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Inledning 
    Under de senaste åren har diskussioner om och intresset för 
småföretagande tagit en allt större plats i våra samhällsdebatter. I 
diskussionerna ges även utrymme till kvinnors och invandrarnas 
småföretagande liksom tillväxten av ekonomin och nya arbetstillfällen. 
Företagandet anges utöver att skapa sysselsättning för arbetslösa invandrare, 
underlätta deras allmänna integration i samhället, dvs. ekonomisk, social, 
kulturell, politisk och boendeintegration (Najib 1999a). Med några undantag 
(bl.a. Holmqvist & Sundin 1985, Sundin & Holmqvist 1989, NUTEK 1995:3, 
Näsman 2000, Pripp 2001), är både kvinnoföretag och invandrarföretag föga 
beaktade i svensk forskning (NUTEK 1996:32, Najib 1999a). Kunskapen om 
företagande bland invandrarkvinnor är ännu mindre och de har förblivit 
osynliga såväl i massmedia som i forskning: inte ens i studier om kvinnors 
företagande berörs invandrarkvinnor (Najib 1999a). Däremot är ämnena 
invandrarföretagande och invandrarkvinnors företagande mer förankrade i 
forskningsvärlden i andra västländer.  
På den individuella nivån kan ökat företagande för invandrarkvinnor bidra till 
ökad självständighet i arbetet men har också den potentialen som flera tusen 
nya arbetstillfällen innebär. År 1999 startades ca 35 000 nya företag i Sverige 
vilka sysselsatte knappt 68000 personer. Vart tredje av de nya företagen drevs 
av en kvinna och vart femte av en invandrare. Invandrarkvinnor var på något 
sätt delaktiga i 36% av invandrarföretagen. Av invandrarföretagen (ca 7000 
enligt min beräkning) drevs knappt en tredjedel (ca 2200) av en kvinna och 
ytterligare 5% drevs gemensamt av en man och en kvinna (SCB och NUTEK 
2000). Trots att kvinnorna sålunda är aktiva som företagare, finns det ingen 
kunskap om de motiv som får kvinnorna att starta eget i Sverige. Eftersom de 
är en del av invandrarbefolkningen och invandrarföretagaren antas oftast vara 
en man, antas att teorier kring invandrarföretagande bör gälla dem. Därför 
måste invandrarkvinnors företagande studeras som en egen kategori.  
    Det kan vara intressant att studera varför kvinnor som kommer från länder 
med annorlunda strukturer än den svenska startar eget i Sverige. Det finns och 
har funnits fördomar och stereotypier kring invandrarkvinnor även i offentliga 
utredningar i Sverige. Kvinnorna har oftast betraktats som lågutbildade 
hemmafruar, traditionsbundna, osjälvständiga och icke jämställda (Se Knocke 
1988, de los Reyes 2001 s 88-89) trots att invandrade kvinnor (och män) under 
vissa perioder haft högre förvärvsintensitet än infödda svenska kvinnor och 
män (Knocke & NG 1999, Diaz 1996) och vissa grupper av invandrarkvinnor 
har haft en betydligt högre utbildningsnivå än genomsnittet för landets kvinnor 
(SIV 1997). En annan aspekt är att arbetslösheten normalt är mycket högre 
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bland invandrare än svenskar men också högre bland invandrarkvinnor än 
invandrarmän och högre bland utomeuropeiska kvinnor än europeiska (SIV & 
SCB 1994 och 1995, SIV 1997). Det kan därför vara intressant att studera 
varför de här kvinnorna inte bara blir förvärvsarbetande utan också 
självständiga egenföretagare i Sverige.  
    Invandrare i Sverige består av många heterogena grupper som kommer från 
olika delar av världen. Medan nordiska invandrare kommer från Sveriges 
omedelbara närhet och liknar svenskarna i många avseenden, kommer de 
flesta invandrargrupper idag från avlägsna länder och nationer som starkt 
skiljer sig från Sverige och svenskarna. Invandrarkvinnor från övriga Norden 
kommer tex från välfungerande välfärdssamhällen med mycket hög 
förvärvsintensitet för kvinnor (upp till 70-80%) ( se Castells 2000, s 157 & 
Gonäs 1999). Kvinnor från Iran och arabvärlden däremot kommer från länder 
där kvinnornas förvärvsintensitet är under 20% (United Nations Developement 
Programme 1993). Paradoxen för tex. Iran är att 60% av landets 
universitetsstudenter är kvinnor (Shojaie 2001). Också sinsemellan är 
invandrarna heterogena på grund av olika politisk och social bakgrund, språk, 
religion, sedvänjor, traditioner mm. Även på lägre nivå finns heterogenitet inom 
enskilda invandrargrupper som kommer från ett och samma land. Som 
exempel kan nämnas iranier som består av olika etniska, religiösa, språkliga 
och politiska grupper och som kommer från olika delar av landet (Hosseini- 
Kaladjahi 1997).  
Artikeln som är grundad på intervjuer med tre iranska kvinnoföretagare i 
Göteborg, tar upp deras väg till eget företagande i Sverige. Intervjuerna 
genomfördes vid årsskiftet 1995/96 inom ramen för min licentiatavhandling och 
var en del av totalt 28 intervjuer med iranska företagare i Göteborg. 
Berättelserna är baserade på råmaterial som inte användes helt i 
avhandlingen. Intervjuerna utgick från ett frågeformulär med ett trettiotal frågor 
som jag och respondenterna spontant utvecklade under intervjutiden. De här 
kvinnorna har några saker gemensamt. De är gifta och har två barn var, är från 
storstaden Teheran och kom till Sverige under senare hälften av 1980-talet. 
Alla tre är starka självständiga företagare som fortfarande driver, förvaltar och 
äger företaget på egen hand. Deras företag är inriktade både på den egna 
etniskt- nationella gruppen, övriga invandrare och majoritetsbefolkningen. 
Syftet med artikeln är att studera de här kvinnornas livsbana i Sverige, deras 
väg till eget företagande, deras motiv och möjligheter, strukturella barriärer och 
individuella strategier utifrån ett köns- och invandrarperspektiv. Artikeln ska 
svara på följande frågor:  
1. Varför blev de här kvinnorna egenföretagare i Sverige? 
2. Hur gick de tillväga för att starta eget? 
3. Vilka problem mötte de och vilka resurser fick de användning av?  
Invandrarkvinnors företagande i forskning 
Invandrarkvinnor, som tidigare forskning har visat, startar eget antingen på 
grund av kulturella faktorer (traditioner, livsstil, värderingar, attityder etc.) eller 
strukturella (arbetslöshet, marginalisering på arbetsmarknaden, dåliga 
arbetsvillkor och dåliga löner mm) eller en kombination av båda två (Phizacklea 
1988, Mobasher 1996, Bozorgmehr mfl 1996, Najib 1999a). Invandrarkvinnor 



använder sig av olika resurser och strategier för att etablera sig men också för 
att lyckas med sitt företagande. Etniska och könsspecifika resurser, 
ekonomiska förutsättningar, utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, 
ålder, civilstånd, samt socio- kulturell kunskap om värdlandet bedöms vara 
viktiga resurser i deras företagande. Invandrarkvinnors företag, liksom 
invandrarföretag i allmänhet, är koncentrerade till storstadsregionerna. 
Anledningen är att majoriteten av invandrarbefolkningen som är 
invandrarföretagens målgrupp men som också utgör deras etniska nätverk är 
koncentrerade där (Bevelander mfl 1997, Najib 1999b, Dallalfar 1989, 
Mobasher 1996).  
Tillgång till klassresurser och humankapital kan vara en viktig framgångsfaktor 
för en del invandrarkvinnors företagande medan avsaknaden av den kan 
samtidigt vara drivkraften bakom andras företagande. En framgångsrik iranska 
som äger ett vårdföretag med 180 anställda hävdar att hennes motiv för att 
starta eget var att hon inte kände sig tillfredsställd som anställd. Hon ville vara 
sin egen. I sitt bemanningsföretag använder hon sig av både sina allmänna 
sociokulturella kvalifikationer (utbildning, arbetslivserfarenhet, allmän kunskap 
om samhället, lagar och regler), svenska kontakter, etniskt nätverk men också 
själva invandrarskapet som en resurs snarare än en nackdel. Hon menar att 
2/3 av hennes anställda är invandrare vilket gör att de rycker in snabbt under 
tider då det finns mycket behov av personal, som jul och nyårsdagarna, då 
ingen infödd svensk är villig att arbeta. På det här viset har hon inte bara 
skapat förtroende hos arbetsgivare utan även lyft upp företaget (PRIZMA 
2001). Sociologen Dallalfar (1989 och 1994) visar i sina studier att iranska 
kvinnoföretagare i Los Angeles använder sig av etniska resurser (etniskt 
nätverk) kombinerad med könsspecifika resurser (kvinnliga medarbetare eller 
kompanjoner) och klasspecifika resurser (arbetslivserfarenhet och utbildning). 
De använder sig, i större utsträckning än män, av familjehjälpen och hjälp från 
andra iranska kvinnor. De har mera informella vardagskontakter med sina 
klienter, spenderar mer tid att tala med dem och ger dem oftare rabatt och 
kredit.  
Antropologen Mobasher (1996) visar ett ungefär liknande resultat om iranska 
kvinnor som är verksamma i typiska familjeföretag men också i sina egna 
företag i Dallas/ USA. Individuella drag såsom språkkunskap, ålder, bristande 
arbetslivserfarenhet och graden av utbildning i samspel med klassposition och 
kulturella värderingar knutna till familjen uppmuntrar många iranska kvinnor där 
att arbeta inom sina familjeföretag, men också etablera sig som 
egenföretagare inom olika branscher/nischer. De använder sig av etniska och 
könsspecifika resurser för att skapa arbete inom den egna etniska marknaden, 
arbeten som erbjuder flexibilitet, självständighet och bra inkomster.  
En undersökning om indiska företagarkvinnor i USA visar att de är rätt 
framgångsrika i både sina familjeföretag men även som självständiga 
företagare. I likhet med exemplen ovan använder de sig av sina etniska 
resurser och socioekonomiska resurser såsom utbildning, arbetslivserfarenhet 
och egna sparpengar. De representerar olika branscher, däribland de 
framtidsinriktade, och har kompanjoner och anställda utanför familjen och 
utanför den etniskt- nationella gränsen (Leonard & Tibrewal 1993). Detta har 



stärkt deras roll och status som mer eller mindre jämställda kvinnor och 
därmed ges plats till en ny definiering av könsroller, menar forskarna.  
Framgången är dock inte enbart en fråga om tillgång till humankapital när det 
gäller invandrarkvinnors företagande. Jämförelse mellan koreanska och 
filippinska kvinnor i Los Angeles visar att båda grupperna är framgångsrika i 
sitt arbetsliv, den första som egenföretagare, den andra som fastanställda 
tjänstemän. Den första gruppen kännetecknas av lägre utbildning, sämre 
förankring på arbetsmarknaden och därmed lågstatusarbeten och hög andel 
egenföretagare medan den andra gruppen är det motsatta. Större andel 
kvinnor i den första gruppen var hemmafruar innan invandringen och de följde 
oftast familjen medan den senare gruppen var handplockad importerad 
arbetskraft som pga. sin höga utbildning och arbetslivserfarenhet och engelska 
språkkunskaper var eftertraktade på arbets-marknaden (Lee & Karageorgis 
1997). Den första gruppen som huvudsakligen är egenföretagare och som 
saknar det viktiga humankapitalet inte bara lyckas i sitt företagande utan även 
tjänar mer än övriga invandrarkvinnor med fast lönearbete. Förklaringen är 
sannolikt hårt arbete, tillgång till etniskt nätverk och hjälp från makar.  
Invandrarföretagande i storstadsregionerna 
Som framgår av tabellerna nedan, finns det skillnader mellan infödda och olika 
invandrargrupper när det gäller deras företagande över tiden men också 
mellan kvinnor och män. Generellt sett har andelen egenföretagare minskat för 
nordiska medborgare, tyskar, amerikaner och chilenare över tiden. Iranier har 
startat egna företag i snabbare takt efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet 
och har sedan dess fortsatt att göra det. Utifrån tabellerna nedan kan två 
generella tendenser utrönas. Andelen egenföretagare bland svenskar, 
finländare, danskar, tyskar, amerikaner, f.d. jugoslaver, polacker och greker 
minskar relativt kraftigt i storstadsregionerna samtidigt som andelen ökar för 
iranier, norrmän, turkar (i samtliga regioner), irakier (utom i Malmö) och 
chilenare (utom i Göteborg).  

Tabell 1. Andel egenföretagare i % för män och kvinnor (inom parentes), bland 
svenskar och några utvalda invandrargrupper i åldern 16-64 år i Stockholms län 1986, 
1990 och 1994.  

    
Födelseland 1986 1990 1994 
Sverige 4,72 (2,22) 4,36 (2,30) 3,37 (1,72) 
Finland 4,64 (1,71) 4,70 (2,00) 3,56 (1,52) 
Norge 5,70 (2,80) 3,50 (2,64) 4,19 (2,58) 
Danmark 9,39 (3,98) 7,50 (3,93) 5,09 (2,74) 
Tyskland 8,58 (3,15) 6,76 (3,23) 5,30 (2,48) 
USA 4,21 (3,02) 3,79 (2,58) 3,04 (2,39) 
Chile 0,92 (0,24) 1,55 (0,44) 1,57 (0,45) 
f.d. Jugoslavien 10,58 (4,58) 10,56 (5,68) 7,87 (3,32) 
Polen 7,20 (3,91) 8,50 (4,34) 6,60 (2,85) 
Grekland 8,09 (3,14) 7,43 (3,27) 6,55 (1,82) 



Turkiet 10,68 (1,39) 14,29 (2,45) 14,38 (2,03) 
Iran 1,76 (0,60) 4,21 (0,82) 5,79 (1,27) 
Irak 2,21 (0,80) 3,50 (1,69) 3,64 (1,20) 
Källa: Av författaren bearbetade data ur SCB Årsys samt Bevelander m.fl. 
1997.  
Generellt sett har andelen egenföretagare bland män och kvinnor från Chile, 
Turkiet, Iran och Irak ökat i Stockholms län över tiden, medan den har minskat 
för andra grupper. Den har ökat i snabbare takt för personer från Chile, Iran 
och Irak. De här grupperna (både män och kvinnor) ligger dock fortfarande 
bakom f.d. jugoslaver, greker, polacker och turkar. Vidare har kvinnor från 
Norge, Danmark och Tyskland och USA större andel företagare än de 
förstnämnda grupperna.  

Tabell 2. Andel egenföretagare i % för män och kvinnor (inom parentes), bland 
svenskar och några utvalda invandrargrupper i åldern 16-64 år i Göteborgs kommun 
1986, 1990 och 1994  

Födelseland 1986 1990 1994 
Sverige 4,37 (2,07) 4,19 (2,17) 2,99 (1,50) 
Finland 2,32 (1,46) 2,80 (1,56) 2,21 (1,09) 
Norge 3,31 (1,89) 3,18 (1,83) 4,18 (1,60) 
Danmark 5,81 (3,77) 4,68 (3,86) 3,58 (2,28) 
Tyskland 7,05 (2,98) 5,41 (2,90) 3,38 (1,72) 
USA 3,72 (1,60) 3,66 (1,88) 2,82 (2,52) 
Chile 1,65 (0,00) 1,54 (0,48) 1,05 (0,14) 
f.d. Jugoslavien 3,67 (1,67) 4,09 (1,67) 3,35 (1,30) 
Polen 4,15 (2,50) 5,28 (2,89) 3,97 (2,57) 
Grekland 13,61 (5,12) 12,23 (4,91) 10,28 (5,16) 
Turkiet 6,75 (0,86) 14,07 (3,02) 15,58 (2,34) 
Iran 1,91 (0,74) 2,43 (0,58) 3,15 (1,39) 
Irak 0,72 (0,00) 1,31 (0,00) 1,86 (0,00) 
Källa: Av författaren bearbetade data ur SCB Årsys samt Bevelander m.fl. 
1997. 
I Göteborg har andelen egenföretagare bland män från Iran, Turkiet, Norge och 
bland kvinnor frsn USA, Polen, Grekland, Turkiet och Iran ökat över tiden, 
medan den har minskat för andra grupper. Ökningen har varit störst bland 
kvinnor och män från Turkiet och Iran. Greker och turkar ligger i toppen när det 
gäller andel manliga företagare, medan andelen företagarkvinnor frsn Grekland 
är betydligt större än i andra grupper.  
Tabell 3. Andel egenföretagare i % för män och kvinnor (inom parentes), bland 
svenskar och några utvalda invandrargrupper i åldern 16-64 år i Malmö 
kommun 1986, 1990 och 199.  
Födelseland 1986 1990  1994 
Sverige 4,56 (2,13) 4,28 (2,14) 3,11 (1,48) 
Finland 3,42 (1,67) 3,50 (2,22) 2,48 (1,69) 
Norge 3,00 (2,83) 1,94 (2,34) 2,83 (2,48) 



Danmark 5,79 (2,46) 4,16 (1,76) 2,71 (1,61) 
Tyskland 6,18 (2,40) 6,50 (2,56) 5,74 (2,28) 
USA 2,13 (2,00) 4,00 (2,04) 2,03 (0,00) 
Chile 1,46 (0,00) 0,81 (0,42) 1,09 (0,37) 
f.d. 
Jugoslavien 

5,66 (2,91) 6,04 (3,04) 4,15 (2,06) 

Polen 4,77 (3,00) 6,78 (2,77) 5,48 (2,53) 
Grekland 11,07 (5,24) 9,90 (3,74) 6,95 (4,46) 
Turkiet 6,23 (0,50) 6,71 (2,44) 8,76 (1,35) 
Iran 2,54 (0,00) 2,59 (0,22) 4,48 (1,74) 
Irak 4,35 (0,00) 2,37 (0,00) 1,46 (0,22) 
Källa: Av författarens bearbetade data ur SCB, Årsys samt Bevelander m.fl. 
1997.  
I Malmö har andelen egenföretagare bland män från Polen, Turkiet, Iran och 
bland kvinnor från Finland, Chile, Turkiet, Iran och Irak ökat över tiden medan 
den har minskat för andra grupper. Ökningen har varit störst bland kvinnor och 
män från Turkiet och Iran. Turkar och greker ligger i toppen när det gäller 
andelen manliga företagare, medan andelen företagarkvinnor från Grekland är 
betydligt större än i andra grupper.  
Intervjuverna  
Marjan (har en frisörsalong i stadsdelen Kortedala) 
    Marjan är 41 år gammal, gift och har två söner, 14 och 20 år gamla och 
kommer från Teheran. Hon har både gymnasial och frisörutbildning från Iran. I 
Iran hade hon en sekreterartjänst på jordbuksdepartementet och arbetade som 
frisörska vid sidan om. För åtta och ett halvt år sedan kom hon till Sverige med 
sina två söner och de blev placerade i Degerfors kommun. Hennes man kom 
ett år senare. Först läste hon språk i Degerfors och Karlskoga. Efter ett tag fick 
hon ett arbete på en frisörsalong i Karlskoga, men hennes lön betalades av 
arbetsförmedlingen. Lite senare ordnade hon ett liknande arbete i Örebro 
samtidigt som hon gick på en kurs där. Under tiden sökte hon en tvåårig 
frisörutbildning i Västerås och blev antagen där. Hon flyttade till Västerås 
medan maken och deras två söner blev kvar i Degerfors. Under veckan bodde 
hon och studerade i Västerås och på helgerna åkte hon till Degerfors för att 
hjälpa familjen med veckans matlagning och underhåll samt att hjälpa barnen 
med deras läxor. Sommaren 1990, då hon hade ett år kvar i Västerås flyttade 
hela familjen till Göteborg. Anledningen var att hennes man tyckte att han 
skulle kunna hitta ett arbete där. Han som var banktjänsteman i Iran fick endast 
arbeta som kassör på Konsum i Degerfors i åtta månader. Därefter blev hans 
tjänst inte förlängd.  
Resterande året pendlade hon fortfarande mellan Västerås och Göteborg varje 
vecka. Det var väldigt kämpigt, säger hon. När hennes utbildning i Västerås 
avslutade, fick hon ett ettårigt arbete i Göteborg. Samtidigt sökte hon bättre 
alternativ och skickade ett femtiotal ansökningar till olika frisör-salonger, dock 
utan resultat. Dessutom gick hon regelbundet på arbetsförmedlingen. Inte 
heller de kunde erbjuda henne ett arbete. Hon säger:  



”Mina chanser för att hitta ett jobb var små och min ålder var ett stort hinder. 
Då tänkte jag att starta eget, men finansieringen var svår”.  
Varken arbetsförmedlingen hjälpte eller banken lånade henne pengar. Hennes 
svåger, som bor i England, skickade henne pengar och hon startade sin salong 
i Kortedala. I början var det mycket svårt och ovisst men hon hade starkt 
självförtroende och hon tänkte att allt skulle ordna sig efter några månader. 
”Jag gjorde ett försök och därför ska jag ha ett gott samvete även om det inte 
går bra”, sa hon till sig hela tiden. Hon har haft verksamheten i fyra år nu och 
det går upp och ner liksom i andra verksamheter. Ett problem för 
verksamheten är enligt Marjan de som jobbar svart i branschen. På grund av 
höjda priser, som är en direkt följd av höjda skatter öppnar många svarta 
salonger hemma och klipper kunderna till ett betydligt lägre pris. De 
annonserar även öppet sina tjänster. Hon menar att statligt anställda har det 
bättre än egenföretagarna. De har semester, arbetar färre timmar och har sina 
helger åtminstone. Marjan arbetar måndag-fredag mellan 9.00-18.00, på lördag 
mellan 10-16 och är ledig på söndagar. Marjan tillägger: 
    ”Många undrar varför vi invandrare blir småföretagare. Anledningen är att vi 
söker jobb aktivt men får ingenting. Därför blir vi tvungna att starta eget. Jag 
hade allt i Iran; hem, villa, ett bra och prestigefyllt jobb men lämnade allt bakom 
mig för att börja från nollpunkten här i Sverige. Den sociala situationen i Iran 
var inte tillfreds-ställande och framtiden var oviss för mina barn. Därför sökte vi 
ett nytt liv i Sverige”.  
    Marjan tycker att hon har blivit negativt särbehandlad i Sverige vid några 
tillfällen. Hon menar att arbetsgivaren inte ens ville intervjua henne trots 
hennes meriter beroende på hennes invandrarbakgrund. Hon menar att hon 
förtjänade en likvärdig behandling med en infödd svenska och att hänsyn 
skulle tas till hennes meriter och inte till hennes invandrarbakgrund. Även 
arbetsförmedlingen skickade henne till praktikjobb på helger, utan extra 
ersättning. Arbetsgivaren utnyttjade henne också och gav henne ingen extra 
ersättning för hennes utförda arbete på helger, tillägger hon.  
Sara ( har ett konditorikafé i stadsdelen Linnéstaden)     Sara är 40 år 
gammal, gift och har två vuxna barn, en dotter och en son. Hon kommer från 
Teheran och har en fil.kandexamen i persisk litteratur från Iran. I Iran var hon 
gymnasielärare, men också egenföretagare (arbetade hemma som 
sömmerska). För drygt sju år sedan kom hon till Sverige med sina två barn. 
Först läste hon språk i sex månader, men orkade inte läsa mer. I stället började 
hon arbeta på en restaurang under en kort tid. Hon hade inte ens Grund SFI 
(minsta språknivån för invandrare) när hon började det här arbetet, som var 
ordnat av arbetsförmedlingen. På restaurangen arbetade hon både som 
chaufför och köksbiträde men hade också andra tunga uppgifter. En 
handläggare från arbetsförmedlingen som var på besök tyckte att hon blev 
utnyttjad av sin arbetsgivare och rekommenderade henne att sluta arbetet. I 
stället rekommenderade hon henne att fortsätta läsa språk. Sara tolkar detta 
som positiv särbehandling av henne. Hon gick på en kurs i 11 månader som 
bestod av både språk och samhällskunskap. Direkt efter fick hon arbete på ett 
daghem och arbetade där i knappt tre år. Det var ett kooperativ daghem där 
hon arbetade flexibelt och oregelbundet. Först blev hon fastanställd men efter 



11 månader blev hon vikarie och arbetade i sex respektive nio månader. 
Samtidigt försökte hon hitta ett arbete som passade hennes utbildning och 
arbetslivserfarenhet, nämligen ett arbete som hemspråklärare. Hon säger:  
    ”Mina chanser var dock begränsade eftersom man höll på med 
nedskärningar inom hemspråkundervisningen i hela landet. Om jag hade en 
annan utbildning än persisk litteratur kanske kunde jag lättare ordna en 
lärartjänst”. 
    Hon hade dessutom både en affärsidé och affärsmentalitet. Redan i Iran 
hade hon tanken att öppna ett kafé. Hennes man var arméofficerare i Iran. När 
han fick avsked från sitt arbete blev en stor del av deras egendom konfiskerad 
av prästerna. De råkade i ekonomiska svårigheter. Hon, i sin tur, började att 
arbeta som sömmerska hemma för att bidra till familjens ekonomi. Under sina 
sista månader på daghemmet bestämde hon sig äntligen att öppna sitt första 
kafé. Den som mest uppmuntrade Sara att starta eget var hennes son. Han sa 
hela tiden att hon var duktig på sådant och att hon skulle kunna klara det. Hans 
stöd och uppmuntran var ett av hennes motiv bakom starten av kaféet. Hennes 
man var i Iran då och kom till Sverige först en månad efter starten av hennes 
första kafé i Haga. All finansiering gjorde hon genom att låna av släktingar, 
men inte av banken eller vänner. I stället arbetade hon och familjen hårt för att 
kunna betala tillbaka skulderna inom kort tid: 
    ”I början var det mycket kämpigt och hela familjen arbetade hårt. De fyra 
första månaderna hade vi ingen vinst. För att kunna höja kassan arbetade vi 
dygnet runt. Jag arbetade från sex på morgonen till ett på natten och mellan ett 
till sex tog min man, min dotter och ibland min syster över. På detta sätt kunde 
jag betala tillbaka mina skulder och spara lite”.  
    Samtidigt letade Sara aktivt efter en större lokal i ett bättre område. Här 
hade hon varken utrymme eller tillstånd att baka. Det var huvudanledningen till 
att hon sålde sitt första kafé och köpte den nuvarande lokalen. Hon gick 
regelbundet på både arbetsförmedlingen och Nyföretagscentrum för att få 
mera information men också för att få finansieringsstöd. Ägaren till det 
nuvarande konditoriet var en österrikare som krävde 300,000 kr för det, men 
hon hade inte så mycke pengar. Inte heller de två organisationerna tänkte 
hjälpa henne när hon berättade sin affärsidé för dem. Hennes idé var att baka 
fetsnåla tårtor och kakor utan att använda kemiska konserveringsmedel. 
Hennes båda handläggare på båda organisationerna skrattade åt henne och 
tyckte att hennes idé var orealistisk. Samtidigt hade österrikaren misslyckats 
med att sälja sin lokal och sänkte därför priset till 150, 000 kr. Hon passade på 
och skrev på kontraktet. Igen sökte hon finansieringsstöd på 
arbetsförmedlingen och nyföretagarcentrum, men de vägrade att hjälpa henne. 
Anledningen var deras besvikelse över att Sara hade skrivit under kontraktet 
utan att först samråda med dem. De trodde att hon med stor sannolikhet skulle 
gå i konkurs, eftersom både lokalen och området, enligt deras bedömning, var 
olämpliga. Sara lånade i stället pengar av sin mor och sin bror och betalade 
österrikaren hela summan kontant. Han däremot lärde henne baka 30 olika 
bakelser med österrikiska recept, något som är nästan unikt i Göteborg. Sara 
säger att hennes problem var många i början. Lokalen var omodern och kall 
och behövde renovering, målning etc. Hela familjen engagerade sig i 



renoveringen för de ville inte betala till någon. Vid motorvägen mellan Frölunda 
och Hisingsbacka samlade Sara stenar och byggde en öppen spis i lokalen. Nu 
har det gått sex månader och hon tänker utveckla sin verksamhet på lång sikt. 
Fortfarande arbetar hon sju dagar i veckan men inte lika hårt som på sitt första 
kafé.  
    Sara tycker att hon har blivit negativt särbehandlad av både 
arbetsförmedlingen och nyföretagarcentrum vid minst två olika tillfällen. Först 
när hon sökte finansieringsstöd hos dem och de skrattade åt henne. De 
resonerade att hon, en invandrarkvinna utan några referenser och med 
bristande ekonomiska resurser, hade inga chanser i sin verksamhet. De trodde 
att hon var för svag för att kunna förverkliga sina idéer. En annan gång bad 
hon arbetsförmedlingen om att ge henne en svensk praktikant. Det är viktigt att 
ha en svensk praktikant i början av verksamheten för att den ska gå bra, säger 
Sara. De svenska kunderna kom och frågade efter olika bakelser som hon inte 
kände till. Sara menar att invandrare inte har tillräckliga kunskaper om 
svenskarnas matvanor och smaker de första åren. Detta kan i branscher som 
hennes vara en stor nackdel. Den här kunskapen kan man få genom en 
svensk praktikant som känner till svenskarnas traditioner, vanor, smaker, 
preferenser mm under olika årstider. Ett sådant exempel är när man ska börja 
baka semlor. Vet man inte om det, är det en minuspoäng för konditoriet. Trots 
hennes upprepade önskan vägrade arbetsförmedlingen att skicka en svensk 
praktikant till henne. I stället skickade de henne en praktikant, en bosnisk 
kvinna, med bristande språkkunskap. Hon välkomnade henne, eftersom 
kvinnan gärna ville arbeta och hade svårt att sitta hemma. ”Nu behöver vi båda 
en svensk medhjälpare för att kunna lära oss svenskarnas vanor och smaker”, 
säger Sara ironiskt. Vid ett annat tillfälle ville hon arbeta gratis på ett konditori 
för att lära sig konsten. Därför bad hon arbetsförmedlingen att ordna ett sådant 
arbete åt henne. Hennes arbetsförmedlare, som var iranier, vägrade att hjälpa 
henne. Trots detta glömmer hon aldrig hur hennes f.d. handläggare tog henne 
ut ur restaurangen och de tunga arbetsuppgifterna.  
Nasrin (har en blomsteraffär i stadsdelen Lundby) 
    Nasrin är 37 år gammal, gift och har två söner,11 respektive drygt nio år 
gamla. Hon kommer från Teheran och har gymnasieutbildning från Iran. 
Dessutom läste hon några terminer på universitet men fick sparken efter den 
sk kulturella revolutionen på universitet och högskolor våren 1980. I Iran 
arbetade hon som kontorist på TOYOTAs huvudkontor.  
    När hon kom till Sverige för 10 år sedan, kom hon direkt till Göteborg. Pga. 
bostadsbristen hade hon alltid tillfälliga lägenheter. Detta gjorde det svårt för 
henne att ordna dagisplatser åt sina barn. Hennes yngste son var nyfödd, 
därför stannade hon hemma i stället för att läsa svenska. Först efter två år 
kunde hon ordna en permanent lägenhet och stod i dagiskö för sina barn. Två 
år senare fick barnen dagisplatser och Nasrin började läsa svenska. Efter 
några år blev hon trött på att läsa mera språk och började i stället att leta efter 
ett arbete. Hennes handläggare på arbetsförmedlingen ville tvärtom att hon 
skulle läsa mera språk. Då började hon med en kurs anordnad av 
arbetsförmedlingen. Kursen bestod av tre dagars arbete och två dagars 
studier. När kursen avslutades började hon leta efter arbete igen och gick 



regelbundet på arbetsförmedlingen. Hon ville helst vara egenföretagare, men 
arbetsförmedlingen ville inte ordna ett lån åt henne. Hon hade dålig kunskap 
om lagar och regler här och pga. ständig värk i armen hade hon svårt att ta 
tunga arbeten. Arbetsförmedlingen skickade henne till ALMI för att få 
rådgivning, men det var fortfarande långt ifrån att starta eget. Efter ett tag fick 
hon en praktikplats på en frisörsalong och senare på en blomsteraffär.  
    På båda platserna lärde sig Nasrin mycket. När Nasrin var i blomsteraffären 
kontaktade arbetsförmedlingen hennes arbetsgivare och frågade honom om 
Nasrins arbete. Han berättade positivt om henne. Det hjälpte henne, direkt 
efter att praktiktiden hade avslutats, att gå på en floristutbildning anordnad av 
arbetsförmedlingen. Hennes assistent på arbetsförmedlingen var väldigt snäll 
och logisk. Skolan var i Malmö och hon var tvungen att lämna sina barn till sin 
mor och sin man. Varje veckoslut pendlade antingen hon eller familjen mellan 
Göteborg och Malmö. Efter några månader åkte maken till USA för en längre 
vistelse och mamman åkte tillbaka till Iran. Det var samtidigt som barnen hade 
avslutat sin skoltermin. Hon hämtade barnen till Malmö och bad en väninna att 
komma dit från Göteborg och ta hand om dem. Hon hade också två barn och 
Nasrin fick betala deras uppehälle och resekostnader för att kunna klara sina 
studier. Terminen gick bra, väninnan åkte tillbaka till Göteborg, men Nasrin 
hade fortfarande två terminer kvar. Hon hämtade sina barn till Malmö och de 
fick läsa där i en termin istället för Göteborg. Under tiden fick hon, i samband 
med sin utbildning, en praktik i Göteborg. De blev därför alla tre tvungna att 
pendla till Göteborg när det behövdes. När terminen slutade bestämde sig 
arbetsförmedlingen för att ge henne studieintyg utan att hon behövde att gå 
den sista terminen. ”Det var schyst av dem”, säger Nasrin.  
    Det var då hon bestämde sig för att starta egen blomsteraffär. ALMI 
betalade en del av kostnaderna genom ett kvinnolån och hon fick låna resten 
av summan av vänner. Nyföretagarcentrum godkände hennes idé och 
skickade henne till sina egna kurser. Under tiden hittade hon själv en lokal och 
började sin verksamhet. Lokalen köpte hon för 400 000 kr. Hon har 90 000 kr 
skulder till f.d. ägaren och 100 000 till Nyföre-tagarcentrum för deras kvinnolån. 
Nu har det gått åtta månader, det går bra med affären, hon är nöjd och hennes 
man hjälper henne. De arbetar mellan 9.30- 18.00 på vardagar och 9.00-14.00 
på lördagar. Ibland arbetar de på söndagar också beroende på vilken dag det 
är, tex. på farsdag eller alla hjärtans dag. Nasrin säger att hon aldrig kunde få 
ett bra arbete i Sverige, dels på grund av sina bristande språkkunskaper, dels 
på grund av sin fysiska ohälsa (ständig värk i armen). Hon känner sig inte 
negativt särbehandlad utan tvärtom positivt särbehandlad av svenskar och 
svenska myndigheter. Hon vill tillägga detta: 
”Jag var praktikant i en blomsteraffär. Två anledningar gjorde att jag till slut fick 
gå på en floristutbildning, anordnad av arbetsförmedlingen; min arbetsgivares 
positiva bedömning om mig samt min assistent på arbetsförmedlingen som var 
både logisk och snäll. Deras hjälp gjorde det också möjligt för mig att få ett 
kvinnolån. Dessutom tog arbetsförmedlingen hänsyn till min familjesituation 
och gav mig dispens för min sista termin. Allt detta tolkar jag som positiv 
särbehandling”.  



Analys av intervjuerna 
Syftet med artikeln har varit att studera en del av de här kvinnornas livsbana i 
Sverige, deras väg till eget företagande, deras motiv och möjligheter, 
strukturella barriärer och individuella strategier utifrån ett köns- och 
invandrarperspektiv. Artikeln skulle svara på följande frågor: 
1. Varför blev de här kvinnorna egenföretagare i Sverige? 
2. Hur gick de tillväga för att starta eget? 
3. Vilka problem mötte de och vilka resurser fick de användning av?  
    De tre kvinnorna kom till Sverige under senare hälften av 1980-talet. Vid 
intervjutiden hade de bott mellan 7-10 år i Sverige och hade arbetat som 
egenföretagare i Sverige i lägst åtta månader och högst 4 år. Samtliga var från 
storstaden Teheran, vid intervjutiden mellan 37-41 år gamla, gifta och hade två 
barn var. Samtliga var utbildade innan invandringen till Sverige och hade fasta 
tjänster; två var statligt anställda medan den tredje var anställd inom den 
privata sektorn. De två statligt anställda hade dessutom på något sätt 
erfarenheter av arbete inom den informella ekonomin och ett privat företag, 
parallellt med sina fasta tjänster. Den ena arbetade som sömmerska i hemmet 
vid sidan om sitt läraryrke, den andra arbetade som frisörska på en salong som 
ägdes av någon annan. Invandringen till Sverige har för de här kvinnorna inte 
bara varit en process i tid och rum utan också en klassresa; först en klassresa 
nedåt sedan uppåt igen. Från att ha varit fastanställda tjänstemän i hemlandet, 
förvandlades de först till underklassen i början av vistelsen, sedan så 
småningom till småborgare i och med sina företag. 
    Huvudmotivet eller huvudanledningen till att de här kvinnorna startade eget 
var arbetslöshet eller svårigheter att ordna ett passande arbete. Sara och 
Marjan nämner strukturella faktorer såsom lågkonjunktur, nedskärningar, 
diskriminering pga. invandrarbakgrund kombinerad med deras höga ålder som 
viktiga anledningar till sin arbetslöshet. Däremot tycker Nasrin att hon dels pga. 
ohälsa hade svårt att ta tunga arbeten dels pga. dåliga språkkunskaper hade 
svårt att överhuvudtaget få ett arbete. Gemensamt för samtliga är att de har 
haft individuella- kulturella drag såsom värderingar, livsstil och attityder som 
något stärkt deras motivation att starta eget. Trots likheter mellan kvinnorna 
finns det också skillnader mellan dem i några avseenden. De två första fallen 
(Marjan & Sara) satsade hårt redan från början på att bli egenföretagare och 
att de hade längre arbetslivserfarenhet i Sverige än den tredje (Nasrin) som 
ganska sent bestämde sig för att bli egenföretagare och hade kortare 
arbetslivserfarenhet än de andra. Förklaringen är möjligtvis hennes situation 
som småbarnsmamma och därmed hennes förhållandevis sämre villkor jämfört 
med de andra kvinnorna. Storstadsregionen Göteborg och dess 
befolkningsunderlag blev en förutsättning för de här kvinnorna att starta eget. 
Samtliga kvinnor har kämpat hårt i sin klassresa uppåt i Sverige. Detta är en 
annan förutsättning i deras nya position som egenföretagare. En annan resurs 
som de här kvinnorna hade från hemlandet var humankapital (klassresurser) 
dvs. utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessutom hade samtliga kvinnor en 
affärsidé och affärsmentalitet. Ett exempel på affärsmentalitet är Saras 
avvaktan på att köpa sin lokal för halva priset och att lära sig unika recept av 
f.d. ägaren. Ytterligare resurser är deras ålder (kvinnorna är fortfarande relativt 



unga) och civilstånd (samtliga är gifta och får hjälp av familjen). 
    För en invandrarföretagare i det nya landet tar det tid att skaffa sig kunskap 
om samhället och etablera kontakter som kan bidra med bl.a. information och 
finansiering. Det etniska nätverket blir därför en viktig förutsättning eller 
snarare en viktig resurs i det nya landet, i frånvaro av ett välfungerande socialt 
nätverk. De här kvinnorna har haft varierande form av hjälp från etniska 
nätverk och framför allt från familjen, släkten och vännerna. Sara och Nasrin 
har också fått könsspecifik hjälp från kvinnor i sin omgivning utöver det etniska 
nätverket; Nasrin fick hjälp från både mamman och en väninna, Sara från 
dottern och systern. Tillgång till ett socialt nätverk är också viktig på 
etableringsnivån. De här kvinnorna har haft varierande grader av tillgång till 
socialt nätverk. Marjan tex. har inte fått någon hjälp från arbetsförmedlingen 
och verkar sakna ett välfungerande socialt nätverk. Sara däremot har haft 
bättre kontakter med arbetsförmedlingen och nyföretagarcentrum, men de här 
organisationerna har inte biståt henne med något. Nasrin, till skillnad från båda 
två, har både haft bättre tillgång till ett socialt nätverk och dessutom fått hjälp 
på olika sätt. Hon har fått hjälp av både sin handläggare på arbetsförmedlingen 
och sin arbetsgivare, fått dispens för sin sista termin, gått på en kurs anordnad 
av nyföretagarcentrum och slutligen fått kvinnolån. Det är huvudförklaringen till 
att Nasrin känner sig positivt särbehandlad i Sverige medan de två andra 
kvinnorna (framför allt Marjan) känner sig till viss del negativt särbehandlade 
eller diskriminerade vid olika tillfällen. Samtliga har haft tillgång till ett etniskt 
nätverk i Sverige, men också utanför. Det etnis-ka nätverket dvs. släkten, 
familjemedlem-marna, bekanta och vänner har bistått kvinnorna på olika sätt, 
med lån när olika kre-ditinstitutioner har vägrat att ge kvinnorna lån, med gratis 
arbetskraft, rådgivning, uppmuntran, och inte minst tillsyn av barnen då 
mammorna har varit utanför hemmet.  
Sammanfattning och slutsats 
    Huvudmotivet för de här kvinnorna att starta eget var arbetslöshet eller 
svårigheter att ordna ett passande arbete. De här tre kvinnorna har använt sig 
av olika resurser för att både starta eget i Sverige men också för att lyckas i sitt 
företagande. Samtliga har utbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet. 
Två av dem har haft fasta statliga tjänster i hemlandet men har också haft 
annat arbete vid sidan om. Den ena var egenföretagare, den andra var 
frisörska men som också blev frisörska i Sverige. Den tredje personen har 
enbart arbetat inom den privata sektorn och inte heller haft annat parallellt 
arbete. Alla tre har också vid olika tillfällen gått på utbildning, arbete och eller 
praktik i Sverige som på något sätt var adekvat till deras nuvarande företag. De 
har arbetat hårt för att få en plats i samhället som egenföretagare, både innan 
starten av företaget, men också efteråt. Kvinnorna har också fått olika typer av 
hjälp av sitt etniska nätverk. De har fått finansieringshjälp, gratisarbete, 
rådgivning, uppmuntran mm. Två klarade hela finansieringen genom lån från 
släkten medan den tredje klarade större delen av finansieringen genom lån 
från vänner och resten via ett kvinnolån. Två av de har också fått 
familjemedlemmarnas aktiva hjälp i företaget. Två av de intervjuade kvinnorna 
har haft upplevelser av negativ särbehandling eller diskriminering av svenska 
myndigheter. En menar dock samtidigt att hon också har blivit positivt 



särbehandlad vid minst ett tillfälle. Den tredje personen däremot tycker att hon 
enbart har blivit positivt särbehandlad av svenskar och svenska myndigheter 
vilket hade underlättat för henne att starta eget. Sammantaget kan sägas att de 
här kvinnorna har arbetat hårt för att få en plats i det svenska samhället.  
Epilog 
    Sex år efter intervjuerna är samtliga kvinnorna fortfarande verksamma i sina 
företag. Marjan är kvar i sin gamla frisörsalong. Sara har slutat i sitt gamla 
konditorikafé och köpt en större lokal där hon både serverar kaffe och bakelser 
men också varma och kalla rätter. Nasrin, slutligen, har expanderat sin 
blomsteraffär och öppnat en filial till den i Göteborg som drivs av maken. 
Samtliga arbetar fortfarande hårt, sex dagar i veckan men för Nasrin och Sara 
kan även söndagar komma i fråga ibland.  
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