förmedla och utveckla sina affärsidéer. De som
startar eget är oftast starka kvinnor som hittar en lösning. De går till sitt nätverk och
ber om hjälp. Det kan gälla både det etniska nätverket och det allmänna svenska
nätverket. Mina personliga erfarenheter är att det t.ex. kan vara deras lärare eller
lärarinna i svenska, eller dagisfröknar till deras barn, som har visat dem vägen och
rekommenderat dem och deras idéer till en tjänsteman. De kan även få hjälp från sina
arbetskamrater då de t.ex. är anställda på en restaurang eller städfirma och berättar
om sina affärsidéer för arbetskamraterna.
De här kvinnorna är företagsamma på två olika sätt; antingen arbetar de i den egna
familjens företag eller så driver de eget företag. Om de arbetar inom familjeföretaget
är det oftast som medhjälpare till maken, fadern eller bröderna. I familjeföretaget
är de inte en drivande och kreativ person utan de är medhjälpare. Männen runt
omkring dem har full kontroll på allt och sköter verksamheten. Kvinnorna har inte
möjlighet att påverka och detta mönster gäller både turkiska, assyriska, syrianska
och kurdiska kvinnor.
Situationen är annorlunda då de bestämmer sig för att starta eget. När de vill
starta eget lånar de pengar från sitt etniska nätverk som oftast består av anhöriga,
bekanta och nära vänner. Min uppfattning är att de, jämfört med männen, är mindre
riskbenägna och mer försiktiga. Därför börjar de med små medel och driver oftast
småföretag inom servicesektorn, som t.ex. kaféer, små restauranger, gatukök och
frisörsalonger. De väljer verksamheter som varken kräver stora summor pengar, en
manlig medhjälpare eller anställda, verksamheter som de dessutom kan utveckla
så småningom med liten risk. Deras strategi är att utgå från idén, utveckla den och
uppnå målet. Situationen är betydligt bättre för de kvinnor som har olika typer av
klassresurser, såsom språkkunskap, akademisk utbildning och bättre ekonomi. De
satsar på andra expansiva branscher än servicesektorn.
Kvinnor från Turkiet som startat eget i Sverige blir i första hand påverkade av
omgivningen, vilket gör att de förändrar sina beteenden. De ser på självständiga
svenska kvinnor som förebilder. De vill frigöra sig och tjäna egna pengar som svenskor
gör. Deras dagliga kontakter med det svenska samhället och svenskar inspirerar dem.
Att frigöra sig är dock inte lätt. Om männen i omgivningen godkänner kvinnornas
val och affärsidéer bistår de kvinnorna på olika sätt. De kommer att hjälpa till med
kontakter för information, rådgivning, finansiering, mm. På grund av bristande
språkkunskaper är många av de här kvinnorna tvungna att få tolkhjälp då de söker

Turkiet
61 (51)
23(32)
7 (12)
9 (5)
Irak
31 (26)
26 (31)
31 (39)
12 (4)
Libanon
54 (49)
25 (31)
13 (16)
7 (4)
Syrien
48 (44)
24 (26)
16 (20)
11 (10)
Etiopien
40 (30)
42 (44)
13 (24)
4 (2)
Somalia
32 (28)
31 (42)
9 (24)
28 (6)
__________________________________________________________________________________
Källa: Integrationsverket 2001. Bearbetad av författaren.
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lån hos banker eller kreditinstitutioner. Detta ger de här institutionerna dåliga
signaler om de här kvinnorna. Det är då männens uppgift att hjälpa sina kvinnor.
De resursstarka kvinnornas situation är annorlunda och de förlitar sig till största
delen på egna krafter och eget kontaktnät. Om männen runt omkring dem, oftast
makar, ogillar deras val och affärsidéer leder det till konflikt vilket oftast slutar med
skilsmässa.

Sammanfattning av intervjuerna
Tre typer av invandrade kvinnor är på tre olika sätt verksamma i egenföretagande i
Sverige och enligt figuren nedan.
Invandrade kvinnor i egenföretagande i Sverige

Traditionella kvinnor

Semimoderna/Halvtraditionella
kvinnor

Moderna/oberoende
kvinnor

Tabell 8.1 Respondenternas genomsnittliga ålder och vistelsetid i Sverige efter födelseland,
Den genomsnittliga
första gruppenålder
består
kvinnor med
en mer(siffrorna
traditionell
attityd, och
ärsamt
deras
vidav
ankomsten
till Sverige
är avrundade
till som
heltal)
deras
civilstånd.
passiva
medhjälpare i typiska familjeföretag som kontrolleras av män. Den andra

gruppen består av kvinnor med semimodern/halvtraditionell attityd som trots stor

Variabel
Totalt
Iran
Turkiet
Chile
självständighet i företagandet till viss del45fortfarande
påverkas44av männens
beslut
Genomsnittlig ålder vid intervjun 2002
43
48
och handlingar
i företagandet.
består
som
är helt
Genomsnittlig
vistelsetid
i Sverige Den tredje17gruppen
år
14
år av kvinnor
17 år
20 år
självständiga och
som
eget initiativ
eget.29Den gruppen
oftast av
Genomsnittlig
ålder
vidpåankomsten
tillstartar
27
26 består26
Sverige
personer med klassresurser och humankapital, dvs. hög utbildning, språkkunskaper,
Totalt
16
6
4
egna
sparade pengar och arbetslivserfarenhet,
men också
av personer
som 6Chile
är relativt
Civilstånd
Totalt
Iran
Turkiet
unga
och
nyutexaminerade
från
gymnasium
eller
universitet.
Gift
8
4
1
3
Andra faktorer som avgör graden av kvinnors
självständighet
är
Frånskild
8
2
3 i företagandet
3
Totalt
16
6som finns4inom familjen
6
deras uppväxtmiljö, de könsstrukturer/könsroller
och
Källa:
Intervjudata.
hur länge
de varit i Sverige. Den starka individualismen i det svenska samhället har

också präglat invandrade kvinnor med olika bakgrund. Även tidigare hemmafruar
och kvinnliga bönder från landsbygden tar chansen att genom företagande få en
meningsfull sysselsättning och tjäna egna pengar. Invandrade kvinnor riskerar mer
motgångar än infödda svenska kvinnor när de startar eget. Dessutom saknas oftast
den s.k. entreprenörsandan bland kvinnor med flyktingstatus jämfört med kvinnor
med immigrantstatus. De flesta invandrade kvinnoföretagare driver sina företag
inom servicesektorn.
Enligt experterna startar invandrade kvinnor eget av en rad olika strukturella,
kulturella och personliga skäl. Många startar eget på grund av arbetslöshet, avsaknad
av ett passande arbete och för att de arbeten de har är lågavlönade. Andra startar eget
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därför att det finns en företagaranda i den egna etniska gruppen. En tredje grupp
startar eget för att bryta socialbidragsberoendet, ha en meningsfull sysselsättning,
hjälpa till med familjeförsörjningen, tjäna egna pengar, vara oberoende av männen i
sin omgivning och höja familjens livskvalitet. De vill dessutom bevisa sin kompetens
och kreativitet, de har entreprenörsanda och vill visa att de kan göra något.
Invandrade kvinnor använder sig av olika strategier före och efter starten av sitt
företag. En vanlig strategi för en del kvinnor, t.ex. i städbranschen, är att de först
arbetar i ett företag och lär sig arbetet och sedan startar eget inom samma bransch.
Andra kvinnor går på yrkesutbildningar och kompletterar dem med andra relevanta
kurser i t.ex. företagsekonomi och data som de kan ha användning för i företaget.
Den senare strategin använder också många svenska kvinnor med akademisk
utbildning, som en av experterna framhöll. En annan strategi för vissa kvinnor, t.ex.
i frisörbranschen, är flexibilitet och tillgänglighet. Från början startar de flesta eget
försiktigt och med små medel, ofta inom servicebranscher som passar för detta.
Kvinnorna använder sig av sina klassresurser, framförallt utbildning och
arbetslivserfarenhet, när de startar eget. De använder sig också av sitt etniska nätverk,
framförallt i form av hjälp från familjen. Kärnfamiljen är en resurs för dem. De får
gratis rådgivning av sitt sociala nätverk, t.ex. IFS. En del lyckas också i början få
viss finansieringshjälp från det institutionella nätverket, men i längden är det mest
angeläget för dem att få hjälp från det etniska nätverket. Trots sitt företagande har de
flesta invandrade kvinnoföretagare fortfarande det största ansvaret för hushållsarbetet
och tillsynen i familjen. Resursstarka kvinnor förlitar sig i första hand på sina egna
krafter, men närstående hjälpsamma män kan också vara en bidragande faktor till
företagets framgång.
De resonemang som redovisas i detta kapitel strider delvis mot några antaganden
i kapitel fyra i denna avhandling (Bonacich 1973, Piore 1979, Nordlund 1992). Både
invandrare med flyktingstatus, framförallt politiska flyktingar, och invandrare som
har kommit hit av arbetsskäl startar eget i stor utsträckning i Sverige. Det är både
de som har svårt att återvända till hemlandet och de som har lätt att göra det som
startar eget. Politiska flyktingar, som framgår av en av experternas uttalande, gör
det dock mot sin vilja och mot sina politiska och intellektuella åsikter. Dessutom
har de, på grund av sin fientliga inställning till affärsverksamhet, inga kunskaper
om marknaden och saknar normalt startkapital. Resultatet stämmer också till stor
del överens med tidigare studier i USA och Sverige (Bozorgmehr m.fl. 1996, Najib
1999c, Pripp 2001)
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25 (13)
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Chile
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PRESENTATION AV INTERVJUMATERIAL
FRÅN RESPONDENTERNA

Inledning
Detta kapitel beskriver de 16 intervjuade kvinnorna och deras företag. Under
intervjun ställdes 42 frågor (se Appendix C) och svaren på dem är kapitlets empiriska
bas. Syftet med kapitlet är att med hjälp av frågorna och en del ytterligare information
ge läsaren en allmän inblick i de 16 intervjuade kvinnornas liv före invandringen,
efter invandringen och vid tiden innan och efter att de startade eget. För att få
en bättre förståelse för dessa kvinnors situation är det av vikt att se vilka de här
kvinnorna är, vilken socioekonomisk bakgrund de har, från vilka orter i hemlandet
kvinnor
i egenföretagande
Sverige
de kommer, etc. Invandrade
Dessa faktorer
kan ha
viss betydelse föri kvinnornas
företagande och
deras eventuella framgång. I kapitlet presenteras några preliminära resultat, och i
de två kommande kapitlen görs en mer utförlig analys. För korta biografier och mer
detaljerad information om kvinnorna hänvisas läsaren till Appendix A.
Ålder
och vistelsetid
i Semimoderna/Halvtraditionella
Sverige samt civilstånd efter födelseland
Traditionella
kvinnor
Moderna/oberoende
kvinnor

kvinnor

Tabell 8.1 Respondenternas genomsnittliga ålder och vistelsetid i Sverige efter
Tabell 8.1 Respondenternas
genomsnittliga
och vistelsetid
födelseland,
födelseland,
deras genomsnittliga
ålder ålder
vid ankomsten
tilli Sverige
Sverigeefter
(siffrorna
är
deras genomsnittliga ålder vid ankomsten till Sverige (siffrorna är avrundade till heltal) samt
avrundade
till
heltal)
samt
deras
civilstånd.
deras civilstånd.
Variabel
Totalt
Genomsnittlig ålder vid intervjun 2002
45
Genomsnittlig vistelsetid i Sverige
17 år
Genomsnittlig ålder vid ankomsten till 27
Sverige
Totalt
16
Civilstånd
Totalt
Gift
8
Frånskild
8
Totalt
16
Källa: Intervjudata.

Iran
43
14 år
29

Turkiet
44
17 år
26

Chile
48
20 år
26

6
Iran
4
2
6

4
Turkiet
1
3
4

6
Chile
3
3
6

Tabell 8.1 visar att merparten av respondenterna kom till Sverige under 1980-talet.
De chilenska kvinnorna hade dock bott längst i Sverige och därefter de turkiska. 5
Medelåldern för kvinnorna var cirka 45 år. De chilenska kvinnorna var i genomsnitt
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äldre än de övriga kvinnorna. En närmare granskning av respondenternas vistelsetid
i Sverige visade att samtliga kvinnor utom en var unga när de kom till Sverige. Endast
en var 41 år då hon kom, vilket ju också är en relativt låg ålder. Merparten (9 kvinnor)
kom i åldrarna 24-29, tre kom i åldrarna 31-33 samt tre i åldrarna 12, 18 och 19 år.
Genomgången visar också att vid ankomsten var iranska kvinnor i genomsnitt något
äldre än de turkiska och de chilenska kvinnorna.
Hälften av respondenterna var gifta och hälften frånskilda. Antal och andel gifta
var större bland iranier medan de andra grupperna uppvisar större antal och andel
frånskilda. Vid närmare genomgång av respondenternas civilstånd före invandringen
(se Appendix A) visade det sig att merparten (13 kvinnor) var gifta före invandringen
medan en var änka, en var frånskild och en var i ung ålder och ogift.

Barnen och deras ålder
Tabell
8.2 Respondenternas barn och deras ålder 2002.
Tabell 8.2 Respondenternas barn och deras ålder 2002.
Barnens ålder
0-9 år
10-19 år
20-29 år
30Totalt
Källa: Intervjudata .

Iran
2
5
3
2
12

Turkiet
0
4
4
0
8

Chile
1
1
10
2
14

Totalt
3
10
17
4
34

Alla respondenterna utom en hade egna barn. Vid närmare granskning visade det
Tabell
Respondenternas
uppväxtort och
hemlandet.
sig
att 8.3
majoriteten
av respondenterna
(11bostadsort
kvinnor)i var
småbarnsföräldrar och hade
minst
ett
småbarn
innan
de
kom
till
Sverige.
Fem
av
de
iranska,
två av de turkiska
Bostadsort
Iran
Turkiet
Chile
Totalt och
fyra
av de
chilenska kvinnorna hade 5småbarn före
Före invandringen
Enbart
storstad
3 invandringen.
6
14
Bådeen
medelstor
stad ochtvå
storstad
1 två av de 0turkiska kvinnorna
0
1 inga barn,
hade
iransk kvinna
vuxna barn,
hade
Både små- och storstad
0
1
0
1
medan
en av dem blev mamma först6 i Sverige. Två
av de chilenska
kvinnorna
hade
Totalt
4
6
16
inga
en var i ringa ålder och den andra var gravid med sitt enda barn när hon
Källa:barn,
Intervjudata.
anlände till Sverige. Vid tiden för intervjun var sex av respondenternas barn under
15 år. Merparten av barnen hade uppnått vuxen ålder och flyttat hemifrån och en
del hade bildat egna familjer. Tre av de iranska kvinnorna hade både vuxna barn
och småbarn. En av de turkiska kvinnorna var enbart småbarnsmamma medan en
annan hade både små och stora barn. Med ett undantag hade de chilenska kvinnorna
Tabell 8.4
Respondenternas
pappors högsta utbildning.
enbart
vuxna
barn.
Utbildningsnivå
Högskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskoleutbildning
Folkskoleutbildning
Ingen utbildning
Totalt
Källa: Intervjudata.

Iran
3
2
0
0
1
6

Turkiet
1
1
1
1
0
4

Chile
3
2
0
1
0
6

Totalt
7
5
1
2
1
16

Tabell 8.5 Respondenternas pappors yrke.
Land
Iran
Turkiet
Chile

CI
2
1
0

CE
0
0
2

L
2
0
1

TJ
0
1
2

AL
0
1
0

2
1
1

EF

Totalt
6
4
6

Tabell 8.2 Respondenternas barn och deras ålder 2002.
Barnens ålder
Iran
0-9 år
2
10-19 år
5
20-29 år
3
302
Totalt
12
Uppväxtoch bostadsort
Källa: Intervjudata

Turkiet
0
4
4
0
8

Chile
1
1
10
2
14

i hemlandet

Totalt
3
10
17
4
34
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Tabell
8.3 Respondenternas
Respondenternas
uppväxtort
och bostadsort
i hemlandet.
Tabell 8.3
uppväxtort
och bostadsort
i hemlandet.
Bostadsort
Enbart storstad
Både medelstor stad och storstad
Både små- och storstad
Totalt
Källa: Intervjudata.

Iran
5
1
0
6

Turkiet
3
0
1
4

Chile
6
0
0
6

Totalt
14
1
1
16

Tabell 8.3 visar att samtliga respondenter hade vuxit upp och/eller bott länge i
storstadsmiljöer, oftast i miljonstäder. En närmare granskning visade att fem av de
iranska respondenterna var uppväxta eller hade bott länge i huvudstaden Teheran.
En hade vuxit upp och bott i Bagdad och i andra storstäder i gulfregionen och i
Tabell 8.4 Respondenternas pappors högsta utbildning.
Teheran,
en hade bott och vuxit upp i Tabriz som är Irans tredje största stad och
hade
även
bott i Teheran.barn
En och
hade
vuxit
upp
och bott i London
Utbildningsnivå
Iran
Turkiet
Chile och även
Totalti Irans
Tabell
8.2 Respondenternas
deras
ålder
2002.
Högskoleutbildning
3 före kriget1 mellan Iran och
3 Irak var7en modern
viktiga
oljeindustristad Abadan, som
Gymnasieutbildning
2 Turkiet
1 hadeChile
5 i Abadan
Barnens
ålder turistort
Iran och storstad
universitetsort,
i Iran. Två
vuxit 2upp ochTotalt
bott
Grundskoleutbildning
0 0
1
0
0-9
år
2
1
3 1
och
Teheran
och en hade
vuxit upp
Folkskoleutbildning
0 och
1 något
1 storstaden
10-19
år
5
4 bott i den
1 mindre
10 2 Babol vid
Kaspiska
havet och även
Ingenårutbildning
1 år4 i Teheran.
0
0
20-29
3 bott några
10
17 1
Totalt
6 också
4
6Två av 4dem16kom från
302
0
2
De turkiska kvinnorna
uppvisar
samma
mönster.
Källa:
Totalt Intervjudata.
12
8
14
34
miljonstäderna
Källa:
Intervjudata Ankara (huvudstaden) och Istanbul (landets största stad), en
kom från småstaden Bolu och hade även bott en längre tid i Istanbul, en kom
Tabellstorstaden
8.5 Respondenternas
yrke.
från
Diarbekir pappors
som med
minst en halv miljon invånare är den största
Tabell
8.3 Respondenternas
kurddominerade
staden i uppväxtort
Turkiet. och bostadsort i hemlandet.
Land
CI
CE
L
TJ
AL
EF
Totalt
Mönstret för
kvinnorna
Bostadsort
Turkiet
Chile
Totalt
Iran
2 de chilenska
0
2 Iran är detsamma.
0
0 Tre hade
2 vuxit upp
6 och bott
Turkiet
1
0
0
1
1
1
Enbart
storstad
5
3
6
14
i huvudstaden och mångmiljonstaden Santiago, en hade vuxit upp och4bott, fram
Både
och 2storstad
0 0
0huvudstad)
16och efteråt
Chile
0 stad
1 1 Bukarest
2 (Rumäniens
1
till
12medelstor
års ålder,
i både
Santiago och
Totaltsmå16 och3 storstad 2
3 0
3
Både
1 1
0 4
116
har
hon
enbart bott i Stockholm. Två
och
Totalt
6 hade vuxit
4 upp och6 bott i turistorten
16
Källa:
Intervjudata.
universitetsstaden
Valparaiso,
som
med
sina
750
000
invånare
är
en
av
landets
CI=Civilingenjör,
CE=Civilekonom,
L=Lärare,
TJ=Tjänsteman,
AL=Arbetsledare,
Källa: Intervjudata.
EF=Egenföretagare
storstäder.

Respondenternas
familjebakgrund
Tabell 8.6 Respondenternas
mammors högsta utbildning.
Utbildningsnivå

Iran

Turkiet

Högskoleutbildning
1
0utbildning.
Tabell
8.4 Respondenternas
Respondenternas
pappors
högsta
Tabell
8.4
pappors
högsta
utbildning.
Utbildningsnivå
Högskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskoleutbildning
Folkskoleutbildning
Ingen utbildning
Totalt
Källa: Intervjudata.

Iran
3
2
0
0
1
6

Turkiet
1
1
1
1
0
4

Chile
3

Totalt
4

Chile
3
2
0
1
0
6

Totalt
7
5
1
2
1
16

Tabell 8.5 Respondenternas pappors yrke.
Land
Iran
Turkiet
Chile

CI
2
1
0

CE
0
0
2

L
2
0
1

TJ
0
1
2

AL
0
1
0

2
1
1

EF

Totalt
6
4
6

6

Tabell 8.4 Respondenternas pappors högsta utbildning.
Tabell 8.3 Respondenternas uppväxtort och bostadsort i hemlandet.
Utbildningsnivå
Iran
Turkiet
Chile
Högskoleutbildning
3
1
3
Bostadsort
Iran
Turkiet
Chile
Gymnasieutbildning
2
1
2
Enbart storstad
5
3
6
Grundskoleutbildning
0
1
0
Både medelstor stad och storstad
1
0
0
Folkskoleutbildning
0
1
1
Både små- och storstad
0
1
0
Ingen utbildning
1
0
0
Totalt
6
4
6
116
Totalt
6
4
6
Källa: Intervjudata.
Källa: Intervjudata.

Totalt
7
Totalt
5
14
1
1
2
1
1
16
16

Tabell
8.5 Respondenternas pappors yrke.
Tabell 8.5 Respondenternas pappors yrke.
Land
CI
CE
L
TJ
AL
EF
Totalt
Iran
2
0
2
0
0
2
6
Tabell
8.4 Respondenternas
Turkiet
1
0 pappors0högsta utbildning.
1
1
1
4
Chile
0
2
1
2
0
1
6
Utbildningsnivå
Chile
Totalt
Totalt
16
3
2
3Iran
3 Turkiet
1
4
16
Högskoleutbildning
3
1
3
7
Källa:
Intervjudata.
Gymnasieutbildning
2
1
2
5
CI=Civilingenjör, CE=Civilekonom, L=Lärare, TJ=Tjänsteman, AL=Arbetsledare,
Grundskoleutbildning
0
1
0
1
EF=Egenföretagare
Folkskoleutbildning
0
1
1
2
Ingen utbildning
1
0
0
1
ITabell
undersökningen
har
i
första
hand
hänsyn
tagits
till
pappans
position
som
Totalt
6
4
6
16 familjens
8.6 Respondenternas mammors högsta utbildning.
Källa: Intervjudata.Anledningen är att männen, i ett globalt perspektiv, förvärvsarbetar
huvudförsörjare.
Utbildningsnivå
Turkiet
Chile
Totaltsett hela
och
tjänar mer än kvinnor Iran
och i många länder
bär de fortfarande
i stort
Högskoleutbildning
1
0
3
4
ansvaret
för
familjens
försörjning.
Tabellerna
8.4
och
8.5
visar
att
merparten
av
Tabell 8.5 Respondenternas pappors yrke.

respondenterna kom från medelklassfamiljer och hade välutbildade pappor i
Land
CI
CE
L
TJ
EF
Totalt och 6
hemlandet.
Merparten
av kvinnornas
pappor
(11)AL
hade tjänstemannayrken
Iran
2
0
2
0
0
2
6
en
position i1samhället0 som ligger
mellan
lägre tjänsteman
Turkiet
0 på en skala
1
1
1
4 till högre
tjänsteman.
en0byggentreprenör,
en6 affärsman
Chile
0Av de övriga
2 var två1småföretagare,
2
1
Totalt
3 arbetarklassen.
2
3 mer utförlig
3
1
och
en 16
tillhörde
En
granskning
av 4pappornas16yrkes- och
Källa: Intervjudata.
utbildningsbakgrund
visade att de chilenska och iranska kvinnornas pappor hade
CI=Civilingenjör, CE=Civilekonom, L=Lärare, TJ=Tjänsteman, AL=Arbetsledare,
relativt
bättre yrkes- och utbildningsbakgrund än de turkiska kvinnornas pappor.
EF=Egenföretagare

Tabell
8.6 Respondenternas
Respondenternas
mammors
högsta
utbildning.
Tabell 8.6
mammors
högsta
utbildning.
Utbildningsnivå
Iran
Turkiet
Chile
Totalt
Högskoleutbildning
1
0
3
4
Gymnasieutbildning
1
2
3
6
Folkskoleutbildning
41
2
03
6
Gymnasieutbildning
Totalt
16
64
42
60
16
Folkskoleutbildning
6
Källa:
TotaltIntervjudata.
16
6
4
6
16
Källa: Intervjudata.
Tabell 8.7 Respondenternas mammors yrke.
Tabell
8.7Respondenternas
Respondenternas
mammors
yrke.
Tabell 8.7
mammors
yrke.
Land
CE
S
L
P
H
Totalt
Iran
0CE
1S
0L
0P
5H
6Totalt
Land
Turkiet
0
01
0
0
45
46
Iran
Chile
10
10
30
10
04
64
Turkiet
Totalt
1
21
3
1
90
16
Chile
6
Källa:
TotaltIntervjudata.
1
2
3
1
9
16
CE=Civilekonom,
Källa: Intervjudata.S= Sjuksköterska, L=Lärare, P=Privatanställd, H=Hemmafru
CE=Civilekonom, S= Sjuksköterska, L=Lärare, P=Privatanställd, H=Hemmafru

Tabellerna 8.6 och 8.7 visar att samtliga respondenters mammors hade någon form
av utbildning i hemlandet, dock i lägre utsträckning än papporna. Dessutom fanns
det en skillnad mellan grupperna när det gäller mammornas utbildningsnivå och
yrkesposition. De chilenska kvinnornas mammor hade betydligt högre utbildning
och de hade också varit mer yrkesverksamma än de iranska och turkiska kvinnornas

Tabell 8.8 Respondenternas makars utbildning och yrke i hemlandet.
Tabell 8.8 Respondenternas makars utbildning och yrke i hemlandet.
Utbildningsnivå
Iran
Turkiet*
Chile**

Totalt

6

Tabell 8.7 Respondenternas mammors yrke.
Land
CE
S
L
P
H
Iran
0
1
0
0
5
Turkiet
0
0
0
0
4
Chile
1
1
3
1
0
Totalt
1
2
3
1
9
Källa: Intervjudata.
CE=Civilekonom, S= Sjuksköterska, L=Lärare, P=Privatanställd, H=Hemmafru

Totalt
6
4
6
16
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mammor. Medan samtliga av de chilenska kvinnornas mammor hade haft ett yrke
(varav 5 hade haft statliga tjänster och en hade arbetat i sin makes affär) hade endast
en iransk kvinna en yrkesverksam moder och resten hade varit hemmafruar. Alla de
turkiska kvinnornas mammor hade varit hemmafruar i hemlandet. Sammantaget
kan sägas att det fanns en tydlig klasskillnad dels mellan respondenternas mammor
och pappor i yrkes- och utbildningsnivå, och dels mellan de tre grupperna vad
beträffar deras mammors yrkes- och utbildningsnivå.
Tabell 8.8 Respondenternas makars utbildning och yrke i hemlandet.
Tabell 8.8 Respondenternas makars utbildning och yrke i hemlandet.

Utbildningsnivå
Iran
Turkiet*
Chile**
Totalt
Högskoleutbildning
3
2
6
11
Oavslutad högskoleutbildning 1
0
0
1
Gymnasieutbildning
1
1
0
2
Inget svar
1
1
0
2
Totalt
6
4
6
16
Yrke
Iran
Turkiet*
Chile**
Totalt
Läkare/tandläkare
1
1
1
3
Lärare
1
0
0
1
Fotbollsproffs
1
0
0
1
Civilekonom
1
0
1
2
Arkitekt/designer
1
0
1
2
Civilingenjör/ingenjör
0
1
2
3
Busschaufför
0
1
0
1
Jurist
0
0
1
1
Inget svar
1
1
0
2
Totalt
6
4
6
16
Källa: Intervjudata.
* En av de turkiska respondenterna gifte sig med en svensk medborgare med turkisk
bakgrund strax före invandringen till Sverige och därför har makens utbildning och yrke
* (busschaufför)
En av de turkiska
respondenterna
gifte sig med en svensk medborgare med turkisk
i Sverige
angivits.
**
Två
av
de
chilenska
respondenterna
hade varit
i hemlandet
vidutbildning
två tillfällen
bakgrund strax före invandringen till Sverige
ochgifta
därför
har makens
ochoch
enbart makarna med de högsta utbildningarna och deras yrken har angivits. En respondent
yrke
(busschaufför) i Sverige angivits.
som kom till Sverige i tonåren och var ogift, gifte sig sedan med en svensk man och därför
**har
Två
av denuvarande
chilenskamakes
respondenterna
hade
varit
gifta i hemlandet vid två tillfällen
hennes
utbildning och
yrke
angivits.

och enbart makarna med de högsta utbildningarna och deras yrken har angivits. En
respondent som kom till Sverige i tonåren och var ogift, gifte sig sedan med en svensk
man och därför har hennes nuvarande makes utbildning och yrke angivits.
7

Av respondenterna svarade 12 direkt på frågan som avsåg makens utbildning och
yrke i hemlandet. En av de iranska kvinnorna och en av de turkiska gav inget svar.
De två resterande, en turkiska och en chilenska, gifte sig första gången med en svensk
man i Sverige och dessa är medräknade i tabellerna ovan. Av svaren framgår att
majoriteten av de kvinnor som var gifta i hemlandet hade makar med god utbildning
och välbetalda yrken, och också välutbildade syskon. Sammantaget kan sägas att
merparten av respondenterna kom från medelklassfamiljer med relativt välutbildade
föräldrar (framförallt pappor), makar eller f.d. makar.
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Respondenternas utbildnings och yrkesbakgrund
Tabell 8.9 Respondenternas högsta utbildningsnivå vid tiden för intervjun och deras
Tabell 8.9 Respondenternas högsta utbildningsnivå vid tiden för intervjun och deras
yrkesbakgrund
föreinvandringen
invandringen
Sverige.
yrkesbakgrund före
till till
Sverige.
Utbildningsnivå
Mer än 4-årig högskoleutbildning
2-4 års högskoleutbildning
Ett par terminers högskolestudier
Gymnasieutbildning
Totalt
Yrke
Lärare/Speciallärare
Psykolog
Arkitekt
Auktoriserad revisor
Sjuksköterska
Hemmafru för det mesta
Barnmorska
Sekreterare
Tandläkare
Arbetade på akuten
Gick på mellanstadiet
Totalt
Källa: Intervjudata.

Iran
4
0
1
1
6
Iran
1
1
0
0
1
2
0
0
0
1
0
6

Turkiet
2
0
0
2
4
Turkiet
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
4

Chile
4
2
0
0
6
Chile
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
1
6

Totalt
10
2
1
3
16
Totalt
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
16

Genomgången av respondenternas högsta utbildning visade att den varierade
från
gymnasieutbildning
lägstantal
och anställda
motsvarande
doktorsexamen
som högst.
Tabell
8.10 Respondenternassom
företag,
(inklusive
respondenten),
egna
arbetstimmar
per
vecka
och
företagets
lokalisering.
Merparten var högutbildade redan i hemlandet. Genomgången visade också att fyra
av respondenterna (två turkiska och två iranska kvinnor) hade gymnasieutbildning
Nationsgrupp
Anställda
Respondenternas
Lokalisering
eller mer, dvs. utöver sin gymnasieexamen hade
de även läst extrakurser på
veckoarbetstid
universitet eller gått på yrkesinriktade kurser. Två av respondenterna (två chilenska
Iranska kvinnor
Heltid
Deltid
Timmar/vecka
Ort
kvinnor)
hade 2-årig högskoleutbildning
från hemlandet.
Tio av respondenterna
hade
Taxi- och åkerifirma
3
0
69
Täby
vid
tiden
för
intervjun
en
akademisk
utbildning
motsvarande
magisterexamen
eller
Taxi- och åkerifirma
3
0
40
Södermalm
mer.
Dessa var två turkiska
kvinnor
med
tandläkarexamen,
en
chilensk
barnmorska,
Frisörsalong
3
1
36-41
Södermalm
Bemanningsföretag
200
0
70
en
chilensk arkitekt, två chilenska
civiloch företagsekonomer,
en Solna
iransk psykolog
Psykologmottagning
1
2
50
Södermalm
(som
doktorerade i ämnet i hemlandet), en iransk specialistsjuksköterska, en iransk
Hälsokostaffär
1
0
42.5
Gamla stan
speciallärare
och familjerådgivare
och
slutligen Timmar/vecka
en iransk apotekare.Ort
Turkiska kvinnor
Heltid
Deltid
En närmare granskning
utbildningskarriär
visade
att några
Tandläkarpraktik
1 av respondenternas
0
30
Odenplan
avHälsokostaffär
dem hade läst på universitet
i
Sverige.
Antingen
hade
de
kompletterat
sina
gamla
1
0
46
Hässelby gård
Sybehör/gardinaffär
utbildningar,
läst en helt
ny utbildning
T o l k f ö r m e dvidareutbildat
ling
& 1 sig inom0 sin gamla utbildning,
43
Älvsjö
eller
läst några
terminer på
högskolan
utan
att
få
examen.
Notarius
Publicus
6*
0
60
Kista
Tre kvinnor (en turkiska och två chilenskor) hade två till tre akademiska
Chilenska kvinnor
Heltid
Deltid
Timmar/vecka
Ort
utbildningar
även utbildat
Arkitektfirmavardera. Elena
1 som hade
0 arkitektexamen
52** från Chile hade
Östermalm
Konsultfirma
2***
0
40
Nacka
sig till sjuksköterska i Sverige och läst olika fristående kurser på universitetet. Nour
Konstateljé
3****från Turkiet
0
40
Odenplan
som
hade tandläkarexamen
hade även
läst tre år på naturläkarlinjen
Revisionsbyrå
4
0
45-50
Gamla stan
i Mödravård
Sverige. Civilekonomen10*****
Marcela,0 hade utöver
45 sin civilekonomutbildning
Sollentuna från
Pedikursalong
Källa: Intervjudata.

1

0

55

Tyresö

8
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Sverige, även läst socialantropologi och spanska på svenska universitetet samt
gått på enstaka kurser i Italien och USA. Elena läste även en yrkesinriktad kurs
(Tillgänglighet i byggnad och byggnadsmiljön för funktionshindrade), en extra kurs
på Trygghetsrådet, läste en kurs på engelska och slutligen en starta eget - kurs som
senare kom till användning i hennes företag.
Iranska sjuksköterskan Sissi och iranska psykologen Mina hade läst olika
specialutbildningar och kompletterande kurser och utbildningar inom sina yrken.
Apotekaren Tara, som var apotekarstuderande i Iran, lyckades avsluta sin utbildning
vid Uppsala universitet och få examen därifrån. Den turkiska tandläkaren Gülay
hade kompletterat sin utbildning på universitet i Sverige. Den chilenska barnmorskan
Eugenia hade kompletterat sin gamla barnmorskeutbildning och läst till både
sjuksköterska och barnmorska i Sverige. Det bör påpekas att barnmorskeutbildningen
i Iran och Chile är ett eget program, medan man i Sverige först måste bli sjuksköterska
för att sedan vidareutbilda sig till barnmorska.
Några andra respondenter hade läst olika kurser på gymnasienivå, kortare
yrkesinriktade kurser, eller läst kortare tid på universitet. Iranska taxichauffören
Sara, som hade varit speciallärare i Iran, hade läst ett par terminer på universitet i
Sverige. Hon gick också på taxiförarkursen vilket senare blev hennes nisch. Iranska
taxichauffören Nasrin hade gått ut nian i Iran, tagit gymnasieexamen i Sverige,
läst demografi två terminer på universitetet, vidare gått på yrkesinriktade kurser
anordnade av AMU-center och arbetsförmedlingen samt gått på taxiförarkurs.
Iranska frisörskan Medea hade gymnasieexamen från Iran och hade gått på
frisörutbildning i Sverige. Turkiska gardinförsäljaren Hülya hade gått ut Komvux i
Sverige. Turkiska tolkförmedlaren Ayeshe hade gått på vårdutbildning på Komvux
och läst en kurs på folkhögskola. Chilenska galleristen och konstnärinnan Alicia, som
hade tvåårig akademisk utbildning från Chile, hade gått på barnskötarutbildning
och läst många småkurser i Sverige. Chilenska företagsekonomen och revisorn
Marja hade enbart läst kurser på Komvux. Chilenska pedikyristen Margarita, som
också hade tvåårig akademisk utbildning från Chile, hade läst språk och gått på
intensivutbildning i medicinsk fotvård i Sverige.
Genomgången av respondenternas yrkesbakgrund före invandringen till Sverige
visar att merparten av dem hade arbetat i sina respektive hemländer eller andra länder
innan de kom till Sverige. Undantag var tre hemmafruar (två iranska kvinnor och
en turkiska) och en chilenska som gick på mellanstadiet i skolan. Generellt hade de
chilenska kvinnorna längre arbetslivserfarenhet i hemlandet än de övriga kvinnorna.
Vid en närmare granskning av respondenternas yrkesbakgrund i Sverige visade det sig
att de flesta av respondenterna hade arbetslivserfarenhet i Sverige innan de startade
sitt nuvarande företag. Arbetena motsvarande dock inte alltid kvinnornas utbildning
eller tidigare erfarenhet från arbetslivet. De chilenska kvinnorna hade dock haft
lättare att hitta arbeten som förhållandevis väl motsvarat deras kvalifi kationer.
I den iranska gruppen hade psykologen Mina längst arbetslivserfarenhet innan
hon kom till Sverige då hon arbetade i flera år som psykolog på både universitet och
sin praktik i Teheran. Hon har även längst arbetslivserfarenhet i Sverige i gruppen.
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Hon hade redan från början haft ett arbete som ungefär motsvarat hennes utbildning
och yrkesbakgrund. Hennes allra första arbete i Sverige, kort tid efter ankomsten, var
som socialsekreterare inriktad på psykologi. De övriga hade en arbetslivserfarenhet
som sammanlagt varierade mellan några månader till några år. Sjuksköterskan Sissi
hade enbart erfarenhet från England och Australien då hon lämnade Iran i låg ålder.
I Sverige hade hon praktik i två månader och några korttidsanställningar som vikarie.
Sedan läste hon olika kompletterande specialutbildningar inom sitt yrke på universitet
och studerade på både Komvux och Folkuniversitet. Frisörskan Medea har ungefär
lika lång arbetslivserfarenhet i Sverige som Mina. Utöver en korttidsanställning som
kassörska, arbetade hon också i minst elva år som både tolk på Invandrarverket och
frisörska (som anställd på andra frisörssalonger men också på sin första egna salong)
innan hon startade sin nuvarande salong. Taxichauffören Sara, som var speciallärare
och familjerådgivare i hemlandet, hade arbetat i både familjeaffären och sin egen i
flera år innan hon startade sin åkerifirma. Taxichauffören Nasrin hade arbetat som
datalärare i 18 månader, gått i en arbetsmarknadsåtgärd i tre månader och arbetat på
en taxifirma i två år innan hon startade sin egen firma. Apotekaren Tara hade bara
haft korttidspraktik i högst tre månader. Hon läste i stället på Komvux och arbetade
i sex månader i sin makes mattaffär för att lära sig hur man sköter ett företag.
I den turkiska gruppen hade alla utom en arbetslivserfarenhet utanför hemmet
innan de kom till Sverige. Medan Gülay och Nour arbetade i några år som tandläkare,
arbetade Hülya som sekreterare på kommunen. Tre av kvinnorna hade haft längre
arbetslivserfarenhet i Sverige innan de startade eget. Gülay arbetade först på
Folktandvården i två år innan hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Sedan
arbetade hon vid två tillfällen som tandläkare på en annan tandläkares praktik,
hon betalades per patient och timme, tills hon öppnade sin första praktik. Nour som
har mest arbetslivserfarenhet av alla arbetade deltid på posten i flera år samtidigt som
hon var delägare i en tandläkarpraktik innan hon startade sin hälsokostaffär. Den
etniskt kurdiska tolkförmedlaren Aysehe som var hemmafru i Turkiet hade arbetat i
flera år i Sverige som hemspråkslärare, barnsköterska, undersköterska och tolk. Den
fjärde kvinnan, gardinförsäljaren Hülya, hade haft arbete i 10 månader i Sverige. I
avsaknad av arbete hade hon arbetat ideellt som praktikant i en gardinaffär samt
studerat på Komvux.
Alla kvinnor i den chilenska gruppen (utom Marcela som var liten när hon
lämnade landet) hade, jämfört med kvinnor i de övriga grupperna, relativt längre
arbetslivserfarenhet innan de kom till Sverige. Arkitekten Elena arbetade i några
år inom sitt yrke. Konstnärinnan Alicia arbetade i flera år som sekreterare på
universitet men också på sin brors revisionsbyrå. Pedikyristen Margarita, som
arbetat längst av alla i Chile, arbetade där i tretton år som socialsekreterare och i
sex månader som revisor. Marja och Eugenia arbetade också några år som revisor
respektive barnmorska innan de kom till Sverige. Samtliga kvinnor har haft lång
arbetslivserfarenhet i Sverige innan de startade eget. Barnmorskan Eugenia är den
som arbetat längst av alla i Sverige. Sedan 1977 har hon oavbrutet arbetat som
barnmorska i Sverige. Arkitekten Elena hade haft mer varierande typer av arbete än de
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andra kvinnorna och arbetena hade oftast motsvarat hennes meriter. Hon hade sedan
andra hälften av 1970-talet arbetat som sjuksköterska, konsult, arkitekt, sekreterare,
tagit uppdrag och också varit praktikant, haft vikariat och varit projektanställd. När
hon blev arbetslös 1992 gick hon i stället i arbetsmarknadsåtgärder och tog olika
kurser som på något sätt var inriktade på den nuvarande verksamheten. Galleristen
Alicia arbetade i många år som barnsköterska, vårdbiträde, brevsorterare på Citymail
och städare innan hon slutligen öppnade sin konstateljé. Pedikyristen Margarita hade
arbetat i totalt tretton år som vårdbiträde och undersköterska innan hon startade
sin pedikyrsalong. Både hon och Alicia hade arbetat utanför sina egentliga yrkesoch utbildningsområden i Chile. Revisorn Marja hade arbetat i många år inom sitt
utbildnings- och yrkesområde. Civilekonomen Marcela, som i stort sett är uppvuxen
i Sverige, hade alltid haft arbeten som motsvarat hennes kvalifi kationer. Under sina
år på gymnasium och universitet arbetade hon parallellt med sina studier. Efter sina
studier på universitet arbetade hon i flera år på ett rekryteringsföretag och sedan på
sitt första egna företag som också sysslade med uthyrning och rekrytering.

Språkkunskaper
Av intervjuerna framgår att alla respondenter utom tre (den turkiska kvinnan Ayeshe
och de chilenska kvinnorna Eugenia och Margarita) kunde tala tre språk; svenska,
engelska och sitt eget modersmål. Ayeshe sade sig behärska turkiska, kurdiska
och svenska i tal, skrift och förståelse. Eugenia och Margarita sa att förutom sitt
modersmål spanska kunde de tala, förstå och skriva på svenska. Kunskaperna i
engelska varierade mellan de övriga kvinnorna. Vissa sa sig kunna skriva, förstå och
tala till viss del, medan andra menade att de kunde tala, förstå och skriva väl.
En del av respondenterna kunde även andra språk förutom svenska, engelska, och
modersmålet, antingen på avancerad nivå eller på normal kommunikationsnivå.
Till exempel kunde den iranska frisörskan Medea tack vare sin trefaldiga etniska
bakgrund (iransk-kurdisk-irakisk) tala, förstå och skriva arabiska, kurdiska och
persiska förutom svenska och engelska. Förutom sina modersmål azeriska och
persiska kunde Tara även tala, förstå och skriva på svenska, ryska och engelska.
Förutom modersmålet persiska och engelska och svenska kunde iranskan Sara
även kommunicera lite på azeriska och ryska, medan iranskan Sissi även kunde
lite tyska och spanska. Inom den turkiska gruppen kunde naturläkaren Nour tala
och förstå ett fjärde språk som var ryska. Inom den chilenska gruppen fanns det
också kvinnor som var flerspråkiga. Civilekonomen Marcela kunde sex olika språk.
Förutom spanska, svenska och engelska kunde revisorn Marja också förstå italienska
och franska, arkitekten Elena kunde även franska och galleristen Alicia kunde även
förstå italienska.

Familjeuppfostran
Samtliga respondenterna menade att de hade fått en bra uppfostran av sina föräldrar,
präglad av jämlikhet mellan syskon av båda könen när det gäller uppmärksamhet,
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tillsyn och möjligheter. Framförallt hade de fått en modern uppfostran av sina pappor,
vilket kan förklaras av att papporna hade betydligt högre utbildning än mammorna
och att de i mycket större utsträckning än mammorna hade förvärvsarbetat ute i
samhället och haft relativt goda positioner. Det fanns dock marginella skillnader i
kvinnornas versioner om sin uppfostran, dels mellan kvinnor inom varje nationsgrupp,
dels mellan olika nationsgrupper. Vissa hade haft lite strängare uppfostran jämfört
med andra, medan andra hade haft mer frihet i sin uppfostran. Generellt framgick att
de chilenska kvinnorna hade haft en relativt sett mer liberal uppfostran än de övriga
kvinnorna. Här följer några exempel:
- Mina föräldrar, som var mycket demokratiska, uppfostrade oss barn till att bli
starka, självständiga individer.
- Alla vi barn fick mycket uppmärksamhet och tillsyn oavsett ålder och kön. Mina
föräldrar var dock emot att byta könsroller i hemmet.
- Både vi flickor och brorsan fick samma möjligheter. Brorsan fick vara i köket och
laga mat. Det fanns ingenting som var kvinnligt eller manligt.

Ansvar för försörjning och hemarbete
En annan fråga som ställdes till respondenterna var huruvida respondenten delade på
ansvaret för försörjning och hemarbete med sin make/sambo både i hemlandet och
i Sverige. Svaren varierade för olika nationsgrupper. Alla de iranska kvinnorna var
gifta innan de kom till Sverige. Tre arbetade utanför hemmet i hemlandet och hade
gemensam försörjning med maken. I fall maken hade högre lön tog han större ansvar
för ekonomin medan kvinnan hade större ansvar för hemarbetet. Två av kvinnorna
var hemmafruar och försörjda av maken, men i ett fall hjälpte även maken till i
hemarbetet. Den kvinna som hade bott i England och var gift gav inget svar. En av
kvinnorna som arbetade både utanför och i hemmet sa att hennes förste man varit
mycket demokratisk och jämställd och gärna hade anlitat hemhjälp åt henne. Hennes
nuvarande svenske man gjorde det också i Sverige. I Sverige hade samtliga (även de
som var frånskilda) haft gemensamt ekonomi- och försörjningsansvar med maken,
men kvinnorna hade fortfarande haft större ansvar för hemarbetet. Apotekaren Tara
och taxichauffören Nasrin verkade vara de mest jämställda när det gällde hemarbetet.
Nasrin berättar så här:
“Det går absolut inte utan min mans hjälp. Han lämnar vår lilla dotter på dagis
på morgonen och jag hämtar henne på eftermiddagen. Under tiden har min man
hela ansvaret för hushållsarbetet. På eftermiddagen kör min man taxi och jag är
hemma. (Nasrin)
Samtliga de tre turkiska kvinnorna som var gifta i hemlandet var nu frånskilda. Av
dem var två (apotekaren och tandläkaren) förvärvsarbetande utanför hemmet medan
den tredje (tolkförmedlaren) var hemmafru och maken försörjde familjen innan
de kom till Sverige. De två första hade gemensamt ansvar både för ekonomin och
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hushållsarbetet med makarna, men tandläkaren tog större ansvar för hushållsarbetet.
I Sverige blev det lite annorlunda för henne:
“Min f.d. man var arbetslös under lång tid och fick A-kassaersättning. Jag tjänade
mer och tog därmed större ansvar för ekonomin. Han däremot tog hand om
barnen, skötte hemmet och när vi fick vårt andra barn tog han pappaledigt.”
(Gülay, tandläkare)
Den fjärde (gardinförsäljaren Hülya), som fortfarande var gift, gifte sig i Turkiet
med en svensk-turk kort före invandringen, och de delade både på ekonomin och
hemarbetet på ett jämställt sätt.
Av de chilenska kvinnorna tillhörde civilekonomen Marcela andra generationens
chilenare, dvs. hon kom tillsammans med sina föräldrar i ung ålder till Sverige.
Hon gifte sig i Sverige med en svensk man och de delar på både ekonomin och
hemarbetet. De övriga som var gifta (en blev änka) i hemlandet sa att de hade
gemensam ekonomi med mannen när de arbetade utanför hemmet. När det gäller
hemarbetet går svaren lite isär. Två delade hemarbetet med maken, en fick hemhjälp,
en ansvarade för hemarbetet och en lät sin man arbeta i hemmet efter eget intresse.
I Sverige har situation varit likadan för samtliga när det gäller ekonomin. När det
gäller hemarbetet har makarna till tre av kvinnorna alltid hjälpt till, medan de övriga
två har hjälpt till efter eget intresse.
Sammantaget kan sägas att merparten av kvinnorna hade varit vana vid att leva
under mer eller mindre jämställda villkor både i hemlandet och i Sverige när det
gäller försörjning och hemarbete. För dem som fortfarande var gifta var mannens
aktiva hjälp i hemmet (och till viss del även ekonomiska hjälp till verksamheten)
en klart bidragande faktor bakom att kvinnorna kunde fortsätta som företagare.
Ytterligare en bidragande faktor för dem som hade vuxna barn var att barnen skötte
hemarbetet medan de själva var ute i arbetslivet. För några andra var även hjälp från
övriga familjemedlemmar, och också från vänner, en bidragande faktor till att de
kunde fortsätta sitt arbete.

Vad tycker du om jämställdheten i Sverige?
De här kvinnorna hade, tack vare sina kunskaper, en god kännedom om Sverige och
den svenska jämställdhetsmodellen. De flesta tyckte att det fortfarande fanns brister
och att det var långt kvar till fullständig jämställdhet i landet. Iranska kvinnor var
generellt mer positiva till jämställdheten i Sverige, medan turkiska och chilenska
kvinnor tyckte att det var mer prat än handling. Två iranska kvinnor var helt positiva
till jämställdhetsdebatten medan fyra tyckte att det fortfarande fanns en del brister i
jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Här är två exempel på olika åsikter:
“Det går inte att jämföra Sverige och Iran i sådana frågor för skillnaden och
avståndet mellan män och kvinnor är mindre i Sverige än i Iran. Kvinnor i
Sverige bär trots allt fortfarande större ansvar för barn och hushållsarbete än
männen.” (Sara, taxichaufför)
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“Man ger en hel del befogenheter och förmåner till killar. Efter två års arbete blir
killen enhetschef, medan kvinnan med sex års arbete inte får bli det. Systemet vill
locka fler killar till yrket genom att ge dem bättre löner och positioner jämfört
med tjejer.” (Sissi, sjuksköterska)
De turkiska kvinnorna tyckte att det fanns många brister i fråga om jämställdhet.
Hülya och Gülay säger så här:
“Kvinnor får fortfarande mindre lön och ansvaret för hemmet ligger fortfarande
på kvinnornas axlar.” (Gülay, tandläkare)
“Man ser att det är jämlikt på ytan. Tittar man djupare ser man dock att det inte
alls är jämlikt mellan män och kvinnor, vare sig i hemmet eller på arbetsplatsen.”
(Hülya, gardinförsäljare)
Av de chilenska kvinnorna tyckte bara en att jämställdheten var bra i Sverige. Av
de resterande tyckte den första att den var bra men att den kan bli ännu bättre, den
andra sa att det fanns brister i den, den tredje sa att det inte fanns någon jämställdhet i
Sverige, den fjärde att det inte var någon skillnad jämfört med Chile och slutligen den
femte (revisorn Marja) var starkt emot jämställdhetsdebatten och för de traditionella
könsrollerna i hemmet. Här är det två exempel:
“Statistiken visar också att det inte är så många män som tar pappaledigt här.”
(Elena, arkitekt)
“Det är likadant överallt, även i Sverige. Mannen sitter i soffan och läser
tidningen medan frun lagar mat, dammsuger och sköter hemmet och barnen.
Jämställdheten i Sverige är inget märkvärdigt jämfört med Chile och jag ser
ingen skillnad mellan dem.” (Alicia, gallerist)

Sökte du arbete innan du startade eget?
En annan fråga som ställdes till respondenterna var om de hade sökt arbete innan
de startade eget och om de hade fått några erbjudanden om arbete. Av de iranska
kvinnorna sa frisörskan Medea och psykologen Mina att de alltid hade haft arbete i
Sverige och att de inte hade haft behov av att söka arbete. Taxichauffören Nasrin sa
att när hon sökte arbete som taxichaufför på en firma fick hon det. Taxichauffören
Sara sökte arbete både när hon var arbetslös och när hon hade arbete. När hon var
arbetslös sökte hon ett arbete på Österåkersanstalten och fick det, men tackade senare
nej till jobbet. I stället läste hon två terminer på universitet. På senare år, när hon
börjat med sin åkerifirma, sökte hon ett arbete som familjerådgivare i Åkersberga,
hennes drömyrke men hon fick inte platsen:
”Arbetsförmedlingen brydde sig inte om mig för de visste att jag hade eget företag.
De rekommenderade mig i stället att arbeta inom vården som då hade brist på
personal.” (Sara, taxichaufför, utbildad familjerådgivare och speciallärare)
Specialsjuksköterskan Sissi sökte många fasta anställningar under 1990-talet, dock
utan resultat:
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“Antingen blev jag inte kallad till intervju eller så erbjöds jag korttidsanställningar
och vikarietjänster. Jag har alltid haft tillfälliga arbeten då det inte har varit
möjligt att få fast tjänst.” (Sissi, sjuksköterska)
Apotekaren Tara skickade 20 arbetsansökningar till olika apotek men fick nej
hela tiden. Hon säger att detta berodde på att hon var invandrare och saknade
inflytelserika referenser och kontakter:
“Detta påminner mig om Iran. Hade man inte kontakter i Iran, kunde man inte
få något jobb.” (Tara, apotekare)
Av de turkiska kvinnorna avstod två från att söka arbete. Den första (naturläkaren
Nour) sa att hon nästan alltid hade haft två parallella arbeten i Sverige. Tolkförmedlaren
Ayeshe sa att hon var uppsagd från landstinget men att hon inte var arbetslös. Hon och
många andra i hennes situation omfattades av lagen om anställningsskydd, “LAS”,
som ger skydd mot arbetslöshet. De övriga två kvinnorna sökte arbeten under 1990talets lågkonjunktur men fick inget:
“Det var under lågkonjunkturen, det fanns många sökande men få jobb.” (Gülay,
tandläkare)
“Det var under 1990-talets lågkonjunktur och jag visste att jag inte hade några
chanser. Dessutom var jag inte heller aktivt sökande.” (Hülay, gardinförsäljare)
Bland de chilenska kvinnorna sa fem att de alltid hade haft arbete innan de startade
eget. Pedikyristen Margarita sade upp sig från sitt arbete inom vården för att starta
eget och dessutom tackade hon nej till en tjänst inom kvinnojouren för att hon hade
bestämt sig för att starta eget. Bara arkitekten Elena var, trots lång arbetslivserfarenhet
i Sverige, arbetslös två-tre år innan hon startade eget. Hon skickade 100-tals
arbetsansökningar men fick ingenting:
“Det kan nog bero på min dubbla identitet som invandrare och kvinna. Vore jag en
kvinna från Europa eller USA skulle det vara lättare.” (Elena, arkitekt)
I stället gick hon på en arbetsmarknadsåtgärd, läste en kurs om byggmiljö för
funktionshindrade, läste en kurs på trygghetsrådet och en intensivkurs i engelska.
Till slut gick hon på en starta eget - kurs som hon tyckte var mycket bra och som var
till hjälp för henne senare i hennes arkitektfirma.

Företag, antal anställda, arbetstimmar per vecka och lokalisering
Tabell 8.10 visar att merparten av respondenternas företag inte var enmansföretag.
De iranska kvinnorna hade vanligen flest anställda; ett av företagen skiljer sig
från alla övriga genom att ha hela 200 anställda. När det gäller arbetstid är det
respondentens arbetstimmar per vecka som angivits. Nästan alla utom en turkisk
tandläkare arbetade heltid eller mer. Tabellen visar att majoriteten av företagarna
(11 personer) arbetade mer än 40 timmar i veckan vilket är mer än ett heltidsarbete.
De iranska kvinnorna hade betydligt längre arbetstid än de övriga grupperna. Några
av kvinnorna i alla grupper arbetade mer än fem dagar i veckan, vilket är standard
för ett heltidsarbete (se Appendix A). Dessutom några respondenter som hade haft
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Tabell 8.10 Respondenternas företag, antal anställda (inklusive respondenten), egna
Tabell 8.10 Respondenternas företag, antal anställda (inklusive respondenten),
arbetstimmar
per vecka
och företag,
företagets
lokalisering.
Tabell
8.10 Respondenternas
antal
anställda
(inklusive respondenten),
egna arbetstimmar
per vecka
och företagets
lokalisering.
egna arbetstimmar per vecka och företagets lokalisering.
Nationsgrupp
Nationsgrupp
Iranska kvinnor
Iranska
kvinnor
Taxi- och
åkerifirma
TaxiTaxi- och
och åkerifirma
åkerifirma
Taxioch åkerifirma
Frisörsalong
Frisörsalong
Bemanningsföretag
Bemanningsföretag
Psykologmottagning
Psykologmottagning
Hälsokostaffär
Hälsokostaffär
Turkiska kvinnor
Turkiska
kvinnor
Tandläkarpraktik
Tandläkarpraktik
Hälsokostaffär
Hälsokostaffär
Sybehör/gardinaffär
Sybehör/gardinaffär
Tolkförmedling
T
o l k f ö r Publicus
medling
Notarius
Notarius Publicus
Chilenska kvinnor
Chilenska
kvinnor
Arkitektfirma
Arkitektfirma
Konsultfirma
Konsultfirma
Konstateljé
Konstateljé
Revisionsbyrå
Revisionsbyrå
Mödravård
Mödravård
Pedikursalong
Pedikursalong
Källa: Intervjudata.
Källa: Intervjudata.

Anställda
Anställda
Heltid
Heltid
3
33
33
3200
200
1
11
1Heltid
Heltid
1
1
1
1
& 1
& 1
6*
6*
Heltid
Heltid
1
12***
2***
3****
3****
4
410*****
10*****
1
1

Deltid
Deltid
0
00
01
10
02
20
0Deltid
Deltid
0
0
0
0
0
0
0
0
Deltid
Deltid
0
00
00
00
00
00
0

Respondenternas
Respondenternas
veckoarbetstid
veckoarbetstid

Lokalisering
Lokalisering

Timmar/vecka
Timmar/vecka
69
69
40
40
36-41
36-41
70
70
50
50
42.5
42.5
Timmar/vecka
Timmar/vecka
30
30
46
46
43
43
60
60
Timmar/vecka
Timmar/vecka
52**
52**
40
40
40
40
45-50
45-50
45
45
55
55

Ort
Ort
Täby
Täby
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Solna
Solna
Södermalm
Södermalm
Gamla stan
Gamla
stan
Ort
Ort
Odenplan
Odenplan
Hässelby gård
Hässelby gård
Älvsjö
Älvsjö
Kista
Kista
Ort
Ort
Östermalm
Östermalm
Nacka
Nacka
Odenplan
Odenplan
Gamla stan
Gamla
stan
Sollentuna
Sollentuna
Tyresö
Tyresö

8
Motiv för företagandet
8
En mycket viktig fråga som ställdes till samtliga respondenter gällde motiven för att
bli företagare. Svaren på frågan varierade och en del angav minst två anledningar, som
framgår av tablå 8.1. När fler svar angivits, ges det viktigaste motivet först. Svaren kan
grovt delas upp i två kategorier; de personliga, och de strukturella, alltså strukturella
förhållanden i samhället såsom arbetslöshet, lågt värderade och lågavlönade arbeten,
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dåliga arbetsförhållanden, försörjning samt diskriminering på arbetsmarknaden. En
fråga som man kan ställa sig är var gränsen mellan dessa två typer av förklaringar går.
Att starta eget för att slippa dåliga arbeten med dåliga löner och arbetsförhållanden
kan vara en strukturell snarare än en personlig förklaring om personen i fråga redan
innan starten hade ett fast arbete. Ett annat exempel är bristande karriärmöjligheter
på ett ordinarie arbete om personen i fråga har goda meriter och kvalifi kationer som
inte tas på tillräckligt allvar på arbetet. Det kan ses både som en personlig förklaring,
t.ex. strävan efter att göra karriär, och som en strukturell förklaring, då kvinnor
generellt, och invandrade kvinnor i synnerhet, har bristande karriärmöjligheter på
arbetsmarknaden. I detta fall räknas det i första hand som en personlig förklaring.
Om hänsyn i första hand tas till huvudmotivet, har merparten av kvinnorna
angett ett eller flera motiv som ryms inom den strukturella förklaringsmodellen.
Som framgår av tablån nämnde 8 kvinnor (fyra från Iran, två från Chile och
två från Turkiet) som huvudmotiv för att starta eget ett första motiv som kan
anses vara av strukturell karaktär, t.ex. försörjning, arbetslöshet, avsaknad av en
lämplig anställning, diskriminering på arbetsplatsen och tvångsprivatisering av
verksamheten. I dessa fall har de valt att starta eget i en nödsituation eller som ett
alternativ till ett inadekvat eller lågavlönat arbete med begränsade karriärmöjligheter.
Några av dem, t.ex. Eugenia och Gülay, startade eget trots att de var ointresserade av
egenföretagande. Barnmorskan Eugenia sa att hon tvingades starta eget när hennes
arbete privatiserades av landstinget. Hon och hennes kollegor hade alltså inget val.
Tandläkaren Gülay tvingades att mot sin vilja starta eget p.g.a. arbetslösheten under
1990-talet. Sjuksköterskan Sissi blev trött på korttidsanställningar och på att de
arbeten som annonserades som fast anställning ändå inte visade sig vara det. Endast
en av respondenterna, apotekaren Tara, nämnde diskriminering som huvudmotiv för
att starta eget. Tara läste 200 poäng på Uppsala universitet och blev apotekare. Dock
blev hon anställd som receptarie, som normalt har en utbildning på 120 poäng, och
fick betydligt lägre lön än apotekare. Dessutom fick hon en ingångslön som var lägre
än vad som gällde för nyanställda receptarier. Inte nog med det, hennes arbetsgivare
förbjöd henne att tala med kunderna om olika mediciners biverkningar. Denna
trefaldiga diskriminering fick henne att starta eget. För övrigt nämnde hon ”sociala
kontakter med kunderna” som sitt andra motiv för att starta eget.
För de övriga 8 respondenterna (fyra från Chile, två från Iran och Turkiet vardera)
var det första motivet av rent personlig karaktär. Antingen strävade de efter personlig
utveckling, att själv bestämma över sitt arbete, att arbeta självständigt, att utveckla
en affärsidé eller att ha ett arbete som låg nära ens intressen (t.ex. ett konstnärligt
arbete), och i ett fall räckte den fysiska kapaciteten inte längre till för ett fast men
tungt arbete. Sammantaget kan sägas att kvinnorna startade eget i första hand som
en följd av strukturella förhållanden på arbetsmarknaden och i andra hand p.g.a. sina
personliga värderingar och attityder.
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Tablå 8.1
8.1 Motiven
Motiven för
Tablå
för att
attkvinnorna
kvinnornablev
blevegenföretagare.
egenföretagare.
Iranska kvinnor
Försörja familjen. Jag fick inte det arbete jag ville. Andra arbeten var lågbetalda.
Fasta arbeten gav dåliga löner. Jag hade ju alltid velat bli egenföretagare.
Jag ville bygga upp min framtid och utveckla mig.
Vårdsystemet ville inte ge mig en anställning. Jag blev inte observerad av dem.
Erbjudanden och annonser var inte aktuella för mig.
Jag ville bestämma över mig själv. Jag ville läsa, utvecklas och göra mina kunskaper ”upto-date”.
Jag ville slippa den tredubbla diskrimineringen från min arbetsgivare. Sociala kontakter
med kunder är viktiga för mig.
Turkiska kvinnor
Arbetslöshet
Strävan efter självständighet.
Arbetslöshet.
Jag ville jobba för mig själv och styra mina tider och mitt arbetssätt.
Chilenska kvinnor
Arbetslöshet.
Jag hade en bra affärsidé som jag ville utveckla och genomföra.
Jag är konstnär. Jag kan tillverka mina egna arbeten själv och sälja dem just här. Jag ville
alltid förverkliga mina idéer.
Att vara anställd i ett företag gav mig begränsade möjligheter till utveckling.
Jag hade inget val efter att mitt arbete blev privatiserat av landstinget.
Jag orkade inte mer jobba på servicehus. Min fysiska styrka minskade enormt mycket.
Källa:Intervjudata.

Finansiering av företaget
Tabell 8.11 Hur finansierade kvinnorna sitt första företag?
Tabell 8.11 visar att 14 kvinnor svarade på frågan om finansiering av företaget. Av
dem
var det endast två, konstnärinnan Alicia och frisörskan
Medea, Chile
som startade
Finansieringskälla
Iran
Turkiet
Totaltsitt
Enbart
via
egna
medel.
1
0
1
2
första företag enbart med egna medel. Alicia arbetade i flera år som vårdbiträde
och
Lån av släkten eller den egna familjen (maken och 3
0
1
4
barnsköterska
på
dagtid
och
som
städerska
på
kvällstid.
Medea
startade
sin
första
barnen).
salong
försiktigt
små
medel,
mest i form av egna
besparingar.
Egna medel
+ lån med
av bank
eller
stiftelse.
1
0
2Civilekonomen
3
Egna medel
+ lån av vänner
+ starta
eget-bidrag.
0
1 en stiftelse.
0
1
Marcela
finansierade
sitt första
företag
enbart med bidrag
från
Situationen
Enbart bidrag från stiftelse.
0
0
1
1
för de övriga kvinnorna var annorlunda. Sissi, Tara och Sara finansierade sina
första
Egna medel + banklån + starta eget-bidrag.
0
1
0
1
företag
genom
lån från
släkten. Sissi, till exempel,0 startade1 sitt bemanningsföretag
Egna medel
+ starta
eget-bidrag.
0
1
Starta
eget-bidrag
+ lånRevisorn
av makenMarja
och dottern.
med
300
000 kronor.
finansierade 0sitt första0 företag1med små1 medel
Inget
svarmakens hjälp då de hade gemensam ekonomi.
1
2 sina
och
med
De1övriga fi0nansierade
Totalt
6
4
6
16
första
företag via en kombination av egna medel, statliga lån och bidrag samt lån från
Källa: Intervjudata.
släkt, familj, vänner och stiftelser. Hülya, till exempel, sålde tillsammans med sin
make deras lägenhet i Turkiet och med dessa pengar, tillsammans med ett banklån
och starta eget-bidrag, finansierade hon sin sybehörsaffär. Barnmorskan Eugenia
finansierade sin del av mödravårdsmottagningen med egna medel och ett banklån
på 100 000 kronor.
Det bör påpekas att vissa typer av verksamheter inte alls kräver så stort kapital som
man kanske kan förvänta sig om man bortser från köp eller hyra av lokal. Arkitekten
Elena och revisorn Marja, till exempel, började sina arbeten med en dator, en fax 9

Tablå 8.1 Motiven för att kvinnorna blev egenföretagare.
Iranska kvinnor
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Försörja familjen. Jag fick inte det arbete jag ville. Andra arbeten var lågbetalda.
Fasta arbeten gav dåliga löner. Jag hade ju alltid velat bli egenföretagare.
Jag ville bygga upp min framtid och utveckla mig.
Vårdsystemet
ville inte ge
mig en anställning.
blev
observerad
av dem.
(Elena)
och ett skrivbord.
Pedikyristen
Margarita Jag
gjorde
ominte
ett rum
i sin lägenhet
till
Erbjudanden och annonser var inte aktuella för mig.
en
salong
för
att
slippa
betala
lokalhyra
och
för
att
om
möjligt
kunna
sköta
hemarbetet
Jag ville bestämma över mig själv. Jag ville läsa, utvecklas och göra mina kunskaper ”upvid
sidan om. Tolkförmedlaren Ayeshe hämtade bara sin dator hemifrån och började
to-date”.
Jag
ville
slippa
den tredubbla
frånlokal
min och
arbetsgivare.
Sociala
kontakter
arbeta
i sitt
företag.
Dock fickdiskrimineringen
hon i början gratis
konsulthjälp
inom
ramen
med kunder är viktiga för mig.

för ett projekt.
För de kvinnor
Turkiska
kvinnorvilkas nuvarande företag var deras andra eller tredje var situationen
Arbetslöshet Fem av kvinnorna hade varit egenföretagare vid ett eller två tillfällen
annorlunda.
Strävan efter självständighet.
tidigare.
Fyra av dem berättade hur de hade finansierat sina företag. I första hand hade
Arbetslöshet.
de
sig av
medel
i andra
hand
avmitt
banklån
och andra typer av kredit.
Jaganvänt
ville jobba
för egna
mig själv
ochoch
styra
mina tider
och
arbetssätt.
Tandläkaren Gülay finansierade sin nuvarande praktik enbart med egna medel.
Chilenska kvinnor
Naturläkaren
Nour använde egna sparmedel, sålde sin del av en tandläkarpraktik
Arbetslöshet.
samt
togenett
ochjagettville
kvinnolån
förgenomföra.
att finansiera sin hälsokostaffär.
Jag hade
brabanklån
affärsidé som
utveckla och
Taxichauffören
Sarakan
finansierade
sinegna
åkerifi
rma med
egnasälja
medel
vare
att
Jag är konstnär. Jag
tillverka mina
arbeten
själv och
dem och
just tack
här. Jag
ville
alltidfiförverkliga
mina
idéer.på kredit med bra villkor som erbjöds av bilförsäljaren.
hon
ck köpa sin
taxibil
Att vara anställd i ett företag gav mig begränsade möjligheter till utveckling.
För
frisörskan Medea var situationen liknande, då hon finansierade sitt nuvarande
Jag hade inget val efter att mitt arbete blev privatiserat av landstinget.
företag
(som
hennes
företag)Min
med
egna styrka
medelminskade
(70 %), banklån
(25 %) och
Jag orkade
inteärmer
jobbaandra
på servicehus.
fysiska
enormt mycket.
Källa:Intervjudata.
leverantörskredit (5 %).
Tabell
8.11 Hur finansierade kvinnorna sitt första företag?
Tabell 8.11 Hur finansierade kvinnorna sitt första företag?
Finansieringskälla
Iran
Enbart via egna medel.
1
Lån av släkten eller den egna familjen (maken och 3
barnen).
Egna medel + lån av bank eller stiftelse.
1
Egna medel + lån av vänner + starta eget-bidrag.
0
Enbart bidrag från stiftelse.
0
Egna medel + banklån + starta eget-bidrag.
0
Egna medel + starta eget-bidrag.
0
Starta eget-bidrag + lån av maken och dottern.
0
Inget svar
1
Totalt
6
Källa: Intervjudata.

Turkiet Chile
0
1
0
1

Totalt
2
4

0
1
0
1
1
0
1
4

3
1
1
1
1
1
2
16

2
0
1
0
0
1
0
6

Tillgång till nätverk och dess betydelse
En viktig fråga för invandrares företagande är om de har tillgång till resurser via
något nätverk. Det kan vara ett etniskt nätverk, som i huvudsak består av personer/
organisationer inom den egna etniska/nationella gruppen; ett socialt nätverk, som
består av personer och institutioner i värdlandet, eller ett multietniskt nätverk,
dvs. personer/organisationer från andra etniska/nationella grupper än det egna 9
och värdsamhällets (i detta fall svenskar). Det är av stor vikt att se om personer i
nätverken har haft någon betydelse för respondenternas företag och på vilka sätt
de har kunnat bistå kvinnoföretagarna. Tabellen nedan visar vilka typer av nätverk
kvinnorna i undersökningen har haft tillgång till.
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Tabell
Vilkanätverk
nätverkhar
har
kvinnorna
mest
tillgång
Tabell 8.12
8.12 Vilka
kvinnorna
mest
haft haft
tillgång
till? till?
Nätverk
Socialt nätverk
Etniskt nätverk
Båda nätverken
Inget nätverk
Multietniskt nätverk
Totalt
Källa: Intervjudata.

Iran
3
1
0
1
1
6

Turkiet
2
1
1
0
0
4

Chile
3
1
2
0
0
6

Totalt
8
3
2
1
1
16

Det sociala nätverket för dessa kvinnors verksamheter bestod oftast av banker,
ALMI, IFS, svenska kunder och klienter. Dessa fungerade i sin tur som länkar
Tablå 8.2företagarna
Hur klarar duoch
av att
förenapersoner,
ditt yrkesarbete
och ditt hemarbete?
mellan
andra
organisationer,
stiftelser, myndigheter,
andra
Iranskaföretag,
kvinnor leverantörer, grossister, mm. (t.ex. kommunförbund, landsting,
Barnen är vuxna länsarbetsnämnden,
och jag har all tid för mig
själv.
socialstyrelsen,
Taxi
Stockholm, bilförsäljare, mm). I början
Minäven
man fortsättningsvis
och vår stora dotterhar
hjälper
till.
och
det sociala
nätverket bistått med köp av tjänster och
Mina söner hjälper till om jag ber dem.
varor,
kredit, lån,
rådgivning,
rekommendationer,
reklamen
förgång
företaget,
kurser,
Via disciplin.
Sambon
hjälper mycket
och vi har hemhjälp
i veckan.
Min lokaler,
dotter
kontakter,
möten
mm.
etniska
nätverket har bestått av maken, barnen, syskonen,
hjälpte också
till när
honDet
bodde
hos oss.
Det går brainvandrarföreningar
men min man anlitar gärna
hemhjälp.
vännerna,
och till
viss del kunder och klienter från hemlandet.
Min man och våra barn hjälper till mycket.
ITurkiska
början och
även
fortsättningsvis
har
de
bistått företagarna med lån, ideellt arbete
kvinnor
eller
förvärvsarbete
i
företaget,
barnpassning,
information, rådgivning, inköp av
Barnen är vuxna och jag får hemhjälp då och då.
Det
går
bra
för
jag
bor
alldeles
ensam.
tjänster och varor, reklam för företaget, etc. De gifta kvinnorna fick oftast aktiv
Maken hjälper till mycket i hemmet.
hjälp
från makarna och barnen i hemmet och de frånskilda fick hjälp från barnen.
Inga problem. Det ligger i kvinnans natur. Vi måste räcka till.
Dessutom
angav en del av kvinnorna att de hade hemhjälp, vilket underlättade deras
Chilenska kvinnor
Det går bra. (hemhjälp
Jag sköter en
hel del avdock
firmans
Barnen
hjälpte
till
företagande
inkluderas
intearbete
någothemma.
nätverk).
Förutom
deockså
nämnda
mycket
när
de
bodde
hos
mig.
nätverken hade kvinnorna tillgång till ytterligare ett nätverk bestående av män och
Jag och min man delar på både yrkesarbetet och hemarbetet.
kvinnor
det egna
etniska/nationella
nätverket
och/eller
detgör
egna
Jag skiterutanför
i hemarbetet.
Jag gör
det när jag har besök.
Inte heller
min son
det.könet eller
en
kombination
av båda
två. hemifrån och jag har hemhjälp.
Inga
problem. Barnen
har flyttat
Jag
min mankvinnorna
hjälps åt i hemmet.
Vår yngsta
dotter hjälpte
mycket
innan
Av och
de iranska
angav endast
apotekaren
Tara attockså
hon till
enbart
hade
fått
hon flyttade.
hjälp
avbra
sinmed
make
och till
viss
delfysiskt
av sina
i sitt företagande. Varken det ena
Det går
familjens
hjälp
både
ochbarn
ekonomiskt.
eller
andra nätverket hade haft någon betydelse för hennes verksamhet när
Källa:det
Intervjudata
det gällde t.ex. finansiering eller arbetsinsats i företaget. Det bör dock påpekas att
hennes kundkrets bestod av svenskar. De övriga fem iranska kvinnorna uppgav
Tabell 8.13 Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare?
att deras tillgång till etniska och sociala nätverk hade haft stor betydelse för dem.
Nationsgrupp Sara hade fått
Nöjd
Totalt
Taxichauffören
hjälp av systern,Missnöjd
svågern och barnen.
Dessutom var
Iranska anställd
kvinnor i hennes företag.
6
svågern
Trots att hon0hade fått kredit av6bilförsäljaren och
Turkiska kvinnor
4
0
4
hjälp
från kvinnor
skattemyndigheten
sa hon att det var
Chilenska
5 med att göra avdrag
1
6 hennes etniska
Totalt som i längden betytt
15 mest för henne. 1Nasrin sa att hennes
16 sociala nätverk,
nätverk
Källa: Intervjudata.
bestående
av banken och Taxi Stockholm, betydde mest för henne och att hon inte
hade haft något behov av det etniska nätverket utöver den hjälp hon fick av maken och
den äldsta dottern. Maken var anställd och körde taxi i hennes firma och tillsammans
med deras dotter skötte han en hel del av hemarbetet. Frisörskan Medea ansåg att
hennes sociala nätverk, som bestod av banken och leverantörer, betydde mest för
10
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henne för där kunde hon få lån och kredit om hon så ville. Hon fick dock hjälp med
barnpassning av väninnor och syskon och också hjälp i hemmet av sina vuxna barn.
För psykologen Mina hade det sociala nätverk som hon hade haft från början samt
hennes svenske make betytt mer för hennes verksamhet än det etniska nätverket.
Vid olika tillfällen hade hon dock haft föreläsningar i iranska medier i Stockholm.
Sjuksköterskan Sissi hade på ett framgångsrikt sätt använt ett multietniskt nätverk.
Hon hade både kvinnliga och manliga anställda från ett tiotal länder och stora
uppdragsgivare både i Sverige och övriga Norden. Medea hade två anställda män,
en från Tunisien och en från Jordanien och en anställd svensk tjej. Sara hade haft
taxiförare anställda från Iran, Chile och Sverige.
Av de turkiska kvinnorna uppgav tandläkaren Gülay att hon enbart hade haft
tillgång till ett etniskt nätverk som bestod av två turkiska vänner, två turkiska lokala
tidskrifter i Stockholm och patienter med turkisk bakgrund. Den hjälp hon hade fått
hade bestått av reklam för sin verksamhet och att hon kunde vända sig till dem om
hon behövde hjälp med något. Apotekaren Nour sa att hon endast hade haft begränsad
tillgång till ett socialt nätverk som bestod av banken, ALMI och svenska stamkunder.
Banken och ALMI bistod henne i form av lån och de svenska kunderna hjälpte henne
med marknadsföring genom att sprida positiv information om affären och på sätt
skaffa nya kunder åt henne. För gardinförsäljaren Hülya hade det sociala och det
etniska nätverket lika stor betydelse. Hennes svenska kunder kunde t.ex. muntligen
göra reklam för hennes affär medan leverantörer och grossister gav henne kredit när
hon så behövde. Hennes etniska nätverk bestod av familjen och vännerna från Turkiet
som kunde bistå henne med lån om hon så behövde, men framförallt var det maken
som hjälpte till med hemarbetet medan hon var på jobbet. För tolkförmedlaren
Ayeshe betydde det sociala nätverket mest för hennes verksamhet. Hon hade också
tillgång till ett multietniskt nätverk som bestod av en kvinnlig turkisktalande svensk
jurist, några manliga och kvinnliga anställda, praktikanter från olika länder, många
tolkar och översättare på olika språk samt en multinationell kundkrets. Genom sitt
sociala nätverk hade hon fått gratis konsulthjälp och företagslokal inom ramen för
ett utvecklingsprojekt.
Av de chilenska kvinnorna hade arkitekten Elena haft tillgång till både ett etniskt
och ett socialt nätverk, men de hade inte haft så stor betydelse för henne utom i ett par
fall. Eftersom hon tog emot uppdrag var det viktigt för företagets framgång att hennes
svenska och chilenska nätverk etablerade professionella kontakter mellan henne och
personer i samma bransch i Sverige och utomlands. För civilekonomen Marcela var
det enbart det sociala nätverket som hade betydelse genom att hjälpa henne med
information och kontakter med inflytelserika människor. För galleristen Alicia hade
det sociala nätverket större betydelse än det etniska. Framförallt hade hennes sons
lärare och andra konstnärer i landet som gjort reklam för henne betytt mycket för
verksamheten. Dessutom hade hon två manliga kompanjoner (också konstnärer)
från Tyskland och Österrike som betydde en hel del för hennes verksamhet. Revisorn
Marja sa att hon enbart hade tillgång till ett etniskt nätverk som betydde mycket för
henne. Det gjorde t.ex. reklam för hennes verksamhet för att skaffa nya potentiella
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kunder och det hjälpte till med att etablera kontakter. Släkten kunde hon vända sig
till om hon behövde ekonomisk hjälp. Hon hade dessutom tre manliga anställda
från tre latinamerikanska länder. Barnmorskan Eugenia hade tillgång till ett socialt
nätverk som bestod av landstinget, olika privata mödravårdscentraler och ALMI. Hon
hade dessutom sex kvinnliga kompanjoner från Sverige och en från Tjeckien samt
två heltidsanställda svenskar i företaget. Pedikyristen Margarita hade tillgång till ett
etniskt nätverk som bestod av maken och barnen och som bistod henne med lån och
ekonomisk hjälp och en stamkundkrets (oftast svenska kunder) som huvudsakligen
bodde i samma stadsdel.
Tabell
8.12 Vilka
nätverk har och
kvinnorna
mest haft tillgång till?
Att
förena
yrkesarbete
hemarbete
Generellt
och
barntillsyn.
Nätverk tar kvinnor större eller mycket
Iran större ansvar
Turkietför hemarbete
Chile
Totalt
Socialt
nätverk
3
2
3
8
Kvinnan måste som hustru och mamma se till att makens och barnens behov
nätverk
1 när kvinnor
1
1
3
ärEtniskt
tillgodosedda.
Detta gäller även
förvärvsarbetar.
Vare
sig hon
Båda nätverken
0
1
2
2
förvärvsarbetar
eller
inte
måste
hon
dessutom
vara
på
gott
humör
och
snäll.
Att
Inget nätverk
1
0
0
1
kombinera
heltidsarbete utanför
för hushållsarbete
Multietnisktett
nätverk
1 hemmet 0med stort ansvar
0
1
Totalt
4
6
16 intressant
och
barntillsyn är därför en stor 6börda för kvinnorna
men
också en
Källa: Intervjudata.
forskningsfråga i sig att studera på närmare håll. En fråga som av mig bedömdes vara
viktig att ta upp var hur kvinnor i en sådan situation klarar av att förena yrkesarbete
och hemarbete.

Tablå
Hurklarar
klararduduavavattatt
förena
yrkesarbete
ochhemarbete?
ditt hemarbete?
Tablå 8.2
8.2 Hur
förena
dittditt
yrkesarbete
och ditt
Iranska kvinnor
Barnen är vuxna och jag har all tid för mig själv.
Min man och vår stora dotter hjälper till.
Mina söner hjälper till om jag ber dem.
Via disciplin. Sambon hjälper mycket och vi har hemhjälp en gång i veckan. Min dotter
hjälpte också till när hon bodde hos oss.
Det går bra men min man anlitar gärna hemhjälp.
Min man och våra barn hjälper till mycket.
Turkiska kvinnor
Barnen är vuxna och jag får hemhjälp då och då.
Det går bra för jag bor alldeles ensam.
Maken hjälper till mycket i hemmet.
Inga problem. Det ligger i kvinnans natur. Vi måste räcka till.
Chilenska kvinnor
Det går bra. Jag sköter en hel del av firmans arbete hemma. Barnen hjälpte också till
mycket när de bodde hos mig.
Jag och min man delar på både yrkesarbetet och hemarbetet.
Jag skiter i hemarbetet. Jag gör det när jag har besök. Inte heller min son gör det.
Inga problem. Barnen har flyttat hemifrån och jag har hemhjälp.
Jag och min man hjälps åt i hemmet. Vår yngsta dotter hjälpte också till mycket innan
hon flyttade.
Det går bra med familjens hjälp både fysiskt och ekonomiskt.
Källa: Intervjudata .
Tabell 8.13 Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare?
Nationsgrupp
Iranska kvinnor
Turkiska kvinnor
Chilenska kvinnor
Totalt

Nöjd
6
4
5
15

Missnöjd
0
0
1
1

Totalt
6
4
6
16
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Av svaren framgår att det verkar gå bra för kvinnorna att kombinera yrkesarbetet
med hemarbetet utan alltför stora bekymmer. Svaren har kategoriserats i två grupper:
frånskilda och gifta kvinnor.
En av de frånskilda kvinnorna (en turkiska) bodde alldeles ensam och hade inga
bekymmer för hemarbetet. En bidragande faktor till detta, enligt min uppfattning,
kunde
varaVilka
att hennes
låg alldeles
intilltillgång
hennestill?
bostad. Ytterligare en kvinna
Tabell 8.12
nätverkföretag
har kvinnorna
mest haft
(en chilenska) som bodde med sin 20 årige son sa att de struntade fullständigt i
Nätverk
Iran
Turkiet
Chile
Totalt
hemarbetet
utom när de fick besök.3 En tredje 2kvinna (en 3turkiska) som
Socialt nätverk
8 hade både
unga
ochnätverk
vuxna barn svarade på ett 1sätt som verkade
innebära
Etniskt
1
1 att hon även
3 tog större
Båda nätverken
1
2
ansvar
i hemarbetet. Hon sa att det0ligger i kvinnans
natur 2att göra uppoffringar,
att
Inget nätverk
1
0
0
1
hantera
att
vara
både
mamma,
hustru
och
samtidigt
egenföretagare
och
arbetstagare.
Multietniskt nätverk
1
0
0
1
Resten
Av dem
var fyra
Totalt (5 personer) svarade mer 6direkt på frågan.
4
6
16 frånskilda
Källa: Intervjudata.
ensamstående
mammor och en var frånskild och bodde ensam. Av deras svar framgår
att i tre fall (Sara, Medea, Gülay) har antingen barnen blivit vuxna eller också hjälper
de mamman. För Gülays del gäller också att hemhjälp anlitas då och då. För Elena
gäller flexibilitet. Hennes vuxna barn har flyttat hemifrån och hon har bara en 15årig son kvar i hemmet. Hon sköter en hel del av firmans arbete i hemmet. Slutligen
Tablå 8.2
klarar du
av att
förena
ditt yrkesarbete
och hon
ditt hemarbete?
Marja
sa Hur
att hennes
barn
hade
flyttat
hemifrån och
inte hade några bekymmer
för
hemarbete.
Dessutom
anlitade
hon
hemhjälp.
Iranska kvinnor
Barnen
vuxna
jag har all tid
för mig
Av de är
åtta
giftaoch
kvinnornas
(fyra
frånsjälv.
Iran, en från Turkiet, tre från Chile) svar
Min manatt
ochsamtliga
vår storafår
dotter
hjälper
till.
framgår
både
makens/sambons
hjälp i hemmet men också att de i
Mina söner hjälper till om jag ber dem.
tre
fall
får
hjälp
från
vuxna
barn
som
fortfarande
bor kvar
En avMin
de iranska
Via disciplin. Sambon hjälper mycket och vi har hemhjälp
en hemma.
gång i veckan.
dotter
kvinnorna
fi
ck
hemhjälp
som
anlitades
av
hennes
svenske
make
då
han
var inte
hjälpte också till när hon bodde hos oss.
Det går förtjust
bra men imin
man anlitar
hemhjälp. En gemensam slutsats för både gifta
särskilt
att själv
hjälpagärna
till i hemarbetet.
Min man och våra barn hjälper till mycket.
och
frånskilda kvinnor med vuxna barn är att barnen hjälpte till mycket i hemmet
Turkiska kvinnor
innan
yttadeoch
hemifrån.
Man kan
säga
Barnende
är flvuxna
jag får hemhjälp
då och
då.att kvinnorna förenar yrkesarbete med
Det går bra genom
för jag bor
ensam.
hemarbete
attalldeles
de, utöver
sina egna insatser, antingen får hjälp från maken,
Maken hjälper
till mycket
i hemmet.
barnen
eller båda
två samtidigt
och/ eller anlitar hemhjälp.
Inga problem. Det ligger i kvinnans natur. Vi måste räcka till.
Chilenska kvinnor
Det går bra.
Jag sköter en hel del
av arbetet
firmans arbete hemma. Barnen hjälpte också till
Graden
av tillfredsställelse
med
mycket när de bodde hos mig.
En
fråga
undersökningen
är huruvida
respondenterna känner sig nöjda med
Jagcentral
och min
manidelar
på både yrkesarbetet
och hemarbetet.
Jagaktuella
skiter i hemarbetet.
gör det när jag har
Inte graden
heller min
gör det.
sitt
arbete somJagegenföretagare.
Förbesök.
att mäta
av son
tillfredsställelse
med
Inga
problem.
Barnen harställde
flyttat hemifrån
och jagtill
harrespondenterna.
hemhjälp.
att
vara
egenföretagare
jag två frågor
Den första frågan
Jag och min man hjälps åt i hemmet. Vår yngsta dotter hjälpte också till mycket innan
var
de var nöjda med sitt aktuella arbete som egenföretagare. Den andra frågan
honom
flyttade.
var
om
att de befann
sigfysiskt
på rätt
i samhället med avseende på sina
Det går de
bratyckte
med familjens
hjälp både
ochplats
ekonomiskt.
Källa:
Intervjudata
kvalifi kationer och övriga färdigheter.

Tabell
8.13 Känner
Kännerdududigdig
nöjd
med
arbete
företagare?
Tabell 8.13
nöjd
med
dittditt
arbete
som som
företagare?
Nationsgrupp
Iranska kvinnor
Turkiska kvinnor
Chilenska kvinnor
Totalt
Källa: Intervjudata.

Nöjd
6
4
5
15

Missnöjd
0
0
1
1

Totalt
6
4
6
16
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Alla utom en (chilenska ekonomen Marcela) svarade att de var nöjda eller mycket
nöjda med att vara egenföretagare. Marcela var generellt nöjd med sitt företagande
men missnöjd för tillfället därför att hon ville pröva på något nytt. Nedan följer några
anledningar till att de övriga var nöjda med att vara egenföretagare:
- Jag känner mig uppskattad, fullt sysselsatt och respekterad som affärskvinna.
- Jag får utlopp för mina känslor.
- Att hjälpa andra människor i mitt arbete gör mig nöjd.
Tabell 8.14 Anser du att du har kommit på rätt plats i samhället mot bakgrund av
Tabell 8.14 Anser du att du har kommit på rätt plats i samhället mot bakgrund av
dina
kvalifikationeroch
ochövriga
övriga
färdigheter?
dina kvalifikationer
färdigheter?
Nationsgrupp
Iranska kvinnor
Turkiska kvinnor
Chilenska kvinnor
Totalt
Källa: Intervjudata.

Ja
3
2
5
10

Nej
3
2
1
6

Totalt
6
4
6
16

Totalt angav 10 kvinnor (fem från Chile, tre från Iran och två från Turkiet) att de
befann sig på rätt plats i samhället, varav två (en iranska och en chilenska) tyckte att
de delvis gjorde det. De chilenska kvinnorna anger i större utsträckning än de övriga
kvinnorna att de har kommit på rätt plats i samhället i och med egenföretagande. En
av dem som motiverade sitt svar sa följande:
- Jag ville bara bli konstnär sedan jag var liten. Var jag än befinner mig eller vilken
ekonomisk situation jag har är jag ändå konstnär
konstnär.
Två av de sex kvinnor (tre från Iran, två från Turkiet och en från Chile) som inte
tyckte att de befann sig på rätt plats resonerade enligt följande:
- Jag har alltid velat ha det yrke jag är utbildad till.
- Nuvarande arbetet räcker inte till för min kapacitet och bakgrund.
De två senaste tabellerna visar att kvinnorna är generellt nöjda med sitt arbete som
företagare vilket sannolikt beror på att de har en egenförsörjning. Dock menar
långt ifrån alla att detta är den plats de skulle önskat sig att få i samhället. Utifrån
integrationsaspekten ska detta analyseras närmare i nästa kapitel.

Vad skulle du vilja förändra i din egen situation?
Denna fråga och frågan i nästa avsnitt kan på olika sätt ses som följdfrågor till de
frågor som speglas i tabell 8.13 och 8.14. De rör sig på något sätt om kvinnornas
allmänna tillfredsställelse med sitt aktuella arbete och sitt liv i Sverige och därmed
deras allmänna integration i landet. Meningen med denna fråga var att se om
kvinnorna saknade något eller ville ändra på något som skulle kunna underlätta
arbetet för dem i deras företagande eller förbättra deras levnadsvillkor i samhället.
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Av kvinnorna svarade fem ”ingenting” på frågan. En del av respondenterna gav fler
än ett svar på frågan. En önskade att hon var man eftersom män har mer möjligheter
i samhället än kvinnor. Några önskade sig kunna ändra på det tråkiga slutna livet
och ensamheten i Sverige. Vissa saknade släkten i hemlandet och önskade kunna ha
dem i närheten. Det sociala livet i hemlandet och den status de hade där var också
något som några respondenter önskade sig kunna återfå här. Mer tid för fritidssysslor,
resor och barnen stod också på önskelistan hos några kvinnor. Ekonomen Marcela
önskade att hon hade mer kontakter i Sverige och apotekaren Tara önskade att hon
kunde öppna en hälsoklubb och att hon i första hand skulle kunna få arbeta av rent
intresse. Taxichauffören Nasrin önskade sig kunna komma i kapp svenska kvinnor.
Hon menade att hon jobbade hårdare än jämnåriga svenska kvinnor, men de hade
bättre status och acceptans i samhället, bekvämare arbete och större trygghet.
Sjuksköterskan Sissi önskade att det vore individen och dennes kompetens som skulle
sättas i fokus och inte hans/hennes etniska bakgrund. Hon sa att hon i dagsläget inte
kunde konkurrera med en svensk sjuksköterska med likvärdig kompetens. En ny
modell för utvärdering av utländsk kompetens var också något hon önskade sig.
Genomgången av detta delavsnitt tyder på att invandringen, trots sina fördelar, är
en svår känslomässig process i sig. Svårigheterna blir ännu större om man i egenskap
av individ och egenföretagare möter olika slags problem i samhället som hindrar en
att påverka och utveckla sitt liv på samma sätt som alla andra och att känna sig lika
mycket värd som övriga samhällsmedborgare.

Kvinna, invandrare och företagare
En annan fråga som ställdes till kvinnorna löd: Hur är det att vara kvinna, invandrare
och företagare? Avsikten med denna fråga var att kvinnorna skulle med sina egna ord
och utifrån de parallella dimensionerna kön, etnicitet och egenföretagande bedöma
sin situation i Sverige. Samtliga kvinnor svarade på frågan och svaren varierade
en hel del. Sjuksköterskan Sissi sa att det kändes härligt att samtidigt vara alla tre.
Några andra menade att det var rätt tufft att både vara kvinna och företagare eller
kvinna och invandrare. En del av respondenterna betonade invandrarskapet som
en nackdel, men kvinnligheten som fördel. Bristande språkkunskaper, brytning i
svenskan och bristande kännedom om lagar och regler nämndes som några problem
som kunde följa av invandrarskapet. För apotekaren Tara var det inte konstigt att
vara invandrare eftersom hon redan varit invandrare både i hemlandet Iran och i
Sovjet. En del menade att de flesta småföretagare oavsett kön och etnisk bakgrund,
hade liknande villkor. En del menade att det var bättre att vara invandrarkvinna än
invandrarman i Sverige. Anledningen var att invandrade kvinnor får mer sympati i
samhället än invandrade män, men sympatin varierar från grupp till grupp. Några
betonade individen och sa att alla individer måste verka för ett sunt liv. Här följer
några exempel på uttalanden:
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- Som småföretagare i den här branschen är villkoren lika för oss alla, invandrade
kvinnor och invandrade män såväl som svenska kvinnor och män. De stora
bolagen vill konkurrera ut småföretag som vi. Vi invandrare är dock mer belastade
jämfört med våra svenska manliga och kvinnliga kolleger. Vi arbetar hårdare och
riskerar mer (Sara, taxichaufför).
- Det är väldigt svårt att vara både kvinna och invandrare i Sverige. Kvinnan i
fråga måste arbeta tre-fyra gånger hårdare än en svensk man för att få en plats i
samhället. För en svensk kvinna kan den kampen vara två gånger hårdare än för
en svensk man (Mina, psykolog).
- Som småföretagare har jag haft svårigheter i mitt nuvarande yrke i mötet med
leverantörer. De reflekterar dock direkt mer på min invandrarbakgrund än på
min kvinnlighet (Nour, naturläkare).
Genomgången av detta delavsnitt visar att det är generellt tufft att vara egenföretagare
men det blir ännu tuffare om man samtidigt är invandrare, en kvinna eller bådadera.
Att vara invandrare är en större nackdel än att vara kvinna men att situationen blir
extra sårbar för kvinnorna just därför att de är invandrare.

Sammanfattning
Kvinnorna i den här undersökningen kom i ung ålder till Sverige och merparten
var gifta före invandringen. Nu var hälften av dem skilda och majoriteten av dem
hade vuxna barn. Kvinnorna kom oftast från utbildade medelklassfamiljer och hade
föräldrar med jämställdhetsvärderingar. De hade dessutom haft välutbildade makar
med medelklassbakgrund. Kvinnorna var också välutbildade, merparten av dem var
uppväxta i storstadsmiljöer och hade lång arbetslivserfarenhet i både hemlandet och
Sverige. Merparten av kvinnorna hade även arbeten under den svåra lågkonjunkturen
på 1990-talet. Samtliga hade också goda eller relativt goda språkkunskaper samt goda
kunskaper om värdlandet och dess lagar och regler.
Huvudmotiven för dessa kvinnor att starta eget hade i första hand en strukturell
arbetsmarknadsrelaterad karaktär (försörjning, arbetslöshet, avsaknad av ett
passande arbete, lågt värderade arbeten med dåliga karriärmöjligheter och
arbetsförhållanden, diskriminering, tvångsprivatisering av verksamheten). Därefter
angavs personliga skäl (strävan efter personlig utveckling, självständighet, att
arbeta inom eget intresseområde, utveckla en affärsidé). Att förena yrkeslivet med
familjelivet tycktes inte vara svårt för kvinnorna och de fick mycket hjälp av barnen,
makarna och till viss del av syskonen. De tyckte att jämställdheten i Sverige var bra
men att det behövde göras mer. Kvinnorna hade oftast serviceinriktade verksamheter
och majoriteten av dem hade mer än två heltidsanställda i företaget. Arbetstiden för
de flesta av kvinnorna är längre eller mycket längre än normalt. Kvinnorna hade
finansierat sina företag i första hand med egna medel och lån av släkt och familj.
I andra hand hade de fått bidrag och lån från bank och stiftelser samt starta egetbidrag. Kvinnorna förlitade sig främst på sina egna krafter och resurser, därefter på
sina etniska, sociala och multietniska nätverk. Samtliga var nöjda med sina aktuella

137

arbeten som egenföretagare men långt ifrån alla tyckte att de befann sig på rätt plats
i samhället. Kvinnorna visar att invandringen är en svår känslomässig process som
blir ännu svårare om man möter olika slags strukturella problem i samhället. Det är
generellt tufft att vara egenföretagare men det blir ännu tuffare för invandrare, för
kvinnor och framför allt för invandrade kvinnor.
De resultat som redovisats i detta kapitel visar att de intervjuade kvinnorna inte var
några unga och oerfarna nyutexaminerade kvinnor från gymnasium eller universitet
som startade egna företag. Tvärtom var kvinnorna erfarna i olika avseenden och hade
hunnit samla en hel del av de resurser som behövs för att kunna självständigt starta
eget. Kvinnorna hade med andra ord en någorlunda stark plattform innan de startade
eget. Dessutom lärde de sig under arbetsprocessen att möta andra utmaningar i sitt
egenföretagande för att lyckas. De här aspekterna ska diskuteras mer analytiskt i
nästa kapitel.
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KLASSRESURSERS BETYDELSE FÖR
INVANDRADE KVINNORS FÖRETAGANDE

Introduktion
Inte vem som helst kan starta, driva och förvalta ett eget företag. Det måste finnas en
del resurser tillgängliga och personerna i fråga måste dessutom ha en del egenskaper
samt andra förutsättningar som underlättar deras företagande. I detta kapitel
presenteras de viktigaste empiriska resultaten i intervjuundersökningen med de
invandrade kvinnoföretagarna. Genom en horisontell och tematisk analys går jag
igenom hela materialet, tolkar och reflekterar över vad som har sagts och lyfter
upp de viktigaste teman som behandlats i intervjuerna. I detta avseende används
respondenternas egna ord som citat samtidigt som kopplingar eftersträvas till relevant
forskning och relevanta teoretiska ramar och ansatser i sammanhanget.
Motiv och drivkraft
Migration är inte bara en resa och process i rum. Den är också en klassresa. För
en del invandrare är det en klassresa uppåt, då de får möjligheter och uppnår
en klassposition som de saknat i hemlandet. Det är oftast personer som tillhört
samhällets lägre socio- ekonomiska skikt med en relativt begränsad tillgång till
klassresurser. För en del invandrare (t.ex. många högutbildade politiska flyktingar)
är dock migrationen tvärtom en klassresa nedåt i samhällets hierarki. Det är oftast
personer som tillhört samhällets privilegierade grupper som plötsligt hamnar längst
ner i hierarkin i det nya landet. De måste därför börja en ny och lång kamp för att
återfå den position de hade i hemlandet före invandringen. För att återfå sin gamla
position och röra sig uppåt i samhället använder de sig av olika strategier. Ett sätt
är att mobilisera sina resurser för att hitta ett arbete, utveckla ett företag och att
erövra en nisch (Mobasher 1996, Nordlund 1999). Det är därför inte förvånande att
de använder sig av sina klassresurser i sin kamp för att återskapa sin gamla sociala
klassposition. En studie i Australien genomförd av Collins (2000), stöder argumentet
att icke-västerländska invandrares start av företag är en del av deras kamp för att
röra sig uppåt i samhällets klasshierarki. Invandrarföretagare i Australien kommer
i första hand från medelklassfamiljer och därefter från arbetarklassfamiljer. Medan
den första gruppen startar eget för att återfå den position de har haft i hemlandet,
startar den senare gruppen eget för att få en bättre position i det nya landet än de
hade i hemlandet. Av den senare gruppen kommer dock endast en liten del från
familjer med småföretagarbakgrund. De flesta invandrarföretagare som startade eget
i det nya landet (både män och kvinnor) tillhörde medelklasskiktet (tjänstemän
och företagare) i hemlandet och en del hade erfarenheter av egenföretagande före
invandringen, 25,9 % av männen och 12,5 % av kvinnorna) (aa).
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Ett av syftena med undersökningen har varit att studera motiv och drivkraften
bakom de intervjuade kvinnornas beslut att starta eget. De intervjuade kvinnorna i
denna undersökning har angivit olika motiv bakom starten av sina företag; motiv som
antingen ryms inom det strukturella eller det personliga förklaringssättet. Resultatet
stämmer också till stor del överens med expertintervjuerna. Det strukturella handlar
på något sätt om allt som rör situationen på arbetsmarknaden och framför allt
svårigheter att ordna en försörjning eller hitta ett passande arbete som motiverat
kvinnorna att starta eget. Förekomsten av diskriminering på arbetsplatsen eller
arbetsmarknaden kan vara aktuell i detta avseende. Det personliga handlar om
kvinnorna själva, deras personliga värderingar och de attityder som motiverat
dem att starta eget. Här kan man se ett etniskt mönster. Medan chilenska kvinnor
i undersökningen i större utsträckning anger personliga motiv bakom starten, anger
iranska kvinnor i större utsträckning strukturella förklaringar. Turkiska kvinnor
anger i lika stor utsträckning både förklaringssätten.
Strukturella motiv
Det kändes angeläget att studera hur strukturella faktorer motiverade dessa
invandrade kvinnor att starta eget. Flera svenska och utländska forskare (bl.a.
Najib 1999abc, Kloosterman 2000, Light & Bonacich 1988, Light & Rosenstein 1995)
betonar strukturella problem på arbetsmarknaden och framför allt arbetslöshet,
marginalisering, uppkomsten av lågbetalda arbeten med dåliga arbetsvillkor och
bristande karriärmöjligheter, förekomsten av diskriminering mm, som motiv bakom
invandrarns start av eget i västerländer.
Hälften av de intervjuade kvinnorna i föreliggande undersökning har angett, som
sitt allra första motiv, ett motiv som kan bedömas vara av strukturell karaktär när
man tolkar deras svar på frågan (se tablå 8.1 i kapitel 8). Det är fyra iranska kvinnor,
två turkiska kvinnor och två chilenska kvinnor. Arbetslöshet, att försörja familjen,
avsaknad av ett passande arbete, lågbetalda arbeten på arbetsmarknaden, liksom
förekomsten av diskriminering, har varit bland dessa förklaringar. Kvinnorna har
med andra ord ”tvingats” att starta eget. Jag ställde inte någon fråga som avsåg just
diskriminering men den faktorn framgick ändå tydligt av många utsagor. Apotekaren
Tara angav ett exempel på detta:
”När jag praktiserade på apoteket i tre månader fick jag förbud att tala öppet med
kunderna om olika mediciner och deras biverkningar. Chefen ville anställa mig
som receptarie som ligger i lägre nivå än apotekare. Han ville dessutom betala
mig sämre ingångslön än den som betalas till en nyanställd receptarie”. (Tara,
iransk apotekare och ägare till hälsokostaffär)
Att starta eget kan också vara ett svar på ett samhällssystem som inte tillräckligt
beaktar en invandrarkvinnas färdigheter, eller öppet nonchalerar henne och
föreslår henne att vara passiv och beroende av maken. Detta kan också vara en
reflektion mot dem som helt enkelt rekommenderar henne att bortse från sina
meriter och färdigheter och börja om med något nytt som ligger betydligt under
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hennes kompetensnivå. Dessa handlingar kan komma från en myndighet, från en
handläggare eller arbetsgivare, och i många fall med ett inslag av diskriminering.
Elena, både arkitekt och sjuksköterska, vars f.d. make var läkare, berättar så här om
ett möte med en kvinnlig arbetsförmedlare som varit bidragande anledning till att
hon startade eget. Det som är märkligt är att en arbetsförmedlare som representerar
en statlig organisation uppmuntrar en välmeriterad kvinna till passivitet i stället för
aktivitet, jämlikhet och jämställdhet. Ännu märkligare är att uppmaningen kommer
från en kvinna.
”Jag kan visa vilken kapacitet jag har inom den professionella kretsen. Annars tror
ingen på ens kapacitet om man söker jobb. En gång då jag sökte jobb som arkitekt
sa arbetsförmedlaren: Din man är ju läkare. Han kan väl försörja dig och du
behöver inte jobba! När jag insisterade för min sak sa hon att jag kunde utbilda
mig till svetsare eller kock”. (Elena, arkitekt)
Sjuksköterskan Sissi är annat exempel:
”Det fanns mycket annonser i vilka sjuksköterskor söktes till fastanställningar. Jag
sökte dem men fick ingenting. Antingen blev jag inte kallad till intervju eller erbjöds
korttidsanställningar (vikarietjänster). Det hände också att samma tjänst inte
var tillsatt efter en tid. Det här dubbla budskapet var ett frågetecken för mig. Jag
har alltid haft tillfälliga arbeten då det inte varit möjligt att få fasttjänst”.
”Mitt motiv var att vårdsystemet inte ville ge mig en anställning. Jag blev inte
observerad av dem. Erbjudanden och annonser som jag läste var inte aktuella för
mig”. (Sissi, iransk sjuksköterska)
Det är uppenbart att olika slags strukturella problem på arbetsmarknaden motiverar
(eller tvingar) invandrade kvinnor att starta eget. En slutsats som kan dras här är att
en invandrarkvinna blir benägen att starta eget:
•
om hennes meriter och färdigheter inte tas på allvar på den ordinarie
arbetsmarknaden,
•
om hon erbjuds sämre arbeten med sämre arbetsvillkor och
anställningsvillkor,
•
om hon inte får ett arbete överhuvudtaget,
•
eller om hon blir diskriminerad på arbetsplatsen mm.
Hon startar till slut eget utan att hon i många fall är särskilt förtjust i
egenföretagande.
En intressant uppföljning vore försöka ta reda på om kvinnorna fortfarande skulle
vara benägna att starta eget om de bemöttes på ett bättre sätt på den ordinarie
arbetsmarknaden.
Personliga motiv
En annan angelägen fråga för mig var huruvida kulturella/personliga faktorer
motiverade de här kvinnorna att starta eget. En del forskare (bl.a. Srinivasan 1995,
Bonacich 1973, Pripp 1998, 2001) ser dessa, snarare än strukturella faktorer som
dominerande faktorer hos en del invandrade grupper. Man säger ironiskt att ”det
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ligger i deras kultur” att starta eget och att de sätter ett stort värde på att vara sin egen,
det innebär prestige att vara egenföretagare, man startar eget för att tjäna bra.
Ungefär hälften av de intervjuade kvinnorna har angett, som sitt allra första motiv,
ett motiv som kan bedömas vara av personlig karaktär. Det innebär att startandet
av eget företag har motiverats av personliga värderingar och attityder, såsom strävan
efter personlig utveckling, sökandet efter karriär, möjlighet att förverkliga en idé eller
plan, självständighet och frihet i arbetet mm. Ett annat skäl har varit försämrad fysisk
hälsa på ett ordinarie men tungt arbete. Fyra chilenska, två turkiska och två iranska
kvinnor har angett ett av dessa personliga motiv bakom starten.
”Mitt motiv för att starta var att jag hade en bra affärsidé som jag ville utveckla.
Möjligheten att genomföra den idén och övertygelsen om förmågan att genomföra
idén var mitt motiv”. (Marcela, chilensk civilekonom)
”Mitt motiv var strävan efter självständighet. Jag har ju alltid varit en självständig
människa”. (Nour, turkisk tandläkare, numera ägare till hälsokostaffär)

Karaktäristiska klassresurser för invandrade kvinnors företagande
Entreprenörskapacitet hos en invandrargrupp är baserad på användning av både
etniska resurser och klassresurser (Light & Karageorgis 1993) men graden av
användning av varje resurs varierar mellan etniska grupper och också över tiden
(Mobasher 1996). Vidare menar Light (1984) att det inte finns något exempel på en
grupp i Nordamerika som använt sig enbart av den ena eller den andra resursen. I
en annan studie visar Light och Bonacich (1988 kap. 7) att koreanska företagare i Los
Angeles förlitade sig på sina klassresurser (såsom utbildning och egna pengar) för
att starta och etablera företag. Detta får också stöd i en annan studie om koreanska
företagare i USA (Yoo 1998 kap. 5), men också i svenska förhållanden. Najib (1994
s. 69) har utvecklat detta antagande för svenska förhållanden och ställt upp två nya
antaganden. Det första antagandet är att ju mer klassresurser en invandrarföretagare
har, desto mindre sannolikt är det att han/hon är beroende av sina etniska resurser. Det
andra antagandet är att parallellt med företagets utveckling och eventuella expansion,
blir etniska resurser i många fall oviktiga, medan klassresurser samtidigt blir allt
viktigare. Anledningen är att, företagets varaktighet på lång sikt sammanhänger
med tillgången på finansiella resurser och information och rådgivning. Klassresurser,
såsom utbildning, skicklighet och färdighet i redovisning och förvaltning samt goda
språkkunskaper, blir allt viktigare för företagets expansion. I och med att företagaren
ökar sitt kunnande och får ökad kompetens i sitt företagande i det nya landet, skapas
också större möjligheter att få banklån. Tvärt om blir det för dem som saknar
klassresurser. De förblir beroende av sina etniska resurser och deras företag förblir
små (aa). En senare studie av Najib (1999a) visade att hälften av invandrarföretagarna
i Sverige hade akademisk utbildning och att merparten hade finansierat sina företag
i första hand med egna medel. Klassresurser har även bedömts vara viktiga både
för infödda svenska kvinnor i deras företagande (Företagarna 1997, Elmlund 1998,
Domingo & Moltó 1999) och för invandrade kvinnor i olika länder (Leonard &
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Tiberwals 1993, Dallalfar 1989, 1994, Chavan & Agrawal 1998, Mobasher 1996).
Även expertintervjuerna i denna avhandling betonar klassresurser som invandrade
kvinnors viktigaste resurser när de vill starta eget.
I de antaganden, framförallt Najibs, som redovisats ovan kan man se en hel del
likheter med de invandrade kvinnornas situation i föreliggande undersökning.
Generellt kom inte dessa kvinnor från typiska företagarfamiljer och hade alltså inte
ärvt några kunskaper om företagande från sina föräldrar. Som visas i nästa avsnitt
hade dessa kvinnor använt och mobiliserat klassresurser i större utsträckning än
etniska resurser.
Utbildningsbakgrund och vidareutbildning
En annan fråga som bedömdes vara viktig var huruvida de intervjuade kvinnorna
fick användning av sin utbildning i sina företag. Det är den viktigaste resursen,
enligt expertintervjuerna, som självständiga invandrade kvinnor använder sig av i
sitt företagande.
Framförallt var det kvinnornas utbildning, deras arbetslivserfarenhet, deras
övriga humankapital och till viss del egna besparingar som banat vägen för deras
företagande. Totalt tolv kvinnor hade akademisk utbildning, merparten från
hemlandet, av vilka tio hade en utbildning motsvarande magisterexamen eller högre.
De hade kompletterat sina gamla utbildningar, vidareutbildat sig inom sin gamla
utbildning, läst en helt ny utbildning (några hade två examina varav en svensk),
eller hade läst några terminer på högskolan utan att ta examen. De resterande fyra
hade minst gymnasieutbildning, dvs. förutom sin gymnasieutbildning hade de läst
enstaka kurser på universitetet eller gått på relevanta yrkesinriktade utbildningar
och kurser eller hade skaffat sig relevant kunskap genom praktikperioder och ideellt
arbete. De flesta kvinnorna i undersökningen har haft direkt användning av sin
utbildning i företaget och utbildningen har på något sätt blivit utgångspunkten för
val av nisch. Detta gäller såväl kvinnor med akademisk utbildning som kvinnor
med yrkesinriktade utbildningar. Exempel på den första typen är arkitekten Elena,
psykologen Mina, civilekonomerna Marcela och Marja, barnmorskan Eugenia, som
alla startade eget inom sitt respektive akademiska utbildningsområde. Exempel på
den andra är frisörskan Medea som gick på frisörutbildning, taxichaufförerna Nasrin
och Sara som gick på taxiförarkurs, samt pedikyristen Margarita som gick på en
intensivutbildning för pedikyrister.
Ibland gick det inte att omsätta den akademiska utbildningen i företagandet och
då gick man på en kort yrkesutbildning eller kurs i något som senare blev ens nisch.
Pedikyristen Margarita som har högskoleexamen från Chile är ett sådant exempel.
Hon gick på en intensivkurs för ”Medicinsk fotvård” för att senare starta eget inom
samma bransch. Ett annat exempel är taxichauffören Sara som har en utbildning
på 180 poäng från Iran men som inte fick ett arbete som passade hennes tidigare
utbildning och arbetslivserfarenhet:
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”I slutet av 1991 startade jag min egen affär och hade den fram till 1999. Under
det sista året gick jag på en åkerikurs dvs. kursen om att starta åkerifirma. Kort
efter att jag hade avslutat kursen och när jag sålde min gamla affär startade jag
min åkerifirma”.
För konstnären Alicia, som hade högskoleexamen från Chile men också
yrkesutbildning från Sverige, gällde också att utgå från sitt eget intresse när det var
omöjligt att hitta ett arbete som matchade hennes erfarenhet, utbildning eller intresse.
Hon använde sin talang och mångåriga erfarenhet i smideskonst som sin nisch:
”Som liten lärde jag mig smideskonst. Det var min farbror som förde detta över till
mig eftersom han inte hade några barn. Jag valde honom och han tog emot mig
som lärjunge för att föra vidare konsten inom familjen. Mina föräldrar var dock
emot. De tyckte att man inte kunde leva på sådant”.
Arkitekten Elena är ett exempel på att korttidskurser kan vara betydelsefulla i
företaget:
”Mellan 1994 och 1995 fick jag en arbetsmarknadsåtgärd och gick på en kurs
som handlade om tillgänglighet och byggmiljön för funktionshindrade. Det blev
på något sätt min nisch. Därefter gick jag på en kurs på trygghetsrådet och fick
ekonomiskt stöd för att gå på en intensivkurs i engelska. Innan jag startade min
arkitektfirma (1997) gick jag på en starta eget -kurs. Kursen var bra och jag lärde
mig mycket: bokföring, affärsidé, risktagande, kundinformation, etc.”.
Ett exempel på direkt användning av ideellt arbete eller praktik kombinerad med
tidigare relevant utbildning i sitt företagande är gardinförsäljaren Hülya. Hon hade
gymnasieutbildning, arbetade som sekreterare i Turkiet och hade även en tvåårig
sömmerskeutbildning därifrån. Detta senare intresse blev hennes nisch och ideellt
arbete blev en bidragande faktor till framgång:
”I början av min vistelse i Sverige arbetade jag 9-10 månader som sömmerska.
Även när jag gick på Komvux hjälpte jag en turkisk väninna som hade en
gardinaffär. Det var ett ideellt arbete och en hobby för mig för att lära mig konsten,
yrkesspråket och sättet att skapa kontakter med kunder”.
De chilenska kvinnorna i undersökningen hade relativt sett längre utbildning än
de övriga grupperna. Det kändes dock angeläget att se om det kunde finnas ett
eventuellt samband mellan längre utbildning och val av framtidsinriktade branscher
eller tvärtom. Genomgången av materialet gav stöd för detta antagande då de som
hade högre utbildning än andra oftare hade sina aktiviteter i mer avancerade och
framtidsinriktade branscher än de med kortare utbildning. De som startade eget
utanför traditionella kvinnobranscher eller typiska invandrarbranscher var oftast
de som hade de högsta akademiska utbildningarna, dvs. minst magisterexamen
eller minst två olika examina och kompletterande specialutbildningar. Detta pekar
möjligen på att ju högre utbildning en invandrarkvinna har desto mer sannolikt är
det att hon startar eget inom mer framtidsinriktade branscher. På detta sätt liknar
hennes val infödda kvinnors mer än invandrarkvinnors val av bransch. Samtidigt
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kan det påstås att hon är relativt integrerad i arbetslivet när det gäller val av bransch,
om integration i detta avseende betyder likhet mellan invandrare och svenskar i deras
val av bransch och nisch. Detta behöver dock studeras mer djupgående och i en mer
omfattande studie.
Resultatet i detta avsnitt stämmer också överens med några experters uttalande
i kapitel åtta. De menar att invandrade kvinnor går på relevanta kurser och
yrkesutbildningar innan de startar eget, och arbetar eller praktiserar under en
period i samma bransch för att lära sig företagandet. Sedan, när företaget blivit
mer stabilt, läser de kompletterande kurser och utbildningar som kommer företaget
tillgodo. Slutsatsen i detta avsnitt är att adekvat akademisk utbildning samt adekvat
yrkesutbildning och deltagande i relevanta korttidskurser liksom ideellt arbete kan
vara en viktig resurs i invandrade kvinnors företagande.
Arbetslivserfarenhet
Liksom utbildning räknas även tidigare arbetslivserfarenhet som en potentiellt
betydelsefull klassresurs i invandrarföretagande. Det kändes därför viktigt att
undersöka hur dessa kvinnor använde sig av tidigare arbetslivserfarenhet som en
resurs i sitt företagande.
Merparten av respondenterna hade arbete i sina respektive hemländer innan
de kom till Sverige och de flesta visade sig ha haft välbetalda statliga arbeten. De
flesta av respondenterna hade också haft längre eller kortare arbetslivserfarenhet
i Sverige innan de startade sitt nuvarande företag. Arbetena i Sverige matchade i
många fall kvinnornas tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning i hemlandet och
i Sverige men också deras nuvarande verksamhet. Dessa arbeten liksom relevanta
utbildningar och kurser bestämde kvinnornas nischer. Några av kvinnorna hade
också fått arbetslivserfarenhet via praktikarbeten och arbetsmarknadsåtgärder. De
chilenska kvinnorna i undersökningen hade generellt längre arbetslivserfarenhet i
både hemlandet och i Sverige än de övriga grupperna. Förklaringen är sannolikt att
de är något äldre och levt relativt längre tid i Sverige än de övriga kvinnorna. De
chilenska kvinnorna hade också, jämfört med de andra kvinnorna, arbeten i Sverige
som bättre matchade deras tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning i hemlandet.
Det är möjligt att chilenska kvinnor behandlas på annat sätt på den hierarkiska
svenska arbetsmarknaden än de iranska och turkiska kvinnorna men det skulle
krävas mer omfattande studie för att påvisa detta.
”I Chile arbetade jag som barnmorska i tre år. Sedan 1977 har jag arbetat oavbrutet
som barnmorska i Sverige”. (Eugenia, barnmorska)
Psykologen Mina har också lång arbetslivserfarenhet från både Iran och Sverige. Kort
efter sin ankomst till Sverige fick hon tack vare sin psykologutbildning ett arbete
som psykologiutbildad socialsekreterare. Därefter har hon oavbrutet arbetat som
psykolog på Landstinget.
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”I Iran hade jag två arbeten samtidigt. På dagtid arbetade jag som arbetsledare
för psykologer på Teherans universitet. På kvällen arbetade jag som legitimerad
psykolog på min egen praktik.
Arbetena motsvarade dock inte alltid kvinnornas tidigare utbildning och
arbetslivserfarenheter före invandringen. Margarita som har högskoleutbildning
från hemlandet är ett exempel:
”I Chile arbetade jag först som revisor i sex månader, därefter som socialsekreterare
i 13 år innan jag kom till Sverige. I Sverige har jag arbetat i hela 13 år som
vårdbiträde och undersköterska”.(Margarita, pedikyrist)
Nasrin som hade kort arbetslivserfarenhet från Iran är ett lyckat exempel på hur
en yrkesinriktad kurs kombinerad med arbete i samma bransch kan bli en nisch
i företagandet i Sverige. Hon som också var ”bra på tajming” skaffade sig ett
taxiförarkort under den tid hon hade en tidsbegränsad anställning på 18 månader som
datalärare. Hon hade redan då förberett sig för en ny anställning som taxichaufför
efter denna korttidsanställning, ett arbete som hon skaffade sig på egen hand:
”Jag arbetade som datalärare på mellanstadiet när jag sökte ett arbete som
taxichaufför på en taxifirma. Jag arbetade där i två år. Direkt efteråt startade
jag min egen taxifirma”.
En fråga som bedömdes vara värd att ställa var huruvida det kunde finnas något
samband mellan å ena sidan längre utbildning, arbetslivserfarenhet och längre
vistelsetid i Sverige och å andra sidan etablering av företag i mer avancerade
framtidsinriktade branscher. Mitt material bekräftade att det fanns tendenser att ju
mer utbildning och arbetslivserfarenhet man hade desto större sannolikhet var det
att man startade eget inom de avancerade branscherna. Lägger man till vistelsetiden
i Sverige blir sannolikheten ännu större. För att statistiskt belägga sambandet behövs
givetvis en mer kvantitativt upplagd studie med fler observationer.
En slutsats som kan dras här är att tidigare arbetslivserfarenhet kan vara en
viktig resurs i invandrade kvinnors företagande. Denna erfarenhet kan komma
ifrån en tidigare anställning från hemlandet eller Sverige, eller från en praktik och
arbetsmarknadsåtgärd.
Humankapital
Det kändes också relevant att studera hur kvinnorna använde sig av sitt humankapital
som en resurs i sitt företagande, med tanke på att humankapital i många
forskningsrapporter (bl.a. Light & Bonacich 1988 s. 178, Waldinger m.fl. 1990, Flap
m.fl. 2000) har betraktats som en viktig klassresurs i invandrarföretagande.
Humankapital, som är en samlad beteckning för en rad klassresurser, omfattar
förutom formella kvalifi kationer (formell utbildning och arbetslivserfarenhet),
även allmänna kunskaper, språkkunskaper och andra kompetenser. I avsnittet om
utbildning såg vi hur kvinnorna, tack vare sin utbildningsbakgrund, framgångsrikt
kunde utnyttja olika kurser, praktik och ideellt arbete, när de senare etablerade
sig i egen nisch. Även erfarenheter från dessa kurser och arbeten kan räknas som
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humankapital och därmed som klassresurser. Waldinger m.fl. (1990) har också
använt uppväxt i industrialiserade urbana miljöer som en indikator på tillgång till
humankapital.
Kvinnornas humankapital varierar från person till person och mellan etniska
grupper. Alla de intervjuade kvinnorna var antingen födda, uppväxta eller hade bott
länge i storstadsregioner. Merparten av kvinnorna var trespråkiga och några var till
och med fyra-, fem- och även sexspråkiga. De bedömer sin språkkunskap antingen
som avancerad eller vardaglig och enkel. De iranska och chilenska kvinnorna var i
detta fall resursstarkare än de turkiska. Kvinnornas språkkunskaper stärkte dem i
deras roll som egenföretagare, då de hade lätt att kommunicera med både klienter
och myndigheter. Arkitekten Elena är ett bra exempel på stort och mångsidigt
humankapital som hon skaffat sig under lång tid i både Chile och Sverige. Född och
uppväxt i en medelklassfamilj i Santiago utbildade hon sig till arkitekt i Chile och till
sjuksköterska i Sverige. Hon har också olika typer av arbetslivserfarenheter och har
gått på andra korttidsutbildningar som redan nämnts i avsnittet om utbildning.
”I Chile arbetade jag i några år som arkitekt. I Sverige arbetade jag först som
sjuksköterska i Gävle. 1979 fick jag en praktik på Planverket i ett år. Sedan
projektarbetade jag i ett år. Därefter fick jag en arbetsmarknadsåtgärd på
Byggnadsstyrelsen i sex månader. Sedan arbetade jag som sjuksköterska igen i
två år. Därefter arbetade jag som vikarie på Handikappinstitutet i ett år och
mellan 1984-85 arbetade jag som konsult för Missionsrådet i Latinamerika.
Efter att jag hade varit mammaledig i ett år började jag arbeta på min makes
läkarpraktik som både sjuksköterska och inredningsarkitekt då praktiken behövde
en inredningskonsult. 1989 fick jag ett arbete på Arkitektskolan på KTH och skrev
en delrapport inom ramen för arbete. Mellan 1990-1992 arbetade jag på ett
arkitektkontor”. (Elena, arkitekt)
En slutsats som kan dras är att ackumulationen av humankapital är en viktig
klassresurs i invandrade kvinnors företagande.
Politiska resurser
Intellektuell förmåga eller intellektuellt kapital är också en resurs. Indikatorer såsom
erfarenhet av politiska och sociala aktiviteter, politisk och social medvetenhet
samt erfarenhet av föreningsarbete är användbara i detta sammanhang. Dessa
definierades tidigare i kapitel två som ”politiska resurser”. En fråga som dök upp
under analysarbetet var om de här kvinnorna överhuvudtaget hade fått användning
av denna typ av resurs i sitt företagande. Någon direkt användning av dessa politiska
resurser i kvinnorna företagande kunde dock inte observeras. Min uppfattning är dock
att kvinnorna tack vare tillgång till resurserna indirekt fick mer mod och självkänsla
vilket hade banat vägen för dem att lättare söka information och få kännedom om
företagandet och företagsmiljön. Dessa resurser har med andra ord underlättat för
kvinnorna att etablera kontakter med andra människor och att förvärva kunskap
och information. Politiska resurser kan således ha positiva men indirekta effekter på
entreprenörskap.
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Samtliga kvinnor i undersökningen hade i och med sin långa vistelse i Sverige goda
kunskaper om det svenska samhällssystemet med dess lagar och regler, både allmänt
och inom sitt eget yrkesområde. Merparten av kvinnorna i undersökningen hade
tillägnat sig intellektuellt kapital genom att delta i sociala och politiska aktiviteter
i hemlandet och i Sverige. Några hade varit aktiva medlemmar i eller stött olika
politiska partier i både hemlandet och i Sverige. Andra hade arbetat ideellt inom olika
föreningar och organisationer i Sverige som t.ex. bostadsföreningar, kvinnojouren,
Amnesty international och invandrarföreningar. Av kvinnornas berättelser framgår
att de chilenska och iranska kvinnorna i större utsträckning än de turkiska kvinnorna
hade varit delaktiga i både sociala och politiska aktiviteter i både hemlandet och i
Sverige. Chilenska kvinnor har också haft en mer aktiv politisk än social profi l jämfört
med de turkiska och iranska kvinnorna. Samtliga sex chilenska kvinnor har deltagit
i politiska aktiviteter antingen i hemlandet, i Sverige (enbart Marcela, som tillhör
den yngre generationen), eller både och (kvinnor i den äldre generationen). Endast
tre iranska kvinnor har varit politiskt aktiva i hemlandet eller i både hemlandet
och Sverige. De flesta av de turkiska kvinnorna hade främst varit delaktiga i sociala
aktiviteter i Sverige. Iranskan Nasrin och chilenskan Margarita är exempel på kvinnor
med politiska resurser och politisk bakgrund.
”I Iran sympatiserade jag och min man med vänstern. I Sverige har jag arbetat och
arbetar fortfarande inom ideella föreningar. Jag arbetar tillsammans med kvinnor
från Sverige och andra länder på kvinnojouren ”Terrafem”. Vi brukar gå till skolor
och föreläsa för eleverna om våldet mot kvinnor”. (Nasrin, taxichaufför)
”När jag kom till Sverige började jag med Vänsterpartiet och Ung vänster. Sedan
blev jag fackrepresentant, blev suppleant på facksektion och fick uppdrag”.
(Margarita, pedikyrist)
Några av de chilenska och iranska kvinnorna hade p.g.a. sina politiska aktiviteter
i hemlandet (oftast samröre med vänsterrörelsen), varit på flykt även i andra
länder innan de kom till Sverige och även där fått tillfälle att tillägna sig kulturella
erfarenheter. Tara är ett exempel.
”Jag och min man som var vänsteraktivister blev identifierade av prästerna, fick
sparken från universitetet och kunde därför inte avsluta våra studier. På grund
av risk för förföljelse lämnade vi Iran 1983 och kom till f.d. Sovjet. I Sovjet läste
jag journalism i tre år (utbildningen var fem år) men fick inte avsluta den heller.
Anledningen var att jag och min familj beviljades asyl i Sverige och vi kom hit
september 1988”. (Tara, apotekare)
Tara fortsatte inte med sina politiska aktiviteter i Sverige. I stället ägnade hon tid åt
sina universitetsstudier och sin familj. Hon prioriterade barnen högst.
Chilenska arkitekten Elena är ett annat exempel på intellektuellt kapital och
intellektuell uppfostran. Hennes uppväxt är präglad av politik, artisteri och konst
och hon är starkt påverkad av pappan som valde bort läraryrket för att fortsätta med
sitt drömyrke skådespelare och regissör. Hon berättar så här om sin tid som elev hos
den revolutionära sångaren och poeten Viktor Jara:
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”Jag kände Viktor Jara väl för han var pappans arbetskamrat på teatern. Dessutom
gick jag på en kurs i folk- och dansmusik vars ledare var Viktor. Kursen var
socialinriktad. Detta innebär att förutom musik och dans läste vi samhällsämnen,
gick runt och uppträdde i slummen och hade speciell klädsel”.
Politiska resurser har i denna undersökning knappast visat sig ha några betydande
direkta effekter på kvinnornas val att bli företagare. Men tack vare dessa resurser kan
man anta att en del av kvinnorna fick mer mod och självkänsla vilka underlättade
för dem att via kontakter med andra människor i olika aktiviteter söka information
och få kännedom om företagandet och företagsmiljön. En del av dessa kvinnor är
kvinnor som en gång i tiden vågat kämpa mot diktaturer, riskerat förföljelse, fängelse
och kanske till och med avrättning och varit på flykt i andra länder innan de kom till
Sverige. Det är med andra ord kvinnor som redan utsatts för stora utmaningar i livet.
En del har också fortsatt med sina politiska aktiviteter i Sverige fast med en annan
inriktning. Tack vare sina politiska aktiviteter har de fått mod och självkänsla och
vågat starta eget. En slutsats som kan dras är kanske dock att tillgång till politiska
resurser, sannolikt inte är lika viktiga som arbetslivserfarenhet och utbildningskvalifi kationer.

Civilstånd och dess roll i företagandet
Några frågor som dök upp under analysarbetet var huruvida civilstånd spelade
roll i invandrade kvinnors företagande och vilka eventuella samband som kunde
finnas mellan civilstånd och framgång i företagandet. Dallalfar (1989 & 1994) visade
hur iranska kvinnor med olika civilstånd startade eget och lyckades olika bra bl.a.
beroende på olika klassbakgrund och ålder. De var alla familjeförsörjare i egenskap av
separerade, frånskilda, änkor, gifta eller ogifta. Gifta kvinnor skapade också arbeten
åt sina deltidsarbetande eller arbetslösa makar. En del av de äldre kvinnorna, med
relativt kort utbildning, startade dock i den arbetsintensiva informella ekonomin
därför att deras makar var arbetslösa och paren saknade sparmedel i banken som
de kunde leva på. Förvånande nog hade många av dem enbart varit hemmafruar i
hemlandet och hade inga tidigare arbetslivserfarenheter utanför hemmet.
Hälften av kvinnorna i föreliggande studie var gifta och hälften frånskilda. En fråga
var om äktenskapet utgjorde något hinder för framgången och om skilsmässan eller
singellivet eventuellt frigjorde resurser för företaget, vilket ledde till snabbare och
bättre utveckling. Denna fråga behöver förstås studeras i en mer omfattande studie
då det är svårt att dra säkra slutsatser på grundval av 16 intervjuer. Jag frågade mig:
är gifta kvinnor mer framgångsrika än skilda, eller tvärtom? Har skilda kvinnor haft
friare händer och större utrymme i sitt företagande än gifta kvinnor eller tvärtom?
Har gifta kvinnor haft större tillgång till olika nätverksresurser och framför allt
finansiella resurser än skilda kvinnor, eller tvärtom?
Flera tänkbara indikatorer eller variabler kan användas för att mäta framgång i
företagandet. En kan vara omsättningen, en annan kan vara inkomsten. Inga frågor
ställdes till respondenterna beträffande dessa två faktorer eftersom de bedömdes

150

vara för personliga. En tredje variabel kan vara antal kunder och klienter, dvs. fast
stamkundskrets. Den sistnämnda indikatorn kan också avgöra företagets stabilitet,
dvs. om företagaren har övergått från den turbulenta situationen i startfasen och
kommit till en nivå som innebär säkrare inkomster och tryggare ekonomisk situation
för företaget. En fjärde variabel kan vara valet av bransch, och ytterligare en variabel
kan vara storleken av företaget, t.ex. antal anställda, som i stället för inkomst och
omsättning kan ge en ungefärlig bild av företagets framgång.
Skilsmässan frigör potentiell arbetskraft
Genomgången av materialet och jämförelsen mellan gifta och skilda kvinnor visade
inte på något starkt samband mellan civilstånd och framgång. Det framgick inte
heller direkt av respondenternas utsagor att vare sig skilsmässan eller äktenskapet
var en framgångsfaktor. I ett äktenskap ställer paren krav på varandra vilket i
många fall begränsar ens frihet i vissa avseenden. En gift företagarkvinna, som
också har rollen som maka och småbarnsmamma, ansvarar också för en stor del
av hushållsarbetet och barntillsynen. Dock kan hon i sitt förhållande räkna med
makens hjälp. En frånskild kvinna har inte något ansvar mot maken men däremot
mot sina barn om hon har små eller minderåriga barn. Det är självklart att bördan
blir mindre då hon inte har rollen som maka, men det är inte säkert att hennes ansvar
för barntillsyn minskar. Dessutom förlorar hon eventuellt möjligheten till makens
hjälp när det gäller barntillsynen. Då måste hon skaffa sig hjälp någon annanstans
ifrån. Situationen förändras avsevärt då både de gifta och skilda kvinnorna har
vuxna barn hemma eller barn som flyttat hemifrån. Ett av flera exempel där man
kan se ett visst samband mellan skilsmässan och friare händer och större utrymme
i företagandet är taxichauffören Sara, som fortfarande är singel. I sin nuvarande
taxifirma arbetar hon 69 timmar i veckan. Hon berättar om tiden med f.d. maken
och arbetet i familjeaffären som i första hand var makens affär:
”Under den tid vi var en familj i Sverige hade jag hela ansvaret för barnen och
hemarbetet. Under 1990-1991 var jag dessutom tvungen att utöver detta sköta
mina egna studier och affären. När jag kom från högskolan gick jag direkt till
affären och tog över min mans arbete”.
Hon hade minderåriga barn när hon skilde sig från sin make och hon höll på att starta
sitt första företag just då. Det var ett stort arbete att både ta hand om två barn och
samtidigt driva ett företag helt ensam. Systern och svågern flyttade därför till dem,
fick en lägenhet bredvid och underlättade företagandet för henne:
”I mitt tidigare företag som jag skötte alldeles ensam mellan 1991-1999 arbetade
jag mellan 14-15 timmar på vardagar och cirka 10 timmar på lördag och söndag
vardera. Jag hade ingen semester och helg under den tiden. Nu arbetar fyra
personer i samma affär”.
Det finns alltså frånskilda kvinnor som har fått delvis friare händer efter skilsmässan.
Det är möjligt att skilsmässa kan påverka hur det går för dessa kvinnoföretagare.
Genomgången av gifta kvinnors situation som jag redovisar längre fram tyder
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samtidigt på att äktenskapet inte utgör något hinder i deras framgångsrika
företagande då en del av dem till och med arbetar övertid i företaget. Ett exempel
är pedikyristen Margarita som arbetar 55 timmar i veckan, dock i sin lägenhet där
hon har sitt arbetsrum. Hon är gift och har tre vuxna barn. Ett annat exempel är
Hülya som arbetar 43 timmar i veckan. Hon har inte lika stor frihet som Margarita
att arbeta övertid eftersom hon har minderåriga barn. Dock får hon hjälp av maken
i hemmet när hon arbetar i företaget.
Civilstånd och nätverksresurser
Det gick inte heller att finna något samband mellan kvinnornas civilstånd och deras
tillgång till olika nätverksresurser. Det har snarare med deras personliga egenskaper
och nödvändiga klassresurser att göra än deras civilstånd. Det bör betonas att dessa
kvinnor har sökt hjälp av olika slag i egenskap av individer och inte i egenskap av
skild respektive gift kvinna. De har helt enkelt använt sig av sin personliga förmåga
och intelligens i sammanhanget, mer än något annat. Sara, som nämndes ovan är
ett sådant exempel. Hon säger att hon ivrigt och på egen hand sökte information och
alltid kände till lagar och regler. Av kvinnornas utsagor framgår det inte heller direkt
eller indirekt, att de har blivit positivt särbehandlade av myndigheter tack vare sitt
civilstånd. Däremot tyckte en del av dem att invandrade kvinnor får mer sympati i
samhället än invandrade män, men att sympatin varierar från grupp till grupp.
Civilstånd och framgång
Jag försök att, med hjälp av de olika indikatorer på framgång i företagandet som
nämndes på föregående sida, studera om det fanns variationer i framgång med
avseende på civilstånd. Tanken var att undersöka om skilda kvinnor, tack vare sina
relativt friare händer, hade större möjligheter att nå framgång än gifta kvinnor. Det
gick inte att finna något direkt samband mellan civilstånd och framgång mätt med
de fem variabler som nämndes ovan. Genomgången visade t.ex. att både gifta och
skilda kvinnor fanns representerade bland de företag som hade tre eller fler anställda.
Den mest framgångsrika kvinnan i denna undersökning är sjuksköterskan Sissi som
har 200 anställda i sitt bemanningsföretag och som nu lever i ett samboförhållande.
I sin berättelse har hon aldrig nämnt något som kan tolkas som om att civilståndet
var en framgångsfaktor eller hade en positiv inverkan på hennes företagande. Det
är snarare hennes utbildning, arbetslivserfarenhet och humankapital, kombinerat
med hennes ”envishet och självförtroende”, som varit hennes framgångsfaktorer i
företagandet, enligt min bedömning. Ett annat exempel är barnmorskan Eugenia,
som tillsammans med sju andra barnmorskor driver mödravård i Sollentuna. Hon
har i drygt 23 år och utan uppehåll arbetat som barnmorska i Sverige. Inte heller för
henne spelade civilståndet någon roll i företagandet utan snarare hennes utbildning
och arbetslivserfarenhet. Hon tvingades, på grund av privatisering av vården, att bli
företagare. Att hon framgångsrikt fortsätter med sitt företagande som barnmorska
beror på hennes och kompanjonernas skicklighet och att deras arbete behövs av
landstinget.
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En av de frånskilda kvinnorna i undersökningen som framgångsrikt driver
företag med tre eller fler anställda är Sara som har tre taxibilar och tre anställda i sin
åkerifirma. Man ser inget direkt samband mellan hennes nuvarande situation som
frånskild kvinna och hennes framgång som företagare. Hon var lika framgångsrik
som gift kvinna eftersom hon var egenföretagare redan innan hon skilde sig. Som
nämndes ovan gav skilsmässan henne, trots svårigheter i början, utrymme att
självständigt starta eget. Om hon stannat i äktenskapet hade hon antingen blivit
delägare med maken i familjens livsmedelsaffär eller kunde kanske ha startat en egen
affär. Företagandet har mer med hennes personlighet att göra än hennes situation
som frånskild kvinna. Kort efter skilsmässan startade hon eget och arbetade där i
åtta år. Intervju med henne visar att hon, i likhet med några andra, har haft ”mod och
envishet” att driva ett företag under svåra arbetsförhållanden. Vem annars kan stå ut
med ett delvis tungt arbete, 90 timmar i veckan och i åtta år? Detta är ytterst viktigt
att notera då Sara drev företaget alldeles ensam. Hon har ett starkt självförtroende
men ser sin egen fysik som ett minus i sitt nuvarande yrke som taxichaufför:
”Jag är kortväxt och liten och detta är för min del en minuspoäng ibland. Det
händer ibland att jag har en kraftig äldre man eller kvinna som vill att jag hjälper
till och lyfter dem in i taxin. När jag säger att jag inte orkar göra mycket och de
själva måste röra sig mer säger de ironiskt: Har du inte hunnit växa?” (Sara,
taxichaufför)
En slutsats av detta avsnitt är att skilsmässa kan frigöra mer arbetstid för invandrade
kvinnor som startar eget men att äktenskapet inte nödvändigtvis utgör något hinder
mot vare sig företagandet eller framgång i det.

Generationstillhörighet och framgång
En annan intressant fråga är huruvida ålder eller generationstillhörighet spelar roll
i företagandet, mot bakgrund av Dallalfars (1989) studie om iranska kvinnor i Los
Angeles, som visade på generationsskillnader i val av bransch och graden av framgång
och också att den yngre generationen var mer framgångsrik och mer inriktad mot
framtidsbranscher än den äldre generationen. Min ambition var att se om det fanns
några skillnader mellan olika framgångsrika kvinnor med avseende på ålder eller
generationstillhörighet. Till skillnad från Dallalfar kunde en tendens till något större
framgång observeras hos den äldre generationen med avseende på val av bransch,
storlek på företag och kundkretsen. Det bör dock påpekas att samtliga kvinnor är
framgångsrika i den meningen då de etablerat själva sina företag och nästan alla tar
rimliga löner ur verksamheten.
Kvinnorna har för enkelhets skull grovt delats upp i tre ålders - och
generationsgrupper: den yngre generationen mellan 30-40 år (4), mellangenerationen
40-50 år (8) och slutligen den äldre generationen 50-60 år (4). Den genomsnittliga
åldern för samtliga kvinnor i min undersökning är cirka 45 år. Den yngsta kvinnan
i den yngre generationen var 33 vid tiden för intervjun medan den äldsta i den äldre
generationen var 58. Genomgången visar att tre kvinnor i den yngre generationen haft
företag/fortfarande har företag med två eller fler anställda, nämligen taxichauffören
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Nasrin, frisörskan Medea och civilekonomen Marcela. Marcela som tillsammans med
maken hade ett konsultföretag (rekrytering och uthyrning) vid ett tidigare tillfälle
hade uppemot 200 anställda under året. I sitt nuvarande konsultföretag, som är
betydligt mindre än det tidigare företaget, arbetar hon och maken fortfarande som
kompanjoner. Medea och Nasrin har inte lika avancerad verksamhet som Marcela
men deras företag ger garanterade arbeten och löner till både dem och andra. Slutligen
ger Hülyas tyg- och sybehör familjen säkra månadsinkomster.
Förvånande nog driver speciellt tre kvinnor i den äldre generationen relativt mer
avancerade och framtidsinriktade verksamheter än den yngre generationen och det
beror på deras utbildning inte deras ålder. Deras verksamheter är huvudsakligen
baserade på en långtidsutbildning hemifrån, som de till viss del kompletterat i
Sverige. Dessa är psykologen Mina, arkitekten Elena, och barnmorskan Eugenia,
vilkas verksamheter är mer kunskapsintensiva. Den sista personen i den äldsta
gruppen (pedikyristen Margarita) har till skillnad från de andra en verksamhet som
kan bedömas som traditionell och typiskt kvinnlig. Eugenia har sju kompanjoner
och två heltidsanställda men de övriga är ensamföretagare. Kvinnor i den mellersta
åldersgruppen uppvisar ungefär samma mönster som den äldre generationen. De
representerar både ensamföretag men också något större företag (med tre eller fler
anställda), men där finns också Sissis bemanningsföretag med 200 anställda. De
representerar också såväl mer avancerade kunskapsintensiva branscher (såsom vård
och tandläkarpraktik) som mindre kunskapskrävande men arbetsintensiva såsom
taxirörelse. Detta resultat skiljer sig väsentligt från Dallalfars ovan nämnda studie
som visade att den yngre generationen oftare startade företag inom modernare
branscher, mycket tack vare sina färska utbildningar. Resultatet i föreliggande
studie visar tvärtom att den äldre generationen har bättre kvalifi kationer i fråga
om kunskaper som har förvärvats i både hemlandet och Sverige än den yngre. Min
kvantitativt mindre omfattande studie pekar således i annan riktning än Dallalfars.
En fråga är naturligtvis om en större undersökning och större generationsskillnader
hade gett ett annat resultat.
En slutsats av detta avsnitt är att den äldre generationen av invandrade kvinnor, som
startar eget, kan vara mer framgångsrik än den yngre generationen om de uppdaterar
sina gamla akademiska utbildningar, kompletterar med andra relevanta utbildningar
samt utnyttjar sina längre och värdefulla tidigare arbetslivserfarenheter, som
normalt saknas hos den yngre generationen. På detta vis kan den äldre generationen
kompensera brister i fysisk styrka och energi som normalt är större eller mycket
större hos den yngre generationen. Ansvaret för barn tar mycket tid för yngre oavsett
familjesituation. Så frågan om resursen ”energi” har kanske inte självklart svar i ett
generationsperspektiv.

Familjeuppfostran och uppväxtmiljö
Ett av avhandlingens antaganden var att huruvida familjeuppfostran och uppväxtmiljö
i hemlandet påverkar invandrade kvinnors företagande. Light & Rosenstein (1995,
s 23) hävdar i sin modell att tillhörighet till medelklassen skänker tillgång till
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dess materiella och kulturella klassresurser. Detta innebär grovt sett att föräldrar
överför materiella och kulturella resurser och humankapital till sina barn, liksom en
yrkesmässig kultur, som formar värderingar, attityder, kunskaper och färdigheter
som behövs i det sociala umgänget (aa). Med utgångspunkt i den modellen kan
därför en bra uppväxtmiljö innebära en viktig klassresurs vilket också kan leda
till framgång senare i vuxenlivet. Med andra ord, en bra uppväxtmiljö och en god
uppfostran av moderna och utbildade föräldrar som har jämställdhetsvärderingar
är en klassresurs för invandrade kvinnoföretagare. En sådan bakgrund kan ge
kvinnorna självförtroende, styrka och självständighet – resurser och egenskaper
som underlättar för kvinnorna vid deras kontakter med personer och myndigheter.
Detta resonemang får även stort stöd av expertintervjuerna i denna avhandling som
menar att uppväxtmiljön och könsstrukturer/könsroller i familjen är faktorer som
avgör graden av självständigheten i företagandet för kvinnorna.
Kvinnorna i denna undersökning kom i stor utsträckning från familjer med
medelklassbakgrund och hade därmed även i de flesta fall de attityder och värderingar
som gäller för denna klass, liksom tillgång till socialkapital och humankapital. En
av de kulturresurser som var gemensam för kvinnorna, och som hänger ihop med
Waldingers definitionen av humankapital (Waldinger m.fl. 1990), var att de var
uppväxta i storstadsmiljöer i familjer som hade relativt moderna värderingar för
sin tid. Detta stämmer också överens med uttalanden i expertintervjuerna, där det
hävdades att kvinnornas uppväxtmiljö, med olika könsstrukturer har en avgörande
roll för kvinnornas självständighet och deras företagande. Allt detta stödjer även de
antaganden som presenterades i kapitel 5 i avhandlingen om att olika könsstrukturer
i samhället och i familjen samt olika uppväxtmiljöer i hemlandet har olika inverkan
på hur invandrade kvinnor lyckas i det svenska samhället och når integration i
arbetslivet. Till dessa faktorer borde också läggas varierande grad av utbildning,
social och politisk medvetenhet liksom olika arbetslivserfarenhet och viss ekonomisk
självständighet i hemlandet. En del kvinnor hade förhållandevis modernare föräldrar
och en modernare uppfostran jämfört med andra vars uppfostran var präglad av viss
kontroll, disciplin samt inslag av traditionella roller för barnen.
Modern uppfostran, jämställd pappa
Samtliga kvinnor i denna undersökning hade vuxit upp i storstadsmiljöer med
utbildade föräldrar (oftast välutbildade pappor). Ofta hade de även föräldrar som
var moderna och hade jämställdhetsvärderingar i samhällen som i övrigt präglas
av patriarkala värderingar. Detta kan ha banat väg för dessa kvinnors vuxna liv som
självständiga och oberoende kvinnor och egenföretagare. I varje kvinnas berättelse
kan man spåra hur den uppfostran de har fått från papporna hade väglett kvinnorna
i deras liv, från barndomen till vuxenlivet och egenföretagande. Detta har skett trots
de traditionella mansdominerade normerna i deras hemländer, där man mer eller
mindre ser på kvinnor som individer som är eller bör vara beroende av manliga
familjemedlemmar, såsom far, bror, make, son. Särskilt pappornas modernitet och
jämställdhetsvärderingar bör betonas. Det får inte glömmas att det på den tiden
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var pappan som, i egenskap av familjens försörjare och överhuvud, bestämde över
familjemedlemmarnas öde och fattade de allra viktigaste besluten som rörde barnen.
Dessutom hade de här papporna möjligheter att skaffa sig högre utbildning och i
vissa fall åka utomlands för vidarestudier, något som var omöjligt för mammorna
på grund av den traditionella kvinnosynen. Flickors högre studier prioriterades helt
enkelt inte på den tiden. Det är därför ingen slump att papporna hade betydligt
bättre utbildning än mammorna och därför lättare än mammorna kunde ta till sig
moderna attityder och värderingar. Det är därför de var några steg före mammorna,
som hade lägre utbildning men som för det mesta också var hemmafruar. Pappornas
attityder var moderna och avvikande jämfört med den rådande mansdominerade synen
och normen för familjelivet.
Resultatet stämmer väl överens med åtminstone ett par tidigare svenska studier.
En studie visade att karriärorienterade kvinnor tenderade att ha välutbildade
pappor (Muhonen 1999). En annan studie visade att pappor som uppmuntrade
sina döttrar till att bli starka, självständiga och oberoende spelade en stor roll för
kvinnornas framgång senare i livet, också som egenföretagare (Näsman 2000). Trots
att kvinnorna i föreliggande undersökning har haft en bra uppfostran präglad av
uppmärksamhet och tillsyn från föräldrarna, finns det dock skillnad mellan dem
i några avseenden. Vissa har t.ex. fått en friare uppfostran (framför allt chilenska
kvinnor) och varit mer präglade av jämställdhetsvärderingar i familjen än andra. En
bidragande faktor bakom de chilenska kvinnornas friare uppfostran kan vara deras
mammor som var goda förebilder för döttrarna och var betydligt bättre utbildade
än de iranska och turkiska kvinnornas. Dessutom var de till skillnad från de iranska
och turkiska kvinnornas mammor inte hemmafruar utan arbetade utanför hemmet.
Resultatet stämmer också överens med Muhonens studie (1999) som finner en positiv
relation mellan moderns utbildningsnivå och hennes förvärvsarbete utanför hemmet
och dotterns karriärinriktning. (se även Friberg & Rosenqvist 2002). Margarita
berättar så här om sin uppfostran.
”Mina föräldrar och speciellt pappan var väldigt demokratiska. De var, kan man
säga, feminister för sin tid. Pappan var mycket öppen och vi fick en demokratisk
uppfostran. Han gav oss alla barn mycket frihet men ställde samtidigt krav på
oss. Han sa att vi var ansvariga mot den frihet vi fick. Vi fick gå på diskotek men
samtidigt måste vi vara försiktiga att inte göra något fel. Vi flickor och pojkar var
jämställda”. (Margarita, chilensk pedikyrist)
Apotekaren Tara berättar att det framför allt var pappan som gav henne och syskonen
en bra uppfostran. Pappan, som var lärare, föddes i och bodde, fram till sin tonårstid,
i Sovjet och var starkt inspirerad av kvinnornas frihet i Sovjet. Detta och att pappan
politiskt stod till vänster kan tolkas som skäl för denna uppfostran:
”Framför allt uppfostrade pappan oss barn jämlika, självständiga och jämställda.
Han tog speciellt hänsyn till oss flickor och skämde bort oss ibland. Han var
demokrat och flexibel och lärde oss alla barn att vara ärliga och moraliska. Han
sa till mig och min syster: om ni vill träffa era pojkvänner är de välkomna här
i vårt hem.”
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Tara hade inte bara jämställda föräldrar utan också jämställda svärföräldrar
svärföräldrar. Liksom
hennes föräldrar kom de från Sovjet. I hennes berättelse kan man se hur hennes
svärföräldrar och framförallt svärmodern varit förebilder för maken.
”Mina svärföräldrar var religiösa men också mycket moderna och jämställda
för sin tid. Min svärfar t.ex. lagade mat och hjälpte till med allt i hemmet. Min
svärmor lärde sin man och uppfostrade sina söner att ta stort ansvar i hemmet.
Min man var på så sätt påverkad och inspirerad av sin mamma men var också
för jämställdheten på grund av sina politiska vänstervärderingar. Det var en
självklarhet för honom att hjälpa mig i hemmet. Jag och min man arbetade och
försörjde oss gemensamt men han tog större ekonomiskt ansvar för han hade
högre lön än jag”.
Barnmorskan Eugenia fick en uppfostran präglad av jämlikhet och jämställdhet
mellan barn av båda könen:
”Både vi flickor och brorsan fick samma möjligheter. Brorsan fick gå i köket och
laga mat. Det fanns ingenting som var kvinnligt eller manligt”.
Hon upplever dock inte som Tara att hon hade jämställda svärföräldrar. Hennes
make fick en sträng uppfostran av sin mamma vilket innebar att han inte fick arbeta
i hemmet och gjorde inte heller det när han gifte sig med Eugenia. I stället skaffade
han hemhjälp till henne. I Sverige har han dock ändrat sig och paret hjälps åt i
hemarbetet.
Vissa andra kvinnor i undersökningen som också haft utbildade eller välutbildade
föräldrar upplever att de har blivit lika väluppfostrade, dvs. fått mycket
uppmärksamhet, och tillsyn av föräldrarna. Detta har de dock fått med viss kontroll
och disciplin eller med visst inslag av traditionella värderingar såsom könsroller för
barnen, större uppmärksamhet till pojkar eller till yngre respektive äldre barn.
Respondenternas mammor hade i dessa fall oftare varit hemmafruar. Här är några
exempel:
”Föräldrarna gav oss barn samma möjligheter och satte krav på oss att skaffa oss en
akademisk utbildning. Brorsan värderades dock högst, dels för att han var pojke,
dels för att han var det äldsta barnet”. (Gülay, turkisk tandläkare)
”Vi fick en lagom bra uppfostran. Jag hade oftast pojkar som lekkamrater. Mina
föräldrar var inte särskilt traditionsbundna men pappan gav mer uppmärksamhet
till bröderna. Dels var de de yngsta av alla barn, dels var de efterlängtade efter
fem flickor i rad”. (Nasrin, iransk taxichaufför)
Revisorn Marja, vars båda föräldrar var välutbildade och förvärvsarbetade utanför
hemmet i Chile, är ett annat exempel:
”Vi alla barn fick mycket uppmärksamhet och tillsyn oavsett ålder och kön. Mina
föräldrar var dock emot att byta könsroller i hemmet”.
En slutsats som man kan dra här är att uppväxten i moderna storstadsmiljöer
samt en uppfostran av moderna föräldrar (framför allt moderna pappor) har haft
en positiv inverkan på dessa invandrade kvinnors framgång senare i vuxenlivet och
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sannolikt också varit betydelsefull för deras initiativ som egenföretagare. Det visar
också att kvinnor som kommer från samhällen med en huvudsakligen traditionell
mansdominerad kvinnosyn ändå lyckas bra i ett modernare samhälle som Sverige om
de är uppväxta i familjer med modern kvinnosyn och jämställd situation för barn
av båda könen. Framför allt är det viktigt att kvinnornas pappor har varit moderna
eftersom det är de som i egenskap av familjens överhuvud och försörjare har stor
inflytande över hur deras döttrar utvecklas senare i livet.

Etniska resurser i invandrade kvinnors företagande
En viktig fråga är huruvida de etniska resurserna var avgörande för de invandrade
kvinnornas företagande. För både det typiska invandrarföretaget, som i första hand
har den egna etniska eller nationella gruppen som målgrupp, men också för de övriga
invandrarföretag är etniska resurser som nås via etniska nätverk en potentiellt viktig
faktor för företagets etablering och överlevnad (Mobasher 1996, Najib 1994, Light &
Bonacich 1988). Etniska resurser såsom etniskt baserad finansiell hjälp, billig eller
gratis arbetskraft, obyråkratisk information och rådgivning, kundkretsen, etniska
medier som gör reklam för företaget är viktiga resurser i invandrarföretagande. Najib
(1994) hävdar att etniska resurser generellt är viktiga för alla invandrarföretagare i
startfasen men med tiden minskar i betydelse för de invandrare som har klassresurser
i bagaget. Enligt expertintervjuerna i denna avhandling är kärnfamiljen och dess
arbetskraftsinsats den viktigaste etniska resursen för invandrade kvinnoföretagare.
Även hjälp från närstående män bedömdes av experterna vara viktiga
framgångsfaktorer för de resursstarka kvinnorna. Det kändes därför angeläget att
studera i vilken utsträckning kvinnorna i denna undersökning hade fått ekonomisk
hjälp av sina etniska nätverk, vilken roll den etniska kundkretsen liksom etniska
medier spelade i deras företagande, hur viktig arbetsinsatsen från familjen, maken,
anhöriga, vänner och övriga landsmän var och slutligen vilken information de fick
av sina inometniska kontakter.
Av intervjuerna med de 16 kvinnoföretagarna framgick att kvinnorna generellt använt
sig av etniska resurser i företaget i mindre grad än klassresurser. Några indikatorer
nedan visar hur det skett. Den mest betydelsefulla etniska hjälpen som presenteras är
finansieringen medan andra typer av hjälp har varit av mindre betydelse.
Etniskt baserad finansiell hjälp
När det gäller finansieringen av företagen har etniskt baserad finansiell hjälp varit av
betydelse för sex kvinnor i föreliggande undersökning (se tabell 8.11 i kapitel åtta och
tabell 11 i Appendix A). Detta gäller dock deras första företag då några hade drivit
företag vid mer än ett tillfälle. Fyra kvinnor, tre iranska och en chilenska, finansierade
hela startsumman med lån från släkt och den egna familjen. Ett sannolikt skäl till
detta är att kvinnorna själva inte hade hunnit samla egna ekonomiska resurser, till
stor del beroende på kortare arbetslivserfarenhet i Sverige eller avsaknad av ett
tidigare arbete här. Sissi är en av dem.
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”Jag började min verksamhet med 300 000 kronor som jag lånade av släkten.”
(Sissi, sjuksköterska).
Tandläkaren Gülay delfinansierade startkapitalet med lån från vänner som
kompletterades med egna medel och starta eget - bidrag. Pedikyristen Margarita
delfinansierade startsumman med lån av maken och dottern som kompletterades
med starta eget - bidrag.
Av de övriga tio kvinnorna gav två inga svar. Av de åtta resterande kvinnorna
finansierade två, en iranska och en chilenska, hela startsumman med egna medel som
de intjänat i Sverige genom sina arbeten. Det är Medea och Alicia som i många år
arbetade i Sverige som tolk och anställd frisörska respektive vårdbiträde, barnskötare,
brevbärare, och städare. Alicia var emot att låna av någon överhuvudtaget.
”Jag ville absolut inte låna pengar vare sig i banken eller av släkten”. (Alicia,
gallerist).
En chilenska finansierade hela startsumman via bidrag från en stiftelse.
”Genom en stiftelse som gav mig bidrag mot förpliktelser startade jag mitt första
företag. Jag behövde inte betala tillbaka men fick prestationskrav från stiftelsen”.
(Marcela, civilekonom och konsult).
De övriga fem startade eget med egna medel kombinerat med lån och starta eget
- bidrag från olika svenska kreditinstitutioner. Lägger man till Gülay, Margarita och
Marcela som nämndes ovan ser man att för totalt åtta kvinnor i undersökningen har
olika lån och bidrag från svenska kreditinstitutioner haft betydelse eller stor betydelse.
Hülya finansierade sitt företag på följande sätt:
”Jag och min man sålde vår lägenhet i Turkiet, fick ett banklån på 50 000 kronor
och starta eget - bidrag (KAS, motsvarande 3 700 kronor/månad) i ett år”. (Hülya,
gardinförsäljare)
De kvinnor som hade haft företag vid två eller fler tillfällen hade i stort sett
finansierat sina företag med egna medel, men vid behov fick de också kredit av banker,
leverantörer och försäljare. Nour är ett exempel.
”Jag finansierade min nuvarande hälsokostaffär med egna besparingar, sålde också
min del av min tandläkarpraktik samt fick banklån och lite kvinnolån”. (Nour,
f.d. tandläkare, numera naturläkare)
En del kvinnor behövde inte alls låna några större summor vare sig av svenska
kreditinstitutioner eller av det egna etniska nätverket. Elena är en av dem:
”Jag fick 10 000 kronor av Trygghetsrådet och brukade en del av mina besparingar.
För pengarna köpte jag en dator och en fax, allt jag behövde. Senare köpte jag
även ett skrivbord”. (Elena, Arkitekt)
Det framgår klart att för merparten av kvinnorna i undersökningen har egna medel
plus lån och bidrag från olika kreditinstitutioner betytt mer för finansieringen av det
första företaget än lån från släkten, familjen och övriga landsmän. En slutsats som
kan dras här är att invandrade kvinnor som startar eget föredrar att i första hand
använda egna medel och söka lån och bidrag från kreditinstitutioner, och i andra
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hand låna av släkt, familjen och vännerna. En annan slutsats är att sannolikheten
för att kvinnorna vid starten av ett nytt företag brukar egna medel och kombinerar
med kredit och lån från institutioner och leverantörer är stor. Också i fortsättningen
är sannolikheten stor för att de beviljas kredit och lån från olika institutionella
kreditgivare. Skälet är att de har hunnit samla lagom stora ekonomiska resurser,
dels har lärt sig hur de effektivt ska söka kredit och lån, och att olika kreditgivare
har förtroende för dem tack vare deras tidigare erfarenhet som företagare och deras
numera etablerade verksamheter. Detta stämmer därför till stor del överens med
Najibs slutsats (1994) att resursstarka invandrarföretagares beroende av etniska
resurser minskar successivt då de lär sig entreprenöriell kapacitet.
Etnisk kundkrets/etniska medier
Har kvinnorna på något sätt varit beroende av etnisk kundkrets och etniska medier i
sitt företagande? En förutsättning och överlevnadsfaktor för många invandrarföretag
är, enligt litteraturen, att ha en kundkrets och klienter från den egna etniska eller
nationella gruppen, liksom att tillhandahålla etniska varor och tjänster (Mobasher
1996, Dallalfar 1989). Ytterligare en viktig förutsättning för många invandrarföretag
som verkar på en lokal marknad är att etablera sig geografiskt nära sin målgrupp
som huvudsakligen är landsmän och övriga invandrade grupper (Najib 1999abc).
Invandrarföretagaren själv behöver dock inte vara bosatt i samma område utan
kommer i många fall från ett annat bostadsområde (Andersson 2001).
Förutom en, tandläkaren Gülay, var inga av de 16 företagen i undersökningen
beroende av den första förutsättningen, nämligen en etnisk kundkrets. Gülays
främsta målgrupp var landsmän från Turkiet och förklaringen är möjligen
svårigheten att konkurrera med infödda svenska tandläkare när det gäller att få en
fast stamkundkrets bland svenskar. Dock ska detta inte tolkas som att Gülay erbjuder
sina turkisktalande kunder någon specifi k etnisk tjänst eller att kunderna bodde i det
område där hon hade sin praktik. Hon var inte beroende av en lokal marknad dvs.
kunder från samma stadsdel eller bostadsområde. Med andra ord var nästan samtliga
undersökta företag i första hand inriktade på majoritetsbefolkningen som sin största
målgrupp enligt företagarnas egna utsagor. De var dessutom, med ett undantag,
lokaliserade i icke- invandrartäta områden. Den enda kvinnan som startade företag
i en invandrartät stadsdel i norra Stockholm var inte heller enbart inriktad på den
egna etniska gruppen. Hon valde den platsen därför att den kostnadsfria lokalen
passade hennes verksamhet, som rörde sig om tjänster och inte försäljning av varor.
Dessutom hade hon kunder från olika nationaliteter, svenskar såväl som olika
invandrade grupper. För övrigt hade ingen av kvinnorna verksamheter som specifi kt
rörde sig om etniska varor och tjänster.
När det gäller den andra förutsättningen, geografisk närhet till kunder, finns det
dock exempel på företag som är beroende av en geografiskt närbelägen målgrupp
och kundkrets men inte nödvändigtvis bestående av den egna etniska och nationella
gruppen. När det gäller geografisk närhet mellan eget bostadsområde och företagets
lokalisering ställde jag ingen fråga som avsåg kvinnornas bostadsområde. Av deras
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utsagor framgick dock att merparten av de kvinnor som hade en fast företagslokal
hade sina företag i ett annat bostadsområde än där de bodde. Naturläkaren Nour och
pedikyristen Margarita hade dock sina företag i sitt eget bostadsområde och verkade
inom en lokal marknad. En förklaring är ”troligen” olika slags preferenser beträffande
tillgänglighet samt fysisk och tidsmässig närhet till arbetet, en annan är möjligheten
att kombinera arbetet i hemmet och i företaget, och en tredje tillgång till en billig
lokal. Deras bostäder och företag ligger i samma bostadsområde och de är i stort sett
beroende av sina lokala stamkunder i Hässelby respektive Tyresö.
När det gäller etniska medier hade endast två av kvinnorna fått aktiv hjälp från
etniska medier i sitt företagande. Detta beror antagligen på att de övrigas verksamheter
inte enbart var inriktade på den egna etniska eller nationella gruppen eller inte hade
den som huvudmålgrupp. Tandläkaren Gülay sa att hon hade fått en stor del av
sina turkisktalande kunder via annonser i två lokala turkiskspråkiga tidskrifter.
Sjuksköterskan Sissi fick, utöver hjälp från lokala persiskspråkiga medier, även hjälp
från turkisk- och spanskspråkiga medier men också i mindre utsträckning från andra
minoritetsmedier. Hon ville främst rekrytera sjuksköterskor med invandrarbakgrund
till sitt företag.
”Jag annonserade t.o.m. i iranska, latinamerikanska och turkiska radiostationer i
Stockholm. I annonserna bad jag utländska sjuksköterskor att kontakta mig och
berätta för mig varför de inte fått sin legitimation. Det ena mötet ledde till det
andra.” (Sissi, sjuksköterska).
Även psykologen Mina hade haft användning av lokala persiskspråkiga radio- och
TV- program där hon hade haft föreläsningar, dock inte i kommersiellt syfte. De här
föreläsningarna kan dock, enligt min uppfattning, möjligen ha dragit nya klienter
till hennes verksamhet.
Sammanfattningsvis kan det sägas att för merparten av kvinnorna var tillgång till
en etnisk kundkrets och etniska medier av mindre betydelse- de var i första hand
inriktade på majoritetsbefolkningen. Dessutom hade de varit mindre beroende
av en lokal marknad och inte nödvändigtvis bosatta i det område där de hade
sina företag. En slutsats som dras här är att invandrade kvinnoföretagare med
klassresurser tenderar att fokusera främst på majoritetsbefolkningen som målgrupp
och i andra hand på övriga invandrade grupper och landsmän. En annan slutsats
är att invandrade kvinnoföretagare annonserar i etniska medier främst då deras
flesta kunder kommer från den egna nationella eller etniska gruppen, om de möter
hård konkurrens från sina svenska kolleger och om de vill anställa olika invandrade
grupper i sitt företag, och om de vill hitta nya kunder bland den egna nationella eller
etniska gruppen. De företagare som föredrar att arbeta alldeles nära sin bostad verkar
inom en lokal marknad och är beroende av kunder från det egna bostadsområdet eller
den egna stadsdelen. De är medvetna om att detta val begränsar deras möjligheter
att verka inom en större region med fler kunder men gör ändå detta val på grund av
sina preferenser när det gäller tillgänglighet, dvs. fysisk och tidsmässig närhet till
arbetet, möjligheten att kombinera arbetet i hemmet och i företaget, och tillgång till
billig lokal.
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Gratis arbetskraft
En fråga gällde om kvinnorna fick någon slags hjälp av sitt etniska nätverk i form
av arbetsinsats i företaget. Hjälpinsatser kan definieras som en form av gratis eller
billig arbetskraft i företaget från familj, släkt, vänner och bekanta vilket kan vara
viktigt om företaget verkar inom hårt konkurrensutsatta branscher (Min & Jarett
1984, Kloosterman m.fl. 1999). Denna hjälp kan även bestå av en företagspartner,
medarbetare eller kompanjon från den egna etniska/nationella gruppen. Hjälpen kan
vara antingen permanent eller tillfällig dvs. levereras när man har behov av den.
I föreliggande undersökning var samtliga kvinnor självständiga ägare eller delägare
till sina företag. Merparten av dem drev företaget på egen hand och de etniska
hjälpinsatserna i deras företag var nästan obefintliga utom i några fall. Endast tre
iranska kvinnor (taxichaufförerna Sara och Nasrin samt sjuksköterskan Sissi) hade
medarbetare eller anställda i företaget från familjen och släkten. I sina taxifirmor
hade Sara och Nasrin sin svåger respektive sin man som anställd. I Sissis företag
hade hon sambon som medarbetare men även anställda från hemlandet, från Sverige
och från 11-12 andra nationaliteter. Att ha sin man som medarbetare eller anställd
underlättar företagandet för kvinnorna avsevärt om man arbetar flexibelt och i olika
skift. Förutom maken kan Nasrin räkna med hjälp från iranska vänner vid behov:
”Min man kör ett pass och jag kör ett annat. När jag kör taxi lämnar han vår
lilla dotter på dagis samt har hela ansvaret för hushållsarbetet. En gång blev
jag opererad på sjukhus. En vän tog då över mitt pass. På sommaren brukar
jag ta semester i två månader. Under tiden kör mina vänner taxin”. (Nasrin,
taxichaufför)
Även Sara som nu har sin svåger som anställd i sin taxifirma fick hjälp av sin syster
och sina barn i sin gamla affär:
”När jag hade min gamla affär och gick på taxikursen sköttes affären av mina
söner och min syster i en månad. Även när jag låg på sjukhus i tre dagar sköttes
affären av dem”.
Civilekonomen Marcela har haft sin make som företagspartner vid de två tillfällen de
haft företag. Hon är själv andra generationens chilenare och hennes make som också
är civilekonom är infödd svensk. Därför kan hjälpinsatsen kanske inte betraktas
som ”etnisk”. Att makar tillsammans driver företag är vanligt och bör helt skiljas
från diskussion om ”etnisk hjälp”.
Det visar sig alltså att de etniska arbetskraftsinsatserna för dessa kvinnor har varit
av mindre betydelse i deras företag när det gäller landsmän, vänner och bekanta.
Arbetsinsatsen som kommer från den egna familjen och hemifrån är däremot av
större betydelse.
Etniskt baserad information och rådgivning
En annan fråga som ska belysas är hur kvinnorna skaffade sig råd och information om
hur de skulle gå till väga för att starta eget. Information och rådgivning men också
uppmuntran från det etniska nätverket kan utgöra etniska resurser i invandrade
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kvinnors företagande. Av de intervjuade kvinnornas utsagor framgick dock att de inte
fick särskilt stor hjälp av sitt etniska nätverk i detta avseende. Den rimliga slutsatsen
är därför att de på egen hand sökte efter den kunskap, information och rådgivning
som de behövde i sitt företagande. Deras klassresurser, och framförallt deras
humankapital, samt deras långa vistelse i Sverige underlättade troligen detta sökande
för dem. Dessutom hade de flesta av dem, som nämnts tidigare i kapitlet, varit socialt
eller politiskt aktiva i hemlandet och fortsatt med olika samhällsaktiviteter i Sverige,
vilket gett en bidragande positiv effekt i denna sökandeprocess. Deras kontakter med
andra människor i sådana aktiviteter har lett till förmedling av råd och kunskap. De
hade också gått på olika kurser och utbildningar och haft arbeten som varit relevanta
för deras nuvarande verksamhet. Samtidigt lärde de sig att söka information om lagar
och regler i det svenska samhället och att skapa kontakter med svenska myndigheter
och organisationer. Det hände också att de fick råd och uppmuntran av släkt och
familjemedlemmar och en kvinna fick det från sin infödda svenska make.
”Jag har alltid känt till lagar och regler. Min svåger har också alltid uppmuntrat
mig och sagt att jag skulle klara av det”. (Sara, Taxichaufför)
”Min svenske man som är revisor rekommenderade mig att börja försiktigt och jag
lyssnade på honom”. (Mina, psykolog)

Hjälpsamma makar och barn
Detta avsnitt är ett komplement dels till avsnittet om ”Civilstånd”, dels till
avsnitten ”Gratis arbetskraftsinsats” och ”Etniskt baserad information och råd”
som presenterades tidigare i kapitlet. Familjen, släkten, vänner, bekanta och övriga
landsmän räknas i teoretiska förklaringsmodeller som etniskt nätverk och etniska
resurser om de hjälper till i företaget. Hjälp från maken och barnen har i föreliggande
undersökning också visat sig vara betydelsefull för kvinnornas företagande.
Även om den etniska arbetskraftsinsatsen var ganska tydlig i kvinnornas företag
var en annan form av hjälpinsats avgörande för deras företagande. Denna hjälpinsats
fanns utanför själva företaget, i hemmet, och den underlättade kvinnornas företagande
medan de förvärvsarbetade. Kvinnor i Sverige bär, trots jämställdhetsvärderingar i
landet, fortfarande större ansvar än män när det gäller hushållsarbete och barntillsyn,
detta oavsett om de förvärvsarbetar eller inte. De 16 intervjuade kvinnorna skulle
därför kunna tänkas ha bekymmer för skötseln av hemmet när de är på arbetet.
Materialet tyder dock inte på detta. Kvinnorna förenar yrkesarbetet med hemarbete
genom egna insatser men också tack vare mycket hjälp antingen från makar eller stora
barn och i viss mån hemhjälp. Gifta kvinnor i undersökningen får först och främst
hjälp i hemmet av sina makar och därefter av sina stora barn. En del av kvinnorna
hade haft moderna och mer eller mindre jämställda makar både i hemlandet och
i Sverige men också de själva har varit vana vid att leva med sådana värderingar,
inte minst tack vare sin uppfostran, politiska eller sociala kunskaper samt tidigare
erfarenhet av arbetslivet. Barnmorskan Eugenia, vars vuxna barn flyttat hemifrån, är
ett av flera exempel på kvinnor som får mycket hjälp av sina makar i hemmet:
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”Det är inget måste och min man gör inte något efter bestämda rutiner utan
vi hjälps åt i hemarbetet. Han ser t.ex. till om det behövs städning i köket och
badrummet. Han gör det utan att jag säger eller ber honom om det. Vi är ett
demokratiskt par”.
En annan förutsättning är att barnen är tillräckligt stora för att klara sig själva eller
kan hjälpa till i hemarbetet oavsett om mamman är gift eller frånskild. Om barnen
är små måste det finnas någon som passar dem. Civilekonomen Marcela, som är mor
till en treårig flicka och väntar sitt andra barn, understryker hur den svenske makens
hjälp i hemmet har betydelse för hennes företagande. Det bör tilläggas att de också är
kompanjoner i sitt företag. Gardinförsäljaren Hülya som är gift med en svensk-turk
och har två barn, 11 och 10 år gamla, är ett annat exempel:
”Jag brukar handla på väg hem varje kväll. Ibland ringer jag hem till min man
och ber honom att ordna saker och ting innan jag kommer hem. På senare år har
han arbetat 50 % på grund av sjukdom. Därför är han en stor hjälp för mig. Jag
handlar för det mesta och han sköter det mesta i hemmet när jag är på min affär.
Jag hinner dock inte med barnens läxor och min man har inte heller det tålamod
som behövs för det”. (Hülya)
Apotekaren Tara som har två barn, 18 och 13 år gamla, är ett av flera exempel på hur
stora eller vuxna barn tillsammans med sin far hjälper till i hemmet:
”Den som kommer hem först ordnar allt som behövs. Den som kommer senare
hjälper till med resten. Barnen hjälper också till med matlagning, städning och
allt annat”.
För frånskilda kvinnor gäller också att barnen måste vara stora nog för att klara sig
själva och hjälpa till i hemmet. Annars gäller det att anlita hemhjälp eller få hjälp av
släkten. Medea, som har två stora söner och en liten dotter, är ett exempel:
”Mina söner går i skolan men ställer upp och hjälper till om jag ber dem om
hjälp”. (Medea, frisörska)
Taxichauffören Sara är ett exempel på hur hjälp från syskonen kan vara avgörande
för frånskilda kvinnor. Hennes syster och svåger flyttade till hennes kvarter och blev
granne med henne och hennes barn när hon skilde sig. Systerns hjälp i hemmet
och hennes tillsyn av barnen har haft betydelse för henne som då hade två små barn
och som precis startade sitt första företag. Galleristen Alicia som bor tillsammans
med sin 20- årige son, som läser till kock struntar fullständigt i att bekymra sig för
hemarbetet. De båda har helt enkelt andra prioriteringar:
”Jag skiter i hemarbetet. Jag gör det när jag har besök. Inte heller min son bryr sig
om det”.
När en frånskild kvinna bor ensam och hennes vuxna barn flyttat hemifrån så
behöver hon inte bekymra sig för hushållsarbetet. Marja är ett sådant exempel:
”Mina barn har flyttat till Chile för att plugga på universitet. Jag arbetar bara i
mitt företag och inte i hemmet för jag har ett hembiträde som hjälper till”.
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Intervjumaterialet visar på att den hjälp som kommer utifrån, främst från makarna
och de stora barnen, är avgörande för invandrade kvinnors företagande. Är barnen
inte stora nog måste kvinnorna räkna med makarnas hjälp eller anlita hemhjälp. De
behöver därför inte bekymra sig särskilt mycket över allt som ska ordnas i hemmet
när de ser att detta görs på ett smidigt sätt. Tre slutsatser efter denna summering är
att det går bra med kvinnornas företagande om följande förutsättningar finns:
•
•

•

Maken hjälper till i hemarbetet och ser till barnens behov. Utan hans hjälp
går det inte runt i gifta kvinnors företagande,
Det är smidigare om barnen är stora och om vuxna barn tar hand om både
hemarbetet och eventuellt andra småsyskon medan mamman arbetar i
företaget. Detta gäller både gifta och skilda kvinnor,
Möjligheten att anlita hemhjälp och i någon utsträckning också få hjälp
av släkten och framför allt syskon, underlättar framför allt när barnen är
små.

Övertidsarbete eller hårt arbete
I detta avsnitt diskuteras vilken betydelse de intervjuade kvinnornas övertidsarbete
haft både för deras eget liv och som framgångsfaktor i företaget. Hårt arbete är ett
viktigt existensvillkor för invandrare i deras företagande (Kloosterman & Rath 2001a,
Kloosterman m.fl. 1999) liksom sannolikt för många andra småföretagare. Med hårt
arbete menas arbete långt över den ordinarie åtta timmars arbetstiden per dag samt
arbete på helger. Hårt arbete innebär alltså en arbetsvecka som omfattar mycket mer
än 40 timmars ordinarie arbetstid. Jag har dock valt rubriken ”övertidsarbete” för
att skilja mellan övertidsarbete i meningen några extra arbetstimmar i veckan och
ett ”hårt arbete” som inte bara handlar om tillfällig övertid. Genomgången av de
intervjuade kvinnornas arbetssituation visar att övertidsarbete och/eller hårt arbete
var ett måste i deras företagande. Detta övertidsarbete gäller både de yngre och de
något äldre kvinnorna och såväl dem som hade startat företag för första gången som
de som hade företag vid annat tillfälle.
Framför allt är det väldigt viktigt att arbeta hårt i startfasen då man måste lyckas
etablera sitt företag. Man är kanske skuldsatt och måste inom kort betala tillbaka
sina lån. En annan anledning kan vara att företaget befinner sig i en konkurrensutsatt
bransch eller i ett konkurrensutsatt bostadsområde och att lönsamheten är låg.
Företagaren i en sådan bransch måste kompensera den dåliga lönsamheten med
längre arbetstid. Hennes egen arbetskraft är den billigaste och mest tillgängliga
resursen då det kostar att anställa folk. Ett tredje skäl kan vara att hon arbetar
övertid för att samla tillräckligt med pengar för att starta eget i en bättre bransch
vilket vanligtvis kräver större finansiella resurser. Sara, som alldeles ensam skötte
en livsmedelsaffär i flera år är ett exempel på extremt hårt arbete där dessa tre skäl
sammanfaller. Hon var skyldig sina syskon pengar. Hennes affär låg bredvid ICA och
hon kanske redan då hade planer på att byta bransch till taxirörelsen.
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”I mitt tidigare företag som jag skötte alldeles ensam mellan 1991-1999 arbetade
jag mellan 14-15 timmar på vardagar och ca 10 timmar lördag och söndag vardera.
Jag hade inte någon semester och helg under den tiden. Nu arbetar 4 personer i
samma affär”.
Hon sålde sin livsmedelsaffär och tog dessutom kredit för att möjligen starta eget i
en bättre bransch med bekvämare arbetsvillkor. Fortfarande arbetar hon långt över
den normala arbetstiden i sin taxifirma, dock i mindre utsträckning än i sin tidigare
livsmedelsaffär.
” Jag arbetar 13 timmar på vardagar. På helger arbetar jag totalt fyra timmar och
det är oftast mina administrativa sysslor”.
I sjuksköterskan Sissis fall kan förklaringen till hårt arbete sökas i karaktären av
hennes verksamhet. Hon är ägare av och företagsledare i ett bemanningsföretag.
Det innebär att hon och hennes anställda måste vara tillgängliga för framförallt
Landstinget när det finns akut behov av sjuksköterskor och undersköterskor. Fem
år efter starten av företaget, och trots att företaget är väletablerat, arbetar hon
fortfarande 70 timmar i veckan. I egenskap av sjuksköterska måste hon ibland lämna
sin chefsposition för arbetets skull.
”Jag vill fortfarande arbeta som sjuksköterska och jag gör det faktiskt i mitt företag.
Jag gillar inte administrativa arbeten. När en av min personal är sjuk tar jag över
och gör hennes jobb. Jag är inte bara chef och arbetsledare utan även sjuksköterska
när min kompetens behövs”.
Genomgången tyder på att övertidsarbete eller hårt arbete är ett måste i invandrade
kvinnors företagande och en normal arbetsvecka på ca 40 timmar/vecka gäller inte
för dessa kvinnor. Det gäller både de äldre och de yngre kvinnorna men också dem
som har haft företag vid mer än ett tillfälle. Slutsatsen är att övertidsarbete och
eller hårt arbete är ett existensvillkor men också en framgångsfaktor för invandrade
kvinnors företag.

Multietniskt nätverk/ Multietnisk könsblandad arbetskraft
Tesen om ”Mixed embeddedness”, presenterad av Kloosterman m.fl. (1999), avser den
”kombinerade inbäddning” som invandrarföretagare använder i form av sitt etniska
nätverk, andra etniska nätverk och ett socioekonomiskt, politiskt och institutionellt
nätverk hos majoritetsbefolkningen i värdlandet. Tillgång till dessa nätverk ger
invandrarföretag möjlighet att överleva i de segmenterade branscher som övergivits
av de infödda företagarna. Överlevnaden avgörs också av ”möjlighetsstrukturen”,
dvs. av ett samspel mellan efterfrågan och utbud på lokal, regional och nationell
nivå (Kloosterman & Rath 2001a). Kloosterman m.fl. (1999) prövar sin tes på
marockanska och turkiska charkuterister i holländska storstäder som har bristande
klassresurser och humankapital, men som förmår utnyttja ett multietniskt nätverk
som blir en bas för kunder, anställda och kapital.
Det fanns minst två-tre bra exempel på en sådan kombinerad inbäddning i
intervjuundersökningen även om dessa företagare, till skillnad från de marockanska
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och turkiska charkuteristerna i Holland, har både klassresurser och humankapital.
Frågan är vad det var som skilde dessa kvinnor från övriga kvinnor och vilka
egenskaper dessa kvinnor hade som gjorde att de lyckades med en sådan inbäddning?
Två-tre tänkbara förklaringar och svar kan vara envishet och mod, kunskap om hur
man verkar i en multietnisk miljö, samt verksamhetens karaktär.
Sjuksköterskan Sissi, som ursprungligen kommer från det mångetniska Iran, är
det första och det bästa exemplet på en framgångsrik användning av en kombinerad
inbäddning. En förklaring till hennes framgång är att hon visade mod och envishet
trots motgångar och aldrig gav upp sina försök:
”Ibland tycker jag att detta företagande har tvingats på mig av Sverige och det
svenska samhället. Motgångar som jag hade i det ordinarie arbetslivet ledde till
framgång i rollen som egenföretagare”.
Ytterligare en förklaring är att hon hade bott större delen av sitt liv i England och
också arbetade både där och i Australien innan hon bestämde sig för att stanna i
Sverige för gott. En tredje förklaring är karaktären på hennes verksamhet som har
haft stor efterfrågan på både lokal, regional och transnationell nivå. Hon var också
”bra på tajming” eftersom hon startade sitt bemanningsföretag när vårdsystemet var i
kris och i akut behov av sjuksköterskor. Från Australien hämtade hon ett koncept till
Sverige och sålde det till Landstinget. Konceptet som blev en succé i Sverige var helt
okänt här. Hon använder sig av ett multietniskt nätverk och multietniska resurser
som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. I hennes bemanningsföretag arbetar
200 anställda av båda könen och från 12-13 olika nationaliteter inklusive svenskar.
Hennes verksamhetsområde är inte bara Stockholms län eller Stockholms kommun
utan hon tar också uppdrag i övriga Norden. Innan hon startade sitt företag började
hon, via lokala radiostationer som sände program på fem språk (i första hand på
persiska, spanska, turkiska och därefter på arabiska och kurdiska), etablera kontakter
med utländska läkare och sjuksköterskor vars utländska examina inte hade godtagits
som likvärdiga av det svenska utbildningssystemet. Hon annonserade även i lokala
svenska radioprogram men fick inget svar. Så småningom utvidgade hon nätverket
genom att etablera kontakter med Socialstyrelsen, AMS och Folkuniversitetet. Hon var
dessutom en av de som på den tiden verkade för att höja yrkesstatusen för sjuksköterskor
i Sverige. Efter två års hårt och intensivt arbete med nätverksbildandet började hon
sin verksamhet med 300 000 kronor, som hon lånade av släkten. De institutionella
nätverken trodde inte på hennes affärsidé och ville därför inte bevilja henne ett lån:
”1997 startade jag mitt bemanningsföretag och jag var den som för första gången
kom på idén. Idén fick jag från Australien där jag under en tid arbetade som
vikarierande sjuksköterska. Min ALMI handläggare klappade på min axel och sa
ironiskt: Vill du övertyga landstinget att sälja din tjänst som privat vårdföretag?
Din idé är orealistisk. Gå och sök en fast tjänst i stället!, sa hon till mig”.
Hon gav dock inte upp och gick i stället på seminarier som var av relevans. Hon
sökte även råd och tips hos både IFS och Nyföretagarcentrum, etablerade ytterligare
kontakter med vårdhögskolan i Uppsala och Näringslivet i Stockholm:
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”Några kvinnor på Näringslivet lyssnade på min idé och de tipsade DN om mig.
DNs intervju med mig ledde till flera inflytelserika kontakter. Detta sociala nätverk
öppnade fler dörrar till mitt privata och offentliga liv. Kontakterna hjälpte efter
starten av företaget att i tre olika faser marknadsföra mina produkter, etablera
samt utvidga verksamheten. Det var först i den sista fasen det sociala nätverket
(ALMI och banken) började tänka på att bistå mig ekonomiskt. Jag behövde dock
inte deras hjälp längre”.
Tolkförmedlaren Ayeshe är ett annat exempel. Hon är etnisk kurd, identifierar sig
som kurd från Turkiet och har goda kontakter med både sina landsmän av olika
etniska grupper, svenskar och övriga invandrare i hela landet. Hon har också en rad
olika arbetslivserfarenheter i Sverige som barnsköterska, undersköterska men också
tolk. Hennes verksamhet erbjuder också tjänster åt Notarius Publicus. Vid tiden för
intervjun hade hon, förutom hon själv, fem anställda män och kvinnor från minst
tre olika länder, varav två praktikanter. En av hennes medarbetare är en kvinnlig
svensk jurist, och Ayeshe har ett stort multietniskt kontaktnät :
”I mitt företag arbetar jag med 165 olika språk och drygt 2000 tolkar och översättare
är anslutna till min verksamhet. Jag har dagliga kontakter med dem antingen på
plats eller per telefon och genom uppdrag. Jag har kunder från Sverige, Turkiet och
andra länder. Jag har också kontakter med klienter i juristverksamheter”.
Ytterligare ett exempel på användning av ett multietniskt nätverk och den
multietniskt könsblandade arbetskraftresursen i företaget är frisörskan Medea, fast
i mycket mindre skala än Sissi och Ayeshe. Medea har själv en mångetnisk bakgrund.
Hon är född i Bagdad av iransk-kurdiska föräldrar och uppväxt i olika gulfstater och i
Teheran. Hon har inte akademisk bakgrund som Sissi men kan tala persiska, arabiska,
kurdiska, svenska och engelska flytande, tack vare sin mångetniska bakgrund och
sin uppväxt i olika länder. Hon har dessutom i flera år arbetat som flerspråkig
tolk för f.d. Invandrarverket och har därför erfarenheter från att arbeta med olika
invandrade grupper. I hennes salong i centrala Stockholm arbetar, förutom hon själv,
två män från Jordanien och Tunisien på heltid och en deltidsanställd svensk tjej. Hon
nämner inte detta men hennes anställda utvidgar hennes kundkrets till olika etniska
och nationella grupper. Hon har lyckats med att få bankens och leverantörernas
förtroende för sig och sitt företag.
”Banken och leverantörerna har alltid stöttat mig medan ALMI inte har varit
till någon hjälp. I vår bransch är de viktiga för de kan hjälpa oss effektivt när vi
behöver finansieringshjälp eller kredit”.
Här ovan har setts exempel på invandrarkvinnor som förutom klassresurser, tack
vare mod och envishet samt kunskap om och erfarenhet av hur man verkar i en
multietnisk miljö framgångsrikt kunnat använda sig av sitt etniska nätverk, andra
etniska nätverk och ett socioekonomiskt, politiskt och institutionellt nätverk hos
majoritetsbefolkningen i värdlandet. Tillgång till ett multietniskt nätverk gör det
dessutom lättare att skaffa sig multietnisk och könsblandad arbetskraft. Är kvinnans
verksamhet eftertraktad på marknaden kan detta även underlätta hennes tillgång till
samtliga nätverk och nätverkresurserna.

168

Försiktighet och alternativa lösningar
Genomgående började de intervjuade kvinnorna sin verksamhet försiktigt och med
små medel. Detta stämmer överens med en av experternas uttalande i kapitel 7 i
denna avhandling som betonade kvinnornas försiktighet.
Kvinnorna skaffade sig kunskap om verksamheten och branschen genom sin
utbildning, genom att gå på relevanta yrkesinriktade kurser, delta i praktik och
ideellt arbete och genom att förvärvsarbeta inom området. Det räckte dock inte och
de kalkylerade alltid med risken av en motgång. En del kvinnor i undersökningen
hittade alternativa lösningar på en del av sina problem. Denna förmåga visade sig t.ex.
i deras enkla marknadsföringsmetoder, deras sätt att minska företagets kostnader
men också i deras sätt att minska stress och den fysiska bördan när det gäller att
kombinera hemarbete och företagandet. Det gäller också deras sätt att kalkylera
lönsamheten före starten och deras sätt att försäkra sig om en säker försörjning
vid eventuell nedgång i företaget. Försiktigheten framgår tydligt i många kvinnors
berättelser. Gardinförsäljaren Hülya som köpte lokalen för endast 120 000 kronor
och psykologen Mina som betalade en stor summa för sin mottagningslokal säger
så här:
”Jag började min verksamhet med 15 rullar tyg
tyg.(Hülya)
”Min svenske man som är revisor rekommenderade mig att börja försiktigt och jag
lyssnade på honom. Först arbetade jag på en annan psykologs mottagning. Jag
hade eget rum (egen mottagning) där och betalade henne hyran. Då arbetade
jag 20 % på mottagningen och resterande 80 % arbetade jag för Landstinget. Då
upptäckte jag att jag hade möjlighet att arbeta till 100 % för mig själv. Ja sa upp
mig då och började leta efter en passande central lokal”. (Mina)
Arkitekten Elena och galleristen Alicia räknade med en eventuell risk för motgång.
Därför behöll de, till skillnad från psykologen Mina, sina fasta deltidsanställningar
på KTH respektive ”Citymail” som en trygghet. Beroende på konjunkturen kan de
antingen leva på sitt företag eller, om det går dåligt för företaget, på sina anställningar.
Alicia har också en flexibel arbetstid eftersom hon har kommit överens med sina
två delägare om att alla ska turas om. Det innebär att medan en av dem arbetar i
galleriet, arbetar de två andra i sina verkstäder och nästa gång är det en annans tur
att arbeta i galleriet.
”För att ha trygghet skaffade jag mig en 50 %- ig tjänst på KTH. Parallellt med
detta ägnade jag 80 % tid till min arkitektfirma. Så var det de två första åren.
Just nu har jag inga uppdrag och jag lever på min 50 %- iga tjänst men uppdrag
dyker alltid upp”.(Elena, arkitekt)
Pedikyristen Margarita tänkte inte ens på att hitta en passande och billig lokal till sin
verksamhet utan startade i hemmet. Dels sparade hon stora summor som skulle ha
gått till inköp av och hyra för en passande lokal, dels underlättade det att parallellt
med yrkesarbetet kunna se till att familjens mat är ordnad. Hennes verksamhet riktar
sig framförallt mot lokal befolkning och arbetsplatsen, ett rum i hennes lägenhet, har
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hon, maken och barnen gjort om med små kostnader till ett arbetsrum. Hennes arbete
är också på något sätt flexibelt då hon lätt kan gå till köket när hon inte väntar några
kunder. Hon distribuerade till och med sin egen reklam i området tills hon lyckades
skaffa sig en fast stamkundkrets.
”Vi gjorde ett av våra rum i lägenheten till min arbetsplats. Min dotter lånade
mig pengar och min man har från början stått för en del av ekonomin. Jag började
med ingenting. Jag själv distribuerade min egen reklam i området. I början hade
jag inga kunder och under en period hade jag bara en kund. Min uppfattning är att
många kanske trodde att det var en svart verksamhet. Därför började jag hänga min
legitimation och mitt tillstånd på väggen. Dessutom ger jag mina kunder kvitto enligt
en prislista som finns på bordet. Nu har jag 350 stamkunder”.
Naturläkaren Nour började inte lika försiktigt som Margarita och många andra men
i likhet med henne hittade hon en egen marknadsföringsmetod. Hennes verksamhet
är också inriktad mot en lokal befolkning. Hon är medlem i två lokala föreningar i
Hässelby, Företagarföreningen och Villaägarföreningen:
”Jag distribuerar mina egna reklamblad i området och deltar i föreningsmöten.
På det här viset marknadsför jag min verksamhet. Marknadsföringen har högst
prioritet för mig. Jag erbjuder mina kunder god service, information och kunskap
till ett lågt pris. Mina nöjda kunder i sin tur ger min verksamhet gott rykte och
gör reklam för mig och detta leder till att jag får nya kunder”.
Det samlade intrycket är att kvinnorna har varit försiktiga vid starten av sina företag
och en del har hittat på alternativa lösningar för olika problem vid starten men också
efteråt. De har varit noga med att kalkylera med en eventuell motgång liksom att
bedöma lönsamheten före starten. Därför började de med små medel. En del behöll
sin gamla anställning som en säker försörjning tills företaget blev stabilt men också
efteråt då de tyckte att det fanns risk för turbulens för företaget. En del av kvinnorna
har använt sig av enkla marknadsföringsmetoder och enkla sätt att minska företagets
kostnader och att kombinera hemarbete och företagandet.

Egenföretagande och integration
En av de viktigaste frågorna i studien, och dess andra syfte var huruvida
egenföretagande kunde leda till integration i arbetslivet för de här kvinnorna. Som
diskuterats i kapitel 1 skulle kvinnornas integration i arbetslivet kunna mätas med
hjälp av några enkla variabler eller indikatorer. Valet av variablerna är kopplat till
Diazs (1996) modell som utgångspunkt som jag modifierat för egna forskningssyften.
Två integrationsformer av sju i denna integrationsmodell bedömdes vara mest
relevanta för föreliggande undersökning, ekonomisk respektive personlig integration.
Ekonomisk integration innebär individers inlemmande i arbetslivet, främst via
arbetsmarknaden och företagsamhet vilket medför inkomster och yrkespositioner
för dem. Ekonomiska resurser i form av olika typer av inkomster, förvärvandet
av egendom och ekonomisk beredskap är olika tänkbara mått på en invandrares
ekonomiska integration. Personlig integration har att göra med individens allmänna
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tillfredsställelse med livet i Sverige, som är en effekt av hennes tillfredsställelse
med sitt arbete, självständigheten, inkomster, karriärmöjligheter och psykiskt
välbefinnande. Till dessa olika variabler lägger jag några andra som i enlighet med
definitionerna ovan kan vara viktiga för att mäta graden av kvinnornas integration
i arbetslivet. Dessa indikatorer är etablerad kundkrets och uppkomsten av ett socialt
liv, tillgång till sociala nätverk i företagandet, uppnåendet av en yrkesposition i
samhället, identitetskänsla via företagandet, avskaffandet av bidragsberoendet och
passivitet, användning av sina kvalifikationer och möjlighet till personlig utveckling och
karriär i företagandet och branschtillhörighet. Dessa två former av integration för de
egenföretagande kvinnorna i undersökningen illustreras omvänt och kort i figur 9.1.
När det gäller det första förloppet har kvinnorna tack vare sitt egenföretagande
skaffat sig ett arbete att gå till och en meningsfull försörjning och sysselsättning, även
om risken för konkurs kan ha varit påträngande nära i många fall. Via sitt företagande
har de intagit yrkespositioner i samhället även om positionen i många fall är lägre än
den de hade i hemlandet. De har dessutom förvärvat inkomster, egendom och en viss
ekonomisk trygghet tack vare sina företag. Kvinnorna kan sägas ha nått ekonomisk
integration på det här viset.
När det gäller det andra förloppet, den personliga känslan av integrationen,
måste de olika variablerna på något sätt hänga ihop för att man ska kunna
hävda att kvinnorna faktiskt känner sig integrerade i arbetslivet. Återigen tar vi
upp diskussionen om den subjektiva uppfattningen om integration i arbetslivet.
Objektivt är man integrerad i arbetslivet om man har ett arbete vilket alla de
undersökta kvinnorna i avhandlingen har. Subjektivt är man integrerad i arbetslivet
om man uppfattar att arbetet motsvarar ens kvalifikationer, meriter och intressen.
Om någon av kvinnorna t.ex. har en verksamhet som ligger långt ifrån hennes
meriter, kvalifikationer, intressen och önskemål men tjänar bra är hon objektivt sett
integrerad i arbetslivet men inte subjektivt eftersom hon inte kan uppfylla de kriterier
som ställts upp på personlig subjektiv integration. Här gäller det att dels utifrån ett
individperspektiv, dvs. kvinnornas egna resonemang, mäta integrationen, och att
utifrån ett samhällsperspektiv, dvs. med hänsyn till branschtillhörighet jämfört
med övriga egenföretagare i landet, göra en mer samlad bedömning. Ett idealt
scenario i detta sammanhang är att invandrade kvinnor som startar eget är allmän
tillfredsställda och integrerade i arbetslivet då de:
•
avskaffat passiviteten och sitt bidragsberoende till maken (huvudförsörjaren)
och välfärdssystemet;
•
har ett arbete som passar deras önskemål och meriter;
•
har både karriärmöjligheter och användning av sina kvalifikationer i
företaget;
•
tjänar bra inkomster;
•
identifierar sig helst med sin aktuella yrkesposition;
•
har en etablerad stamkundkrets och ett socialt liv;
•
har tillgång till sociala nätverk, och mår psykiskt bra som följd av alla ovan
nämnda variabler.
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Figur 9.1 Egenföretagande och integration i två skilda processer (förlopp).
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Om kvinnorna visar förhållandevis stor likhet med övriga egenföretagare i val av
bransch och nisch kan det också sägas att de är välintegrerade i arbetslivet.
Tillfredsställelse med arbetet
Generellt sett är alla kvinnorna i undersökningen nöjda med sitt egenföretagande.
De är stolta över sig själva och sin tillvaro. Utom en (Tara som diskuteras nedan)
är alla ekonomiskt självständiga och är varken beroende av välfärdsystemet eller en
make som familjens huvudförsörjare. De har skapat arbete och försörjning åt sig, sin
familj och andra människor. Alla kvinnor är nöjda på den punkten. Tolkförmedlaren
Ayeshe är en av dem:
”Jag känner mig uppskattad, fullt sysselsatt och respekterad som affärskvinna”.
Däremot går åsikterna delvis isär när det gäller frågan om de tycker att de befinner
sig på rätt plats i samhället. Denna fråga kan direkt kopplas till flera av variablerna
ovan som gäller känslan av integration i arbetslivet. Variablerna kan i sin tur vara
tätt knutna till varandra så att det i vissa fall är svårt att skilja dem åt. Generellt sett
fick alla kvinnor på något sätt användning för alla eller delar av sina meriter och
kvalifi kationer. De som var mest nöjda med sitt arbete och tyckte att de hade kommit
på rätt plats i samhället var dels de som hade arbeten som matchade deras meriter
och önskemål, dels de som hade användning för sina kvalifi kationer och på något
sätt hade karriärmöjligheter i sina företag. Totalt tio kvinnor menade att de befann
sig på rätt plats i samhället. En av dem är 56 åriga arkitekten Elena som både är nöjd
med sin tillvaro som egenföretagare och tycker att hon kommit på rätt plats. Det
finns dock en klagande ton i hennes resonemang vilket beror på att hon, på grund av
strukturella hinder, först efter många år erhöll den position hon ville uppnå:
”Jag har kommit på rätt plats fast ”too late”. Jag har gjort karriär alldeles för sent.
Jag kunde ha gjort mycket mer men fick så mycket hinder i det professionella
livet”. (Elena)
De övriga sex kvinnorna var också nöjda med sin tillvaro som egenföretagare men
de tyckte inte att de hade kommit på rätt plats. De utryckte på skilda sätt att de inte
fullt ut fick använda sin kapacitet (Nour), var missgynnade av utbildningssystemet
när det gäller värdering av utländsk examen (Marja och Sara), eller drömde om att
få annat arbete som låg närmare deras intressen och kvalifi kationer (Sara och Tara)
eller önskade sig kunna göra utbildningskarriär (Nasrin och Hülya). Några av dem
arbetade faktiskt inom sitt eget utbildnings- eller yrkesområde. Nour, f.d. tandläkare,
numera utbildad naturläkare, Hülya som har en tvåårig sömmerskeutbildning
från Turkiet och Marja som är revisor är tre av dem. Taxichauffören Sara, som
har magisterexamen i familjerådgivning från Iran, klagar på att det svenska
utbildningssystemet inte har tillgodoräknat hela eller delar av hennes utbildning.
Revisorn Marja som har direkt användning av sin utbildning i sitt företag, är kritisk
därför att det svenska utbildningssystemet inte erkänner henne som auktoriserad
revisor trots att hon har läst 200 poäng i företagsekonomi i Chile:
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”Jag är auktoriserad revisor i hemlandet men min utbildning tillgodoräknas inte på
ett likvärdigt sätt här i Sverige. Jag har alltid velat bli erkänd som en auktoriserad
revisor här”. (Marja)
En annan aspekt gäller karriärmöjligheter i arbetet. Karriär kan mätas både
materiellt, dvs. i ekonomiska termer, men också icke-materiellt dvs. i förmågan att
utveckla sig personligt inom sitt företag, göra sin utbildning och kunskap uppdaterad
och utvidgad och utöka sin verksamhet. Alla kvinnor i undersökningen har på något
sätt haft en ekonomisk karriär och samlat ekonomiska resurser men det är inte alla
som har lyckats med att få göra en icke-materiell karriär. Barnmorskan Eugenia,
sjuksköterskan Sissi och psykologen Mina som utövar sina ursprungliga yrken inom
företaget är några som har gjort karriär i båda dessa avseenden. Eugenia berättar så
här:
”Jag kan säga att jag kommit på rätt plats i samhället. Jag har kommit långt som
barnmorska, i det yrke jag älskat, är ekonomiansvarig och har kunnat använda
min kunskap inom företaget”. (Eugenia, barnmorska)
Det finns några som har gjort materiell karriär men som också gärna ville göra den
andra formen av karriär. De är stolta och nöjda över att vara egenföretagare men
tycker inte att de kommit på rätt plats. Av deras utsagor framgår det tydligt att det är
deras önskan att få vidareutbilda sig som är huvudanledningen. Hindren behöver dock
inte vara strukturella utan kan komma från den egna familjen och de egna villkoren.
Hülya, gymnasieutbildad i maskinkonstruktion och med en sömmerskeutbildning
och en sekreterarbakgrund i Turkiet, framför sin önskan på följande sätt:
”
”Jag
känner mig nöjd. Däremot anser jag inte att jag har kommit på rätt
plats i samhället. Jag kunde ju studera min drömutbildning konstruktion på
universitetet. Att med två barn söka studielån innebär att leva med en dålig
ekonomi och levnadsstandard.
Jag har gjort min karriär med jobbet och har skaffat mig erfarenhet. Hittills
har jag kämpat i 4-5 år men har mera förväntningar på min affär. Jag ska ha
fler kunder och ser till att det blir så. Jag har också drömmen om att antingen
expandera affären eller köpa en större lokal”. (Hülya, gardinförsäljare)
Taxichauffören Nasrin, som inte har någon akademisk examen, är annat exempel.
Hon har under 18 månader arbetat som datalärare på låg- och mellanstadiet i Sverige,
arbetar fortfarande på kvinnojouren ”Terrafem” och är redaktionsmedlem i jourens
tidskrift. Av hennes utsaga framgår önskan efter en icke-materiell karriär tydligt:
”Jag vill inte vara taxichaufför hela tiden utan det är ett steg framåt i livet. Jag
är nöjd med mitt arbete men detta uppfyller inte mina förväntningar helt. Jag
har erfarenheter som kan göra mig kapabel till att t.ex. vara en bra lärare eller
journalist. Jag ska sikta ett steg framåt och göra karriär så fort jag får möjligheten”.
(Nasrin, taxichaufför)
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Det ställdes inte någon direkt fråga till kvinnorna som avsåg deras inkomstförhållanden.
Däremot frågade jag dem om hur de finansierade starten på sin verksamhet och hur
de klarade företagets ekonomi vid tiden för intervjun. Det framgick dock av deras
utsagor (både direkt och indirekt) att alla förutom en (Tara som nämndes tidigare)
tjänade bra. De sa att de inte hade några ekonomiska bekymmer och att det, trots
allt, gick framåt för företaget. Nour är ett exempel:
”Jag har bra jobb, bra bil, bra hus men jag önskar jag hade mera tid över för mig
själv”. (Nour)
Apotekaren Tara är den enda kvinnan i undersökningen som efter tre år ännu
inte lyckats få ta ut egen månadslön utan hon får makens löpande stöd i både
familjeförsörjningen och i sitt företag. Hon är med andra ord den enda kvinnan
i undersökningen som inte är ekonomiskt integrerad. Företaget klarar bara sina
nödvändiga månadsutgifter. En bidragande faktor till detta kan vara Tara själv och
hennes personlighet:
”Det är inte vinsten som är drivkraften bakom min verksamhet utan det är min
kärlek till jobbet som motiverar mig att fortsätta. Oftast ger jag gratis råd och
medicin till mina kunder. Jag har fortfarande mina politiska och humanistiska
värderingar som kommer före ekonomiska värderingar. Jag kan inte vara helt
inriktad på vinst och pengar utan människor och mänskligheten kommer först i
min verksamhet”. (Tara, apotekare)
Att man anser att man kommit på rätt plats i samhället kan också vara en indikator på
identitetskänsla och stolthet över en yrkesposition, något som påpekats av Lindgren
(2002). På den punkten finns det dock en del tveksamheter. En person kan som
individ identifiera sig med sitt yrke och ju mer det yrket matchar hennes tidigare
utbildning, arbetslivserfarenhet och intresse desto starkare identitetskänsla kan
skapas hos personen i fråga. Om en kvinna får möjlighet att utöva sitt faktiska yrke
genom företagande kan hon känna sig tillfredsställd även om själva företagandet är
av mindre betydelse för henne. Tittar man närmare på kvinnornas berättelser samt
deras svar på frågorna om de kände sig nöjda med att vara företagare och om de ansåg
att de hade kommit på rätt plats i samhället, ser man att åsikterna går isär bland
kvinnorna när det gäller identitetskänslan. Majoriteten anser att de har kommit
på rätt plats i samhället i och med sitt företagande. Det är oftast de som startat eget
inom sitt yrkes-, utbildnings- eller intresseområde. Konstnärinnan och galleristen
Alicia, tidigare anställd på universitet i Chile och utbildad barnskötare i Sverige är
ett av flera exempel:
”Var jag än befinner mig eller vilken ekonomisk situation jag än har är jag ändå
konstnär”. (Alicia, konstnärinna)
Arkitekten Elena poängterar hur viktigt det är att identifiera sig med en
yrkesposition:
”Det är viktigt att ha en position i samhället och jag har en position. När jag träffar
en från näringslivet kan han/hon inte bara nonchalera mig när jag ställer krav på
något. Det är tack vare min position de har respekt för mig”. (Elena, arkitekt)
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Det finns dock några som inte har haft möjlighet att skapa sin egen identitet på
det sätt de önskat sig. De är nöjda med sitt aktuella arbete som en meningsfull
försörjningsform men som accepterar inte mentalt sitt egenföretagande till 100 %
eller tycker att de förtjänar något annat eller har velat få andra utmaningar i livet. Av
taxichaufförernas Sara och Nasrin utsagor framgår det att de helst velat identifiera
sig med antingen sin faktiska utbildning och arbetslivserfarenhet i Iran eller med
något annat yrke:
”Jag är mycket nöjd med mitt arbete. Däremot tror jag inte att jag har kommit på
rätt plats i samhället. Detta med tanke på att jag alltid har velat ha det yrke jag är
utbildad till och haft i hemlandet. (Sara, utbildad lärare och familjerådgivare)
”Alla tror att jag är tuff och envis men så fort jag tar av mig uniformen blir jag en
vanlig kvinna och det finns inte samma respekt för mig längre. Värst är det att
jag inte vill vara taxichaufför”. (Nasrin, taxichaufför)
Tara som har utbildat sig till apotekare vid Uppsala universitet men driver egen
hälsokostaffär har en liknande önskan. Efter att hon fick sin examen från universitet
blev det stopp i hennes karriär i nästa steg, det professionella yrkeslivet. Hon fick inte
chansen att visa hur kompetent hon är som en apotekare. Samtidigt tröstar hon sig
och försöker att i avsaknaden av sitt riktiga yrke identifiera sig med sin nuvarande
yrkesposition:
”Efter utbildningen och mina tre år på affären har jag uppnått en kompetens som
skulle kunna leda till en bättre position. Tyvärr har jag inte haft chansen att nå
den positionen.
Med den här affären har jag min egen identitet”. (Tara, apotekare)
När det gäller en etablerad kundkrets och ett aktivt socialt liv i sina företag, verkar
alla kvinnor ha tillgång till båda. Det framgår tydligt av deras utsagor. Pedikyristen
Margarita är ett exempel:
”Nu har jag 350 stamkunder. En del kommer en gång om året, andra kommer lite
oftare. Det går framåt nu”. (Margarita)
När det gäller tillgång till sociala nätverk som är en viktig faktor bakom framgång i
egenföretagande bör det påpekas att merparten av kvinnorna i undersökningen har
mer eller mindre framgångsrika kontakter med sina sociala nätverk. Dessa kontakter
underlättar företagandet på olika sätt: marknadsföring, tillgång till nya potentiella
kunder bland majoritetsbefolkningen, anskaffandet av lån och kredit, en eventuell
expansion av verksamheten. Om det sociala nätverket hjälper kvinnan att hitta nya
kunder bland den infödda befolkningen, behöver hon inte enbart vara beroende
av en mindre kundkrets, oavsett om kunderna är från det egna landet eller från
majoritetsbefolkningen. Detta i sin tur hjälper kvinnan att på längre sikt få tryggare
ekonomi och mindre bekymmer. Sjuksköterskan Sissi är återigen det bästa exemplet
på tillgång till ett väl fungerande socialt nätverk. Mycket tack vare sina egna insatser
har hon, via sitt nätverk, lyckats att utöka sin verksamhet på olika sätt och utvidga
den till hela Norden:
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”Jag har samarbete med flera sjukhus i Norge, Finland och Danmark. De ansvariga
på sjukhusen ringer mig och undrar om jag kan mobilisera ett operationsteam
som kan rycka in och arbeta intensivt över helgen. Då samlar jag mitt team och
flyger till landet i fråga en fredag och återvänder hem på söndag eftermiddag. I
teamet som heter Narkosgruppen har jag sjuksköterskor med svensk, iransk, norsk
bakgrund och från spansktalande länder”. (Sissi, sjuksköterska)
Även de som hade tillgång till ett snävare etniskt nätverk var framgångsrika och
etablerade. Tandläkaren Gülay har bara kunder från sitt eget land Turkiet. Detta kan
förklaras av svenskarnas preferenser för att gå till svenska tandläkare. Apotekaren
Tara är den enda kvinnan som inte har haft tillgång till ett fungerande nätverk, vare
sig socialt eller etniskt. Hon har alltid fått hjälp av sin make. Att hon inte aktivt sökte
arbeta upp ett socialt nätverk kan möjligen bero på att hon dels fick avslag när hon
sökte arbete som apotekare, dels att hon blev öppet diskriminerad på sin arbetsplats.
Till skillnad från Sissi, som trots motgångar blev mer och mer envis, blev Tara trött
på att fortsätta kämpa. Trots att hon är mycket glad, positiv och humörrik har detta
satt spår hos henne. När det gäller diskriminering på arbetsplatsen ger hon till viss
del sig själv skulden och döljer inte att hon var lite naiv ibland när det gäller synen
på svenskar och det svenska systemet:
” Att jag fick nej beror på att jag var invandrare och saknade inflytelserika
referenser och kontakter. Detta påminner mig om Iran. Hade man inte kontakter
i Iran, kunde man inget få.
Jag själv bidrog till detta. Jag var lite naiv om Sverige och hade inte tillräcklig
kunskap om samhället. Jag trodde t.ex. aldrig att diskriminering kunde förekomma
i Sverige. Dessutom hade jag dåligt självförtroende”. (Tara, apotekare)
För mig som inte är psykolog är det svårt att mäta psykisk välbefinnande på ett
professionellt sätt, men också mer lekmannamässiga iakttagelser kan kanske ha ett
värde i sammanhanget. Hemlängtan och avsaknaden av släkt i hemlandet är en känsla
som alla kvinnor i undersökningen visar, oavsett deras motiv bakom invandringen
till Sverige. Invandringsmotivet har inget med arbetslivet att göra. Däremot kan
möjligen det enklaste sättet att mäta psykiskt välbefinnandet i arbetslivet vara deras
allmänna uppfattning om arbetet och om de överhuvudtaget är nöjda, inte klagar på
något eller saknar något i arbetet. Här följer några exempel:
”Jag har ett bra självförtroende. Hade jag inte lärt mig språket, hade jag haft svårt
att kommunicera med mitt sociala nätverk”. (Medea, frisörska)
”När jag syr gardiner, gör jag en konst och jag har en känsla av tillfredsställelse.
Även jag har frihet och självständighet. Har jag ett problem under vardagen,
glömmer jag bort det lätt tack vare mitt arbete”. (Hülya, gardinförsäljare).
Det tuffa arbetet och det stora ansvaret kan ibland sätta sin prägel på någon trots att
man är helt nöjd med sitt företagande:
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”Jag är nöjd men det är tufft jämfört med att vara anställd på Folktandvården.
Jag har mycket stress på mitt arbete. Jag måste sköta allt själv; ekonomin, redskap
och utrustningar, lokalen, mm men har också mera frihet och flexibilitet”. (Gülay,
tandläkare)
Branschtillhörighet
En annan variabel som kan användas som indikator på integration i arbetslivet är
branschtillhörigheten. En fråga är i vilken utsträckning de här kvinnorna visade
likhet med infödda småföretagare i landet när det gäller val av bransch. Generellt
är majoriteten av småföretag i landet koncentrerade till servicesektorn och det
gäller även de här kvinnorna. Däremot befinner sig svenska företagare oftare än
invandrarföretagare i framtidsinriktade branscher eller i avancerade verksamheter.
Av de 16 kvinnorna i undersökningen har sex verksamheter som finns i branscher
som antingen är typiska invandrarbranscher (såsom taxi och frisörsalonger) eller som
inte kräver särskild kunskap förvärvad i det formella utbildningssystemet (såsom
sybehör, konst och pedikyrsalong). Förvånande nog har tio kvinnor en verksamhet
som dock inte är typisk eller traditionell för invandrare eller kvinnor, i någon mån
avancerade, framtidsinriktade eller på något sätt kunskapsintensiva. Det handlar
om bemanningsföretag, psykologmottagning, tandläkarpraktik, hälsokostaffär,
tolkförmedling, arkitektfirma, konsultfirma, revisionsbyrå och mödravård.
Merparten av kvinnorna kan påstås visa rätt stor likhet med infödda företagare när
det gäller val av bransch och nisch. Därför kan man lugnt påstå att merparten av
dem är integrerade i arbetslivet även i detta avseende.
Sammanfattningsvis framgår att kvinnorna, tack vare företagandet, är objektivt
integrerade i arbetslivet. De har ett arbete att gå till och en meningsfull försörjning och
sysselsättning antingen i frånvaro av andra och bättre alternativ eller helt enkelt som
följd av ett fritt val. Deras företagande är därmed inte en direkt integrationsfrämjande
handling, men en bieffekt av företagandet är just att de känner sig integrerade i
arbetslivet. De trivs med sitt arbete och trivseln kan tyda på integration på den
nivån även om arbetet inte råkar vara det bästa alternativet. Graden av integration
varierar dock mellan kvinnorna om hänsyn tas till deras subjektiva uppfattning om
integration i arbetslivet. Merparten av kvinnorna verkar vara rätt väl integrerade i
detta avseende då de visar total tillfredsställelse med sitt företagande och menar att
de kommit på rätt plats i samhället. I undersökningen var de chilenska kvinnorna
mest nöjda med sina aktuella arbeten och de angav i större utsträckning än de övriga
grupperna att de befann sig på rätt plats i samhället. Detta resultat överensstämmer
med en nyutkommen studie om chilenare, iranier och kurder (Ljungar 2002).
Den slutsats som dras här är att invandrade kvinnor som startar eget är subjektivt
integrerade i arbetslivet dvs. de är totalt tillfredsställda med sitt aktuella arbetsliv om
följande kriterier är uppfyllda:
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•
•
•
•
•
•
•

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

Att uppleva ojämlikhet
Tränger man djupare in i detaljer framträder i kvinnornas berättelser mer kritiska
åsikter om andra företeelser i Sverige: klimatet, svenskarnas distans, ensamheten,
hemlängtan och saknaden efter släkten. Till allt detta bör även läggas den i
vissa avseenden svåra situation de har i samhället jämfört med den infödda
befolkningen och andra grupper, dels på den ordinarie arbetsmarknaden dels som
egenföretagare. Många av dem har en ton av besvikelse i sina uttalanden, de känner
sig missgynnade och diskriminerade därför att de är dels kvinnor, dels invandrare.
En invandrarkvinna varken börjar med liknande förutsättningar som en infödd
företagare eller fortsätter med sitt företagande lika lugnt som den infödda. Hon har
helt enkelt sämre förutsättningar än den infödda att lyckas med sitt företag trots att
hon arbetar hårt i sitt företag. Hon har mindre tid för fritid, resor och barnen. Hon
drabbas hårdare än sina infödda kolleger av stora bolags destruktivitet, drabbas
oftare av misstro från kunder, har sämre tillgång till de nödvändiga resurserna i
samhället och riskerar att förlora mer eller mycket mer med sitt företagande än de
infödda. Allt detta får hon på köpet när hon startar eget. Och att vara egenföretagare
är, trots sina fördelar, inte lätt. Det är inte heller säkert att de tjänar mer i sitt företag
än sina infödda kolleger om de lyckats hålla företaget vid liv på lång sikt. Därför
måste de ibland göra en hel del uppoffringar och vara tuffare och visa mer tålamod
än infödda företagare. Uttalanden som ” vi arbetar hårdare och riskerar mer” eller
”invandrarkvinnan måste arbeta 3-4 gånger hårdare än en svensk man” förekom ofta
bland mina intervjuer. Sissi och Nasrin illustrerar det som fler av intervjupersonerna
uppmärksammade på följande sätt:
”Jag ville göra så att individen och dess kompetens skulle sättas i fokus, inte hans/
hennes etniska bakgrund. Fortfarande kan jag inte konkurrera med en svensk
sjuksköterska med likvärdig kompetens. Jag sorteras bort och hon tas in”. (Sissi,
sjuksköterska)
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”När jag jämför mig med en jämnårig svenska ser jag att hon inte kämpar lika
hårt som jag. Hon har bättre status och acceptans i samhället, har bekvämare
arbete och större trygghet än jag. Trots att jag arbetar hårt kommer jag aldrig i
kapp henne”. (Nasrin, taxichaufför)
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SAMMANFATTNING OCH SLUTORD

Sammanfattning
Avhandlingens första syfte var att ta reda på invandrade kvinnors motiv för att
starta eget i Sverige. Det andra syftet var att undersöka om invandrade kvinnors
företagande leder till integration i arbetslivet. I detta syfte har företagandet
studerats som en försörjningskälla och en meningsfull sysselsättning för kvinnorna,
antingen på grund av deras eget intresse för företagsamhet, i brist på arbete på den
ordinarie arbetsmarknaden eller av andra skäl. De frågeställningar med vilkas hjälp
avhandlingens syften skulle uppnås var följande:
•
Varför startar invandrade kvinnor eget företag?
•
Vilka invandrade kvinnor startar eget på egen hand? Hur går kvinnorna till
väga för att starta eget och under vilka villkor arbetar de? Finns det stödjande
nätverk när det gäller att starta eget?
•
På vilket sätt kan egenföretagande vara ett sätt för invandrade kvinnor att
bli integrerade i arbetslivet? Har de användning för sina kvalifi kationer
och färdigheter där? Är egenföretagande tillfredsställande för de här
kvinnorna?
För att besvara frågeställningarna användes två former av personliga intervjuer som
metod. Den första var intervjuer med fem tjänstemän som bedömdes vara experter
och sakkunniga på arbetsmarknadsfrågor och invandrade kvinnors företagande. Den
andra var individuella intervjuer med 16 invandrade kvinnor från Iran, Chile och
Turkiet som hade sina företag i stockholmsregionen.
1. Varför startar invandrade kvinnor eget företag?
Collins (2000) menar att sociala faktorer, såsom socioekonomisk bakgrund
(klassbakgrund), kön, etnicitet och tidigare arbetslivserfarenhet, har stor betydelse
för invandrade kvinnors motiv att starta eget, men att ännu viktigare är själva
personligheten.
I den här avhandlingen visade det sig att de invandrade kvinnorna hade olika motiv
för att starta eget. Dessa motiv kan grovt sägas vara av två typer. Antingen hade de
personliga skäl, t.ex. strävan efter självständighet och personlig utveckling, eller så
var orsaken strukturella problem i samhället, t.ex. arbetslöshet, brist på passande
arbeten, eller diskriminering. För hälften av kvinnorna i undersökningen var det
främsta motivet för att starta eget strukturellt och av arbetsmarknadsrelaterad
karaktär: försörjning, arbetslöshet, avsaknad av ett passande arbete, lågt värderade
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arbeten med dåliga karriärmöjligheter och dåliga arbetsförhållanden, diskriminering,
i ett fall tvångsprivatisering av verksamheten. Därefter angav de personliga skäl såsom
strävan efter personlig utveckling, självständighet, frihet, strävan efter att bygga en
framtid, önskan att arbeta inom sitt eget intresseområde och utveckla en affärsidé.
Med denna provkarta av svar har därmed det första syftet med avhandlingen, som
handlar om invandrade kvinnors motiv för att starta eget, uppnåtts. Resultatet
stämmer också till stor del överens med teoretiska och empiriska studier om svenska
kvinnors motiv för att starta eget och också för invandrare i allmänhet men också
med expertintervjuerna i avhandlingen samt en del utländsk forskning. 26
2. Vilka invandrade kvinnor startar på egen hand? Hur går kvinnorna till väga för
att starta eget och under vilka villkor arbetar de? Finns det stödjande nätverk när
det gäller att starta eget?
I föreliggande undersökning visade det sig att kvinnorna generellt var resursstarka, dvs.
de hade en hel del icke-materiella klassresurser såsom utbildning, arbetslivserfarenhet
samt humankapital. Detta var deras allra viktigaste resurs i företagandet. Dessutom
hade de skaffat sig ytterligare kunskap genom att gå på relevanta kurser, utbildningar,
och genom praktik och ideellt arbete. Att ha tillhört medelklassfamiljer i hemlandet
och att ha fått en bra uppfostran och uppväxtmiljö präglad av utbildade föräldrar
med jämställdhetsvärderingar hade givit kvinnorna en bra plattform i form av
stark självkänsla. De icke-materiella resurserna kompletterades senare i vuxenlivet
med ytterligare resurser i form av personliga egenskaper, såsom värderingar,
attityder, allmänna kunskaper, språkkunskaper, intellektuell förmåga och andra
färdigheter. Allt detta utgjorde kvinnornas basresurser när de startade eget. De här
basresurserna kompletterade de med finansiella resurser såsom lån och bidrag från
släkt och kreditinstitutioner och egna sparpengar. Sammantaget kan det sägas att en
invandrad kvinna som helt självständigt startar eget och som kan förväntas lyckas
med sitt företagande är en som kommer från moderna familjer med modernare
kvinnosyn, har god utbildning och arbetslivserfarenhet, goda språkkunskaper samt
humankapital dvs. kunskap och kompetens utöver den ordinarie utbildningen
och arbetslivserfarenheten. Detta stämmer också överens med utsagorna i
expertintervjuerna i denna avhandling. Detta är svar på den första delfrågan i denna
frågeställning.
Kvinnorna i den här undersökningen hade också använt sig av olika strategier för
att starta eget och etablera sitt företag. Oftast hade de själva tagit initiativ till att få
praktik eller tillfällig anställning, gå på kurs eller skaffa sig en utbildning som skulle
passa deras nuvarande verksamhet. Parallellt med detta hade de sökt rådgivning
hos myndigheter, släkt och bekanta samt tagit reda på lagar och regler. För att
minimera risken för ett misslyckande och eventuella ekonomiska förluster hade de
noga studerat läget innan de bestämde sig för att starta eget. De började försiktigt
och med små medel, mest med egna besparingar, kombinerat med lån från släkt och
26
Se Billing 1995, Företagarna 1997, Kovalainen 1995b, Fölster 2000, NUTEK & SCB 2000, Najib
1999a, NUTEK 2000, Mobasher 1996, Bozorgmehr 1996, Dallalfar 1989, 1994.
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kreditinstitutioner. Fram till dess företagen hade blivit etablerade arbetade de hårt och
långa dagar sex och även sju dagar i veckan. Efter hand, när företagen hade etablerats,
minskade de arbetstiden. Hårt arbete var ett måste i inledningsskedet, men många av
kvinnorna arbetade fortfarande långt över normal arbetstid fastän företagen redan
var etablerade. Åldern är också en sorts resurs; de yngre använde oftare sin fysiska
kraft och energi medan de äldre använde sin längre arbetslivserfarenhet och sina
olika erfarenheter av politiska och sociala aktiviteter.
Tillgång till olika nätverk och nätverksresurser, både sociala och etniska, samt hårt
arbete är viktiga existensvillkor för invandrare i deras företagande (Kloosterman &
Rath 2001a, Kloosterman m.fl. 1999). Kvinnorna i undersökningen hade antingen haft
tillgång till ett socialt nätverk eller ett etniskt nätverk eller en kombination av de två
och/eller ett multietniskt nätverk bestående av personer och organisationer utanför
den egna eller den svenska etniska gruppen. För merparten av dem var det sociala
nätverket, dvs. kontakter, myndigheter och organisationer i majoritetssamhället,
mest betydelsefullt i inledningsskedet då de behövde kredit, rådgivning, kurser och
andra förmåner, också efteråt. En mindre del av kvinnorna hade haft mer tillgång till
det etniska nätverket bestående av vänner, bekanta, släkt och familj samt i mindre
utsträckning organisationer, föreningar och en kundkrets med samma etniska eller
nationella bakgrund. Slutligen hade några haft tillgång till ett nätverk bestående av
medarbetare av båda könen. En del av kvinnorna hade tillgång till könsspecifi ka
nätverksresurser i form av kvinnliga och manliga medarbetare både inom och
utom den egna etniska eller nationella gruppen vilket stämmer med resultatet i
en del tidigare forskningsarbeten (Leonard & Tiberwal 1993, Dallalfar 1989, 1994).
Oavsett vilka nätverk och nätverksresurser kvinnorna har haft tillgång till, har
hjälpinsatserna från makar och stora barn, samt från hemhjälp, varit av betydelse
både i början men också på längre sikt.
3. På vilket sätt kan egenföretagande vara ett sätt för invandrade kvinnor att bli
integrerade i arbetslivet? Har de användning för sina kvalifi kationer och färdigheter
där? Är egenföretagande tillfredsställande för de här kvinnorna?
Allmän tillfredsställelse i arbetslivet kan grovt användas som en indikator på
graden av integration i arbetslivet, men den kan också i stor utsträckning indikera
hur invandrade män och kvinnor är integrerade i samhället. Att en person med
invandrarbakgrund känner sig nöjd med sitt arbete, sina inkomster, arbetsledare
eller sina karriärmöjligheter kan vara en indikator på integration i arbetslivet, vilket
i sin tur innebär personlig integration i samhället. Ett idealt scenario skulle vara
att invandrade kvinnor som startar eget kan vara allmänt nöjda och integrerade
i arbetslivet då de (1) avskaffar passiviteten och sitt bidragsberoende till maken
(huvudförsörjaren) och välfärdssystemet, (2) har ett arbete som passar deras önskemål
och meriter, (3) har både karriärmöjligheter och användning för sina kvalifi kationer
i företaget, (4) tjänar bra, (5) identifierar sig med sin aktuella yrkesposition, (6) har
en etablerad stamkundkrets och ett socialt liv, (7) har tillgång till sociala nätverk,
och slutligen (8) psykiskt mår bra som en effekt av alla ovan nämnda förhållanden.
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Om kvinnorna visar förhållandevis stor likhet med övriga egenföretagare, framför
allt infödda män och kvinnor, i val av bransch och nisch kan det också sägas visa att
de är integrerade i arbetslivet.
Samtliga kvinnorna i undersökningen var stolta över sig själva och tyckte att de
hade en meningsfull sysselsättning i egenskap av egenföretagare. Nästan alla försörjde
sig själva och familjen, de skapade arbete åt sig själva och andra människor och de
var ekonomiskt självständiga och oberoende. De hade ett fungerande socialt liv, en
etablerad kundkrets och tillgång till sociala nätverk. Utöver detta hade kvinnorna
också stark självkänsla och gott självförtroende vilket också kan vara ett mått på
deras allmänna psykiska välbefinnande. De som var mest nöjda med sitt företagande
var de som hade arbeten som matchade deras meriter och önskemål, de som hade
användning av sina kvalifi kationer i företaget, och de som hade karriärmöjligheter
i sina företag. De kvinnor som startade eget inom den bransch de ursprungligen
hade utbildat sig för tyckte oftast att de fick användning av sina färdigheter
och kvalifi kationer i sitt företagande, t.ex. tandläkaren, psykologen, arkitekten,
sjuksköterskan och barnmorskan. Detta kunde också gälla dem som skaffat sig en
yrkesutbildning och startat eget inom sitt intresseområde, t.ex. frisörskan, galleristen
och pedikyristen. Kvinnor i båda grupperna utövade sitt yrke och skapade sin
identitet genom egenföretagande. De kvinnor som identifierade sig med sin aktuella
yrkesposition var mer nöjda än andra kvinnor och de kvinnor som arbetade med
mera avancerade verksamheter visade sig vara mer nöjda med sina arbeten. Tillgång
till ett fungerande social nätverk kan också om än inte nödvändigtvis bidra till ökad
trivsel i företagandet.
Å andra sidan var de kvinnor som inte startade eget inom sitt kvalifi kations- och
kompetensområde, eller de som inte tyckte att deras kompetens togs på allvar,
delvis missnöjda och kritiska. Det var de som inte fullt ut fick användning för eller
bekräftande av sin kapacitet, sin utbildning, sin arbetslivserfarenhet och sina breda
kunskaper. Till detta bör läggas de kvinnor som av olika anledningar inte kunde
göra utbildningskarriär. Mentalt accepterar dessa kvinnor inte sitt företagande till
100 procent och identifierar sig inte heller med sina aktuella yrkespositioner, detta
trots att de gillar sina aktuella yrken och trots att företaget ger dem meningsfull
försörjning och goda inkomster. Bland dem var några som direkt eller indirekt angav
att diskrimineringstendenser i samhället hade hämmat deras personliga utveckling,
och också varit skäl till att de blivit egenföretagare.
En del av svaret på fråga tre är faktiskt inbakat i själva frågan. Undersökningen
visar nämligen att om egenföretagandet bl.a. ger invandrade kvinnor, ett slags allmän
tillfredsställelse kan de bedömas vara integrerade i arbetslivet. Svaret på den första
delfrågan i detta avsnitt, som också täcker resterande delfrågorna, är därför ja, med
viss reservation. Egenföretagande kan vara ett sätt för invandrade kvinnor att bli helt
tillfredsställda och därmed integrerade i arbetslivet, nämligen:
•

om de lyckas starta eget inom det område som de utbildat sig för. Då
känner de sig mer nöjda med sitt företagande jämfört med dem som
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•
•
•
•
•
•
•

startar eget inom branscher som ligger långt ifrån deras kvalifi kations- och
kompetensområde;
om företagets verksamhet ligger nära deras intressen och tidigare
arbetslivserfarenhet;
om deras utländska utbildningar bedöms vara likvärdiga med en svensk
utbildning;
om deras kompetens tas på allvar;
om de kan använda sin kapacitet fullt ut;
om de redan från början har tillgång till ett välfungerande socialt nätverk
(framförallt kreditinstitutioner);
om de, parallellt med företagandet, kan följa en akademisk utbildning eller
yrkesutbildning de hade velat gå;
om slutligen det finns likheter mellan dem och infödda företagare när
det gäller val av bransch och nisch. De skulle också kunna känna sig
integrerade om de kunde starta eget i mera avancerade och framtidsinriktade
verksamheter.

Antagandena i avhandlingen
I kapitel 5 presenterades några antaganden som förhoppningsvis skulle kunna prövas
i avhandlingen. Ett antagande, formulerat med stöd av Knocke (1986), var att för
olika grupper av invandrade kvinnor i landet med olikartad socioekonomisk och
sociokulturell bakgrund och som kommer från länder med olika könsstrukturer i
samhället och i familjen, har dessa skillnader i bakgrund effekter på kvinnornas sätt
att bli integrerade i samhället, på arbetsmarknaden och i arbetslivet. I anknytning
till detta antogs att utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet, social och politisk
aktivitet och medvetenhet, samt en mer modern uppväxtort och uppväxtmiljö skulle
ha en viss positiv inverkan på invandrade kvinnors framgångar i Sverige. Ett annat
antagande, som var sammankopplat med det första, var att kvinnor som kommer
från starkt patriarkala system och strukturer, trots detta klarar sig bra i Sverige, även
om de möts av motgångar på arbetsmarknaden.
I stort sett får antagandena stöd av resultatet av intervjuerna med kvinnorna i
avhandlingen. De flesta kom från medelklassfamiljer i storstadsregioner och från
länder där kvinnor i högre grad än i Sverige är systematiskt underordnade männen.
Chilenska kvinnor kommer dock från ett förhållandevis sekulärt samhälle där
religionen snarare är en personlig än en offentlig sak, till skillnad från Iran Turkiet
intar en mellanställning mellan dessa två länder. Tack vare sin klassbakgrund och
föräldrarnas uppfostran, som var präglad av jämlikhet och jämställdhet mellan
barnen hade dessa kvinnor lyckats väl i Sverige som självständiga företagare.
Föräldrarna var avvikande jämfört med den dominerade normen i samhället som
fortfarande ser på kvinnor som osjälvständiga och svaga och därmed ekonomiskt
beroende av männen. Med sina moderna jämställdhetsvärderingar, som skilde sig
från många andra föräldrars, hade framförallt papporna uppfostrat sina döttrar
till att bli starka och självständiga kvinnor. Med andra ord kom kvinnorna från
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familjer med moderna könsstrukturer som skilde sig både från den hos majoriteten
av familjerna i samhället, men också från själva samhällssystemet i stort. De hade
arbetslivserfarenhet, hög utbildning, humankapital av olika slag och politiska resurser
som bidrog till deras framgång i livet. Samtliga kvinnor kan därför betraktas som
resursstarka. De chilenska kvinnorna visade relativt sett mer självförtroende än de
övriga kvinnorna. Detta kan, med stöd av argumentet ovan, bero på att de har haft
relativt bättre utbildade och yrkesarbetande föräldrar, de har fått en mer liberal
uppfostran än de andra kvinnorna, de har varit mer vana vid att leva i familjer med
en mera jämlik könsstruktur, och de har varit vana vid att leva i ett mer sekulärt
samhälle som Chile där också kvinnor har större rättigheter än i Iran och Turkiet.
Dessutom har de bemötts bättre på arbetsmarknaden i Sverige och de har oftare
startat företag inom branscher som bättre matchar deras tidigare arbetslivserfarenhet
och utbildning.
Ett annat antagande handlade om egenföretagande som ett sätt att uppnå
integration i arbetslivet. Integration är en fråga om jämlikhet, jämställdhet och
valmöjlighet. Integration på arbetsmarknaden och i arbetslivet innebär också att få
ett arbete på rättvisa grunder och ett som passar ens meriter och önskemål, att få
chansen att visa sin kapacitet, att känna sig nöjd med sitt arbete och tycka att man
har fått den plats som man förtjänar. Tillgång till ett passande arbete och trivsel med
arbetet är därför indikatorer som påverkar graden av integration i samhället och i
arbetslivet. Samtliga kvinnorna i undersökningen var nöjda med sitt företagande som
en försörjningsform och merparten tyckte att de hade fått den plats de förtjänade
att få. Resten tyckte de att de förtjänade en bättre position och plats i samhället som
de bättre kunde identifiera sig med. Detta, enligt respondenternas egna utsagor, kan
uppfattas som att denna position lika gärna kunde vara en bättre företagarposition
eller en tjänstemannaposition.
Ett annat antagande var att invandrade kvinnoföretagare har börjat bryta gamla
mönster och detta bekräftas av undersökningen. De är inte enbart inriktade på
den egna etniska gruppen eller andra invandrare som målgrupp. Inte heller är
de koncentrerade till invandrartäta områden. Många har tvärtom börjat söka
sig till nya målgrupper i icke- invandrartäta områden. Allt fler försöker etablera
expansiva företag och söker i högre grad än förut nya nischer i framtidsinriktade
branscher. Däremot är deras verksamheter av servicekaraktär inom både de
gamla och moderna branscherna. De representerar moderna mansdominerande
verksamheter såsom arkitektfirma och psykologmottagning såväl som traditionella
typiska kvinnoverksamheter som fotvård och frisörsalong. Tre av kvinnorna drev
dessutom verksamheter som i viss mån kan uppfattas som ganska nya i näringslivet:
bemanningsföretaget, mödravården, som möjliggjorts tack vare privatisering inom
vården, samt konsultfirman, som ger organisationsråd till olika företag. Trots att
en del av företagen hade flera anställda var bara ett av dem (bemanningsföretaget)
för tillfället expansivt med 200 anställda, och också möjlighet att anställda fler.
Inget av företagen har dock varit inriktade på framtidsverksamheter såsom IT eller
liknande.
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Förslag på vidare studier
Strukturomvandlingen inom svenskt näringsliv de senaste två decennierna har
medfört att många arbetstillfällen har gått förlorade för invandrare. Detta har
drabbat både låg- och högutbildade invandrare, men de med låg formell utbildning
har drabbats hårdare eftersom många arbeten med förhållandevis låga krav på
utbildningsnivå försvunnit. I avhandlingen har resursstarka invandrade kvinnor
kommit till tals som självständiga egenföretagare. Många av dessa kvinnor kommer
från familjer med en modernare syn på kvinnor och män, men det är inte enbart
dessa kvinnor som vill arbeta självständigt och försörja sig och sin familj genom
egenföretagande. Det finns även intresse bland kvinnor med mindre resurser, och
kvinnor som kommer från familjer med traditionella patriarkala könsstrukturer.
Som genomgången av tidigare forskning visat, finns det generellt ett stort
intresse bland invandrade kvinnor för att förvärvsarbeta och att vara delaktiga
i arbetslivet oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Detta får även stöd av de
intervjuade experterna i denna avhandling. Några förslag till vidare forskning
inom detta område kan nämnas. Huruvida stimulering av egenföretagande
bland lågutbildade invandrade kvinnor kan skapa möjligheter till sysselsättning
och egen försörjning? Hur relativt resurssvaga invandrade kvinnor lyckas med att
starta eget och också hålla företaget vid liv? Hur invandrade kvinnor lyckas med att
etablera sig i framtidsinriktade branscher, till skillnad från de typiska traditionella
s.k. kvinnobranscherna? Om invandrade kvinnor som startat eget inom de s.k.
mansdominerade branscherna lyckas hålla företagen vid liv? Ett annat uppslag kan
vara att studera hur invandrade kvinnor som kommer från familjer med mer eller
mindre traditionella könsstrukturer lyckas att etablera sig som företagare i Sverige?
Hur ser könsrollsmönstret ut i sådana familjer före starten och hur påverkas detta
mönster efter etableringen av företaget? Detta är en intressant fråga med tanke på att
många sådana familjer fortfarande ser sina flickors framtid som goda mammor och
hustrur och därför inte hjälper dem i deras rörelse uppåt i samhället via en eventuell
satsning på företagande. Ett intressant område att studera i en ny och mer omfattande
studie är också de f.d. hemmafruarna i hemlandet som blivit egenföretagare i Sverige.
Det vore viktigt att ta reda på vilka mekanismer i respektive miljö som gör att hon är
hemmafru i det ena landet men egenföretagare i det andra.
Ytterligare intressanta områden att studera i fortsättningen och i en mer omfattande
studie är på vilket sätt olika utbildningsnivåer och olika lång arbetslivserfarenhet
kan ha positiv verkan på invandrade kvinnors företagande och deras val av bransch
och därmed deras integration i småföretagssektorn. En annan intressant fråga är om
civilståndet har någon klar inverkan på kvinnornas företagande och deras framgång
och integration i småföretagssektorn. Det kan t.ex. vara av intresse att studera om det
finns något samband mellan befrielse från ett äktenskap och framgång i företagande
för frånskilda kvinnor. Har skilda kvinnor, jämfört med gifta kvinnor, större
potentiell arbetskraft att använda, friare händer, bättre kontakter och därmed bättre
framgångsmöjligheter? En annan studie som skulle kunna göras är en komparativ
studie mellan de invandrade kvinnor vars företag är inriktade på en lokal befolkning
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kontra de som har befolkningen i hela regionen som målgrupp. Detta är särskilt
viktigt med hänsyn till expansionen av företaget på längre sikt.
Slutligen kan två andra komparativa studier vara relevanta att göra i framtiden. Dels
en jämförande studie av infödda kvinnoföretagare och invandrade kvinnoföretagare
i olika avseenden - omsättning, expansionsmöjligheter, hinder för verksamheten
- dels en jämförande studie av invandrade kvinnor som väljer att starta eget och de
som inte gör det.

K APITEL 11
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SUMMARY IN ENGLISH

So far, research on entrepreneurship in Sweden has almost exclusively been focused on
Swedish men, while studies of female entrepreneurs in Sweden have been focused on
native-born women. When studies on immigrant entrepreneurs have been conducted
they have been focused on men while their wives, mothers, sisters and daughters have
remained invisible in their capacity of entrepreneurs. In my understanding they form
a special category within research on entrepreneurship being women, immigrants
and entrepreneurs at the same time. Very little research has been carried out on
self-employed immigrant women in Sweden, which is why I decided to carry out
this study.
The principal aims of this dissertation were firstly to find out the motives of
immigrant women for starting businesses of their own in Sweden and, secondly, to see
whether immigrant women’s self-employment could be a way to achieve integration
in working life. The main questions raised in the dissertation were as follows:
*
*

*

Why do immigrant women start their own businesses?
Which immigrant women do start own business independently? How do
they start their own businesses and what are their working conditions? Do
they have access to any forms of supporting network?
In which way is self-employment a way for immigrant women to become
integrated in working life? Can they make use of their education and other
qualifications in their entrepreneurship? Are they satisfied with this kind of
job?

To reach the goals of the dissertation and to find answers to the questions raised, I
decided to carry out a comparative study based on two sets of interviews, one with
experts on labour market issues and one with 16 female entrepreneurs from Iran,
Turkey and Chile, having their own businesses in the Greater Stockholm region. In
the expert interviews, I used seven general questions and in the interviews with the
women, I used a questionnaire with 42 questions.
Results from the expert interviews indicated that immigrant women who engaged
in self-employment in Sweden could be divided into three groups. The first group
consisted of women with traditional attitudes working as assistants in typical family
businesses controlled by men. The second group consisted of women with semimodern, semi-traditional attitudes working as independent entrepreneurs, but their
decision-making was partly influenced by men. The third group consisted of totally
independent women who relied on their own strengths. These were women who had
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access to class resources, such as education, work experience, knowledge of languages
and savings or they were young women with High School or university degrees.
Other observations reported by the experts were that the level of independence in
immigrant women’s entrepreneurship is dependent on the environment where they
grew up, the gender structure in society and gender roles in the family before and after
the immigration as well as the duration of their stay in Sweden. The individualised
Swedish society has had a positive effect on many immigrant women with different
backgrounds. Women, who were housewives or farm workers in their native countries,
start earning their own money in Sweden by working as employees or by starting
their own businesses. In general, for those who start their own businesses, the risk of
failure is higher for immigrant women than for native-born women, and higher for
refugee women than for immigrant women.
According to the experts, there are both structural and cultural/personal factors
influencing immigrant women to start their own businesses. Many immigrant women
start their own businesses due to unemployment or lack of a suitable or well-paid job.
Others are striving for a meaningful occupation or see it as an opportunity to support
the family, earn their own money, become independent of men, raise the family’s
standard of living and stop being dependent on welfare. Moreover, they want to show
their competence and creativity. Before immigrant women start their own businesses,
a common strategy is to work and get necessary training at a company within the
same field they plan to start their own business. Others pursue vocational training
and complementary courses or acquire other relevant knowledge such as business
economics. Other strategies that immigrant women use in their entrepreneurship
are flexibility and accessibility. Many immigrant women start their businesses very
carefully, with small means and often within the service sector, which normally
permits low starting capital. In their entrepreneurship they make use of their class
resources, above all their education and work experiences. Other resources they
use are their ethnic network, mainly consisting of help from the family, and their
external social network, e.g. IFS (The International Association of Entrepreneurs in
Sweden), which provides information and advice free of charge. At the initial stage of
their companies, some women manage to get financial help from the external social
network, but in the long term help from their ethnic network plays a more important
role for the success of their companies. Being businesswomen, immigrant women still
have the main responsibility for caring and household work at home, although helpful
husbands, grown-up children or relatives can give valuable support.
1. Why do immigrant women start their own business?
Most of the respondents mentioned more than one reason for starting their own
businesses. More often a structural reason was mentioned first, such as unemployment,
lack of well-paid jobs with good working conditions, tendencies of discrimination at
work or privatisation of a public service activity like Health Care. Among the personal
reasons the women mentioned were striving for autonomy and independence, being
their own bosses, realising dreams and plans, personal development and career, to

191

work within their own interest area, building a future and pursuing artistic work and
suffering from bad physically health at an ordinary job.
2. Which immigrant women start own business independently? How do they start and
what are their working conditions? Do they have access to any forms of supporting
network?
The respondents came from more or less middle-class families in their native
countries. Thus, they had inherited non-material and cultural resources from this class,
such as education, work experience and human capital in general. A good childhood
and adolescent environment and educated parents, not the least modern fathers with
equality values, bringing up children of both sexes equally, had given these women
strength and self-confidence in general. These personal characteristics, together with
values, knowledge of languages, intellectual capacity and other skills formed a good
platform for these women to start their own businesses. Class resources, above all
their education and work experience, were the most important assets in these women’s
self-entrepreneurship. They had generally good educational backgrounds and work
experience, which were the basic resources in their entrepreneurship. In addition they
obtained useful knowledge by participating in other relevant courses, educations,
training and non-profit work activities. They also had good language abilities and
some of them could speak other languages besides English, Swedish and their own
mother tongue. In short, an immigrant woman who starts her own business and can
be expected to be successful is one who comes from a modern family with modern
attitudes and values toward gender roles, has a good educational background, work
experience and language abilities and finally she has human capital. These results are
in accordance with the results of the interviews with experts reported in chapter 7.
Based on these non-material class resources, they used different strategies to start
and establish their businesses. Before they started their own businesses, they worked
as trainees, had temporary jobs or pursued studies relevant to their future business
activities. At the same time they obtained information from different sources such
as family, friends and authorities. To minimize the risk for failure they studied the
situation carefully before they made a decision. They started their businesses with
small means, mainly with own saved money combined with a loan from relatives
and credit institutions. At the early stages, and often also after their business was
established, they generally worked very hard meaning long daily working hours, six
or seven days a week,. In their entrepreneurship, they used resources of their own
ethnic network and the social network of the majority society. The ethnic network,
which consisted of family members, relatives, friends and also their own ethnic
organisations and media, provided information, advice, encouragement, financial
help, new potential clients but also a lot of physical help outside the business, above
all at home. The most important ethnic resource from the starting point until
now has always been help from home i.e. help from husbands, adult children or a
combination of both and domestic help. This made her free from needing to worry
for work at home, while she was at her business. The external social network, which
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consisted of institutions, authorities, suppliers, etc., provided financial help, credits,
advice, information, courses, etc. For most respondents, this type of social networks
played a more important role both in the beginning and in the long term. Some
of the respondents also had access to resources of a multiethnic network, which
consisted of people and institutions outside both the social and their own ethnic
network. Moreover, some of the respondents had access to resources of a fourth type
of network outside the other networks mentioned. This was a gender-specific network,
which consisted of female and male assistants at work. Finally, the respondents also
used their age as a resource, the younger women mainly their physical strength and
energy, and the older women long work experience, different kinds of political and
social activities, etc. Common for all the respondents was that all of them used their
own physical work power as a free of cost and accessible resource.
3. In which way is self-employment a good way for immigrant women to become
integrated in working life? Can they make use of their education and other
qualifications in their entrepreneurship? Are they satisfied with this kind of job?
With reference to Knocke (2001bc), who makes a difference between objective and
subjective class position, I claim that integration in working life can on the one hand
be interpreted as an objective or on the other as a subjective state of feeling integrated.
When a person is holding a job he or she is objectively integrated in working life
even though the job does not correspond to the individual’s qualifications and work
experiences. Integration in the second sense is based on the feeling of being fully
satisfied with the job and that the person identifies with her actual work position.
Being subjectively integrated is based on the feeling of being at the right place in
working life and the larger society.
Where immigrants are concerned, ‘integration in working life’ can above all
be a question of satisfaction with the job, the income, the supervisors and career
opportunities. Moreover, for immigrants access to Swedish social networks is
important for a successful social integration in society. In my view, an ideal scenario
is shown in figure 11.1 below. Immigrant women who start their own business can be
generally satisfied and integrated in working life 1) if they abolish being economically
dependent of husbands or the welfare system, 2) if they have a job which corresponds
to their qualifications and experiences, 3) if they have a career possibility in their jobs,
4) if they earn enough wages or salaries, 5) if they identify themselves with their actual
working position, 6) if they have established regular customers and a good social life,
7) if they have access to a social network and 8) if they feel psychologically well as an
effect of their business activity. The completing scenario is if the women show more
or less similarity with native-born women and men in the choice of branch so they
even can be integrated in working life.
All respondents were generally satisfied with being self-employed. They supported
themselves and their families, they had created jobs for themselves and other people
and they were independent. They had a social life, regular customers and more or less
access to a social network. They had even a good self-confidence, which means that
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they felt psychologically well. However, the answers differed when asked if they had
now, in respect of their entrepreneurship, found their right place in society. Some of
the women said that they had not found their right place, as they could not make fully
use of their capacity, education, work experience and knowledge. Chilean women
were generally more positive in this respect than the other groups.
The women who were most satisfied where on the one hand those who had jobs
which matched their qualifications and interests and who could make use of their
qualifications in the job, and on the other hand those who had career possibilities in
their jobs. A dentist, a psychologist, an architect, a nurse and a midwife made part
of this group. Also women who had started businesses based on vocational training
or out of interest were satisfied with their positions, e.g. a hairdresser, an art-gallery
owner and a pedicurist. In both groups women identified themselves with their
actual jobs.
Women who could not make use of their education or skills did not feel that they
had found their right place in society. That was the case with a taxi driver who was
a trained family adviser and the owner of health-food store who was an educated
pharmacist. The lack of possibility to career advancement (like an educational career)
was another reason mentioned by some of them. None of the women in these two
groups did identify themselves with their actual jobs.
Overall, the respondents in this investigation were proud of having a meaningful
profession and in that respect they were all satisfied with their entrepreneurship, but
with a certain reservations. The results of the study show that self-employment can
be a good way to get fully satisfied with one’s work and thereby also feeling integrated
in working life. Some of the major factors influencing immigrant women’s satisfaction
- or implicitly lack of satisfaction - in working life can be summarised as follows:
•

•

•
•
•
•

The possibility to make use of their education or vocational training in their
businesses. The women who could make use of their competence and skills
in their businesses were much more satisfied than those who could not. Also
those who had started businesses closely related to their interests or previous
work experience were satisfied with their jobs;
To have access to Swedish social networks, above all credit institutions.
Improvements in this respect would make their financial burden easier and
they would not have to work long working hours six days a week;
Recognition of their competence and opportunity to use their full
capacity;
Recognition of foreign educations and credentials as equivalent to Swedish
educations and credentials;
The possibility to pursue academic studies, vocational training, etc. parallel
with their entrepreneurship;
Opportunities to start within more advanced and future directed branches
and activities.
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Avhandlingens teoretiska byggstenar.
Integrationens fyra axlar.
Kvinnornas situation i Sverige, Chile, Turkiet och Iran efter några
indikatorer.
Var i Stockholmsregionen hade kvinnorna sina företag?
Antal/andel i % företagare i Sverige av förvärvsarbetande (16 år
och äldre) 1998 efter födelseland.
Förvärvsintensiteten i Sverige i åldersgruppen 20-64 år efter
kön och födelseland, år 1998.
Utbildningsnivå i Sverige 1998 bland kvinnor och män
(i parantes) i åldersgruppen 25-64 år efter födelseland i %.
Respondenternas genomsnittliga ålder och vistelsetid i Sverige
efter födelseland, deras genomsnittliga ålder vid ankomsten till
Sverige (siffrorna är avrundade till heltal) samt deras civilstånd.
Respondenternas barn och deras ålder 2002.
Respondenternas uppväxtort och bostadsort i hemlandet.
Respondenternas pappors högsta utbildning.
Respondenternas pappors yrke.
Respondenternas mammors högsta utbildning.
Respondenternas mammors yrke.
Respondenternas makars utbildning och yrke i hemlandet.
Respondenternas högsta utbildningsnivå vid tiden för intervjun
och deras yrkesbakgrund före invandringen till Sverige.
Respondenternas företag, antal anställda (inklusive
respondenten), egna arbetstimmar per vecka och
företagets lokalisering.
Motiven för att kvinnorna blev egenföretagare.
Hur finansierade kvinnorna sitt första företag?
Vilka nätverk har kvinnorna mest haft tillgång till?
Hur klarar du av att förena ditt yrkesarbete och ditt hemarbete?
Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare?
Anser du att du har kommit på rätt plats i samhället mot
bakgrund av dina kvalifi kationer och övriga färdigheter?
Egenföretagande och integration i två skilda processer (förlopp).
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APPENDIX A

De 16 intervjuade kvinnornas yrkes och utbildningsbakgrund vid intervjutiden
2002.
Iranska kvinnor
Sara är 47 år gammal, frånskild och har två söner 20, och 22 år gamla. I Iran var
hon utbildad till speciallärare och familjerådgivare och arbetade där som lärare.
I Sverige har hon enbart arbetat i familjens affär och sin egen livsmedelsaffär,
innan hon startade en egen taxifirma i Täby. Hon äger firman men kör också en av
taxibilarna.
Nasrin är 35 år gammal, gift och har två döttrar 16 respektive fyra och ett halvt år.
I Iran gick hon ut nionde klassen och kompletterade sin utbildning på Komvux i
Sverige. I Iran var hon hemmafru men arbetade då och då som maskinskrivare. I
Sverige har hon läst olika yrkesinriktade kurser men även 40 poäng demografi på
universitet. Hon har deltagit i en kortare arbetsmarknadsåtgärd, arbetat i 18 månader
som datalärare och i två år som taxichaufför på en annan firma. Tillsammans med
sin make driver hon egen taxifirma i Södermalm och hon kör också taxin själv.
Medea är 33 år gammal, frånskild och har tre barn; två söner som är 16, respektive 15
år gammal och en dotter på sex år. I Iran var hon gymnasieutbildad och hemmafru.
I Sverige har hon arbetat som kassörska under kort tid, arbetat i drygt 11 år på
Invandrarverket som tolk, och gått på en frisörsutbildning och varit anställd på
frisörsalonger. Hon har tidigare haft egen salong, men nu har hon en bättre och
större på Medborgarplatsen.
Sissi är 42 år gammal, och hon har en iransk sambo och en dotter på 20 år. Fram
till 10 årsåldern bodde hon i Iran. Sedan flyttade hon till England, där hon läste
till sjuksköterska och arbetade som sjuksköterska. I Sverige läste hon på Komvux
och Folkuniversitet, läste olika specialutbildningar inom sitt yrke på universitet
och praktiserat på under kort tid. Hon har ett bemanningsföretag i Solna med 200
anställda från 12-13 olika nationaliteter.
Mina är 58 år gammal, gift för tillfället med en svensk man och har två vuxna barn,
38 och 39 år gamla, av sin nu avlidne iranske make. I Iran doktorerade hon i psykologi,
arbetade som psykolog på universitetssjukhus och hade egen privatmottagning
innan hon kom till Sverige. I Sverige fick hon först arbeta som socialsekreterare med
inriktning på psykologi. Därefter fick hon komplettera sin iranska utbildning och blev
legitimerad psykolog enligt svensk standard. Sedan dess blev hon fastanställd och fick
uppdrag av landsting. Hon har en egen psykologimottagning i Södermalm.
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Tara är 43 år gammal, gift med en iransk man och har två barn; en dotter på 18 år och
en son på drygt 13. I Iran läste hon till apotekare på universitet men blev relegerad på
grund av sina politiska åsikter. Hon bodde i Sovjetunionen i några år, och läste tre
år på journalistutbildningen, utan att ta examen. I Sverige har hon läst på Komvux
och utbildat sig till apotekare på Uppsala universitet. Hon fick endast en praktik efter
sin utbildning och erbjöds endast anställning som receptarie. Hon har arbetat i sin
mans affär i sex månader för att lära sig hur man sköter en affär. För närvarande
driver hon egen hälsokostaffär i Gamla stan.

Turkiska kvinnor
Gülay är 46 år gammal, frånskild och har två söner; 21 respektive 12 år gamla.
I Turkiet arbetade hon som tandläkare i några år innan hon kom till Sverige. I
Sverige har hon kompletterat sin utbildning, arbetat inom Folktandvården i två år,
arrenderade tandläkarpraktik vid två tillfällen och öppnade sin första egna praktik
på St. Eriksplan För närvarande driver hon sin egen praktik på Odenplan.
Nour är 48 år gammal, frånskild och har inga barn. I Turkiet arbetade hon som
tandläkare i några år. I Sverige har hon arbetat som tandläkare i en praktik som
hon var delägare till men också som postanställd på deltid och i många år. Hon
utbildade sig i Sverige till naturläkare på universitet i tre år. Nu driver hon sin egen
hälsokostaffär i Hässelby gård.
Hülya är 36 år gammal, gift med en svensk man med turkisk bakgrund och har två
döttrar, 11 respektive 10 år gamla. I Turkiet var hon gymnasieutbildad och läste en
tvåårig utbildning som sömmerska men arbetade också som sekreterare i kommunen.
I Sverige läste hon på Komvux, arbetade i 10 månader som sömmerska samt arbetade
ideellt på en gardinaffär. För närvarande driver hon sin egen sybehörsaffär i
Älvsjö.
Ayeshe är 44 år gammal, frånskild och har fyra barn 24, 23, 21 och 16 år. Hon är etnisk
kurd och identifierar sig som en kurd från Turkiet. I Turkiet var hon gymnasieutbildad
och hemmafru. I Sverige har hon gått på vårdutbildningen, en projektkurs på
Folkhögskola, arbetat i många år som hemspråkslärare, barnskötare, undersköterska
och tolk. Hon driver egen Notarius Publicus, tolk- och översättningsbyrå i Kista i
norra Stockholm.

Chilenska kvinnor
Elena är 56 år gammal, frånskild och har fem barn av sina två tidigare äktenskap; 35,
33, 27, 23 och 15 år gamla. I Chile var hon utbildad arkitekt och arbetade där i några
år innan hon kom till Sverige. I Sverige utbildade hon dessutom sig till sjuksköterska
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och läste en del fristående kurser på universitet. Hon arbetade här som sjuksköterska,
hade både praktik och projektarbeten men också arbetsmarknadsåtgärder, hade
uppdragsarbete som arkitekt men också fick arkitekttjänst på Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH). För tillfället driver hon, parallellt med sin deltidstjänst på KTH,
sin egen arkitektfirma i Stockholm.
Marcela är 34 år gammal, gift med en svensk man, har en treårig flicka och väntar
på sitt andra barn nu. Fram till sex årsålder bodde hon i Chile. Därefter bodde hon
och familjen i Bukarest (Rumänien) i sex år. Hon kom till Sverige 12 år gammal. I
Sverige utbildade hon sig till civilekonom och socialantropolog men hon läste även
spanska på universitet. Hon arbetade också i sju år på NK. Efter universitetsstudier
arbetade hon på ett rekryteringsföretag och startade sitt första företag tillsammans
med maken. För tillfället driver hon och maken ett konsultföretag i Nacka.
Alicia är 48 år gammal, frånskild och har en son på 20 år. I Chile var hon utbildad
pedagog på universitet och arbetade som sekreterare på universitet. Samtidigt
arbetade hon på sin brors revisionsbyrå. I Sverige gick hon på barnsköterskeutbild
ningen och läste en del småkurser. Hon arbetade också som städare, barnsköterska
och brevbärare. För tillfället driver hon på deltid, tillsammans med två manliga
konstnärer och kompanjoner från Österrike och Tyskland, ett konstgalleri nära
Odenplan. Dock har hon sin verkstad i Tyresö där hon arbetar resten av tiden och
producerar sina konstföremål.
Marja är 46 år gammal, frånskild och har två barn 28 och 21 år gamla. I Chile var
hon utbildad företagsekonom och arbetade som auktoriserad revisor i några år. I
Sverige gick hon på Komvux och läste andra kurser. Dessutom arbetade hon i några
år som revisor på en revisionsbyrå. För närvarande driver hon sin egen revisionsbyrå
i Centrala Stockholm.
Eugenia är 52 år gammal, gift med en chilensk man och har två döttrar 29 och 22 år
gamla. I Chile var hon utbildad barnmorska och arbetade där i några år innan hon
kom till Sverige. I Sverige kompletterade hon sin utbildning och arbetade oavbrutet
som barnmorska under 23 år. För närvarande driver hon, tillsammans med sju andra
barnmorskor en mödravård i Sollentuna.
Margarita är 51 år gammal, gift med en chilensk man och har tre barn, 28, 25 och 20
år gamla. I Chile var hon utbildad revisor på gymnasienivå. Därefter läste hon till
socialsekreterare på högskolan och arbetade i 13 år som socialsekreterare innan hon
kom till Sverige. I Sverige läste hon språk under kort tid och arbetade som vårdbiträde
och undersköterska i 13 år. Under senare år har hon gått på en intensivutbildning
i ”Medicinsk fotvård” i sex månader. För närvarande driver hon egen fotvård i sin
lägenhet i Tyresö.
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Tabell1 1. Respondenterna efter ursprungsland, deras ålder och deras vistelsetid i Sverige
vid intervjutiden.
Tabell1
Respondenterna
efter ursprungsland, deras
ålder och
deras vistelsetid i Sverige
Land &1.antal
Ålder
Vistelsetid
i Sverige
vid intervjutiden.
Iran
6
Land & antal

33, 35, 42, 43, 47, 58 år gamla
Ålder

Nio år (1), ca 14 år (1), 15-16 år (4)
Vistelsetid i Sverige

Turkiet 4
Iran
6

36, 44, 46, 48 år gamla
33, 35, 42, 43, 47, 58 år gamla

12, 18, 19, 20 år
Nio år (1), ca 14 år (1), 15-16 år (4)

Chile
6
Turkiet 4
Summa: 16

34, 46, 48, 51, 52, 56 år gamla
36, 44, 46, 48 år gamla
Summa: 16

16 år (1), 18 år (2), 20, 22, 28 år
12, 18, 19, 20 år
Summa: 16

Chile
6
Summa: 16

34, 46, 48, 51, 52, 56 år gamla
Summa: 16

16 år (1), 18 år (2), 20, 22, 28 år
Summa: 16

Tabell 2. I vilken ålder kom respondenterna till Sverige och vilket civilstånd hade de före
invandringen till Sverige?
Tabell
ålder kom respondenterna till Sverige
och före
vilketinvandringen
civilstånd hade de före
L a n d2. I vilken
& Ålder
Civilstånd
invandringen
till Sverige?
antal
Iran
6
31, 19, 18, 33, 41, 29 år gamla.
Land
& Ålder
antal
Turkiet 4
28, 29, 24, 24 år gamla.
Iran
6
31, 19, 18, 33, 41, 29 år gamla.

Samtliga var gifta.
Civilstånd före invandringen

Samtliga var gifta i Turkiet. En gifte sig
Samtliga
gifta.
kort före var
invandringen
medan en skilde sig
kort före invandringen.
Turkiet
28,
Samtliga
var gifta i Turkiet.
gifte
Chile 64
28, 29,
12, 24,
28, 24
29,år
24,gamla.
33 år gamla.
En kom i tonårsåldern,
fyra varEn
gifta
och sig
en
kort
före
invandringen
medan
en
skilde
sig
kom som änka.
kort före invandringen.
Summa: 16 Summa: 16
Summa: 16
Chile 6
28, 12, 28, 29, 24, 33 år gamla.
En kom i tonårsåldern, fyra var gifta och en
kom som änka.
Summa:
16 Summa: 16 civilstånd nu, antal barn
Summa:
16 ålder. F står för frånskild.
Tabell
3. Respondenternas
och deras
Land
Gift Antal barn och deras ålder
F Antal barn och deras ålder
Tabell
civilstånd
antal
F står
Iran 3. Respondenternas
4
En har två
barn pånu,
16 &
4 _ barn
år, enoch2 deras
En ålder.
har två
barnför
20frånskild.
och 22 år, en
har ett barn på 20 år, en har två
har tre barn 6, 15 & 16 år.
Land
Gift Antal
barn
barn på
39 och
och deras
38 år,ålder
en har två F Antal barn och deras ålder
Iran
4
En
har
barn
på 16 & 4 _ år, en 2 En har två barn 20 och 22 år, en
barn
påtvå
18 &
13 år.
har
på 2011år,
en år.
har två 3 har
tre barn
6, 15på
& 16
Turkiet 1
Honett
harbarn
två barn
& 10
En har
två barn
21 år.
& 12 år, en
barn på 39 och 38 år, en har två
har inga barn, en har fyra barn
barn på 18 & 13 år.
på 24, 23, 21 och 16 år.
Turkiet
13
Hon
har två
& 10
12 27,
år, en
Chile
En har
ett barn
barn11på
3 år.
år och 3
3 En
En har
har två
fembarn
barnpå
på21
35,&33,
23
har
barn,
barn
väntar sitt andra barn. En har två
& 15inga
år . En
haren
etthar
barnfyra
på 20
år
på
21 två
och barn
16 år.på 28 & 21
barn på 29 & 22 år. En har tre
och24,
en23,
har
Chile
3
En
ett25barn
barnhar
på 28,
och 20påår.3 år och 3 En
år. har fem barn på 35, 33, 27, 23
väntar sitt andra barn. En har två
& 15 år . En har ett barn på 20 år
barn på 29 & 22 år. En har tre
och en har två barn på 28 & 21
barn på 28, 25 och 20 år.
år.
Tabell 4. Respondenternas uppväxtort och bostadsort i hemlandet.

Land
Iran
6

Uppväxt- och bostadsort före invandringen
Två bodde i både Abadan & Teheran, en bodde i både Babol & Teheran, en
bodde i både Teheran & Tabriz, en bodde i både Teheran, Bagdad och
storstäder i golfstater, en bodde i Abadan & London.
Turkiet 4 En bodde i både Ankara & Istanbul, en bodde i Istanbul, en bodde i både
Bolu & Istanbul, en bodde i Diarbekir.
Chile
6 Tre bodde i Santiago, en bodde i både Santiago, Bukarest & Stockholm, två
bodde i Valparaiso.
Summa: 16

13
13
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Tabell 5-7. Respondenternas familjebakgrund (föräldrarnas och makarnas socioekonomiska
bakgrund) i hemlandet.
Pappornas utbildning och yrke i hemlandet.
Land
Iran
6

Turkiet
4

Chile
6

Summa:
16

Utbildning och yrke
En hade ingenjörsexamen, en var analfabet, två hade gymnasieexamen, en hade
civilingenjörsexamen från England, en hade lärarutbildning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Två arbetade som ingenjörer på oljeindustrin, en hade egen snickeriverkstad,
en var byggentreprenör i golfstater, två var lärare.
En hade civilingenjörsexamen, en hade gymnasieexamen, en gick ut nian, en
hade folkskoleutbildning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------En hade ingenjörsyrke, en var affärsman, en var arbetsledare och
grävmaskinförare på vägverket, en var kommunal tjänsteman.
En hade lärarutbildning, en hade civilekonomexamen, två hade
gymnasieexamen, en hade civilekonomexamen i företagsekonomi, en hade
folkskoleutbildning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------En var lärare, skådespelare och regissör på teatern, en arbetade som
civilekonom, två var banktjänstemän, en hade egen charkuteriaffär, en arbetade
som företagsekonom och auktoriserad revisor.

Mammornas utbildning och yrke i hemlandet.
Land
Iran
6
Turkiet
4

Chile
6

Summa:
16

Utbildning och yrke
Fyra hade folkskoleutbildning, en hade gymnasieutbildning och en hade
sjuksköterskeutbildning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Fem var hemmafruar och en arbetade som sjuksköterska.
Två hade gymnasieutbildning, en hade folkskoleutbildning, en hade icke
formell utbildning motsvarande folkskola dvs. var självlärd och kunde läsa
och skriva.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Samtliga var hemmafruar.
En hade lärarutbildning, en hade civilekonomutbildning, tre hade
gymnasieexamen, en hade speciell sjuksköterskeutbildning motsvarande
magisternivå.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Samtliga förvärvsarbetade. En var lärarinna på gymnasiet, en var
civilekonom, två var grundskolelärare, en arbetade i makens charkuteriaffär,
en var mentalsköterska.
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Makarnas utbildning och yrke i hemlandet.
Land
Iran
6

Turkiet
4*

Chile
6**

Summa:
16

Utbildning och yrke
En hade tandläkarutbildning, en hade lärarutbildning, en var
gymnasieutbildad, en var utbildad företagsekonom, en var relegerad
arkitektstuderande, en gav inget svar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------En arbetade som tandläkare, en arbetade som lärare, en var fotbollsproffs, en
arbetade som företagsekonom och revisor, en arbetade privat som designer
och arkitekt, en gav inget svar.
En hade civilingenjörexamen, en hade tandläkarexamen, en hade
gymnasieutbildning, en gav inget svar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------En arbetade som ingenjör, en arbetade som tandläkare, en arbetade som
busschaufför i Sverige, en gav inget svar men det var maken som försörjde
familjen.
En gifte sig först i Sverige med en svensk civilekonom, en var civilingenjör, en
var utbildad arkitekt, och en hade ingenjörsexamen. De två sista kvinnorna
var gifta vid två tillfällen. Makarna i det ena fallet var utbildad jurist och
civilingenjör, och i det andra fallet var arkitektstuderande och färdigutbildad
läkare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------En arbetade som civilekonom, en arbetade som civilingenjör, en arbetade som
arkitekt, och en arbetade som ingenjör. Makar till de två sista kvinnorna som
var gifta vid två tillfällen var studerande och läkare i det ena fallet, respektive
arbetade som jurist och civilingenjör i det andra fallet.

* En av de turkiska respondenterna gifte sig med en svensk medborgare med turkisk
bakgrund strax innan hon kom till Sverige.
** Två av de chilenska respondenterna var gifta i hemlandet vid två tillfällen och hänsyn
tagits till den ena makens högsta utbildning och yrke i kapitel åtta. Ytterligare en respondent
kom hit i tonårs ålder och ogift men gifte sig senare med en svensk man, och hänsyn tagits
därför till hennes nuvarande situation.
Tabell 8. Respondenterna utbildning före invandring till Sverige.
Land
Iran
6
Turkiet
4
Chile
6
Summa: 16

Utbildning
En hade magisterexamen från lärarlinjen, en har gått ut 9: an, en hade
gymnasieexamen, en hade sjuksköterskeexamen, en hade doktorerat i
psykologi, en läste 4 år på apotekarprogramet men blev relegerad innan
studierna avslutade.
Två hade tandläkarutbildning, en hade både gymnasieexamen och en
tvåårig utbildning i sömning, en hade gymnasieexamen.
En hade arkitektexamen, en var skolelev på mellanstadiet i Bukarest
(Rumänien), en hade tvåårig högskoleutbildning i pedagogik, en hade
magisterexamen i företagsekonomi, en hade barnmorskeexamen, en hade
tvåårig högskoleutbildning i socialsekreterarlinjen.
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Tabell 9. Respondenternas yrkesbakgrund före invandring till Sverige.
Land
Iran
6

yrkesbakgrund
En var speciallärare på gymnasium, en var hemmafru men hade ströjobb, en
var hemmafru, en var psykolog, en arbetade på akutmottagningen, och en
var sjuksköterska i England.

Turkiet 4
Chile
6

Två var tandläkare, en var sekreterare, en var hemmafru.
En var arkitekt, en var administrativ sekreterare, en var auktoriserad revisor
, en var barnmorska, en var socialsekreterare, , och en var skolelev på
mellanstadiet i Bukarest (Rumänien).

Summa: 16

Tablå 1. Respondenterna arbetstimmar i veckan nu och i tidigare företag.
Iranska kvinnor
Taxichauffören Sara arbetar 69 timmar i veckan varav 4 timmar på helger kring
administrativa sysslor. I sin tidigare livsmedelsaffär arbetade hon drygt 90 tim/veckan.
Taxichauffören Nasrin arbetar 40 tim/fyra dagar i veckan.
Frisörskan Medea arbetar 36-41 timmar/sex dagar i veckan. I sin tidigare salong arbetade
hon 45 timmar/sex dagar i veckan.
Sjuksköterskan Sissi arbetar 70 timmar i veckan.
Psykologen Mina arbetar 200 timmar/månad varav 40 går till administrativa sysslor.
Tara, ägare till en hälsokostaffär arbetar 42.5 timmar i veckan.
Turkiska kvinnor
Tandläkaren Gülay arbetar 30 timmar/fem dagar i veckan. I sina tidigare praktiker
arbetade hon färre timmar då hon hade färre patienter.
Nour, ägare till en hälsokostaffär arbetar ca 46 timmar/sex dagar i veckan. I sitt tidigare
företag (tandläkarpraktik) arbetade hon 30-35 timmar i veckan men också deltidsarbetade
parallellt på postkontoret.
Gardinförsäljaren Hülya arbetar 43 timmar i veckan.
Tolkförmedlaren Ayeshe arbetar 60 timmar i veckan.
Chilenska kvinnor
I början arbetade arkitekten Elena 32 timmar i veckan i sitt företag plus 20 timmar på
KTH.
Civilekonomen Marcela arbetar 40 timmar i veckan nu. I sitt tidigare företag arbetade hon
65-70 timmar i veckan.
Galleristen Alicia arbetar nästan heltid eftersom hon och hennes kompanjoner turas om i
Galleriet. Resten av tiden och på helgerna arbetar hon i sin verkstad och på Citymail.
Revisorn Marja arbetar 45-50 timmar i veckan. Ibland arbetar hon också på lördagar.
Barnmorskan Eugenia arbetar 45 timmar i veckan nu men i början arbetade hon drygt 50
timmar.
Pedikyristen Margarita arbetar 55 timmar i veckan, nästan alla dagar.
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Tabell 10. Hur finansierade kvinnorna sina företag?
Iranska kvinnor
En lånade av syskonen i
första företaget. I det andra
förbrukade hon egna
besparingar + fick kredit av
bilförsäljaren.
En finansierade företaget
genom egna besparingar
(10 %), och banklån (90 %).

Turkiska kvinnor
En startade första företaget
med lån av vänner + egna
besparingar + starta egetbidrag i sex månader. Andra
företaget startade hon enbart
med egna medel.
Inget svar för första företaget.
Andra företaget finansierades
genom egna besparingar + lite
kvinnolån + banklån samt hon
sålde
sin
del
av
tandläkarpraktik.
Hon sålde sin lägenhet i
Turkiet + maken lånade
50 000 kronor i banken +
starta eget-bidrag i ett år.

En började det första
företaget försiktigt och
behövde inte stort kapital. I
det andra förbrukade hon
egna medel 70 %, banklån
25 % och leverantörskredit
5 %.
En lånade 300 000 kr av En använde egna medel +
släkten.
starta eget-bidrag i ett år. Hon
fick också gratis konsulthjälp
och lokal i början.
Inget svar.

En lånade av släkten.

Chilenska kvinnor
En förbrukade en del av
egna besparingar och fick
10 000
kronor
av
Trygghetsrådet.
En startade sitt första företag
med bidrag från en stiftelse.
Inget svar för det andra.

En startade företaget med
egna medel.

En startade företaget med
hjälp av f.d. maken. De hade
gemensam ekonomi.
En betalade liksom alla
andra delägare sin del på
100 000 kr men företaget fick
också banklån.
En fick starta eget-bidrag
och lånade av dottern.
Maken har också biståt
företaget ekonomiskt.
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Tabell 11. Respondenternas företag, antal anställda (inklusive respondenten), deras högsta
utbildning och civilstånd.
Nationsgrupp
och bransch

Anställda

Respondenternas högsta
utbildningsnivå

Civilstånd

Iranska kvinnor
Taxi- och åkerifirma
Taxi- och åkerifirma
Frisörsalong
Bemanningsföretag
Psykologmottagning
Hälsokostaffär
Turkiska kvinnor
Tandläkarpraktik
Hälsokostaffär
Sybehör/gardinaffär
Tolkförmedling &
Notarius Publicus

Heltid
3
3
3
200
1
1
Heltid

Deltid
0
0
1
0
2
0
Deltid

Utbildning
+4 årig högskoleutbildning
1-2 par terminer högskolestudier
Gymnasieutbildning
+4 årig högskoleutbildning
+4 årig högskoleutbildning
+4 årig högskoleutbildning
Utbildning

Civilstånd
Frånskild
Gift
Frånskild
Gift
Gift
Gift
Civilstånd

1

0

+4 årig högskoleutbildning

Frånskild

1

0

+4 årig högskoleutbildning

Frånskild

1

0

Gymnasieutbildning

Gift

6*

0

Gymnasieutbildning

Frånskild

Chilenska kvinnor
Heltid Deltid Utbildning
Arkitektfirma
1
0
+4 årig högskoleutbildning
Konsultfirma
2**
0
+4 årig högskoleutbildning
Konstateljé
3***
0
2-4 års högskoleutbildning
Revisionsbyrå
4
0
+4 årig högskoleutbildning
Mödravård
10**** 0
+4 årig högskoleutbildning
Pedikursalong
1
0
2-4 års högskoleutbildning
* Varav två praktikanställda.** Varav maken som kompanjon är den ene.
delägare. **** Varav åtta delägare och två heltidsanställda.

Civilstånd
Frånskild
Gift
Frånskild
Frånskild
Gift
Gift
*** Samtliga är
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Tabell 12. Utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial) år 2002 bland kvinnor i
åldersgruppen 25-64 år efter födelseland i %.
Födelseland

Utbildningsnivå

__________________________________________________________________________
Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas

Sverige*
16
49
Totalt födda utrikes
25
40
därav
Finland
28
46
Danmark
23
43
Norge
22
45
Jugoslavien*
39
39
Bosnien-Hercegovina
22
49
Grekland
50
25
Iran
13
43
Turkiet
52
30
Irak*
27
25
Chile
23
54
Etiopien*
27
51
Libanon
44
33
Ungern*
13
49
Polen*
12
48
Tyskland*
15
42
Syrien
40
29
Somalia
32
31
f.d. Sovjetunionen
9
29
USA
5
20
Källa: www.scb.se/amne/utbildningforskning.asp
* Innebär en 1 procentig marginell felberäkning av
av totalt 100.

34
29

0
6

25
29
26
15
21
18
37
8
32
21
17
15
36
38
38
18
8
60
61

1
5
7
6
8
7
7
10
17
2
6
8
3
3
6
13
29
2
14

SCB som antingen är mindre eller högre
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Tabell 13. Utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial) år 2002 bland män i
åldersgruppen 25-64 år efter födelseland i %.
Födelseland

Utbildningsnivå

__________________________________________________________________________
Förgymnasial Gymnasial

Sverige*
21
49
Totalt födda utrikes*
23
43
därav
Finland*
36
46
Danmark*
24
41
Norge
20
41
Jugoslavien*
24
54
Bosnien-Hercegovina
11
59
Grekland
36
36
Iran*
11
45
Turkiet*
45
35
Irak
23
30
Chile
25
52
Etiopien*
19
51
Libanon
39
40
Ungern*
13
55
Polen
11
46
Tyskland
13
45
Syrien
37
30
Somalia
24
47
f.d. Sovjetunionen
11
29
USA*
6
22
Källa: www.scb.se/amne/utbildningforskning.asp
* Innebär en 1 procentig marginell felberäkning av
av totalt 100.

Eftergymnasial Uppgift saknas

29
28

0
7

14
25
26
19
26
21
41
13
38
21
27
16
29
39
34
20
20
55
57

3
11
13
4
4
7
4
6
9
2
4
5
2
4
8
13
9
5
16

SCB som antingen är mindre eller högre

Tabell 14. Andel arbetslösa i förhållande till den arbetsföra befolkningen år 2001 i
åldersgruppen 16-64 år efter kön och födelseland.
Födelseland

Andel arbetslösa i %
Män
Kvinnor
Hela befolkningen
4.3
3.6
Norden
7.6
5.8
Finland
8.6
6
Danmark
6.8
4.7
Norge
6.4
5.1
Övrigt utländskt
13.5
12.3
F.d. Jugoslavien
20.9
12.9
Iran
30.9
9.7
Turkiet
18.7
15
Chile
13.3
19.4
Polen
15.2
14.1
Källa: AKU Årsmedeltal 2001. Bearbetad av författaren.

Totalt
4
6.6
7.1
6
5.7
13
17.9
21
17.1
16
14.4

21

Tabell 15. Sysselsättningsintensitet (andel sysselsatta av den arbetsföra befolkningen i
åldersgruppen 16-64 år) år 2001efter kön och födelseland.
Födelseland
Hela befolkningen
Norden
Finland
Danmark
Norge
Övrigt utländskt

Sysselsättningsintensitet i %
Män
Kvinnor
77
73.5
62.6
66
59.4
65.5
64.2
70.3
69.8
65.7
60.3
46.8

Totalt
75.3
64.4
62.9
66.5
67.5
53.7

Finland
8.6
6
Danmark
6.8
4.7
Norge
6.4
5.1
Övrigt utländskt
13.5
12.3
F.d. Jugoslavien
20.9
12.9
Iran
30.9
9.7
Turkiet
18.7
15
Chile
13.3
19.4
Polen
15.2
14.1
Källa: AKU Årsmedeltal 2001. Bearbetad av författaren.

7.1
6
5.7
13
17.9
21
17.1
16
14.4
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Tabell 15. Sysselsättningsintensitet (andel sysselsatta av den arbetsföra befolkningen i
åldersgruppen 16-64 år) år 2001efter kön och födelseland.
Födelseland

Sysselsättningsintensitet i %
Män
Kvinnor
Hela befolkningen
77
73.5
Norden
62.6
66
Finland
59.4
65.5
Danmark
64.2
70.3
Norge
69.8
65.7
Övrigt utländskt
60.3
46.8
F.d. Jugoslavien
53.7
43.8
Iran
38.9
34
Turkiet
66.9
37.6
Chile
64
61.2
Polen
48.5
59.5
Källa: AKU Årsmedeltal 2001. Bearbetad av författaren.

Totalt
75.3
64.4
62.9
66.5
67.5
53.7
49.2
36.2
49.7
62.8
56.3

Tabell 16. Relativt arbetskraftstal dvs. arbetskraftens andel i % av den arbetsföra
befolkningen i åldersgrupper 16-64 år 2001 efter kön och födelseland.
Födelseland

Relativt arbetskraftstal i %
Män
Kvinnor
Hela befolkningen
80.5
76.2
Noden
67.7
70
Finland
65
69.6
Danmark
68.8
73.7
Norge
74.5
69.3
Övrigt utländskt
69.7
53.4
F.d. Jugoslavien
67.8
50.3
Iran
56
37.6
Turkiet
82.3
44.3
Chile
73.9
75.9
Polen
57.2
69.2
Källa: AKU Årsmedeltal 2001. Bearbetad av författaren.

Totalt
78.4
69
67.7
70.7
71.6
61.7
59.9
45.8
60
74.8
65.8
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Tabell 17. Antal sysselsatta företagare + medhjälp i 100-tal i hela befolkningen för båda
könen efter näringstillhörighet.
Näringsgren
Personliga och kulturella
tjänster, renhållning
Handel & kommunikationer
Finansiell verksamhet och företagstjänster
Tillv. , utv. av mineral och energi
Byggverksamhet
Vård och omsorg
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Utbildning och forskning
Övrig
Totalt
Källa: AKU 2001. Bearbetad av författaren.

Antal
638

Andel %
15

1081
900
381
435
147
592
47
17
4238

26
21
9
10
3.5
14
1
0.4
10
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Tabell 18. Antal sysselsatta utlandsfödda företagare + medhjälp i 100-tal efter kön
(1-3), näringstillhörighet och region.
Näringsgren

Variabler
1
2
156
117

3
4
5
6
7
Personliga och kulturella
38
64
18
82
31
tjänster, renhållning
Handel och kommunikationer
137
100
37
64
29
61
30
Finansiell verksamhet,
72
50
23
56
22
9
3
och företagstjänster
Tillv. , utv. av mineral och energi
35
28
6
26
13
6
1
Byggverksamhet
20
19
1
18
13
1
0
Vård och omsorg
16
6
10
11
7
3
10
Jordbruk, skogsbruk, fiske
13
8
5
11
8
1
0
Utbildning och forskning
9
4
5
7
2
1
0
Övrigt
1
1
0
1
1
0
0
Totalt
459
334
125
258
113
164
66
Källa: AKU 2001, beställt tabellpacket. Bearbetad av författaren.
1= Utlandsfödda båda könen 2=Män 3= Kvinnor 4= födda i Europa inkl. Norden och Östeuropa
5= Norden 6= Asien båda könen 7=Arabisktalande länder båda könen.

Tabell 19. Antal sysselsatta utlandsfödda företagare + medhjälp i 100-tal för några stora
grupper, fördelade på land och näringsgren.
Näringsgren
Personliga och kulturella
tjänster, renhållning
Handel och kommunikationer
Finansiell verksamhet,
och företagstjänster
Tillv. , utv. av mineral och energi
Byggverksamhet
Vård och omsorg
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Utbildning och forskning
Övrigt
Totalt

Land
1
6

2
9

3
17

4
4

5
18

6
19

7
7

8
4

3
5

22
16

10
1

5
3

16
2

5
3

8
0

4
5

1
2
0
0
0
0
17

10
10
5
6
1
1
81

3
2
0
0
0
0
33

1
0
2
2
0
0
18

1
1
1
0
0
0
39

1
0
1
0
0
0
29

0
0
0
0
0
0
16

2
1
1
0
2
0
19

Källa: AKU 2001, beställt tabellpacket. Bearbetat av författaren.
1=Danmark 2= Finland 3= F.d. Jugoslavien 4=Polen 5=Iran 6= Turkiet 7=Irak 8= Tyskland
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APPENDIX C

Frågeformulär (intervjuguide) i undersökning om invandrade
kvinnoföretagare.
Del 1. Personlig fakta om tiden före invandringen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Namn och ålder
Ursprungsland
Uppväxtort och bostadsort i hemlandet
Civilstånd
Föräldrarnas utbildning och yrke
Familjeuppfostran (Hur uppfostrade föräldrarna dig och dina syskon
med avseende på jämlika eller jämställda möjligheter, tillsyn
och uppmärksamhet?)
Vilken utbildningsbakgrund har du från hemlandet?
Vilken yrkesbakgrund har du från hemlandet?
Din mans/sambos utbildning och arbete i hemlandet?
Om du var gift i hemlandet, hur fördelade du och din man ansvaret
för hemarbetet? Hur fördelade ni försörjningsansvaret i familjen?
Antal barn och deras ålder i hemlandet om du hade barn i hemlandet?

Del 2. Personliga fakta om tiden efter invandringen
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Vilket år kom du till Sverige och i vilken ålder?
Hur bedömer du dina språkkunskaper (svenska och ev. andra språk i att
tala, skriva och förstå?
Har du gått på någon utbildning i Sverige?
Har du haft ett tidigare yrke eller en tidigare sysselsättning (praktik,
projekt, kurs- alltså olika former av arbetsmarknadsåtgärd) i Sverige?
Hur har du fördelat/fördelar du och din man/sambo ansvaret för
hemarbetet? Hur fördelar ni ansvaret för försörjningen av familjen?
Antal barn, ålder och vad de gör nu?
Har du anhöriga i Sverige, vilka och var bor de?
Berätta lite om dig själv, eventuella erfarenheter av samhällsengagemang (småföretagsföreningar, skola, bostadsområde,
politik, föreningsliv), position, engagemang, kontakter?
Intressen och möjligheter?
Vad tycker du om Sverige? Hur uppfattar du jämställdheten mellan män
och kvinnor i Sverige?
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Del 3. Situationen kring starten - och fortsättningen av företaget

21. Sökte du arbete innan du startade eget företag?
22.
Fick du några erbjudanden om arbete? Om nej: varför tror du att du inte
fick några erbjudanden om arbete?
23.
Fick du några erbjudanden om annan sysselsättning, t.ex. praktik,
projekt, kurs?
Om ja: vad anser du om nyttan av dessa för din del med avseende
på ett arbete?
24.
Din nuvarande verksamhet/bransch/stadsdel
25.
Hur många anställda har du?
26.
Hur många timmar i veckan jobbar du i ditt företag?
27.
Dina tidigare företag (om du var företagare i Sverige vid annat tillfälle)
28.
Hur många timmar om dagen/i veckan arbetade du i ditt/dina
tidigare företag?
29.
Vad var motiven eller anledningar till att du blev företagare?
30.
Hur finansierade du starten på din verksamhet? Hur klarar du
företagets ekonomi nu?
31.
Har du haft/fortfarande har tillgång till ett socialt nätverk?
32.
Har du haft/fortfarande har tillgång till ett etniskt nätverk?
33.
Vad har ditt social eller etniska nätverk haft för betydelse för
din verksamhet?
34.
Kan du vända dig till ditt sociala eller etniska nätverk för någon form
av hjälp?
35.
Om ja: Vad slags hjälp kan du få av ditt nätverk?
36.
Hur klarar du av att förena ditt yrkesarbete och ditt hemarbete?
(t.ex. hjälp av maken/livspartnern, barnen eller övriga släkten?)
37. Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare?
38. Om ja: vad gör att du känner dig nöjd med ditt arbete?
39. Om nej: vad gör att du är missnöjd med ditt arbete?
40. Anser du att du har kommit på rätt plats i samhället mot bakgrund av dina
kvalifi kationer och övriga färdigheter? Motivera ditt svar!
41.
Vad skulle du vilja förändra i din egen situation i Sverige? Tankar,
erfarenheter.
42.
Hur är det att vara kvinna, invandrare och företagare?
- Följdfråga men inte helt nödvändig : Om du jämför med svenska kvinnliga företagare
samt jämfört med att vara man, invandrare och företagare- i t.ex. nätverk och
kontakterna med näringslivet?
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Frågor som ställdes till experterna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vad är din allmänna uppfattning om invandrade kvinnor som startar
eget i Sverige? Varför startar de eget?
Vilka är de som startar eget, vilken utbildning eller yrkesbakgrund har de?
Hur går de tillväga för att starta eget? Vilka resurser använder de?
Vilka strategier vidtar de och vilken drivkraft finns bakom deras beslut?
I vilka branscher de befinner sig?
Hur ser könsrollerna och jämställdheten ut i kvinnornas familjer medan
de startar och driver företaget?
Har de ett välfungerande socialt nätverk? Får de hjälp av etniskt nätverk?
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