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Abstract 
 
Swedish title: Invandrarföretagande – Om företagares position på marknaden och 

drivkrafter bakom valet att starta eget. 

 

English title: Immigrant entrepreneurship – About entrepreneurs’ position in the market and 

driving forces behind the choice to start your own company. 

 

Year of publication: 2011 

 

Authors: Albertino Junior Lopes Livramento och Ronza Mousa 
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The increased interest for entrepreneurship along with the lack of emplacements for 

foreigners in 1990’s created a great curiosity and interest for migrant entrepreneurship in 

Sweden. Businesses driven by immigrants have become a more common part of the market. 

This group of businessmen has contributed to the market through new business ideas and 

competence. 

 

Investigation and report shows that many immigrants find it hard to get a grip in the market 

due to lack of language and knowledge regarding the set of regulations ruling the business 

enterprises in Sweden. Our study focuses on investigating the migrant entrepreneurship 

position in the Swedish market. This study will also discuss the driving forces which stands 

behind the choice to start an own business and which growth strategies the migrant 

entrepreneurs use. Through seven qualitative interviews with selected respondents we aim to 

get better understanding of how migrant experience the entrepreneurship in Sweden. The 

qualitative interviews have been analyzed together with our selected theories, which involve 

Saras Sarasvathys famous theory of causation and effectuation. In our conclusion we present 

the change that has occurred since 1990´s and that immigrants no longer find their heritage as 

an obstacle in starting their own business. The driving forces that lie behind the decision to 

start an own business rely at most on the grounds of making their own ideas real. We can also 

state that the immigrant’s background does not have any impact on the growth potential in 

fact it is the entrepreneurial capacity, which is the most significant factor.  
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I och med ett ökat intresse för entreprenörskap samt den allt svårare situationen på 

arbetsmarknaden för invandrare väcktes under 1990-talet ett stort intresse i Sverige för 

invandrarföretagande. Företag som drivs av personer med utländsk härkomst har blivit en allt 

vanligare del av marknaden. Denna grupp av företagare har kommit att bidra med nya 

affärsidéer samt ny kompetens på marknaden. 

 

Det framkommer i flera utredningar och rapporter att många invandrare finner det svårt att få 

fäste på den svenska marknaden på grund av bland annat språkliga brister och begränsade 

kunskaper inom det regelverk som styr företagandet i Sverige. Vår studie fokuserar på att 

undersöka invandrarföretagares position på den svenska marknaden. Syftet har även varit att 

ta reda på drivkrafterna bakom valet att starta eget samt vilka tillväxtstrategier 

invandrarföretagen använder sig av. Vi har genomfört sju kvalitativa intervjuer med utvalda 

respondenter för att få en uppfattning om hur invandrare upplever det egna företagandet i 

Sverige. De kvalitativa intervjuerna har sammanställts för att sedan analyseras med hjälp av 

våra utvalda teorier som bland annat inkluderar Saras Sarasvathys berömda teori om 

causation och effectuation. I resultatet som vi har kommit fram till presenteras bland annat att 

det har skett en förändring sedan 1990-talet och att invandrare inte längre finner den utländska 

bakgrunden som problematisk, för den egna företagsstarten. Drivkrafterna bakom valet att 

starta eget beror till stor del på förverkligandet av sina egna idéer. Vi har även kunnat 

konstatera att invandrarnas bakgrund inte har någon påverkan på deras tillväxtpotential utan 

det är istället den entreprenöriella förmågan som är en betydande faktor. 
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1. INLEDNING 
 

I följande avsnitt tar vi upp bakgrund, problemdiskussion kring ämnet, syftet med vår studie 

samt våra avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 

Under 1990-talet väcktes ett stort intresse för invandrares företagande i Sverige. De främsta 

skälen till detta var ett generellt ökat intresse för entreprenörskap samt den allt svårare 

situationen på arbetsmarknaden för invandrare (Nutek 2008). Detta har lett till att företag som 

drivs av personer födda utomlands har blivit en allt vanligare del av den svenska marknaden 

och utgör numera en viktig ekonomisk resurs. Dessa företag har en stor fördel i och med att 

de bidrar med tillväxt i den svenska ekonomin samt att de sysselsätter många personer, vilket 

i sin tur kan leda till mindre arbetslöshet. Vidare kan företagen bidra med nya affärsidéer samt 

ny kompetens på marknaden.
 1

 På mindre orter har invandrarföretagare gett en ökad bredd och 

variation inom restaurang- och livsmedelsbranschen, och på så sätt bidragit till att öka 

orternas attraktionsnivå (Nutek 2007). 

 

Enligt statistik från tillväxtverket så utgör de utlandsfödda företagarna en blandad grupp med 

bakgrund i många olika länder, där den absolut största gruppen kommer från Europaområdet. 

Uppskattningsvis kommer cirka 21 procent från de nordiska grannländerna och cirka 36 

procent från övriga Europa. Resterande 43 procent består av personer som har invandrat från 

övriga delar av världen. Detta visar på en stor variation när det gäller de olika nationaliteterna 

världen över, vilket tyder på att andelen invandrarföretagare i Sverige inte är koncentrerad till 

endast en kontinent eller nationalitet. I och med den här stora variationen kan det bidra till att 

olika idéer när det gäller uppstarten av företag blir allt vanligare, samt så utvidgas det svenska 

samhällets syn på dessa olika kulturer och man får en större spridning när det gäller olika 

typer av företag helt enkelt.
 2
 De tio största grupperna av utlandsfödda i Sverige i tur och 

ordning kommer från Finland, det forna Jugoslavien, Irak, Iran, Polen, Norge, Danmark, 

Tyskland och Turkiet (Nutek 2008). 

 

Statistiken visar även att år 2008 startades 14 % av alla företag av personer som var födda 

utomlands, det är cirka vart sjunde nystartat företag. Under 2000-talet har antal företag som 

startas av en utlandsfödd person ökat, efter att ha legat relativt still under 1990-talet. Från år 

2001 till år 2008 ökade antalet företag som startades per år från cirka 4 400 till cirka 7 700, 

vilket är en ökning med hela 75 procent. Antalet utlandsfödda företagare ökade år 2005 från 

60 800 till cirka 74 100 första kvartalet 2010. Det är en ökning med hela 22 procent.
 3

 

 

ALMI företagspartner AB är ett företag som har inriktat sig på att hjälpa invandrare med sitt 

företagande i Sverige. Det var genom ALMI som vi kom upp med idén om att undersöka 

invandrares företagande i Sverige. ALMI grundades år 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny 

organisation då målet var att underlätta utvecklingen av mindre företag. De förklarar på sin 

hemsida att namnet ALMI har sitt ursprung i det latinska ordet Almus som betyder växande, 

närande och fruktbar. Företaget erbjuder finansiering och rådgivning till sina kunder och har 

                                                 
1
 http://www.ifs.a.se/Global/Documents/pdf-er/statistik%20invandrarf%C3%B6retagare.pdf 

2
 http://www.ifs.a.se/Global/Documents/pdf-er/statistik%20invandrarf%C3%B6retagare.pdf 

3 http://ifs.a.se/Global/Documents/pdf-er/statistik%20invandrarf%C3%B6retagare.pdf 

http://www.ifs.a.se/Global/Documents/pdf-er/statistik%20invandrarf%C3%B6retagare.pdf
http://www.ifs.a.se/Global/Documents/pdf-er/statistik%20invandrarf%C3%B6retagare.pdf
http://ifs.a.se/Global/Documents/pdf-er/statistik%20invandrarf%C3%B6retagare.pdf
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en marknadskompletterande roll. Detta innebär att de inte ska konkurrera med den privata 

marknadens utbud av tjänster. ALMI Företagspartner AB ägs av staten och fungerar som 

moderbolag och under sig har man 17 stycken regionala dotterbolag. Enligt vår kontaktperson 

Shahrokh Taghvamanesh på företaget så är ALMIs främsta målgrupp invandrarföretagare.
 4

 

ALMIs företagsidé lyder som följer: 

 

”Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår 

affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under 

företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Målet är att fler innovativa 

idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt 

att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt”.
 5
 

 

ALMI riktar främst in sig på att hjälpa personer som är på väg att bli företagare. ALMI menar 

dock att en del av verksamheten främst vänder sig till företagare med utländsk bakgrund. 

Vidare så är ALMIs mål att hjälpa företag att utvecklas och förnyas då de förutsätter att det är 

en viktig egenskap i företagens framtida tillväxt.
 6
  

 

Efter ett antal möten med vår kontaktperson Shahrokh Taghvamanesh på ALMI så har vi fått 

ett ökat intresse för invandrarföretagares tillväxt i Sverige. Shahrokh har förklarat för oss att 

de på ALMI har sett en tydlig svårighet för invandrarföretagare att få lån för att starta upp 

egna företag. Detta på grund av språkliga brister bland annat, vi tar även upp detta i vår 

problemdiskussion i nästa avsnitt. Han har även belyst att vissa av deras kunder lyckas bättre 

än andra när det gäller att driva sina företag framåt, det här har fått oss att undra varför det 

kan vara på det här sättet. Vidare har han, som ovan nämnt, även talat om för oss att de har 

sett en markant ökning utav just invandrare som vill starta egna företag. I vår 

problemdiskussion tar vi upp de olika problem som invandrare uppfattas ha i Sverige samt vår 

frågeställning. 

1.2 Problemdiskussion 
 

En ny offentlig utredning (SOU 19999:49) visar att personer med utländsk bakgrund inte har 

samma möjligheter som andra företagare att starta och driva företag i Sverige. En av 

anledningarna till detta är enligt Najib (1999) deras bristande språkkunskap som gör det svårt 

att kommunicera med banker och myndigheter. Enligt en rapport från Nutek (2001) är 

utanförskap och segregation är ännu stora problem. Rapporten beskriver att arbetslösheten har 

minskat men är fortfarande för hög, speciellt när det gäller personer med invandrarbakgrund. I 

rapporten framkommer det även att i Göteborg är den totala öppna arbetslösheten 5,2 procent 

medan den öppna arbetslösheten för personer med invandrarbakgrund är 8,2 procent. 

 

I Tillväxtverkets senaste rapport om invandrarföretagande framkommer det att personer som 

är födda utomlands har större problem att få fäste på arbetsmarknaden än personer som är 

födda i Sverige. Så ser det inte ut när det gäller företagandet. Antalet utlandsfödda företagare 

                                                 
4 http://www.almi.se/om-almi/ 

5 http://www.almi.se/om-almi/historik/, http://www.almi.se/om-almi/ 

6 http://www.almi.se/om-almi/historik/, http://www.almi.se/om-almi/ 

http://www.almi.se/om-almi/
http://www.almi.se/om-almi/historik/
http://www.almi.se/om-almi/
http://www.almi.se/om-almi/historik/
http://www.almi.se/om-almi/
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ökade från cirka 60 800 år 2005 till cirka 74 100 första kvartalet år 2010, vilket var en ökning 

med 22 procent. 7
  

 

Arbetslösheten har medfört att det blivit vanligare för personer med invandrarbakgrund att 

starta egna företag än personer med svensk bakgrund. 8
 Enligt Nutek (2001) har det egna 

företagandet blivit ett sätt att komma in på arbetsmarknaden för många invandrare. Enligt 

Najib (1999) har majoriteten av invandrarföretagen ”framtvingats” av arbetslösheten och kan i 

bästa fall ses som ett sätt att försörja sig som överlevnadsföretag. 

 

Enligt Najib (1999) är många invandrare besvikna på banktjänstemän och andra rådgivare 

som ofta använder språk och en ekonomisk terminologi som är främmande för dem. Vidare 

menar författaren att invandrare oftast inte kan visa upp de säkerheter som krävs och de 

behärskar inte det svenska språket. Deras kulturella bakgrund gör att de inte kan framföra sitt 

budskap i affärsidéerna (Bermejo1995). De är oftast försiktiga då de har små finansiella 

resurser, små lånebehov men får ändå inga lån. Banken kräver en viss säkerhet som 

invandrarföretagare oftast inte kan leva upp till (Najib1999). 

 

Största hindren för ALMIs målgrupp är kontakter med finansiärer och kapitalanskaffning. De 

nya svenskarna har helt enkelt inte samma förutsättningar. I första hand handlar det om att 

kunna presentera sin affärsidé och sin affärsplan på ett trovärdigt sätt. Något som förhindras 

på grund av språkliga brister och begränsade kunskaper om det regelverk som styr 

företagandet i Sverige. Det finns även många andra hinder som gör det svårt för invandrare att 

etablera sig som egna företagare. 9  

 

Enligt en undersökning hos tillväxtverket har det visat sig att utländska utbildningar och 

yrkeserfarenheter inte värderas lika högt som svenska eller tolkas på olika sätt beroende på 

vilken myndighet eller arbetsgivare man vänder sig till. 10
 Det ställs även hårdare krav på 

arbetskraften i Sverige idag med tanke på de strukturförändringar som har skett. Det har blivit 

svårare att träda in på marknaden på grund av att nya och kvalificerade yrken kräver högre 

utbildningar. Många invandrare är högt utbildade men märker efter ett tag att deras 

utbildningar inte har lika stor betydelse här i Sverige (Najib 1999) 

 

Tillväxtverket har i sin senaste rapport även redogjort för förklaringsmodeller utifrån ett 

företagarperspektiv. I rapporten framkommer det tydligt att personer med invandrarbakgrund 

har betydligt sämre förutsättningar än personer med svensk bakgrund att få lån av bank eller 

annat låneinstitut för att finansiera uppstarten av ett eget företag. Deras kapitalanskaffning 

sker istället genom eget sparande, familj och vänner. Rapporten visar även att personer med 

invandrarbakgrund som startar egna företag är lika framgångsrika som företagare med svensk 

bakgrund trots att de har sämre förutsättningar. 
11

  

  

                                                 
7 Tillväxtverket- utlandsföddas företagande i Sverige 2010, 2011-01-29 

8 Tillväxtverket- utlandsföddas företagande i Sverige 2010, 2011-01-29 

9 http://www.almi.se/om-almi/ 

10 Tillväxtverket- utlandsföddas företagande i Sverige 2010, 2011-01-29 

11
 Tillväxtverket- utlandsföddas företagande i Sverige 2010, 2011-02-01 

http://www.almi.se/om-almi/
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Genom att stimulera till eget företagande vill staten minska arbetslösheten bland invandrare
12

, 

men är detta verkligen en lyckad väg till integration och minskad marginalisering då eget 

företagande i detta fall kan ses som ett sätt att försörja sig som överlevnadsföretag? Frågan är 

om arbetslöshet är anledningen till det egna företagandet bland invandrare? Är det ett faktum 

att många invandrare nöjer sig med att vara ett överlevnadsföretag eller vill de växa? Vilka 

faktorer påverkar ett företags tillväxt och varför växer vissa företag men inte andra? 

1.3 Formulering av forskningsfrågor och syfte 
 

Vi har utifrån vår problemdiskussion kommit fram till följande två forskningsfrågor som vi 

har valt att granska i vår studie. 

 

 Vad är det som driver invandrare att starta företag i Sverige? 

 Varför växer vissa invandrarföretag men inte andra? 

 

Syftet med vår studie är att kunna ge en tydlig bild av invandrarföretagares position på den 

svenska marknaden. Varför vissa invandrarföretag växer medan andra inte gör det? Vi syftar 

även till att undersöka vad det är som driver invandrare att starta företag i Sverige. 

1.4 Avgränsningar 
 

I följande avsnitt kommer vi att ange vilka avgränsningar vi har gjort under vår studie. För att 

kunna hålla oss inom en bestämd tidsram för vår studie samt för att arbetet inte ska vara för 

omfattande, har vi endast använt oss av aspekter som vi anser är relevanta för vår 

undersökning. 

1.4.1 Empirisk avgränsning 
 

Vi har avgränsat oss till företagare med invandrarbakgrund i Göteborgsområdet och vi har 

även haft kontakt med en respondent i Malmöområdet och därmed har vi inte undersökt andra 

delar av landet. Vi har inte gjort någon undersökning riktad till stora företag, utan vi har 

istället valt att fokusera på små och medelstora företag. 

1.4.2 Tidsmässig avgränsning 
 

Vår uppsats har skrivits under 15 veckor och motsvarar 30 högskolepoäng. 

1.4.3 Ekonomisk avgränsning 
 

Uppsatsen har genomförts utan några ekonomiska bidrag från utomstående företag eller 

Högskolan i Borås. 

1.4.3 Teoretisk avgränsning 
 

Vår teoretiska avgränsning består i teorier som behandlar området entreprenörskap vilka 

omfattar tillväxtstrategier samt drivkrafter och hinder för företags tillväxt. De teorier inom 

området entreprenörskap som vi har använt oss av behandlar inte just gruppen 

invandrarföretagare, utan de omfattar företag i allmänhet. 

                                                 
12 Tillväxtverket- utlandsföddas företagande i Sverige 2010, 2011-01-29 
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2. BEGREPPSDEFINITIONER 
 

I detta avsnitt redogör vi för de begrepp som kommer att behandlas i vår undersökning. Syftet 

med detta avsnitt är att ge läsaren en ökad förståelse kring ämnet i fråga. 

2.1 Invandrare 
 

Ett flertal vuxna svenskar använder termen invandrare utan att tveka men detta är ett 

tvetydligt och komplicerat begrepp som måste klargöras. När man pratar om invandrare syftar 

man oftast på en homogen grupp men begreppet har olika betydelse (Najib 1999). 

 
Här följer några definitioner av invandrare: 

 

Utländsk bakgrund: En person som är född i Sverige eller utomlands men som är folkbokförd 

i Sverige med två utlandsfödda föräldrar (Nutek 2008). 

 

Svensk bakgrund: En person som är född i Sverige med en eller två svenskfödda föräldrar 

(Nutek 2008). 

 

Invandrare: En person som flyttar från ett land till ett annat land för att bosätta sig där under 

en längre period, där det enligt folkbokföringen i Sverige är minst ett år som gäller (Nutek 

2008). 

 

Begreppet invandrare kan syfta på människor som är utrikesfödda eller individer födda i 

Sverige, personer som är svenska medborgare eller de som är utländska medborgare. En 

invandrare kan såväl vara en person som nyligen flyttat till Sverige som en person som bott i 

landet i många år. Begreppets betydelse varierar även beroende på i vilket syfte det används 

och vem som använder det. I många fall påverkar människors yttre och ett osvenskt namn 

vem som skall betraktas som invandrare (Najib 1999).   

När vi i vår uppsats talar om invandrare, syftar vi på personer med utländsk bakgrund oavsett 

medborgarskap. 

2.2 Invandrarföretagande 
 

Invandrarföretagande är ett mer komplicerat begrepp att använda. Ska det användas för en 

viss typ av företag avseende t.ex. bransch och verksamhetsomfattning eller kopplas till 

företagarens etniskt/kulturella bakgrund, ursprungsland eller vistelsetid i Sverige? (Nutek 

2001). I vår uppsats har vi valt att tala om företag som ägs eller drivs av personer med 

invandrarbakgrund. 

2.3 Entreprenörskap 
 

Enligt Henrekson et al (2007) så härrör ordet entreprenör från franskans entreprendre som 

står för att använda eller skapa ett mellanrum för att utföra eller företa sig något. Ordet 

”entrepreneur” refererar till en person som är aktiv och får något gjort (Landström 1999). 

Vidare belyser författaren att i början av 1600-talet betraktades en entreprenör som en person 

som företog handlingar som förknippades med risktagande. Vidare menar Henrekson et al 

(2007) att när det gäller entreprenörens funktion så kan man särskilja vissa drag som ständigt 

återkommer hos många författare. Författarna skriver att få skulle bestrida att Joseph 

Schumpeter är den största förgrundsgestalten när det gäller entreprenörskapsforskning. 
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Schumpeter definierar entreprenören som en innovatör, en som presenterar nya produkter, 

processer och organisationsformer (Bjerke 2005). En annan välkänd forskare inom 

entreprenörskapsforskning är Israel M. Kirzner som till skillnad från Schumpeter anser att 

entreprenören är en arbitragör som utforskar och agerar på outnyttjade vinstmöjligheter i 

ekonomin (Henrekson et al 2007). Den tredje av de stora forskarna inom 

entreprenörskapsforskning var Franz Knight som betraktar entreprenören som bärare av och 

beslutsfattare under genuin osäkerhet. Någon individ måste fatta tuffa beslut under osäkerhet 

och det är då entreprenörens uppgift enligt Knight (Landström 1999).  Ytterligare en forskare 

är Jean-Baptiste Say som tillskriver entreprenören rollen som företagsbyggare. Enligt honom 

så är entreprenören en person som för samman olika produktionsfaktorer samt organiserar 

affärsföretag (Bjerke 2005). Till sist har vi Richard Cantillon som ansåg att entreprenören var 

en risktagare som köper till ett säkert pris men inte kan förutse vilket pris eller efterfrågan det 

finns när han skall sälja (Landström 1999).  

 

Det finns många olika synvinklar och aspekter på entreprenörer och entreprenörskap, och i 

strikt mening kan man säga att entreprenörskap är något som karaktäriserar en person. Det 

som är ganska tydligt är att entreprenörskap åsyftar en ekonomisk funktion, en funktion som i 

första hand utförs utav enskilda individer, entreprenörer (Henrekson et al 2007). En definition 

som författarna belyser är att en entreprenör är någon som upptäcker och skapar nya 

ekonomiska möjligheter, samt introducerar sina idéer på en marknad under osäkerhet genom 

att ta sådana beslut om lokalisering, produktutformning, resursanvändning, institutioner och 

belöningssystem. Entreprenören fyller en central funktion i ett företags utvecklingsprocess 

från den ursprungliga idén till den storskaliga produktionen, men fyller även en central 

funktion i det att en innovation ska nå sin fulla potential och möjligtvis leda till nya 

snabbväxande företag (Henrekson et al 2007). 

2.4 Ny- och egenföretagande 
 

Enligt Henrekson et al (2007) så är ett villkor för att ett företag skall definieras som 

entreprenöriell att den är nyskapande och även att det finns en vilja för tillväxt. I och med 

detta kan man därför inte säga att alla ny- och egenföretagare är entreprenöriella, eftersom alla 

företag inte är nyskapande eller har en vilja att växa. Vidare menar författarna att många 

företag startas ofta med ett mål om att endast försörja ägaren och har inte vare sig viljan eller 

möjligheten att expandera sin verksamhet. Dessa företag kan betraktas som så kallade 

levebrödsföretag. Man brukar säga att ett utav skälen för att bli egenföretagare är strävan efter 

oberoende, man vill inte arbeta för någon utan vill kunna lägga upp sin plan eller schema efter 

eget tänk och tycke (Henrekson et al 2007). Detta är en anledning till att man inte kan säga att 

ny- och egenföretagande är synonymt med entreprenörskap. Däremot är det fortfarande de två 

viktigaste kanalerna för enskilda individer att uppnå och förverkliga sina entreprenöriella 

strävanden enligt författarna. 

2.5 Levebrödsföretag 
 

Som vi tidigare nämnde så menar Henrekson et al (2007) att ett levebrödsföretag är ett företag 

som startar med målet om att endast försörja ägaren till företaget. Vidare menar författaren att 

företagets tillväxt är nästintill obefintlig men lönsamheten är tillräcklig för att ägarna ska 

kunna tjäna sitt levebröd. När efterfrågan överstiger ens egen kapacitet, säger man helt enkelt 

nej (Carlsson 2008). 
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3. METOD 
 

I detta kapitel beskrivs och förklaras de vetenskapliga metoderna som vi har använt oss av i 

vår studie. Här presenteras även hur vi har samlat in vårt empiriska material samt redogör vi 

för vårt val av respondenter. Kapitlet kommer att avslutas med att vi gör anspråk om studiens 

validitet. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

När forskare gör undersökningar kan de utgå från kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi 

(Bryman 2002). Vidare menar författaren att en kvantitativ metod oftast innebär att forskaren 

vänder sig till en större grupp människor, ofta i form av enkäter där de kan välja mellan olika 

alternativ som man sedan kan sammanställa. En undersökning av kvantitativ karaktär 

registrerar framförallt siffror och fokuserar på mängd, antal och frekvens av kvantifierbara 

variabler som kan analyseras objektivt och som kan bearbetas statistiskt (Christensen et al 

2009). 

 

En kvalitativ metod innebär att forskaren gör kvalitativa intervjuer med ett fåtal personer som 

sedan sammanställs efter den kvalitativa metod som har valts (Bryman 2002). Vidare 

förklarar författaren att undersökningar av kvalitativ karaktär främst utgörs av ord, text, 

symboler och handlingar där man istället fokuserar på objektens underliggande mening och 

innebörd.  

 

Kvantitativa metoder ger svar på ”Hur” något förhåller sig medan kvalitativa metoder 

förklarar ”Varför”. Vid val av kvantitativ forskningsstrategi blir undersökningsprocessen 

mycket strukturerad för att kunna utföra undersökningen på ett möjligt sätt (Bryman 2002). 

Enligt Bryman och Bell (2005) bygger en kvalitativ ansats på närhet till den sociala 

verkligheten då författarna menar att nya teorier kan skapas. Det omvända gäller i en 

kvantitativ ansats då den istället bygger på siffror och statistiska resultat. 

 

Vi har i vår empiriska studie genomfört sju kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter 

varav en av dem består av en gruppintervju. En gruppintervju är en intervju som består av fler 

än en respondent (Bryman 2002). Vi har försökt skapa närhet och förståelse för deras åsikter 

och värderingar kring ämnet. I vår uppsats var inte syftet att mäta något utan att istället skapa 

en förståelse för invandrarföretagares situation på den svenska marknaden. Detta har härlett 

oss till en kvalitativ slutledning.  

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Det finns tre olika forskningsansatser, deduktion, induktion och abduktion. De två 

förstnämnda forskningsansatserna beskriver förhållandet mellan teori och forskning, medan 

abduktion är en slags samverkan mellan dessa. (Alvesson och Sköldberg 1994). Om 

forskningsarbetet bedrivs efter den deduktiva linjen utgår forskaren från befintlig teori och 

utifrån den skapas hypoteser.  

 

Enligt Bryman (2002) baseras den induktiva slutledningen på observationer med 

utgångspunkt från fakta som innebär att forskaren utgår från empiri, varigenom man försöker 

hitta nya teorier. Forskaren kan i detta fall utgå ifrån observationer i verkligheten som sedan 

kopplas till en teori. Bryman och Bell (2005) påpekar att induktion ofta består av deduktiva 

inslag eftersom när forskaren har observerat något och formulerat en teori brukar det oftast 
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finnas ett behov av att göra ytterligare en datainsamling därefter. Detta kallar författarna för 

abduktiv ansats. En abduktiv ansats är en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats, 

utan att ta bestämd riktning på en viss ansats (Alvesson och Sköldberg 1994). Enligt Bryman 

och Bell (2005) brukar forskare som förhåller sig till denna ansats oftast ges möjlighet att 

arbeta fritt mellan teori och praktik. Med detta menar författarna att forskaren utifrån sitt fall 

kan välja preliminär teori och sedan utveckla den genom att samla in ännu mer data och 

empiri. 

 

Vi har använt oss av abduktivt inslag i vår forskningsmetod, vilket innebär att vi har pendlat 

fram och tillbaka mellan teori och empiri. Vi började med att göra en analys av verkligheten 

och formulera preliminära teorier inom vårt ämnesval. Därefter gick vi ut och samlade in mer 

empiriskt material och utvecklade därmed våra teorier för att uppnå både teoretisk och 

empirisk mättnad. Enligt oss var den abduktiva ansatsen bäst lämpad för vår studie då den gav 

oss frihet att utveckla både teori och empiri när vi kände att det behövdes. 

3.3 Undersökningsdesign 
 

Bryman (2002) förklarar att det finns ett antal olika typer av undersökningsdesign som kan 

behandlas i en studie. Några av dessa är tvärsnittsdesign, longitudinella undersökningar och 

fallstudier. Vidare förklarar författaren att tvärsnittsdesign innebär att data samlas in från mer 

än ett enda fall (oftast många fler än ett) vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en 

uppsättning av kvantifierbara data. Data ska sedan kopplas till två eller flera variabler som 

sedan ska undersökas för att kunna hitta mönster när det gäller olika slags samband. 

 

Longitudinell design skiljer sig inte särskilt mycket från en tvärsnittsdesign, förutom att den 

kan ge kunskaper om det tidsmässiga förhållandet mellan olika variabler, vilket i sin tur gör 

det enklare att dra kausala slutsatser (Bryman 2002). 

 

Enligt Yin (2007) är en fallstudie en kvalitativ undersökningsmetod som besvarar frågorna 

”hur” eller ”varför” där forskaren har lite kontroll, eller ingen kontroll alls. Vidare belyser 

författaren att fallstudier försöker illustrera beslut, exempelvis varför besluten fattades, hur de 

utfördes samt vad resultaten blev. 

 

Eftersom vårt mål med studien inte var att samla in kvantitativa data för att upptäcka mönster 

har därför tvärsnittsdesign och longitudinell undersökningsmetod valts bort. Vårt syfte var att 

ta reda på varför vissa företag har bättre tillväxtpotential än andra samt hur beslut om att bli 

egenföretagare har tagits, därför härleddes vi till att använda fallstudien som 

undersökningsmetod.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

Enligt Christensen et al (2009) krävs insamling av data för att en undersökning ska vara 

genomförbar. Vidare förklarar författarna att utgångspunkten för hur och när data har samlats 

in kallas för primärdata respektive sekundärdata.  

 

Christensen et al (2009)  framhåller att undersökningar i många fall kräver mer information än 

den som redan finns tillgänglig, alternativt är inte den information som finns att tillgå 

anpassad till de specifika önskemålen. Författarna menar att forskaren kan vara i behov av att 

samla in ny information, så kallad primärdata. 
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Primärdata är benämningen för de data som samlas in av forskarna själva och sker oftast 

genom strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, samt enkäter (Andersen 

1998). Vidare påpekar Christensen et al (2009) att den största fördelen med primärdata är att 

du samlar in information som är anpassad till undersökningsproblemet samt att informationen 

är aktuell, vilket inte alltid är fallet med sekundärdata. Bryman (2002) understryker att miljö 

och möjlighet till inspelning av intervju är viktiga praktiska detaljer som forskaren bör beakta.  

Författaren menar att det är lättare att analysera en intervju om den spelas in och transkriberas 

än om man bara för anteckningar. Vidare hävdar författaren att mycket information kan gå 

förlorad om man endast anteckningar förs under intervjuns gång. Det är också viktigt att 

intervjuaren garanterar att intervjun äger rum i en lugn och ostörd miljö (Bryman 2002). 

 

Sekundärdata kallas de data som har samlats in och framställts av andra forskare. Dessa data 

kan samlas in genom bland annat filmer, register, artiklar och dokument och så vidare. Man 

kan även samla in sekundärdata genom offentliga och privata statistiska data och register. 

Genom att använda redan befintlig data kan man spara mycket tid (Andersen 1998). 

Ytterligare en fördel med sekundärdata som Christensen et al (2009) pekar på är att det oftast 

finns möjlighet att hitta ett stort urval av källor. 

 

Våra primärdata består av intervjuer och information som vi på egen hand har samlat in.      

För att få en helhetsförståelse av vår forskningsfråga, har vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer med företag som vi anser vara relevanta för vår studie. Dessa intervjuer har varit av 

stor vikt för vår studie då de har gett oss en uppfattning om undersökningsproblemet.  

För att undvika att information gått förlorad har samtliga intervjuer spelats in och 

transkriberats, även anteckningar har förts i samband med intervjuerna. Intervjuerna ägde rum 

på separata platser i respondenternas företag för att säkerställa om att de genomfördes lugnt 

och ostört. 

 

Våra sekundära källor består av vetenskapliga artiklar, flertal olika forskningsrapporter och 

SOU utredningar. Dessa har använts i syfte att få en beskrivning och sammanfattning av 

tidigare forskning samt statistik på invandrarföretagande i Sverige. Vi har funnit ett stort antal 

källor som vi sedan har värderat och jämfört för att sedan ta med i vår studie. 

De vetenskapliga artiklar vi har valt att ha med i vår uppsats har samlats in genom tillgängliga 

databaser vid högskolan i Borås.   

3.5 Kvalitativ intervju 
 

Patel och Tebelius (1987) förklarar att en intervju är en datainsamlingsmetod som bygger på 

frågor. Vidare menar författarna att detta oftast sker i form av personliga intervjuer där 

intervjun genomförs med en intervjuperson. Enligt Bryman och Bell (2005) kan man 

genomföra kvalitativa intervjuer på två sätt och dessa är genom så kallade semi-strukturerade 

intervjuer, ostrukturerade intervjuer  

 

En semi-strukturerad intervju innebär att forskaren har en intervjuguide, det vill säga en lista 

över särskilda teman som ska beröras. Även om forskaren har utformat en intervjuguide som 

han eller hon har valt att utgå ifrån, ges han eller hon även möjlighet att avvika från den och 

ställa frågor som inte behandlas där. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Denna intervjuform har öppna svarsmöjligheter vilket ger respondenter och 

informanter möjligheten att tala fritt och säga sin åsikt. Frågeställningarnas utformning bör 

inte vara så specifik att den hindrar respondenter eller informanter att framföra sina idéer och 

åsikter som kan uppstå under datainsamlingen (Bryman 2002).  
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Vid en ostrukturerad intervju använder sig forskaren som mest av ett PM som minneshjälp vid 

genomgången av ett eller flera teman i intervjun. Här avgörs frågeföljden, åtminstone i viss 

utsträckning, av intervjusituationen och informantens svar. Vid denna intervjuform kan 

intervjuaren endast ställa en fråga och låta respondenten tala fritt. Intervjuaren reagerar endast 

på de frågor som kan vara värda en uppföljningsfråga. Ostrukturerade intervjuer tenderar att 

likna ett vanligt samtal (Bryman 2002) 

 

I vår uppsats har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med våra respondenter dels för att 

vi ville bevara möjligheten att vid behov ställa ytterligare frågor i samband med intervjun och 

dels för att få fyllig data. 

Om vi istället hade genomfört ostrukturerade intervjuer hade vi kunnat gå miste om värdefull 

information eftersom denna intervjuform innebär att uppföljningsfrågor endast ställs vid 

behov. På så sätt tror vi att mycket information som respondenterna lämnat ifrån sig hade 

kunnat gå förlorad. Baserat på detta har semistrukturerade intervjuer varit det bästa 

alternativet för vår studie. 

3.6 Gruppintervju 
 

En av våra kvalitativa intervjuer bestod av en gruppintervju där vi intervjuade tre delägare i 

ett företag.  Bryman (2002) klargör att när en intervju består av fler än en respondent brukar 

den kallas för gruppintervju eller fokusgruppsintervju. Enligt författaren bör det göras 

åtskillnad mellan dessa begrepp då de två intervjuformerna inte genomförs för samma 

ändamål. Vidare menar författaren att en gruppintervju genomförs för att spara pengar eller 

tid när man intervjuar ett antal individer på en och samma gång. Detta brukar dock inte vara 

fokusgruppens syfte. 

 

En fokusgruppsintervju syftar istället på att ta reda på vad gruppen som sådan tycker om en 

viss fråga där samspelet mellan individerna i gruppen är av störst intresse (Bryman 2002).  

Vårt syfte med en gruppintervju var inte att ta reda på vad gruppen som sådan hade för åsikter 

och värderingar om vårt ämnesområde. Vi var inte heller intresserade av att veta hur dessa 

individer kunde påverka varandra under intervjuns gång. Vi var istället intresserade av att ta 

reda på hur varje delägare resonerade kring våra frågeställningar och hur deras bakgrund, 

utbildning och förmåga påverkar sitt företag. Med tanke på det sena beskedet från ALMI 

Företagspartner AB angående access, ansåg vi att vi kunde spara tid om vi intervjuade flera 

individer samtidigt. Vi kan därmed konstatera att vi har genomfört en gruppintervju och inte 

en fokusgruppsintervju. 

3.7  Tillvägagångsätt 
 

Idén om att undersöka invandrarföretagares tillväxt i Sverige uppkom efter ett antal möten 

med en kontaktperson på företaget ALMI företagspartner AB. Företaget förklarade för oss att 

de såg en del problem i invandrares företagande i Sverige. Vi fattade intresse för detta och 

började söka information via Internet, varav intresset ökade betydligt. Efter en diskussion med 

vår handledare Christer Holmén kom vi överens om att detta var ett intressant ämne att 

studera och fördjupa sig i. 

 

För att söka och samla in relevant teori har vi använt oss av disponibla databaser i Högskolan 

i Borås. Sökord som vi bland annat har använt oss av är: Entrepreneurship, immigrant 

entrepreneurship, Sarasvathy, och firm growth. Rapporter och SoU utredningar har vi fått 
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tillgång till genom ALMIs och tillväxtverkets webbsidor. Den litteratur som har behandlats i 

uppsatsen består av både kurslitteratur och litteratur inom det valda uppsatsämnet. 

 

För att få svar på vår problemformulering valde vi att genomföra intervjuer med olika 

invandrarägda företag. Det var från början tänkt att vi skulle få access till ALMIs kunder men 

på grund av sekretess så kunde vi inte få denna access. Med tanke på det sena besked som vi 

fick av ALMI så var vi tvungna att med hjälp av egna kontakter hitta invandrarföretag som vi 

ansåg vara relevanta för vår studie. Vi lyckades få kontakt med sju företag, varav vi 

genomförde semi-strukturerade intervjuer med dessa respondenter. Inför intervjuerna 

utformade vi en intervjuguide över de frågor som skulle täckas eller beröras. En intervjuguide 

gör det möjligt för forskaren att få information om hur de intervjuade upplever sin värld och 

sitt liv och att intervjuerna rymmer mer flexibilitet. En intervjuguide används också för att 

forskaren ska ha en viss ordning i sina teman inför intervjun, så att frågorna följer en relevant 

ordning (Bryman 2002). Vidare hävdar författaren att forskaren bör vara beredd att ändra 

ordningen i sina frågor under intervjuns gång. Vi beslutade oss därför att inte hålla oss fast vid 

vår intervjuguide, utan den användes endast som stöd eller minneslista för att hålla koll på 

våra frågeområden. När vi ställde en fråga till respondenterna, svarade vissa av de på några av 

våra andra frågor samtidigt, därför ställde vi frågorna i en ordning som var anpassad efter 

respondenternas svar. På så sätt skapades en levande och naturlig diskussion mellan 

intervjuaren och respondenterna. Detta gjorde även att respondenterna kände sig bekväma 

under intervjuernas gång och det kunde även tolkas som att respondenterna hade glömt av att 

de deltog i en intervju. 

 

Samtliga intervjuer dokumenterades genom anteckningar och inspelningar som senare 

transkriberades. Anteckningar togs för att undvika de problem som tekniskt material kan 

medföra, i vårt fall att viktig information går förlorad. Inspelningarna som vi gjorde utfördes 

via mobiltelefoner, på så sätt riskerade vi inte att gå miste om viktig information. Fördelarna 

med inspelningar är att forskaren kan göra upprepade genomgångar av intervjupersonens svar 

samt underlätta en noggrann analys av vad de har sagt (Bryman 2002). Vid genomförandet av 

intervjuerna så valde vi att ha en och samma intervjuare, detta för att minska risken för den så 

kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att respondenterna ger olika svar 

beroende på hur de uppfattar intervjuaren (Bryman 2002).  

3.8 Källkritik 
 

I vår uppsats har både primärdata och sekundärdata använts som datainsamlingsmetod. Vad 

gäller sekundärdata, kan man alltid diskutera tillförlitligheten då man inte vet hur 

informationen ursprungligen har samlats in. För att försäkra oss om att våra sekundärdata är 

pålitliga har vi i största möjliga mån gått tillbaka till ursprungskällan samt försökt undvika 

användningen av bearbetad information.  

 

Som vi tidigare har nämnt så har våra primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer med 

utvalda respondenter. Här är vi fullt medvetna om risken för intervjuareffektens påverkan på 

respondenternas svar (Bryman 2002). För att minimera den risken bestämde vi oss för att ha 

en och samma person som intervjuare. På så sätt kunde vi bortse från att respondenternas svar 

skulle variera beroende på vem intervjuaren var. Vi är även medvetna om att det kan uppstå 

feltolkningar under intervjuernas gång eller i anknytning till transkriberingar, när man överför 

datamaterial till text. För att minimera risken för misstolkning av respondenternas svar har vi 

noga beaktat allt som respondenterna har sagt, vi har även i under vissa omständigheter bett 

respondenterna om ytterligare förklaring, för att försäkra oss om att vi har tolkat deras svar på 
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rätt sätt. För att undvika att det inspelade materialet tolkas på ett felaktigt sätt har vi under 

intervjuernas gång genomfört anteckningar över hur respondenterna uttryckte sig i olika 

frågor för att sedan kunna framhäva detta i vår empiri. 

 

Enligt Bryman (2002) är det extra viktigt att vara medveten om att gruppintervjuer jämfört 

med vanliga intervjuer är mer komplicerade att skriva ut. Anledningen till det är enligt 

författaren att man måste hålla reda på både vad som sägs och vem som säger vad, vilket kan 

vara svårt eftersom människors röster inte alltid kan vara lätta att urskilja. Dessutom pratar 

man ibland i mun på varandra, vilket ytterligare försvårar utskriften, menar författaren.  

För att undvika feltolkningar i gruppintervjun har vi använt oss av inspelningsmaterial av hög 

kvalité samtidigt som en av oss i största möjliga mån har observerat vem som har sagt vad och 

fört anteckningar över detta. 

 

För att undvika att vårarespondenter misstolkat våra intervjufrågor har vi formulerat dessa på 

ett sådant sätt att de är lättförståeliga samt har vi även vid fall av misstolkning omformulerat 

frågorna så att de har kunnat besvaras på ett korrekt sätt. För att göra intervjun bekväm för 

respondenterna har vi undvikit att ställa alltför personliga frågor, vilket kan minska risken för 

att respondenterna lämnat ett felaktigt svar.  

3.9 Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 
 

Vid bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar finns det en del viktiga krav. Tre av 

de viktigaste kriterierna är reliabilitet, replikation och validitet (Bryman 2002). 

3.9.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och är ett mått på huruvida ett 

undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs upp på ett identiskt eller likartat sätt 

(Christensen et al 2009). Reliabilitet blir oftast aktuell då man gör en kvantitativ 

undersökning; den kvantitativt inriktade forskaren är förmodligen intresserad av frågan om 

huruvida ett mått är stabilt eller inte (Bryman & Bell 2005). Reliabilitet liknar ett annat 

kriterium i forskningssammanhang, nämligen replikation eller replikerbarhet. Författarna 

menar att begreppet handlar om att kunna reproducera eller upprepa en undersökning och de 

resultat som andra forskare har kommit fram till. För att replikation ska kunna göras måste en 

undersökning vara möjlig att upprepa, det vill säga vara replikerbar (Bryman 2002). 

 

Christensen et al (2009) menar att reliabilitet är problematiskt i kvalitativa analyser eftersom 

det är nära kopplat till mätinstrumentets konsistens eller förmåga att leda fram till ett och 

samma resultat om undersökningen upprepas. Vidare förklarar författaren att det är omöjligt 

att samla in identiska data i absoluta termer eftersom verkligheten är föränderlig. Vi kan 

därmed dra en slutsats om att vår undersökning inte är replikerbar. Detta för att 

respondenterna hade kunnat svara annorlunda beroende på personen som utförde intervjun. 

Med tanke på att vi har studerat företagens tillväxtpotential så kan tidpunkterna vid intervjun 

spela en betydande roll. Respondenternas svar kan vara starkt beroende på i vilket stadie 

företagen befinner sig i då de ständigt utvecklas. Detta kan innebära en ovisshet att man får 

fram annan information och framförallt uppnår ett annat resultat. 
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3.9.2 Validitet 
 

Enligt Christensen et al (2009) handlar validitet om trovärdighet, dvs. hur väl undersökningen 

och dess resultat överensstämmer med verkligheten. Detta brukar definieras som intern 

validitet. Författaren påpekar att validitet även handlar om graden av generaliserbarhet, vilket 

kan definieras som extern validitet. 

  

Intern validitet handlar om hur väl forskarens idéer stämmer överens med de observationer 

som han eller hon gör. (Bryman & Bell 2005) 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) handlar extern validitet om huruvida resultaten från en 

undersökning kan generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. Vidare hävdar 

författarna att denna typ av validitet är ett problem för kvalitativa forskare då de ofta använder 

sig av fallstudier och ett begränsat urval. 

 

För att öka den interna validiteten i vår studie har vi noggrant utformat våra intervjufrågor och 

kopplat dem till undersökningsproblemet. Vi valde även att dubbelkolla med vår handledare 

om frågorna var relevanta för den kvalitativa intervjun, på så sätt kunde vi upptäcka brister i 

frågorna och åtgärda dessa innan intervjun genomfördes. Detta anser vi ökade den interna 

validiteten ytterligare. För att ytterligare stärka den interna validiteten har vi noggrant 

observerat respondenterna under intervjuprocessen, för att kunna tolka hur de förhöll sig till 

intervjufrågorna. Vi förhöll oss även hela tiden till våra forskningsfrågor och diskuterade 

ständigt med varandra för att säkerställa att våra data har tolkats korrekt. Dessutom har vi inte 

dragit några förhastade slutsatser utan vi har samlat in all data som krävs för att kunna påvisa 

resultat. Det faktum att vi i samtliga intervjuer använde oss av samma intervjuare har 

ytterligare kunnat stärka trovärdigheten då risken för intervjuareffekten minskas. 

 

Vad gäller den externa validiteten så anser vi att våra resultat inte är generaliserbart då urvalet 

av respondenter är verksamma i olika branscher. Då vi anser att ett fåtal personer inte är 

representativ för en hel bransch så har vi valt att inte göra något större anspråk på den externa 

validiteten. Vi tror heller inte att undersökningen hade blivit densamma om den exempelvis 

genomfördes på en annan ort. 

 

3.10 Etiska principer 
 

Enligt Bryman (2002) är det viktigt att föra diskussion ur ett etiskt perspektiv där 

undersökningar aktualiserar värderingarnas roll i forskningsprocessen vid genomförandet av 

en samhällsvetenskaplig forskning. Författaren förklarar att det främst handlar om frågor som 

rör hur man ska behandla de individer som studeras. Några av de etiska principer som gäller 

för bland annat svensk forskning är enligt författaren följande: 

 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte. Det betyder att deltagarna ska informeras om att deras 

medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta om de så önskar 

 Samtyckeskravet inbegriper att deltagarna i en undersökning har rätt att själva avgöra 

om de ska delta eller inte. 

 Konfidensintervallskravet går ut på att deltagarnas uppgifter ska behandlas med största 

möjliga säkerhet. 
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 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamålet. 

 

När vi kontaktade respondenterna var vi noggranna med att informera de om vad 

undersökningen skulle gå ut på, vi förklarade tydligt för respondenterna i vilket syfte 

informationen som de lämnade ifrån sig skulle användas. Deltagarna fick även själva avgöra 

om det ville vara anonyma eller inte. Vi förklarade även tydligt för respondenterna att 

materialet skulle behandlas med största möjliga säkerhet och att den endast skulle användas 

för studiens ändamål. Grundat på detta anser vi att vi har tillämpat de etiska principerna som 

framgår i Bryman (2002). 

 

  



15 

 

4. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta avsnitt introduceras de teorier som vi anser har varit relevanta för vår undersökning. 

Först och främst kommer fokus att ligga på olika tillväxtstrategier men vi kommer även att 

redogöra för andra teorier som besvarar vår problemformulering. 

4.1 Tillväxtteori 
 

Tillväxt innebär expansion av ett företags verksamhet. Det kan innebära utvecklande av nya 

produkter, exploatering av nya marknader eller ökad dominans på redan existerande 

marknader, ökad omsättning, vinst eller andra värden. Målet med tillväxt är att säkra vinster 

och i förlängningen företagets överlevnad (Penrose, 1959, s. 29-30). 

4.1.1 Beskrivningsmodell för tillväxt 
 

Enligt Bjerke (2005) så finns det ett antal modeller på hur man kan beskriva tillväxtförloppet 

för olika företag och verksamheter. Den modell vars olika steg som vi anser vara relevanta för 

vår undersökning och som vi har använt oss utav beskrivs i fem olika faser här nedan: 

 

Utveckling av ny affär: 

 

Det här är en planeringsfas där man tar reda på företagets affärsposition, dvs. man kartlägger 

företagets samtliga relationer i syfte att ta reda på vilka som kan hindra företaget från att 

utvecklas. Man definierar sedan företagets eftersträvade affärsposition (Berhin & Kihlstedt 

2000). Under denna fas brukar man oftast inte ha något kapital, förutom ens egna pengar eller 

stöd från släktingar och bekanta. Målet med denna fas är att kunna lägga fram sin affärsidé på 

ett sådant sätt som väcker tänkbara investerares intresse (Bengtsson et al 2007). 

 

Startaktiviteter: 

 

Enligt Berhin och Kihlstedt (2000) så är det i den här fasen man planerar åtgärder för att 

anpassa eller skaffa resurser såsom personal, kompetens och realkapital i syfte att öka 

företagets flexibilitet och därmed minska dess beroende av omvärlden. Bengtsson et al (2007) 

påpekar att företagaren även måste ta fram en plan och en första budget för de viktigaste 

funktionerna i företaget: utveckling, produktion, marknadsföring, distribution och 

finansiering. Vidare fortsätter författarna med att förklara att det handlar mycket om att 

begränsa riskerna med din affärsplan och visa att den fungerar ute i verkligheten. Svårigheten 

med denna fas är få de potentiella investerarna att bistå med finansiering för uppbyggnaden av 

företaget. 

 

Affärstillväxt: 

 

Här ingår det att analysera konkurrensen och andra marknadskrafter, vilket även kan kräva en 

modifiering och bearbetning av affärsstrategin. Det är här entreprenörens kunnande kommer 

på prov då det här krävs en ansträngning från dennes sida att sätta en komplett uppsättning av 

de entreprenöriella färdigheterna på plats (Bjerke 2005).  
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Affärsstabilisering: 

 

Här blir marknaden mättad och företaget blir mer eller mindre stabilt, det är en mognad som 

uppstår (Bjerke 2005). Projektet har nu utvecklats till ett etablerat företag (Bengtsson et al 

2007) och nu bör entreprenören börja tänka vilka åtgärder som bör tas för att på bästa sätt 

använda de befintliga resurserna för att nå företagets mål och generera ett överskott (Berhin & 

Kihlstedt 2000). 

 

Innovation eller nergång: 

 

Enligt Bjerke (2005) så går de företag som inte innoverar under. De framgångsrika företagen 

försöker ofta köpa andra innovativa företag för att de ska försäkra sig om sin egen tillväxt. 

Det är just det som är viktigt i den här fasen att förvärva andra företag för att bidra till det 

egna företagets tillväxt. En annan möjlig åtgärd som Bengtsson et al (2007) belyser är 

möjligheten att sälja företaget med vinst och på så viss skörda frukterna av sitt arbete med 

företaget. 

 

Alla dessa steg är enligt Bjerke (2005) viktiga men författaren påpekar att de behöver skilda 

åtgärder och strategier för att företaget ska fortsätta sin tillväxt. 

4.1.2 Sarasvathys Causation och Effectuation teori 
 

Sarasvathy (2001) förklarar hur man kan använda givna medel för att bygga upp nya mål. 

Hon har utvecklat en teori som hon kallar causation och effectuation där hon använder 

matlagning som metafor.  

 

Om man förhåller sig till causation i sin matlagning innebär det att man öppnar sin receptbok, 

väljer ut ett angivet recept och sedan inhandlar de ingredienser som behövs för att tillaga 

maträtten. Indirekt menar författaren att entreprenören redan har satt upp ett mål och är 

medveten om vad han eller hon tänker åstadkomma. Här ligger fokus istället på att hitta 

effektiva vägar för att uppnå målet.  

 

Med effectuation menar författaren att man lagar en maträtt av det som råkar finnas till hands. 

Man öppnar alltså inte receptboken och inhandlar angivna ingredienser för en maträtt, utan 

man öppnar istället kylskåpet och lagar en maträtt av det som redan finns. Här väljer alltså 

entreprenören sitt mål utefter de hjälpmedel som man har till handa. Genom att företag 

förhåller sig till effectuation kan de utifrån sina befintliga kunskaper, tidigare erfarenhet och 

andra resurser ges möjlighet att utvecklas. Vilket förhållningssätt entreprenören har beror på 

vilka resurser han har att tillgå samt vilket mål han har satt upp (Sarasvathy 2001). 

 

Beslutsfattande inom causation processen sker på följande sätt: 

 Ett givet mål ska uppnås eller ett beslut ska fattas. 

 En uppsättning av alternativa resurser  

 Restriktioner av möjliga resurser (ofta från omgivningen) 

 kriterier för val mellan resurser 

(vanligtvis att maximera den förväntade avkastningen av det förbestämda målet). 

 

Effectuation processen har följande beslutsfattande: 

 Vissa givna resurser att använda sig av 

 En uppsättning av givna effekter 
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 begränsningar och möjligheter för eventuella effekter (som ofta beror på begränsade 

resurser och förändring i omgivningen) 

 kriterier för val mellan resurser  

(vanligen en förutbestämd nivå av   

förlust som man har råd med eller acceptabel risk relaterad till  

resurserna). 

 

I Causation processen är målet givet och man väljer mellan olika medel för att uppnå det 

givna målet. I causation processen används den kunskap som redan finns medan effectuation 

handlar om att använda resurser till oförutsedda händelser. 

 

I effectuation processen är endast några medel givna och valet av mål grundas på de medel 

man har att utgå ifrån (Sarasvathy 2001). Vidare förklarar författaren att företag kan stöta på 

särskilda händelser med regelbundna orsaker som kan analyseras och förstås, och därför är 

causation processer utmärkta då de kan användas för att förutsäga framtiden. Det finns även 

händelser som inte på ett enkelt sätt kan analyseras eller förutsägas utan bara tas tillvara och 

utnyttjas. Figur 1 visar en lista över de särskiljande särdragen för de två typer av processer. 

(Källa: Sarasvathy, Saras, D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a 

theoretical shift from economic inevitability in entrepreneurship contingency, Academy of 

management Review, 26(2), s. 251) 

 

Utifrån denna tabell har Sarasvathy(2001) tagit fram fyra principer där hon gör en jämförelse 

mellan causation processen och effectuation processen vid företagsetablering. 

 

1. Hellre tillåten förlust än förväntad avkastning:  

 

Causation modeller fokuserar på att maximera den potentiella avkastningen för ett beslut 

genom att välja optimala strategier. Effectuation förutbestämmer vilken förlust som kan 

tillåtas och fokuserar på att experimentera med så många strategier som möjligt med tanke på 

begränsade medel. 

Den entreprenör som väljer effectuation föredrar alternativ som skapar fler möjligheter i 

framtiden framför dem som maximera den nuvarande avkastningen. 

 

Skillnader mellan 

beslutsprocesserna. 

CAUSATION EFFECTUATION 

Givet Målet är givet Endast några medel eller 

verktyg ges 

Beslutsfattande 

urvalskriterier 

Man väljer mellan olika 

medel för att uppnå det givna 

målet. Valet av medel är 

beroende på vilket målet är 

samt individens kunskap om 

möjliga medel. 

Målet skapas av givna medel. 

Valet av mål är baserat på de 

givna medlen samt individens 

entreprenöriella förmåga. 

Kompetens Utmärkt för att utnyttja 

kunskap 

Utmärkt för att hantera 

oförutsedda händelser 

Fokus Fokus på att förutsäga 

aspekter av en osäker framtid 

Fokus på att påverka en 

osäker framtid 

Framtidsutsikter Kan förutsäga framtiden för 

att sedan påverka den. 

Logiken bygger på att kunna 

förutsäga framtiden.  

Kan påverka framtiden dock 

inte förutsäga den. Logiken 

bygger på att det inte går att 

förutsäga framtiden.  
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2. Strategiska allianser snarare än analyser av konkurrenskraft:  

 

I causation processen gör man analyser av konkurrenskraften medan effectuation fokuserar på  

strategiska allianser och förhandlade avtal från berörda parter som ett sätt att minska och/eller 

eliminera osäkerhet samt för att resa hinder. 

 

3. Exploatering av oförutsedda snarare än utnyttjande av redan existerande kunskap:  

 

När redan existerande kunskap, som kompetens i en särskilt ny teknik, utgör källan till 

konkurrensfördel, kan causation modeller vara bra att föredra. Effectuation modeller, skulle 

dock vara bättre att utnyttja vid oförutsedda händelser över tiden. 

 

4. Hellre påverka en oförutsägbar framtid än att förutsäga en osäker framtid:  

 

Causation processen fokuserar på förutsägbara aspekter av en osäker framtid. Logiken för att 

använda causation processen är: I den mån vi kan förutsäga framtiden, kan vi kontrollera den.  

 

Det Sarasvathy(2001) vill åstadkomma med dessa principer är att företag som håller på att 

etableras bör förhålla sig till effectuation då man vid det stadiet inte har några klara mål och 

framtiden är oförutsägbar. Det omvända gäller i företagets senare utveckling. 

Sarasvathy (2001) förklarar att man inte kan säga att den ena beslutsprocessen är bättre än den 

andra utan att det helt enkelt beror på företagets omständigheter samt vilka fördelar respektive 

nackdelar som kan identifieras med beslutsprocesserna. Vidare menar författaren att valet av 

beslutsprocess i stort sätt är beroende på vad företagaren vill åstadkomma med sitt 

entreprenörskap. Om ett företag med begränsade resurser vill starta en framgångsrik 

verksamhet, är effectuation troligen den beslutsprocess som entreprenören bör förhålla sig till. 

 

Enligt Sarasvathy (2001) bygger causation processen på att förutsäga en osäker framtid som 

entreprenören kan påverka.  Vidare förklarar författaren att i denna beslutsprocess fokuserar 

entreprenören på att de delar av en osäker framtid som är möjliga att förutsäga. 

Vid företagsetablering kan causation processen enligt författaren illustreras utifrån Kotlers 

teorier i boken ”marketing management” (1991) om hur nya produkter och tjänster 

introduceras på en ny marknad. När företag inför nya produkter eller tjänster på en ny 

marknad genomgår de följande steg: 

 

1. Analysera långsiktiga möjligheter på marknaden 

 

2. Undersök och välj en målmarknad  

 identifiera segment på marknaden 

 utvärdera attraktionskraft hos varje segment 

 välj målgrupp(er) 

 identifiera möjliga positioneringskoncept för vald målgrupp 

 Välj, utveckla och kommunicera valt positionerings koncept. 

 

3. Planera marknadsföringsstrategier. 

 

4. Utforma marknadsföringsprogram. 

 

5. Organisera, genomför och kontrollera marknadsföringsinsatser. 
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Genom att entreprenören förhåller sig på ett sådant sätt, etableras företaget på marknaden i 

linje med causation.(Sarasvathy 2001) 

 

I effectuation processen är framtiden oförutsägbar, vilket gör att entreprenörerna tänker att om 

de kan kontrollera framtiden så behöver den inte förutsägas. De frågar sig istället hur de kan 

kontrollera den med de medel de har. I effectuation processen utgår entreprenören ifrån 

följande medel: 

 

 Vem är jag? 

 Vad vet jag? 

 Vilka känner jag.? 

 

I denna beslutsprocess utgår entreprenören ifrån vad han själv kan göra och vilka mål han vill 

uppnå. Därefter använder entreprenören sitt nätverk för att skapa nya affärsrelationer som 

sedan kan leda till att nya mål och medel sätts upp, vilket kan bidra till en ökning i resurser 

(Sarasvathy 2001). Figur 1:2 som följer på nästa sida förklarar beslutsprocessen för 

effectuation (Sarasvathy 2001, s. 253) 
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4.1.3 Den resursbaserade ansatsen 
 
Den resursbaserade ansatsen ger företag möjlighet att växa genom välkända möjligheter. Den 

utgår ifrån att företag består av resurser som skapats och kontrolleras av företagsledningen 

(Chandler och Hanks 1994). Resurser är grundläggande insatsvaror i produktionsprocessen. 

Med resurser menas företagets anläggningstillgångar, enskilda anställdas kvalifikationer, 

patent, varumärke, ekonomi och så vidare. På egen hand är bara få resurser produktiva. 

Produktiv verksamhet kräver samarbete och samordning av resurser. Kvaliteten på dessa 

resurser påverkar företagets insats (Braunerhjelm, P. & Wiklund, J 2006). 

Penrose (1959) menar att den entreprenöriella förmågan att upptäcka expansionsmöjligheter 

och kunna använda företagets resurser för att utnyttja dessa möjligheter är centralt för ett 

företags tillväxt. Författaren förklarar även att detta utgör ett företags produktiva möjlighet: 

 

”De produktiva aktiviteterna hos ett sådant företag styrs av vad vi ska kalla dess ’produktiva 

möjlighet’ som utgörs av alla produktiva tänkbarheter som dess ’entreprenör’ ser och tar 

vara på. En teori om företagets tillväxt är i grunden en undersökning av företagets ändrade 

produktiva möjligheter”(Penrose 1959, s.47) 

 

Den entreprenöriella förmågan att expandera genom att samordna företagets resurser, är den 

viktigaste källan för att skapa konkurrensfördelar (Chandler och Hanks 1994). 

När resursbaserad kapacitet är riklig, överlever företag lättare, växer snabbare och är 

mer lönsamma (Beard och Dess 1988, Barn 1972,Singh, Hus, och Tucker 1986).  

 

Braunerhjelm, P. & Wiklund, J (2006) betonar att det även föreligger ett samband mellan hur 

mycket ett företag växer och företagets storlek. Författarna skiljer på organisk tillväxt och 

förvärvad tillväxt. Det visar sig att bland små företag så är nästan all tillväxt organisk medan 

det omvända gäller för stora företag.  

4.1.4 Organisk tillväxt 
 

Med organisk tillväxt menas att företaget expanderar sin verksamhet inom nuvarande 

företagsstruktur. Företagsledningens uppgift blir därför att använda företagets resurser för att 

maximera vinsten. Företagsledningen bör även känna till vilka möjligheter samt 

begränsningar det finns inom företagets produktionskapacitet för att kunna uppnå lönsam 

tillväxt. Dessa möjligheter baseras på företagets interna resurser i kombination med externa 

förändringar (Penrose 1959). 

 

Vidare förklarar Penrose (1959) att ett företags tillväxt främst beror på två typer av 

resursutnyttjande. Den första består i att använda företagets interna resurser på nya sätt. Alla 

resurser används aldrig fullt ut, det finns alltid en mängd outnyttjade resurser i företaget som 

kan leda till att företagets tillväxt gynnas. Exempel kan vara specialkompetens som företaget 

utvecklat i ett tidigare skede eller att en ny typ av produktions- eller råvaruresurs som kommit 

företaget tillgodo. Att använda existerande resurser på nya sätt ger utrymme för organisk 

tillväxt. 

 

Den andra resursutnyttjande metoden för att uppnå organisk tillväxt baseras på 

företagsledningens entreprenöriella kapacitet. Detta sker genom den subjektiva bedömningen 

av vad och hur mycket företaget kan sälja på marknaden. När företaget påverkas av externa 

faktorer som t.ex. förändring i kundpreferenser, efterfrågan eller teknologi så kan företaget 

kombinera sina interna resurser för att anpassa sig till dessa förändringar samt utnyttja nya 



22 

 

affärsmöjligheter. Ett företags möjlighet att expandera är begränsat till företagets förmåga att 

se nya möjligheter samt huruvida företaget använder sina existerande resurser för att ta vara 

på dem. Företag med bättre förmåga att finna nya affärsmöjligheter och kombinera de med 

sina tillgängliga resurser har större möjlighet att uppnå tillväxt än företag som saknar denna 

förmåga (Penrose 1959). 

 

Penrose (1959) understryker att företag är olika eftersom de kan använda samma resurser i 

olika syften. Det är sättet på vilket företag använder sina resurser som är grunden för 

skillnader mellan företag och hur mycket de växer. Hur företagen använder sina resurser är 

beroende av hur de tidigare använt dem och är därför svåra att ändra och imitera för andra 

företag (Penrose 1959). 

4.1.5 Tillväxt genom förvärv 
 

Den största skillnaden mellan organisk tillväxt och förvärvad tillväxt är att den första 

särskådar hur resurserna används medan den andra fokuserar på tillgång till resurser. 

Förvärvad tillväxt sker mer sannolikt i stora företag än små eftersom stora företag har tillgång 

till större finansiellt kapital jämfört med mindre företag. Eftersom småföretag oftast har 

begränsade resurser är det sällan möjligt för dessa att förvärva andra företag, även om viljan 

finns (Tsang 1998). 

 

Chen (1995) betonar att förvärv endast blir framgångsrikt om företagsledningen på ett 

effektivt sätt kan integrera det förvärvade företaget. Detta är ett problem för småföretag 

eftersom de har begränsade ledningsresurser och existerande företagsledare har oftast fullt 

upp med den pågående verksamheten. Penrose (1959) hävdar att begränsade ledningsresurser 

är det som i slutänden hämmar ett företags tillväxt. Författaren menar att förvärv i småföretag 

bara sätter stor press på företagsledningens begränsade tid i form av att hitta ett lämpligt 

förvärvsobjekt, granska det och sedan inkorporera det när förvärvet är gjort. Därför sker sällan 

förvärv i småföretag. 

4.2 Drivkrafter bakom valet att starta eget 
 

Enligt Najib (1999) har det mediala intresset för invandrarföretag, såväl det akademiska och 

politiska, vuxit enormt mycket under det senaste decenniet. Vidare menar författaren att 

förklaringen till detta är att ett ökat företagande bland invandrare kan ses som ett viktigt 

instrument dels för att minska arbetslösheten bland invandrare, dels för att underlätta 

invandrarnas integration i samhället. Najib (1999) påpekar även att det alltför ofta knyts 

förhoppningar till att en ökning av invandrarföretagande skall leda till minskad arbetslöshet 

bland invandrare. Författaren menar att sådana förhoppningar hämtar näring dels i en högre 

uppskattning av egenföretagande i såväl ekonomiska som politiska kretsar, dels iakttagelsen 

att personer med invandrarbakgrund under senare år blivit alltmer benägna att strata egna 

företag. Vidare menar författaren att det således finns anledning att vara försiktig i detta 

avseende eftersom merparten av invandrarföretagen i Sverige har ”framtvingats” av 

arbetslösheten och i bästa fall kan ses som ett sätt att försörja sig som ”levebrödsföretag”. 

 

Najib (1999) framhåller i sin rapport att svenska företagares attityder till sin framtid är 

betydligt klarare än invandrarföretagarnas. Författaren menar att denna skillnad främst beror 

på att svenskarna i första hand söker ekonomiskt oberoende i sin första anställning. Däremot 

tvingas invandrare att starta eget på grund av arbetslöshet eller etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden, betonar författaren. Det framkommer gång på gång att många invandrare 
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lämnar sina anställningar dels på grund av diskriminering, dels på grund av att många 

upplever svårigheter att göra karriär som anställda. Det har bekräftats i olika studier att 

invandrare upplever negativ särbehandling som den verkliga anledningen till att byta jobb 

eller starta eget (Najib 1999). Att vissa invandrare väljer att starta egna företag trots 

diskriminering och utanförskap kan tolkas som ett svar eller reaktion på de negativa 

strukturella förhållanden som råder på arbetsmarknaden (Light & Bonacich, 1988). 

 

Människor är mer benägna att starta företag om de är arbetslösa, har haft ett flertal olika jobb 

eller har tjänat mindre än genomsnittet i en tidigare anställning (Shane 2008). De flesta 

nyföretagare, oavsett födelseland, har en tendens att starta företag på grund av att de vill 

förverkliga sina idéer eller för att de vill arbeta självständigt (Nutek 2008). 

 

En annan förklaring till varför invandrare väljer att bli egenföretagare är enligt en rapport från 

Nutek (2001) de hårdare krav som ställs på arbetskraften i Sverige idag. I rapporten 

framkommer det även att det har blivit svårare att träda in på marknaden på grund av att nya 

och kvalificerade yrken kräver högre utbildningar. Vidare skriver de i rapporten att det visat 

sig att utländska utbildningar och yrkeserfarenheter inte värderas lika högt som svenska eller 

tolkas olika beroende på vilken arbetsgivare eller myndighet man vänder sig till samt att detta 

brukar nämnas som indirekt diskriminering. Många invandrare är högt utbildade men märker 

efter ett tag att deras utbildningar inte har lika stor betydelse här i Sverige (Nutek 2001). 

Enligt Najib (1999) utbildar sig många invandrare till ett yrke, men med tiden blir de 

medvetna om att det är svårare än vad de hade tänkt dig och slutar i missnöje på grund av 

bristande framtidsutsikter, inte sällan för att starta eget. Vidare förklarar författaren att den 

aktuella utbildningen de bär med sig sällan är anledningen till det egna företaget, utan själva 

arbetslösheten. 

4.3 Myter om invandrarföretagare 
 

Det finns en hel del myter och föreställningar kring invandrarföretagande i synnerhet. I detta 

kapitel kommer vi att beskriva några vanliga föreställningar om invandrarföretagande och hur 

de avviker från verkligheten. 

 

Najib (1999) belyser att de vanligaste föreställningarna om invandrarföretagande är att de 

driver en kiosk eller pizzeria, de är lågutbildade, och arbetar dygnet runt för att tjäna så 

mycket pengar som möjligt så fort som möjligt. Han menar även att en annan föreställning är 

att de ses som mindre seriösa affärsmän och påstås vara skattefifflare, att alla anställer svart 

arbetskraft för att det ska vara så billigt som möjligt. Enligt författaren framkommer det också 

att invandrarföretagare alltid ses som serviceföretag. Han påpekar att det är sant att de flesta 

invandrare driver företag inom handelsbranscherna, hotell och restaurang, men att det finns 

invandrare som även är verksamma inom företagstjänster, inom olika former av 

uppdragsverksamhet samt inom tillverkningsindustrin.  

 

Najib (1999) påpekar att man även bör minnas att av Sveriges samtliga företag är det bara en 

femtedel som är verksamma inom industrisektorn och endast nio procent inom 

tillverkningsföretag. Författaren menar att det är inom tjänstebranscherna (handel, bank och 

uppdragsverksamhet) som småföretagen dominerar idag och det faktum att det är främst 

företagare i någon restaurang- och livsmedelsbransch som gett röst och ansikte åt 

invandrarföretagare kan vara en förklaring till varför invandrarföretagare som är verksamma 

inom andra branscher ses som osynliga. Vidare betonar Shane (2008) att de genomsnittliga 

nya företagen startas i en bransch där individen har arbetat tidigare och är bekväm med, en 
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bransch där många företag misslyckas och där vinstmarginalerna oftast är smala.  

4.4 Hinder för tillväxt 
 

I vilken mån företag växer beror främst på hur stor konkurrensen är på olika marknader, 

normer och traditioner, hur väl kapital- och finansmarknader fungerar och företagens 

motivation och förmåga att skapa tillväxt (Braunerhjelm, P. & Wiklund, J 2006).                                                                        

Entreprenörskapsforskningen har undersökt hur tillväxt kan påverkas av företagsinterna 

faktorer. Denna forskning betonar att grundarnas egenskaper, deras kunskap och utbildning, 

tillgången till internt och externt kapital samt företagets affärsnätverk är företagsinterna 

faktorer som till stor del påverkar företagens tillväxt (Chandler och Hanks 1994, Flamholtz 

1986). 

 

Braunerhjelm, P. & Wiklund, J (2006) betonar att det är relativt få småföretag som upplever 

ett stort behov av extern finansiering. De flesta småföretag utgörs av levebrödsföretag som 

ofta riktar sig till en lokal marknad, där företagets tillväxtpotential är mycket begränsat.  

Vidare menar författarna att dessa företag endast drivs med de medel som verksamheten själv 

kan generera, samt olika former av krediter från banker för att klara tillfälliga variationer i 

behovet av likvida medel. Svårigheterna att skaffa extern finansiering påverkas till största del 

av den stora osäkerhet som relateras till dessa företag, så som att bedöma affärsidéns relevans 

eller svårigheter för finansiären att få insyn i företagets utveckling (Braunerhjelm, P. & 

Wiklund, J. 2006).  

 

I en rapport från Nutek (2001) skrivs det att företagare med invandrarbakgrund har i princip 

samma typ av svårigheter som övriga småföretagare. De menar i rapporten att de främsta 

problemen för båda grupperna är att hantera frågor om hur man skaffar nödvändig 

finansiering, hur man etablerar kontakt med leverantörer, hur man tar hand om sina kunder, 

hur man sköter marknadsföringen, hur man uppfyller sina skyldigheter gentemot myndigheter 

och hur man ska få verksamheten att växa. Vidare skriver de i rapporten att dessa problem är 

genomgående för båda grupperna men utöver dessa allmänna problem möter 

invandrarföretagare andra problem. 

 

Najib (1999) förklarar att invandrares kulturella bakgrund, etniska tillhörighet, anpassning till 

det nya landet och ställning på arbetsmarknaden gör att deras förutsättningar blir lidande. 

Vidare menar författaren att invandrares kulturella skillnader och språksvårigheter försvårar 

kontakten med myndigheter, regelverk och banker och att detta gör att företagare med 

invandrarbakgrund upplever större hinder än övriga företagare.  

 

Enligt Carlsson (2008) är det extra viktigt för egenföretagare att bygga nätverk eftersom 

nätverket kan bidra med saker som den enskilde företagaren inte behärskar eller saknar tid, 

pengar eller andra resurser för att genomföra. Najib (1999) förklarar att invandrarföretagare 

många gånger saknar förmågan att bygga nätverk och befinner sig ofta i ”professionella 

utanförskap”. Med detta menar författaren att invandrarföretagare tycks ha ett starkt socialt 

nätverk bland den egna etniska befolkningen men utanför familjekretsen och den etniska 

gruppen är deras nätverk svagt förankrade till företagarsfären. Vidare menar författaren att 

invandrare sällan har professionella företagare i sin omgivning som de kan tala om företaget 

med, de har många vänner och bekanta men få yrkesmässiga relationer. Han menar att en 

förklaring till detta ”professionella utanförskap” är att invandrare i mindre utsträckning än 

svenskar startar sin verksamhet inom den bransch i vilken de tidigare har haft anställning och 

därmed kan de inte direkt utnyttja tidigare professionella kontakter. Detta leder till att 
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invandrare, jämfört med svenskar, har färre personer som de kan tala med om företaget (Najib 

1999). Avsaknaden av sådana nätverk begränsar möjligheten att fatta vettiga beslut kring den 

egna verksamheten samt möjligheten att med små ekonomiska medel skapa nya 

affärsmöjligheter (Carlsson 2008).  

4.4.1 Finansiering vid företagsstart 
 

Ibland framhålls även att företagare med invandrarbakgrund har en fördel gentemot övriga 

företagare. Man finner invandrarföretagares etniska nätverk, i form av starka familjeband och 

etnisk solidaritet som fördelar då de kan utnyttjas för mobilisering av kapital, arbetskraft och 

nödvändig kontakt med kunder och leverantörer (Gür, 1999;Light & Bchau 1993). Enligt 

Mustafa & Chen (2010) så har de sociala nätverken visat sig vara särskilt viktiga för 

framgången av invandrarföretag. Studier har visat att vissa invandrarföretagare har en tendens 

att driva företag på orter eller platser där flera medlemmar av deras etniska tillhörighet är 

verksamma. Författarna belyser också att dessa relationer oftast inte bara är på grund av etnisk 

tillhörighet, utan att många invandrare flyttar till specifika orter just på grund av att de har 

släkt där. 

 

Enligt en studie från Svensk handel uppger drygt hälften av invandrarföretagen att den 

ekonomiska finansieringen kommer från släkt och vänner. Detta kan vara ett positivt exempel 

på hur man kan skaffa sig resurser, men det kan också tolkas som att detta blir en framtvingad 

lösning på finansiering (Najib 1999). Familjemedlemmar tillhandahåller ofta kapital för 

nystartade företag, mentorskap, tillgång till nya affärskanaler och marknader, samt bidrar de 

med socialt stöd (Stewart 2003). Släkt och vänner är särskilt användbara i det inledande 

skedet för företagsstarten då de kan ge feedback samt komma med förslag gällande affärsidén. 

De är till stor hjälp i flera skeenden än endast ekonomiskt, bland annat kan de bidra med 

kontakter till andra personer som kan vara till stor hjälp då dessa kontakter exempelvis kan 

bidra med nödvändiga resurser (Mustafa & Chen 2010). Anhöriga kan också hjälpa till med 

uppehälle vid företagsstarten, de är även en obestämd och långsiktig källa till socialt stöd som 

gör det möjligt för entreprenören att ta risker på kort sikt (Stewart 2003). 

 

Najib (1999) påpekar att lån från släkt och vänner brukar ges informellt och ofta utan ränta 

eller andra kostnader. Men å andra sidan menar författaren att lånen är små, ofta mellan fem 

och tio tusen kronor. Han menar att låntagaren därför tvingas anlita flera långivare och det 

totala lånebeloppet blir därmed starkt relaterat till låntagarens sociala nätverk. Dessa lån kan 

temporärt vara till stor hjälp vid företagsstarten men de kan aldrig kompensera för behovet av 

lån från banker. När man väl kommit igång med sin verksamhet behöver man andra typer av 

lån. Lån från släkt och vänner kan alltså rent av vara skadligt för företagens 

framtidsutveckling (Najib 1999).  
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(Figur 2, förklarar upplevda hinder för tillväxt hos utlandsfödda och svenskfödda småföretagare år 2008. Källa: 

Nutek, Företagens villkor och verklighet (2008), s. 14-18) 

4.5 Arbetslöshetens roll 
 

Det har länge varit känt att människor som är arbetslösa och som har få möjligheter att erhålla 

en fast anställning, tenderar att starta egna företag (Storey 1991). Detta uppstår på grund av att 

man ser detta som en möjlighet eller en sista utväg ur arbetslösheten (Carree 2002). 

Människor som är arbetslösa har dubbelt så hög sannolik att starta eget företag jämfört med 

personer som har ett arbete. Sannolikheten för att starta eget företag ökar ju längre individen 

har varit arbetslös (Evans & Leighton 1990). Evans & Leighton (1990) belyser även att 

arbetslösa som startar egna företag har en högre procent som misslyckas med det egna 

företaget och tvingas lägga ner, samt så visar de på att arbetslösa tenderar att starta mindre 

företag som inte lyckas växa och bli större företag. 

 

Enligt Storey (1991) så finns det två hypoteser när det gäller arbetslöshetens roll i samhället. 

Den första hypotesen benämner författaren som drag (pull) hypotesen. Den hävdar att nya 

företag bildas när en individ ser möjligheten att komma in på marknaden, samt att personen i 

fråga kan uppnå en tillfredställande vinstnivå på marknaden. Detta är mer sannolikt att hända 

då efterfrågan på marknaden är hög och individen är kreditvärdig eller har tillgång till privat 

sparande. I dessa situationer så ”dras” eller lockas individerna till att starta egna företag och 

de är mer benägna att få tillgång till de tillgångar som krävs för att starta verksamheten.  

Den andra hypotesen kallar Storey (1991) för tryck (push) hypotesen. Denna hypotes hävdar 

att personer som genomgår eller står inför möjligheten till arbetslöshet är mer benägna att 

etablera nya företag. Även om den förväntade inkomsten från att vara egenföretagare är låg, 

så är den ändå högre än den förväntade inkomsten från att vara arbetslös enligt författaren.  

 

Enligt Hamilton (1989) så finns det ytterligare en hypotes, en så kallad tredje hypotes. Denna 

hypotes hävdar att när arbetslösheten är låg, så kommer ökningar av arbetslösheten leda till 
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ökat skapande av nya företag. Men när arbetslösheten har nått en ”kritisk” nivå så kommer 

detta bidra till att ökningar av arbetslösheten kommer leda till minskat skapande av nya 

företag. Hamilton (1989) har två förklaringar till att det finns en kritisk nivå eller brytpunkt 

som han benämner det. Den första är att när det är låg arbetslöshet så kommer de som blir 

arbetslösa att upptäcka marknadens möjligheter och därför dras till att starta egna företag. 

Men när arbetslösheten fortsätter att öka så kommer möjligheterna att starta egna företag att 

försvinna och marknaden kommer att bli mättad. Den andra förklaringen för brytpunkten är 

att en ekonomi kan ha ett fast utbud av nya företagsgrundare och när dessa är utmattade så 

kommer det leda till en nedgång på marknaden. 

 
(Figur 3 visar hur många procent av den svenska befolkning som hade arbetslösheten som ett motiv till att starta 

företag år 1997 respektive 2006. 
13

 

  

                                                 
13

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/motivforforetagsst

art.4.21099e4211fdba8c87b800017022.html 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/motivforforetagsstart.4.21099e4211fdba8c87b800017022.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/motivforforetagsstart.4.21099e4211fdba8c87b800017022.html
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5. PRESENTATION AV EMPIRISKT MATERIAL 
 

I följande avsnitt redogör vi för den empiriska undersökningen av respondenterna som vi har 

fått från de olika intervjuerna som vi har genomfört.  

5.1 Respondent 1 
 

Första respondenten som vi intervjuade driver ett café i utkanten av centrala Göteborg. Hon 

förklarar att de har drivit verksamheten i 24 år och har fem anställda om man räknar med 

timanställda och praktikanter. Hon förklarar att fördelen med att vara egenföretagare är att 

man bestämmer själv hur man vill ha det samt att man är sin egen chef. Nackdelarna som hon 

pekar på är bland annat att man ibland får jobba extra hårt för att det skall gå runt samt att 

jobbet ofta är kvar i tankarna när man går hem, vilket leder till att jobbet tas med hem. Hon 

påpekar även att ekonomin ibland kan påverkas negativt när man är egenföretagare. För att 

finansiera verksamheten i början så fick man räntefria lån ifrån leverantörer men det som har 

influerat respondenten till att starta eget företag är andra släktingar eller familjemedlemmar 

som också har drivit egna företag.  

 

När vi frågar om arbetslösheten har varit en avgörande faktor i uppstartandet av det egna 

företaget, så belyser respondenten att de har drivit företag i princip hela tiden och har aldrig 

känt av arbetslösheten. Enligt henne så har det ändå från starten gått planenligt och det enda 

de har behövt göra är att bygga ut cafédelen då stället från början var ett konditori. 

Anledningen till att de har behövt göra detta är att försäljningen sjönk i och med att 

bensinstationer och andra ställen som sålde färskt bröd kom in på marknaden. Vidare säger 

hon att det var en risk man fick ta, då man inte visste om det skulle fungera smärtfritt.  

 

Verksamheten har ingen specifik målgrupp men oftast är det barnfamiljer och lite äldre 

människor i området som kommer och fikar på caféet. Respondenten menar på att de gärna 

skulle vilja få dit lite yngre generationer också men ser det geografiska läget som ett problem 

för att lyckas uppnå detta, då hon pekar på att det är ett ganska litet torg också. En annan sak 

som även tas upp under intervjun är att de inte marknadsför sig på något speciellt sätt och då 

endast får förlita sig på word-of-mouth från sina stamkunder och andra kunder som kommer 

och fikar. Hon menar som vi nämnde tidigare att kunderna hittar till stället just på grund av att 

de bor i området. Dock påpekar respondenten att under våren och hösten brukar de få in lite 

fler folk då många väljer att promenera längs ett populärt promenadstråk som ligger alldeles i 

närheten, och därefter väljer att fika på stället.  

 

På frågan om vad det är som gör henne till en bra entreprenör så svarar respondenten att de är 

charmiga, duktiga på det de gör, lyhörda och serviceinriktade. Målet i framtiden är att 

fortsätta att växa men de pekar på att de vill växa på samma ställe och vill då hellre fokusera 

på att bygga om, ändra menyer, erbjuda mer produkter och även inrikta sig lite mer på företag 

och inte endast privatkunder. Respondenten påpekar att de redan har anställt en egen konditor 

som bakar på plats vilket har lett till att allting är färskt i princip samt att de exempelvis inte 

behöver köpa in färdiga bakverk. Det enda hindret som respondenten ser för deras fortsatta 

tillväxt är kundunderlaget. 

 

När vi frågar om vad respondenten anser vara ett lyckat företag så menar hon att man kan se 

det på hur företaget är skött. Vidare menar hon att om man ska ta över ett företag som är 

dåligt skött men att företagaren har idéer så kan man göra det bättre. Samtidigt pekar hon på 

att om ett företag är väldigt bra skött och det går dåligt så blir det svårt att få företaget att 



29 

 

utvecklas då hon menar på att det inte finns kundunderlag för att företaget ska utvecklas. På 

frågan om hur respondenten definierar ett misslyckat företag så menar hon att ett misslyckat 

företag är ett företag som inte kan betala sina räkningar och att det inte går runt. 

5.2 Respondent 2 
 

Vår nästa intervju var med ett Cateringföretag som är relativt nya på marknaden och har två 

anställda. Respondenten tycker att upplevelsen att vara egenföretagare är jobbig samt att man 

inte tjänar så bra första året. Hon menar även att det är viktigt att kunderna är nöjda för att 

företaget inte ska få ett dåligt rykte. Fördelarna som hon pekar på är att man träffar mycket 

gott folk samt att kontaktnätet breddas helt enkelt. Hon anser att man ska försöka ha ett 

fläckfritt namn samt att företaget ska kunna leva upp till kundens förväntningar. 

 

Respondenten har en svensk gymnasieutbildning inom hotell och restaurang med inriktning 

mot catering, vilket betyder att hon är väl insatt i det hon håller på med. Respondenten har 

ingen tidigare erfarenhet av egenföretagande men tycker alltjämt inte att det har varit svårt att 

etablera sig på den svenska marknaden. Vidare pekar hon på att anledningen till att hon var 

med och startade verksamheten är att hon hade som mål att vara egenföretagare innan 25 års 

ålder. 

  

Företaget har ingen specifik målgrupp och försöker att rikta sig till alla möjliga och därmed 

bredda kontaktnätet så mycket som möjligt. De har valt att marknadsföra sig genom Internet, 

där dem har en egen hemsida, samt förlitar de sig mycket på word-of-mouth bland sina 

tidigare och befintliga kunder. De har även en god vän som hjälper företaget med 

rekommendationer till olika företag som skulle kunna behöva deras hjälp. Verksamheten har 

de valt att finansiera själva och har därmed inte tagit något utomstående lån. Hon belyser även 

att alla pengar som företaget tjänar stannar i företaget och de tar endast ut pengar när de ska 

köpa materiella saker såsom kylskåp, frysar med mera. 

 

När respondenten får frågan om vad det är som gör dem framgångsrika så belyser hon att de 

är billiga och väldigt duktiga på det de gör. Hon anser att kontakter är den viktigaste faktorn 

för ett framgångsrikt företag och pekar på att man inte tjänar några pengar utan kontakter. Ett 

misslyckat företag säger hon är ett företag som tar ut för höga priser samt att man inte kan 

betala sina räkningar. Då menar hon på att företaget inte går runt när så är fallet.  

 

Hon ser inget som hindrar företagets tillväxt men säger samtidigt att hon är nöjd i det stadiet 

som de befinner sig i nu, vilket är att vara i princip ett levebrödsföretag. Respondenten ser 

gärna att verksamheten fortsätter men menar även på att hon inte vill expandera i någon större 

grad. Dock säger respondenten att kollegan vill starta ett till företag i en annan stad och att 

hon iså fall skulle ta över huvudansvaret i Göteborg medan kollegan då skulle ha 

huvudansvaret i den andra staden. 

5.3 Respondent 3 
 

Vi utförde även en intervju med ägaren till en byggfirma som har funnits sedan år 2004 och 

består av fyra anställda inklusive ägaren. Respondenten tycker att det är en underbar 

upplevelse att vara egenföretagare. Han anser att fördelarna består i att man själv får 

bestämma hur man ska lägga upp arbetet och nackdelarna skulle vara att det alltid tar mycket 

mer tid än att endast vara anställd i något företag.  Respondenten har en utbildning som 

byggtekniker och även som lärare i sitt hemland. Han menar att hans utbildning som 
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byggtekniker är en anledning till varför han är så bra på det han gör idag. När vi sedan frågade 

respondenten om det har varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden, svarade han att 

det alltid är svårt i början. Vidare berättade han att det tar sin tid att etablera sig och synas. 

Men det går om man har en stark vilja och positiv inställning. Han betonar att det knappt finns 

några fördelar i början, utan bara nackdelar. Han uttryckte även ”allting tar sin tid”.  

 

Respondentens drivkraft bakom valet att starta eget var att han kände att det fanns marknad 

för sin affärsidé och för att han anser sig vara duktig på det han gör. Han förklarade även att 

han tidigare inte har haft någon kunskap inom egenföretagande, men att det i dagsläget är 

mycket simpelt att komma åt information genom bland annat internet eller institutionerna som 

samhället erbjuder. Vi frågade även respondenten om allting hade fungerat planenligt eller 

efter uppsatta mål. Han svarade att det inte alltid går enligt plan, utan att det ibland är 

problemet får visa själva vägen. Han menar att om det uppstår problem får man hitta 

lösningen efter hand ibland och om man ett problem så löser man det, så länge man har en rätt 

och positiv inställning till det.  

 

Respondentens mål med företaget är att existera och finnas kvar samt utföra det bra arbete 

som de utför idag. För att lyckas med detta hävdade respondenten att de skall fortsätta arbeta 

som tidigare och ha en positiv inställning.                                                                                                      

Företagets målgrupp är villaägare, lägenhetsinnehavare, bostadsrättsföreningar och 

industribyggnader. För att nå sin målgrupp har de utnyttjat möjligheten med internet, blivit 

medlemmar i ett marknadsföringsföretag, utfört bra arbeten så att kunderna refererar vidare, 

reklam (logotyp, telefonnummer osv) på sina arbetsbilar.                                                                                                                                                                                             

Enligt respondenten är det viktigt att vara seriös, punktlig, gå till mötes, och ödmjuk för att bli 

en framgångsrik entreprenör. ”Är man inte driven eller tycker om sitt arbete så kommer man 

inte att lyckas som entreprenör, man måste ge allt” uttryckte respondenten.  

                                                                                                                                                                 

Respondenten finansierade verksamheten helt själv och förklarade därmed att han inte har 

varit i behov av finansiering. Vidare hävdar han att man måste ha bra argument och vara 

övertygande om att företaget kommer att gå bra för att kunna få lån. ”Annars är ingen 

intresserad att finansiera” menar han. Enligt honom är ett lyckat företag ett företag som har 

satt ut tydliga mål för sin verksamhet som de klarar av att uppnå. Ett misslyckat företag 

definierar respondenten som ett företag som gör det motsatta, det vill säga att de sätter upp 

orealistiska mål som de inte klarar av att arbeta efter. 

  

Om respondenten hade de tillgångar som han önskar att ha, skulle han satsa på att bygga 

bostäder till unga och studenter. ”Där finns en marknad, dock behövs ett stort kapital” 

utryckte han. Byggfirman vill gärna satsa på att växa mer, men då väger man mellan 

kapitalnöje eller tid för familjen. Respondenten menar att man måste kunna harmonisera dessa 

två på ett bra sätt.  

 

Vi frågade slutligen respondenten om han upplevde några hinder i företagets fortsatta 

utveckling. Respondenten svarade ”inte i vårt lilla företag, där ser jag inga hinder för fortsatt 

utveckling”.  

 

5.4 Respondent 4 
 

Vår fjärde respondent arbetar inom restaurangbranschen och äger en pizzeria i Göteborg. Han 

anser att upplevelsen av att vara egenföretagare är tuff men bra på samma gång. Han menar 



31 

 

att det är mycket tidskrävande och att man måste offra mycket som exempelvis tid med 

familjen. Respondentens positiva inställning till att vara egenföretagare består i att vara sin 

egen chef. ”Man lär sig något nytt varje dag som egenföretagare” yttrade respondenten. 

Respondenten har varken en utbildning i Sverige eller i hemlandet. När han kom till Sverige, 

arbetade han för sin landsman som också är verksam inom samma bransch. Han arbetade för 

att tjäna lite extra pengar och för att försörja sin familj. Efter ett tag lärde han sig mer och mer 

och ville fortsätta inom branschen, dock som egenföretagare. Respondenten tycker att det är 

bättre att ha sitt eget då han själv kan bestämma sina arbetstider och vad som skall göras. Det 

bästa av allt är att vara sin egen chef, menar han. 

  

Vi frågade respondenten om det har varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden. 

Han förklarade då att det var svårt med språket i början och att svenska språket inte är enkelt 

att lära sig. Vidare berättar han att han idag inte har några större svårigheter med språket, ”jag 

klarar mig” utryckte han. Förutom språket så menar respondenten att allting annat har gått bra 

då han köpte verksamheten från en landsman.  

Vi frågade respondenten om allting hade fungerat planenligt eller efter uppsatta mål. Han 

förklarade att det mesta har fungerat enligt plan men att det självklart uppstår problem som 

man inte alltid är beredd på.  

 

Företagets målgrupp är personer som bor i området men han vill även locka andra genom att 

bredda sin marknadsföring. Just nu består den största delen av verksamhetens marknadsföring 

i word-of-mouth men respondenten menar att de just nu lägger mycket tid och arbete för att 

bredda den. Idag arbetar verksamheten med att marknadsföra sig genom sociala medier, än så 

länge har de skapat en Facebook- grupp i syfte att värva medlemmar och sprida sitt rykte 

ytterligare.  

 

Respondenten har idag expanderat sin verksamhet genom att ha infört ett till koncept. 

Verksamheten består inte endast av en pizzeria utan även av en thailändsk restaurang. Det 

andra konceptet i sig säljer inte mycket, utan den gör så att pizzadelen säljer mer, menar 

respondenten. ”När kunderna besöker oss för att äta thailändsk mat, blir de helt plötsligt sugna 

på pizza” betonar respondenten.  

 

Enligt respondenten är en bra entreprenör en person som är punktlig och mycket seriös med 

sin verksamhet. Han anser även att entreprenören måste ha en stark vilja och brinna för det 

man gör. Vi frågade även respondenten hur han definierade ett lyckat företag. Han svarade ” 

ett lyckat företag, är ett företag som har skapat ett bra rykte bland kunderna och som vill 

utvecklas”.  

 

Respondenten finansierade verksamheten genom lån från familj och vänner då det var svårt 

för honom att få finansiering genom bank och liknande. Om respondenten hade de tillgångar 

som han önskar att ha, skulle han satsa på att lägga ner ännu mer tid och pengar på sin 

marknadsföring.  

5.5 Respondent 5 
 

Respondent driver en reklambyrå sedan 3 år tillbaka och har tre anställda i sin verksamhet.  

Han valde att starta eget då han kände att han inte utvecklades på sin ursprungliga arbetsplats. 

Han upplever det väldigt roligt och spännande att vara egenföretagare då han känner sig mer 

motiverad att gå upp på morgonen. Enligt honom är fördelarna med att vara egenföretagare att 

man utvecklas väldigt snabbt som person då man får ta mycket mer ansvar själv. Dessutom 
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skapar man ett bra ett nätverk då man blir socialt peppad menar han.  Respondenten pekar 

även på nackdelar med att vara egenföretagare. Han förklarar att de första åren kräver hårt 

arbete och mycket energi. Han understryker även att tid med familj och vänner blir lidande. 

Respondenten har varken en utbildning i Sverige eller i hemlandet. Han förklarar att hans yrke 

alltid har varit en hobby för honom och att det är förklaringen till varför han är bra på det han 

gör.  

 

Att vara invandrare och företagare i Sverige är nog inga problem, uttryckte respondenten. Han 

menar att det är själva produkten eller tjänsten som är lockande för kunderna och inte vilken 

bakgrund företagaren har. Vidare förklarar respondenten att hans bakgrund inte har spelat 

någon roll då hans kundgrupp endast bedömer honom efter hans arbete och portfolio.    

Respondenten hade tidigare erfarenhet som egenföretagare men vid sidan om sin anställning. 

Men han menar att man inte direkt kan kalla det erfarenhet då det är skillnad mellan att arbeta 

som egenföretagare på heltid och deltid. 

 

Respondenten tycker att verksamheten har fungerat planenligt då han satte upp realistiska mål 

från början. Vidare hävdade han att det gäller att ha tålamod och att saker och ting inte går så 

snabbt som man vill. Målet med reklambyrån är det ska bli så pass lönsamt att man kan dra 

ner på tiden och att försöka skapa ett företag man kan vara stolt över och leva på, menar 

respondenten. Företagets målgrupp är bland annat företag som har en omsättning på 20 

miljoner och uppåt. Respondenten hävdar att små företag inte brukar har någon större budget 

att lägga på marknadskampanjer och därför ingår de inte i deras målgrupp.  

 

Vi frågade respondenten huruvida han anser att en framgångsrik entreprenör skall vara. Enligt 

respondenten räcker det inte att entreprenören är duktig på det han gör. Han menar att 

entreprenören även bör vara en marknadsförare. Entreprenören bör även vara driven och ha 

passion för den verksamhet han driver, uttryckte respondenten.                                                               

Vi frågade även respondenten om hur han har finansierat verksamheten. Han förklarade att de 

inte behövde något lån eftersom de säljer sina arbetstimmar och inte har något lager. Han 

pekar dock på att startkapital är viktigt vid företagsstart. Han menar att företag behöver ha en 

hemsida för att kunden ska ta det seriöst. Respondenten förklarar även att företag behöver 

satsa på diverse kringutgifter och kunna ta ut en lön, därför är det viktigt att ha ett startkapital 

menar han. 

 

Enligt respondenten är ett lyckat företag, ett företag som har satt upp relativa delmål och 

klarat av att nå dem. Respondenten definierar även ett företag som klarar av dåliga tider som 

lyckat. Ett misslyckat företag enligt respondenten är det omvända, dvs. ett företag som målar 

upp orealistiska bilder och är mycket sårbara vid dåliga tider. 

 

När vi frågade respondenten om han upplevde några hinder i sin verksamhets utveckling, 

svarade han med att han kunde finna hinder för företagets fortsatta utveckling. Respondenten 

tycker att ett företag ska kunna välja bort vissa kunder. Med detta menar han att vissa kunder 

kan vara kunder som man inte tjänar bra pengar på och som inte har samma behov som 

företaget själv. Genom att acceptera dessa kunder kan man gå miste om viktiga och ”bra” 

kunder hävdar respondenten. 

 

Vi frågade slutligen respondenten vad han hade gjort om han hade de tillgångar han önskar att 

ha. Respondenten anser att om han hade haft mer pengar hade han anställt fler designers och 

tagit ett steg tillbaka för att jobba som projektledare. Han tror att detta hade genererat mer 

resultat. 
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5.6 Respondent 6,7 och 8 
 

Vår sjätte intervju bestod av tre respondenter som äger ett företag som har försäljning av 

tilltugg från Kap Verde Öarna som sitt primära fokus. De sysslar även med catering och 

bakverk men vill inte benämnas som ett cateringföretag och anser sig vara väldigt flexibla när 

det gäller just den biten. Respondenterna är överens om att känslan när man gör något för 

kunderna, varvid dessa uppskattar det, förklarar upplevelsen av att vara egenföretagare på ett 

utomordentligt bra sätt. De nämner även att fördelarna med att vara egenföretagare är att man 

är sin egen chef och att man har en viss frihet, vilket man annars inte har som anställd. 

Nackdelarna är för deras del att de alla jobbar heltid vid sidan om och på detta sätt inte har 

lyckats lägga full fokus på företaget samt påpekar en av respondenterna att bristande kunskap 

är en nackdel då de ibland anser sig behöva vägledning. En av respondenterna belyser att det 

gäller att hitta balansen när det är dags att släppa den jobbanställning de har vid sidan om 

företaget.  

 

När vi frågade om utbildning så visade det sig att en av respondenterna har studerat 

internationell turism i London samt att hon har en företagsekonomi examen med inriktning 

mot redovisning här i Sverige. Den andra respondenten har en kandidatexamen i 

marknadsföring som är tagen i London den med. Den tredje av dessa respondenter har en 

gymnasieutbildning inom omvårdnad men har gått flera kurser i kundbemötande och ser just 

detta som sin främsta styrka. De påpekar att dem kompletterar varandra på ett bra sätt och litar 

på att alla sköter sina olika roller inom företaget. 

 

De tycker inte att det har varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden och pekar på 

att de valde att starta det här i ”rätt tid”. Detta då det numera finns en medvetenhet och en 

nyfiken bland svenskarna att prova nya saker som erbjuds. De har fungerat planenligt tycker 

de då dem har valt att inte sätta alltför höga mål och därmed har de tagit små steg framåt, men 

i deras tycke ändå tillräckligt stora steg för att kunna se en positiv utveckling av företaget. 

Deras målgrupp är främst crioler (kapverdianer) i Göteborg samt vänner och bekanta. Vidare 

hävdar dem att målet i framtiden är att kunna sälja sina produkter i frysdiskarna på Ica eller 

liknande.  

 

De har valt att finansiera verksamheten med eget sparat kapital och alla pengar som företaget 

tjänar in är tänkt att ligga kvar i företaget. Detta då de anser att för att de ska kunna ta ett lån i 

framtiden så krävs det att företaget har ett eget kapital som en grund att stå på, en så kallad 

buffert benämner dem det som. När det gäller hur företaget har marknadsfört sig så har man 

valt att använda sig mycket utav word of mouth samt att de har en facebook grupp. Planerna i 

framtiden är dock att starta en hemsida där konsumenterna kan beställa mat direkt från 

hemsidan. Respondenterna anser sig ha allting väldigt bra planerat och vet hur de ska gå 

tillväga för att sätta planerna i rullning. 

 

Vi ställde även frågan på hur ett lyckat företag ska vara och som svar tycker respondenterna 

att det ska vara stabilt samtidigt som de möter allas behov, både när det gäller kunderna, dig 

själv och företaget säger dem. Samtidigt pekar dem även på att man inte bara ska jobba och 

slita om man inte har tid att njuta av det och pekar på att du som företagare även ska vara 

lycklig. På frågan om hur man skulle definiera ett misslyckat företag, svarar respondenterna 

med att om man inte får fram sitt budskap och kunderna blir missnöjda då de anser att det är 

kunderna som är grunden till företaget. Slutligen säger de att man inte ska vara för upptagen 

med att bli framgångsrik och på så sätt glömma företagets identitet. 
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5.7 Respondent 9 
 

Vår nionde respondent driver ett internet café i centrala Malmö och är den enda anställda i 

verksamheten. Han valde att starta eget då han kände att han var redo att bli egenföretagare 

och arbeta för egen vinst. En annan anledning till det egna företagandet var att han inte fann 

någon utveckling i sin föregående arbetsplats. Han var tidigare anställd som servitör på sin 

väns restaurang, varvid han inte fann någon utveckling, vilket enligt honom gjorde att han i 

slutändan tröttnade. 

 

Enligt honom är fördelarna med det egna företagandet att han själv får styra verksamheten 

utan order från någon högre person. Han trivs med att sköta verksamheten på egen hand. 

Respondenten pekar dock på vissa nackdelar. Han anser att det är väldigt tidskrävande att vara 

egenföretagare då man måste ha koll på allting själv. Respondenten hävdar även att det inte 

finns någon som hjälper till när problem uppkommer, utan han menar att man får ta itu med 

problemen på egen hand. Respondenten har varken en utbildning i Sverige eller i hemlandet. 

Han anser att han har tillräckligt mycket kunskap om den verksamhet han driver och han 

menar samtidigt att det viktigt att ha bra kunskap inom den verksamhet man driver. Han ansåg 

att utbudet av den tjänst han erbjuder var nästintill obefintlig på marknaden, han tyckte därför 

att det vore en bra idé att erbjuda något unikt.  

 

Respondenten anser inte att hans utländska bakgrund har varit något hinder för det egna 

företagandet.. Han har heller någon tidigare erfarenhet av egenföretagande, han förklarar dock 

att många av hans vänner är egenföretagare och att han lärt sig mycket av dem. Vi frågade 

respondenten huruvida han anser att en framgångsrik entreprenör bör vara.  

”Han ska vara driven, kämpa mot ett mål och älska sitt arbete” svarade respondenten. Vidare 

menar han att man måste ha ett intresse för den verksamhet man driver, ”annars kommer det 

inte att gå bra”, understryker han.  

 

Vi frågade även respondenten om hur han har finansierat verksamheten. Det framgick att 

respondenten finansierade verksamheten helt själv, utan lån. Han hade arbetat i flera år och 

sparat för just uppstarten av verksamheten. Vidare frågade vi honom om hur han definierar ett 

lyckat företag. ”Ett lyckat företag är ett företag som har en unik affärsidé och lyckas 

marknadsföra den på ett framgångsrikt sätt”, svarade respondenten. Ett misslyckat företag 

enligt respondenten är när företaget inte tjänar pengar. 

 

Respondenten tycker inte att verksamheten har fungerat planenligt då han bedömde att 

efterfrågan skulle vara större än vad den är. Vidare förklarar han att han har fått sätta upp nya 

mål och därmed marknadsföra sig på ett bättre sätt. När vi frågade respondenten vilka 

marknadsföringsstrategier han tillämpade i sin verksamhet, svarade han att hela företagets 

marknadsföring endast består av word-of-mouth, det vill säga företagets rykte. 

 

Vi frågade även respondenten om han upplevde att det fanns några hinder för hans företags 

tillväxt. Enligt respondenten var det just kundunderlaget men utöver det kunde han inte 

komma på något annat som skulle kunna vara ett hinder. 
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6. ANALYS 
 

Vår analys bygger på vår teoretiska referensram och vår empiriska undersökning där vi 

framförallt kommer att fokusera på vissa punkter. De punkter vi har valt att lägga fokus på är 

företagens kulturella bakgrund, varför de har valt att bli egenföretagare, företagarnas 

affärsidé, samt vilka andra faktorer som har spelat in i valet att starta eget. 

6.1 Drivkrafter bakom valet att bli egenföretagare 
 

Enligt Najib (1999) knyts det alltför ofta förhoppningar till att en ökning av 

invandrarföretagande skall leda till minskad arbetslöshet bland invandrare. Man bör dock 

enligt författaren vara försiktig i detta avseende eftersom dem flesta invandrarföretagen i 

Sverige har framtvingats av arbetslösheten och i bästa fall kan ses som ett sätt att försörja sig 

som ”levebrödsföretag”. Vidare hävdar Shane (2008) att människor är mer benägna att starta 

företag om dem är arbetslösa, har haft ett flertal olika jobb eller har tjänat mindre än 

genomsnittet i en tidigare anställning.  

 

Å andra sidan framkommer det i en rapport från Nutek (2008) att dem flesta nyföretagare, 

oavsett födelseland, har en tendens att starta företag på grund av att dem vill förverkliga sina 

idéer eller för att dem vill arbeta självständigt. En annan förklaring till varför invandrare 

väljer att bli egenföretagare kan även vara de hårdare krav som ställs på arbetskraften i 

Sverige idag. Det har blivit svårare att träda in på marknaden på grund av att nya och 

kvalificerade yrken kräver högre utbildningar. Det har till exempel visat sig att utländska 

utbildningar och yrkeserfarenheter inte värderas lika högt som svenska eller tolkas olika 

beroende på vilken arbetsgivare eller myndighet man vänder sig till (Najib 1999).  

 

Av våra sju respondenter har endast respondent 4 valt att driva egen verksamhet på grund av 

arbetslöshet. Enligt respondenten var det svårt för honom att få jobb på grund av bristande 

språkkunskaper och efter att ha varit arbetslös i ett antal år bestämde han sig för att driva egen 

verksamhet. Storey (1991) förklarar att det länge har varit känt att människor som är 

arbetslösa och som har få möjligheter att erhålla en fast anställning, tenderar att starta egna 

företag. Vidare belyser Carree (2002) att detta uppstår på grund av att man ser detta som en 

möjlighet eller en sista utväg ur arbetslösheten. Evans & Leighton (1990) menar att 

människor som är arbetslösa har dubbelt så hög sannolikhet att starta eget företag jämfört med 

personer som har ett arbete. Författarna betonar att sannolikheten för att starta eget företag 

ökar ju längre tid individen har varit arbetslös. I intervjun med respondenten framkom det 

även att han såg det som en risk att starta egen verksamhet, men att han var villig att ta denna 

risk då den genererade inkomsten från den egna verksamheten är högre än inkomsten från att 

vara arbetslös. Detta kopplar vi till Storeys (1991) teori om tryck (push) hypotesen som går ut 

på att personer som genomgår eller står inför möjligheten att bli arbetslösa är mer benägna att 

starta egna företag. Författaren understryker att även om den förväntade inkomsten från att 

vara egenföretagare är låg, så är den ändå högre än den förväntade inkomsten från att vara 

arbetslös.  

 

En annan hypotes som författaren lyfter fram är den så kallade drag (pull) hypotesen som 

hävdar att nya företag bildas när en individ ser möjligheten att komma in på marknaden, samt 

att personen i fråga kan uppnå en tillfredställande vinstnivå på marknaden. Detta är mer 

sannolikt att hända då efterfrågan på marknaden är hög och individen är kreditvärdig eller har 

tillgång till privat sparande. Detta kan kopplas till respondent 3 som menar att valet att starta 

eget till stor del berodde på att det fanns en marknad för hans affärsidé och att han vid det 
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tillfället hade sparat ihop till ett startkapital. I dessa situationer ”dras” eller lockas individerna 

till att starta egna företag (Storey 1991). En annan anledning till att han valde att starta eget 

var för att han inte kunde få något arbete inom det området han har utbildning för ifrån 

hemlandet. Enligt Najib (1999) har det visat sig att utländska utbildningar och 

yrkeserfarenheter inte värderas lika högt som svenska eller tolkas olika beroende på vilken 

arbetsgivare eller myndighet man vänder sig till. Detta brukar nämnas som indirekt 

diskriminering. En rapport från Nutek (2001) visar att många invandrare är högt utbildade 

men märker efter ett tag att deras utbildningar inte har lika stor betydelse här i Sverige. Vidare 

förklarar Najib (1999) att många invandrare utbildar sig till ett yrke men blir sedan medvetna 

om att det är svårare än vad de hade tänkt sig och slutar i missnöje på grund av bristande 

framtidsutsikter, inte sällan för att starta eget. Författaren förklarar även att det sällan är 

utbildningen som är anledningen till det egna företagandet utan själva arbetslösheten. 

 

Respondent 5 valde att starta eget företag på grund av att han inte kände att han utvecklades 

tillräckligt mycket för att vara kvar på sin ursprungliga arbetsplats. Enligt honom är 

fördelarna med att vara egenföretagare att man utvecklas väldigt snabbt då man får ta mycket 

ansvar själv. Det har gång på gång framkommit att många invandrare lämnar sina 

anställningar på grund av att de upplever svårigheter att göra karriär som anställda (Najib 

1999).  

 

Respondent 1,3 och 5 har valt att starta verksamhet inom de branscher de är mest bekväma 

med. Respondent 1och 3 valde catering respektive byggbranschen då de redan har utbildning 

inom dessa områden. Respondent 5 gav sig in i reklambranschen då han alltid haft det som 

hobby. Enligt Shane (2008) väljer de genomsnittliga nya företagen att starta en verksamhet i 

en bransch där de har arbetat tidigare och är bekväma med. 

 
6.2 Finansiering vid företagsstart och kulturell bakgrund 
 

Braunerhjelm, P. & Wiklund, J (2006) beskriver att svårigheterna att skaffa extern 

finansiering påverkas till största del av den stora osäkerhet som relateras till vissa företag, så 

som att bedöma affärsidéns relevans eller få insyn i företagets utveckling. Ett bra exempel på 

detta fick vi när vi ställde en fråga om finansiering till respondent 3. 

 

”Man måste ha bra argument och vara övertygande om att företaget kommer att gå bra för 

att kunna få lån, annars kommer ingen vara intresserad av att finansiera”. 

 

Respondenten understryker att det är viktigt att redovisa en bra affärsplan för att få 

finansiering. Enligt en rapport från Nutek (2008) handlar det i första hand om att kunna 

presentera sin affärsidé och affärsplan på ett trovärdigt sätt. Detta är enligt rapporten väldigt 

svårt för många invandrare på grund av deras språkliga brister och begränsade kunskaper om 

de regelverk som styr företagandet i Sverige. Respondent 4 uttryckte sig på följande sätt när 

vi ställde en fråga om finansiering: 

 

”När jag kom till Sverige kunde jag varken tala eller förstå språket. Jag kunde inte heller visa 

upp några säkerheter som banken krävde för att jag skulle få lån. Därför valde jag att låna 

pengar från min bror istället. Det är oftast så när man inte kan behärska språket. Det går inte 

att kommunicera med bankerna och de blir osäkra”. 

 

Enligt Bermejo (1995) är många invandrare besvikna på banktjänstemän och andra rådgivare 

som ofta använder språk och ekonomisk terminologi som många invandrare inte förstår. 
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Invandrare kan oftast inte redovisa de säkerheter som krävs för att få banklån. Vidare skriver 

Najib (1999) att invandrares kulturella bakgrund, etniska tillhörighet, anpassning till det nya 

landet och ställning på arbetsmarknaden gör att deras förutsättningar blir lidande. Författaren 

menar även att de har svårt att kommunicera med myndigheter, regelverk och banker på grund 

av deras kulturella skillnader och att de har svårt för språket. I en rapport från tillväxtverket
14

  

framkommer det att många invandrarföretagares kapitalanskaffning oftast sker genom eget 

sparande, familj och vänner. Även i en studie från svensk handel uppges det att 41 procent av 

invandrarföretagens finansiering sker via släkt och vänner (Najib 1999). Enligt författaren kan 

detta vara ett positivt exempel på hur man skaffar sig resurser, men det kan även tolkas som 

en framtvingad lösning på finansiering. Enligt Mustafa & Chen (2010) kan det vara bra att ta 

hjälp av släkt och vänner i det inledande skedet för företagsstarten eftersom dem kan hjälpa 

till, samt komma med förslag gällande affärsidén. Vidare påpekar författarna att dem kan vara 

till stor hjälp i flera skeenden än endast ekonomiskt, bland annat kan de bidra med kontakter 

till andra personer som kan vara användbara då dessa exempelvis kan hjälpa till med 

nödvändiga resurser. I vår undersökning har det kommit fram att respondent 1 valde att starta 

eget företag på grund av influenser från familj och släkt som tidigare har varit verksamma 

inom branschen. Även respondent 2 har tagit hjälp av vänner och deras nära anhöriga när det 

gäller utnyttjandet av resurser. Vidare menar respondenten att det utan kontakter inte går att 

driva en lönsam verksamhet, då dessa är en stor del av framgången för det egna företaget.
 
 

6.3 Företagens tillväxtstrategi 
 

Penrose (1959) definierar tillväxt som expansion av ett företags verksamhet. Författaren 

menar att expansion kan innebära att man utvecklar nya produkter, ökar sin omsättning, vinst 

eller andra värden. Hon understryker även att tillväxt är ett sätt att säkra vinster och påverkar 

företagets överlevnad på lång sikt. Enligt Chandler & Hanks (1994) kan företaget växa genom 

välkända möjligheter, dessa möjligheter består av resurser som skapats och kontrolleras av 

företagsledningen. Denna teori benämner författarna som den resursbaserade ansatsen. Även 

Penrose (1959) har utvecklat teorier som grundas på den resursbaserade ansatsen, dessa 

teorier kallar han för organisk tillväxt samt tillväxt genom förvärv. Med organisk tillväxt 

menas att företaget expanderar sin verksamhet inom nuvarande företagsstruktur, det innebär 

att man använder befintliga resurser så som anläggningstillgångar, varumärke, anställdas 

kompetens och så vidare för att växa. Respondent 1 har exempelvis börjat expandera i sin 

verksamhet genom att använda sig av en konditor som bakar på plats, vilket gör att företaget 

inte längre behöver köpa in färdiga bakverk med mera. Detta är ett sätt att växa genom att 

tillgodose sig den befintliga kunskapen inom företaget. Ett annat tydligt exempel på hur man 

kan expandera på detta sätt kan kopplas till respondent 4 som har utökat sin verksamhet 

genom att bygga ut pizzerian till att inkludera en thairestaurang. Penrose (1959) förklarar att 

tillväxt genom förvärv istället fokuserar på tillgång till resurser än hur resurserna ska 

användas. Ingen av våra respondenter har använt denna tillväxtstrategi och som Tsang (1998) 

påpekar så sker denna tillväxtstrategi mer sannolikt i stora företag än små eftersom stora 

företag har tillgång till större finansiellt kapital jämfört med mindre företag.  

 

Sarasvathy (2001) förklarar tillväxt genom teorier som hon kallar för causation och 

effectuation. För att förklara dessa teorier använder författaren sig av matlagning som 

metafor. För att förklara innebörden av causation menar författaren att man öppnar en 

receptbok, hittar en maträtt som man vill tillaga och sedan inhandlar man ingredienserna som 

skall användas. Med effectuation menar författaren att man lagar en maträtt av det som råkar 
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finnas till hands. Man öppnar alltså inte receptboken och inhandlar angivna ingredienser för 

en maträtt, utan man öppnar istället kylskåpet och tillagar en maträtt av det redan finns. 

Causation innebär att allting går att planera, och fokuserar på att man kan välja mellan olika 

medel för att skapa önskad effekt. Genom att företag förhåller sig till effectuation tillåts dem 

utifrån sina befintliga kunskaper, tidigare erfarenhet och andra resurser att utvecklas. Enligt 

Bjerke (2005) kan ett företags tillväxtförlopp beskrivas i olika steg. Några av dessa olika steg 

som vi kommer att analysera består av, utveckling av ny affär, startaktiviteter, 

affärsstabilisering och innovation eller nergång. Utifrån ovannämnda teorier kommer vi att 

ställa de vi anser är levebrödsföretag mot de vi anser är entreprenörer för att kunna jämföra 

deras tillväxtstrategier. Henrekson et al (2007) menar att många företag startas ofta med ett 

mål om att endast försörja ägaren och har inte vare sig viljan eller möjligheten att expandera 

sin verksamhet. Dessa företag kan betraktas som så kallade levebröds företag. Vidare menar 

författarna att detta är en anledning till att man inte kan säga att ny- och egenföretagande är 

synonymt med entreprenörskap. 

6.3.1 Utveckling av ny affär 
 

I den här fasen ingår det att bygga nätverk för att utforma företagets vision, syfte, omfattning 

och riktning (Bjerke 2005). I vår undersökning fann vi ingen avsevärd skillnad i hur företagen 

har gått tillväga för att bygga nätverk. Det framkom att båda företagsgrupperna såg det som 

en självklarhet att dra nytta av personer i sin omgivning, detta då företagen oftast inte har 

något större kapital att utgå ifrån. Bengtsson et al (2007) framhåller att företagen under denna 

fas oftast inte har något kapital, förutom deras egna pengar eller stöd från släktingar och 

bekanta. De företag som vi har valt att benämna som ”levebrödsföretag” har i denna fas valt 

att sammanfattningsvis finansiera verksamheten genom eget sparande. Vi har i vår 

undersökning även kommit fram till att de företag som vi valt att benämna som entreprenörer 

också har finansierat sina verksamheter på ett likartat sätt. Syftet med denna fas är att kunna 

lägga fram sin affärsidé på ett övertygande sätt för att väcka tänkbara investerares intresse 

(Bengtsson et al 2007). 

6.3.2 Startaktiviteter 
 

Enligt Bjerke (2005) består den andra fasen av själva grundarbetet med att ta fram en 

affärsplan, söka nödvändigt kapital, och marknadsföra sig. Vi kunde inte påvisa några 

väsentliga skillnader mellan vad vi har valt att kalla för ”levebrödsföretag” och 

”entreprenörer” när det gäller val av marknadsföringsstrategi. Det visade sig att båda 

grupperna använde sig av likartade marknadsstrategier såsom Internet och word-of-mouth 

upptäckte vi skillnader mellan de båda grupperna när det gäller val av målgrupp. När vi 

ställde frågan om företagen hade någon specifik målgrupp så varierade svaren mellan 

grupperna. Vi har valt att lyfta fram två citat ur intervjuerna som påvisar de olika företagens 

synsätt. 

 

Levebrödsföretaget uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Nej vi har ingen målgrupp. Alla möjliga, vi är inte kräsna om man säger så. Vi försöker att 

bredda kontaktnätet så mycket som möjligt”.  

 

Varvid entreprenören svarar: 
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”Det är alltid viktigt med målgrupp oavsett vad du säljer. Man kan dela upp det i två stycken 

målgrupper, en är primär och en är sekundär. Den primära är den du verkligen ska tjäna 

pengar på och då riktar du kommunikationen och hela din approach till den målgruppen. Det 

kan vara vad du säger och om du vill nischa dig. Det är väldigt viktigt att veta vilka ens 

kunder är och om man inte vet det, är det viktigt att man tar reda på det innan man börjar 

designa eller sälja sin produkt eller vad det nu kan vara.”.  

 

Detta är enligt Bengtsson et al (2007) viktigt för att begränsa riskerna med affärsplanen och 

visa att den fungerar ute i verkligheten. 

 

6.3.3 Affärsstabilisering och innovation eller nergång 
 

I detta steg har företaget utvecklats till ett etablerat företag och entreprenören bör tänka på hur 

han eller hon ska gå vidare under de nästkommande åren (Bjerke 2005). Vi har i vår 

undersökning kunnat identifiera skillnader mellan hur företagsgrupperna har planerat att gå 

vidare med sina verksamheter. Båda grupperna har en uttalad önskan om att växa, dock går 

det att urskilja en tydlig skillnad vad gäller utvecklingsprocessen. Denna består i att 

entreprenörerna har lagt upp en tydlig plan för hur de har tänkt växa. I denna plan ingår det att 

uppfylla vissa delmål på vägen till det större målet samt att de uppsatta målen är tillräckligt 

realistiska för att uppnås. Levebrödsföretagen har en stark önskan att växa men vet dock inte 

på ett tydligt sätt hur de ska gå tillväga. Entreprenörerna i detta fall påvisar en tydlig 

medvetenhet av vad som krävs för att expandera sina verksamheter, medan 

levebrödsföretagens framtidsutsikter är något oklara. Penrose (1959) belyser att den 

entreprenöriella förmågan att upptäcka expansionsmöjligheter är centralt för ett företags 

tillväxt. Vidare menar författaren att företagens möjlighet att expandera är begränsat till deras 

förmåga att se nya möjligheter. Företag med en bättre förmåga att finna nya affärsmöjligheter 

har större möjlighet att uppnå tillväxt än företag som saknar denna förmåga (Penrose 1959). 

Henrekson et al (2007) hävdar att entreprenören fyller en central funktion i ett företags 

utvecklingsprocess från den ursprungliga idén till storskaliga produktionen, men fyller även 

en central funktion i det att en innovation ska nå sin fulla potential och möjligtvis leda till nya 

snabbväxande företag. 

6.3.4 Tillväxt i nuvarande företagsstruktur 
 

Som vi tidigare har nämnt så handlar den resursbaserade ansatsen om företagens möjlighet att 

expandera genom att använda befintliga resurser (Chandler & Hanks 1994). Denna teori ger 

företag möjlighet att växa och skapa konkurrensfördelar (Penrose 1959). Författaren använder 

den resursbaserade ansatsen för att förklara hur dessa resurser kan bli produktiva för att sedan 

leda till den så kallade organiska tillväxten. Med organisk tillväxt innebär det att företagen 

använder existerande resurser på nya sätt. När företaget påverkas av externa faktorer som till 

exempel förändring i kundpreferenser, efterfrågan eller teknologi så kan företagsledningen 

kombinera sina interna resurser för att anpassa sig till dessa förändringar samt utnyttja nya 

affärsmöjligheter (Penrose 1959). 

 

Enligt våra respondenter så är de så kallade levebrödsföretagen nöjda med det stadiet de 

befinner sig i och har uttryckt en vilja att växa på samma ställe. I framtiden vill de växa 

genom att använda sina befintliga resurser så som kunskap, ekonomi, koncept och rykte då de 

har en begränsad ekonomi. De har ingen större vilja att expandera till andra områden än där 

de befinner sig i nuläget. Penrose(1959) hävdar att bland små företag är nästan all tillväxt 
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organisk då de inte har tillgång till större finansiellt kapital. Även entreprenörerna 

understryker dem interna faktorerna som kunskap, ekonomi, koncept och rykte som viktiga 

för deras sätt att växa. Dock kan man se en tydlig skillnad mellan företagens resursutnyttjande 

då viljan är betydligt starkare hos entreprenörerna. Detta på grund av att de har tydliga mål 

och en bättre förmåga att samordna de interna faktorerna, samt att de har tillgång till ett större 

finansiellt kapital. Penrose (1959) förklarar att ett företags möjlighet att växa är begränsat till 

företagsledningens förmåga att se nya affärsmöjligheter samt huruvida de använder sina 

befintliga resurser för att ta vara på dem. Vidare belyser författaren att de företag som har 

denna förmåga har större möjlighet att uppnå tillväxt än företag som saknar den.  

 

Som tidigare har nämnts tydliggör Sarasvathy (2001) skillnaderna mellan causation och 

effectuation, där författaren menar att causation processen tillämpas när företaget redan har 

satt upp ett mål och är medveten om vad han eller hon tänker åstadkomma. Vidare fortsätter 

författaren med att förklara att effectuation istället tillämpas när företagen inte har något 

specifikt mål utan målet väljs utefter de hjälpmedel som företaget har tillhanda. Vid 

intervjuerna framkom det att de så kallade levebrödsföretagen inte hade satt upp något 

specifikt mål att sträva efter. De hade endast funderingar kring vad som möjligtvis skulle 

kunna leda till en mindre utveckling av företaget. Å andra sidan hade de så kallade 

entreprenörerna redan en kännedom om vad de vill uppnå med sin verksamhet. Som vi 

tidigare nämnde så har de stora och tydliga mål, då de vet vad de ska sträva efter i 

uppbyggnaden av sina verksamheter. Detta kopplar vi till Sarasvathys (2001) teori om 

causation då de så kallade entreprenörerna har givna mål. Vidare menar författaren att när 

man har givna mål så ligger fokus istället på att hitta effektiva vägar för att uppnå målet. 

Därmed väljer vi även att koppla författarens teori om effectuation till levebrödsföretagen då 

vi i undersökningen kom fram till att dessa inte har några givna mål att utgå ifrån. Genom att 

företag förhåller sig till effectuation kan dem utifrån sina befintliga kunskaper, tidigare 

erfarenhet och andra resurser ges möjlighet att utvecklas (Sarasvathy 2001).  

 

Vi går vidare med vår analys genom att särskilja mellan den kompetens som 

levebrödsföretagen respektive entreprenörerna besitter. Majoriteten av entreprenörerna har 

god kunskap och utbildning om den branschen de startar företag inom, vilket är i linje med 

causation. Levebrödsföretagen har å andra sidan ingen större utbildning utan förlitar sig 

endast på sin tidigare erfarenhet från branschen, vilket är i linje med effectuation. En annan 

skillnad mellan causation och effectuation är att causation handlar om att kunna förutsäga 

framtiden medan effectuation mer handlar om att kunna påverka framtiden utan att förutsäga 

den (Sarasvathy 2001). Som vi tidigare har nämnt så har entreprenörerna satt upp tydliga mål 

för sina verksamheter vilket gör att de kan härledas till causation, då det kan tolkas som ett 

tydligt försök att förutsäga framtiden. Levebrödsföretagen däremot har inte satt upp några 

tydliga mål och därmed kopplar vi detta till effectuation. Framtidsutsikterna för 

entreprenörerna består av tydliga visioner för framtiden, samt att de är medvetna om vad som 

krävs för att nå dit, vilket tyder på vissa drag av causation. Det omvända gäller för 

levebrödsföretagen då visionerna är något otydliga och de inte riktigt vet vad som krävs av de, 

vilket tyder på vissa drag av effectuation teorin. Figur 4 som följer är en sammanfattning av 

de punkter som vi just har diskuterat med fokus på causation och effectuation processerna. 
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Skillnader mellan 

beslutsprocesserna. 

CAUSATION EFFECTUATION 

Typ av företag Entreprenörer Levebrödsföretag 

Givet Givna mål Ej specificerade mål 

Beslutsfattande 

urvalskriterier 

Företagen har tydliga mål 

och använder sig av olika 

resurser för att uppnå de 

givna målen. Vilka medel 

de använder beror på vilket 

målet är. 

Målen skapas av 

företagens nuvarande 

resurser så som kompetens, 

ekonomi och 

entreprenöriella förmåga. 

Målen är även starkt 

ekonomiskt beroende. 

Kompetens Majoriteten har en tidigare 

utbildning inom branschen 

de är verksamma i. 

Har endast erfarenhet från 

branschen de är 

verksamma i och ingen 

tidigare större utbildning. 

Fokus Fokus på att förutsäga 

aspekter av en osäker 

framtid 

Fokus på att påverka en 

osäker framtid 

Framtidsutsikter Har tydliga visioner om 

framtiden och vet vad som 

krävs för att nå dit. 

Visionerna om framtiden 

är något otydliga och 

företagen har ingen klar 

bild på vad som krävs av 

dem. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera och presentera de resultat vi har kommit fram till 

genom analysen. Genom dessa resultat kommer vi att besvara vår forskningsfråga som 

presenterades i början av arbetet. 

7.1 Resultat 
 

Den forskningsfråga som vi presenterade i början av arbetet var ”Vilka är drivkrafterna 

bakom invandrares val att starta eget företag i Sverige, varför växer vissa företag men inte 

andra?”. För att besvara denna forskningsfråga har vi använt oss av teorier från ett flertal olika 

forskare som vi anser varit relevanta för vår studie. Vi har även gjort kvalitativa intervjuer 

med utvalda respondenter som vi anser har bidragit med ytterligare underlag för att besvara 

vår forskningsfråga.  

 

I vår analys framkom det att majoriteten av respondenterna har en stark vilja att växa, men 

trots detta är det inte alla som har kunnat uppnå tillväxt med det egna företaget. Då vi har 

kunnat se tydliga skillnader mellan företagens tillväxtstrategier och i deras tillväxtpotential, 

har vi delat upp dessa i två grupper för att kunna göra ytterligare jämförelser företagen 

emellan. Dessa två grupper har vi beslutat oss för att kalla levebrödsföretag respektive 

entreprenörer. Som vi tidigare har nämnt så belyser Penrose (1959) att den entreprenöriella 

förmågan att upptäcka expansionsmöjligheter är centralt för ett företags tillväxt. Vi tolkar 

detta som en oerhört viktig egenskap som ett företag bör ha för att kunna växa och utvecklas. 

Detta på grund av att vi har kunnat urskilja en väsentlig skillnad i hur entreprenörerna har 

utnyttjat sina befintliga resurser gentemot hur levebrödsföretagen har valt att ta vara på dessa.  

 

Majoriteten av entreprenörerna har en god kunskap och utbildning om den branschen de 

startar företag inom medan levebrödsföretagen inte har någon större utbildning, utan förlitar 

sig endast på sin tidigare erfarenhet från branschen. Eftersom entreprenörerna är utbildade 

inom det område de är verksamma i anser vi att det är lättare för dem att finna lösningar och 

metoder för att kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt. En annan viktig skillnad till varför 

levebrödsföretagen inte växer beror till stor del på att de är nöjda i det stadiet dem befinner sig 

i och har uttryckt en vilja till att endast expandera på samma ställe. Enligt vår uppfattning så 

har inte dessa företag någon motivation eller stark vilja att växa, detta innebär att de drar sig 

tillbaka och nöjer sig med att vara levebrödsföretag. Två anledningar till varför de uttrycker 

sig på ett sådant sätt kan bero på att dem inte har tillgång till något större finansiellt kapital 

eller deras oförmåga att använda sina befintliga resurser på nya sätt. Penrose (1959) hävdar att 

företag som har förmåga att använda sina befintliga resurser på nya sätt, skapar större 

möjlighet att uppnå tillväxt än företag som saknar den. Vi samtycker med författarens 

resonemang då vi har sett en tydlig skillnad mellan företagens resursutnyttjande där viljan är 

betydligt starkare hos entreprenörerna.  

 

I likhet med Penrose så har även Sarasvathy (2001) tagit fram teorier som beskriver hur 

företag på bästa sätt kan använda sina resurser. Som det framkom i analysen så har 

författarens teori om causation kunnat appliceras på entreprenörerna och teorin om 

effectuation har vi kunnat härleda till levebrödsföretagen. Dock kan vi påpeka att 

levebrödsföretagen inte har den entreprenöriella förmåga som existerar inom teorin om 

effectuation. Trots att våra entreprenörers egenskaper passar bäst in i teorin om causation så 

finner vi även vissa drag hos dem som hade kunnat appliceras på teorin om effectuation. Den 

egenskap som vi tänker på ligger inom ramen för beslutsfattande urvalskriterier där vi anser 
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att den entreprenöriella förmågan passar bättre in på våra entreprenörer än på våra 

levebrödsföretag. Även om vi har valt att applicera våra levebrödsföretag i Saravathys (2001) 

teori om effectuation så håller vi inte med i att dessa företag kan leverera på alla punkter i 

teorin. Som tidigare påpekats så är en av dessa punkter den entreprenöriella förmågan samt att 

vi anser att levebrödsföretagen inte har förmågan att kunna påverka en osäker framtid jämfört 

med entreprenörerna. Slutsatsen som vi drar av Sarasvathys (2001) teori är att den inte alltid 

kan delas upp i causation och effectuation då företag kan ha en tendens att ha överlappande 

drag från båda teorierna. Vissa företag kan ha givna mål som kan härledas till ”causation”, 

dock kan det även vara så att de har en entreprenöriell förmåga som förekommer i 

effectuation processen.  

 

Vidare fortsätter vi diskussionen med att presentera våra resultat vad gäller drivkrafter hos 

invandrares val att bli egenföretagare. Najib (1999), Storey (1991) och Carree (2002) menar 

att arbetslöshet är en av de faktorer som driver invandrare att starta företag. Vidare 

understryker Evans & Leighton (1990) att människor som är arbetslösa med större 

sannolikhet startar eget företag. I vår undersökning framkom det att endast en av våra åtta 

intervjuade respondenter startat egen verksamhet på grund av arbetslöshet. I vår studie kan vi 

därmed dra slutsatsen om att arbetslöshet inte är en av de större faktorerna till att invandrare 

väljer att bli egenföretagare. Enligt Najib (1999) är många invandrare högt utbildade men blir 

sedan medvetna om att det är svårare än vad de hade tänkt sig att få ett arbete inom sitt 

yrkesområde. Vidare fortsätter författaren med att klargöra att dem oftast slutar i missnöje på 

grund av bristande framtidsutsikter och väljer därför att starta eget. Ett fåtal av våra 

respondenter är högt utbildade och har valt att starta eget på grund av att de inte kunnat få 

något arbete som knyter an till deras utbildning. Vi ser detta som en av de betydande 

faktorerna till varför invandrare väljer att starta egna företag i Sverige. Detta då en del av våra 

respondenter även har uttryckt en önskan om att få förverkliga sina idéer och drömmar genom 

egenföretagandet. Majoriteten av våra respondenter ansåg även att en av de främsta 

anledningarna till att man valt att starta egen verksamhet har varit att de vill vara sin egen 

chef. Detta antagande kan stärkas av en rapport från Nutek (2008) där det framkommer att de 

flesta nyföretagare, oavsett födelseland, har en tendens att starta företag på grund av att de vill 

förverkliga sina idéer eller för att de vill arbeta självständigt. Eftersom samtliga respondenter 

såg detta som en drivkraft till uppstarten av det egna företaget så väljer vi att dra en slutsats 

om att detta stämmer överens med teorierna i vår studie.  

 

Ytterligare ett avsnitt som vi har valt att fokusera på är om invandrarföretagare upplever några 

hinder när det gäller det egna företagets tillväxt i Sverige. Det visade sig att en av våra 

respondenter fann ett problem vad gäller finansiering av verksamheten då han inte fick det lån 

han önskade att få för att finansiera verksamheten. Å andra sidan hävdade våra andra 

respondenter att de inte var i behov av något lån och finansierade istället sina verksamheter 

genom egen ficka eller lån från familj, släkt och vänner. Braunerhjelm, P & Wiklund, J (2006) 

konstaterar att det är väldigt få småföretag som upplever ett stort behov av extern finansiering 

då de oftast riktar sig till en lokal marknad samt har en begränsad tillväxtpotential. Vi håller 

delvis med Braunerhjelm, P & Wiklund, J i författarnas teori då vår studie visade på att endast 

en av respondenterna upplevde svårigheter med extern finansiering. Dock anser vi inte att 

tillväxtpotentialen hos samtliga företag är begränsad, då många av våra respondenter har 

påvisat en stark förmåga att expandera sina verksamheter. Att en av våra respondenter fann 

det svårt att skaffa extern finansiering kopplar vi till Braunerhjelm, P & Wiklund, J (2006) 

teori där de förklarar att svårigheterna med detta beror till största del på den osäkerhet som 

relateras till vissa företag så som att bedöma affärsidéns relevans eller få insyn i företagets 

utveckling. Vi tror att just detta är anledningen till att en av våra respondenter inte kunde få 
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ett finansiellt kapital då han vid företagsstarten uppvisade språkliga brister som gjorde att han 

inte kunde kommunicera sin affärsidé på ett trovärdigt sätt. 

Utifrån vår analys och diskussion har vi kommit fram till att faktorer som arbetslöshet, 

finansiering av startkapital samt den kulturella bakgrunden i form av språkliga brister i en viss 

mån kan vara drivkrafter för vissa invandrare att bli egen företagare. Det som har drivit våra 

respondenter till eget företagande har till största del berott på att de har velat förverkliga sina 

idéer och drömmar, velat jobba självständigt samt att de inte har kunnat få något arbete inom 

sitt yrkesområde. Vi kan även konstatera att den bidragande orsaken till att vissa företag växer 

men inte andra till största delen är viljan, målen och den entreprenöriella förmågan att se 

möjligheter. Dessa egenskaper kan hänvisas till de företag vi har valt att kalla för 

entreprenörer och saknas hos de så kallade levebrödsföretagen. Med andra ord har dessa 

faktorer visat sig vara oerhört viktiga i vår studie. Grundat på detta så bör levebrödsföretagen 

sträva efter att anamma dessa egenskaper, om inte fullt ut men åtminstone till viss del för att 

öka tillväxtpotentialen i sina verksamheter. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom vår empiriska undersökning har bestått av sju respondenter kan vi inte dra en 

slutsats om att deras attityder, handlingar och resonemang är identiska med övriga 

invandrarföretagares. Baserat på detta är våra förslag till vidare forskning att studien bedrivs 

efter en kvantitativ metod för att kunna inkludera fler respondenter i undersökningen som kan 

vara representativa för en större mängd invandrarföretagare. Undersökningen kan även tänkas 

omfatta hela landet då vi endast har valt att undersöka Göteborgsområdet. Dock skulle en 

kvantitativ undersökning inte kunna fokusera på alla aspekter av invandrares företagande i 

Sverige och risken är att man inte får fram deras verkliga attityder om företagandet i Sverige. 

Ett annat förslag är att göra en kvalitativ undersökning med fler respondenter i alla de olika 

regionerna men detta skulle då kräva en betydligt bredare tidsram samt större ekonomiska 

resurser. 
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9. BILAGA 
 

9.1 Intervjuguide 
 

1. A) Hur är upplevelsen av att vara egenföretagare?  

 

B) Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni i att vara egenföretagare? 

 

2. Har ni någon tidigare utbildning ifrån hemlandet eller liknande? Iså fall vad? 

 

3. A) Har det varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden?  

 

B) Vilka fördelar respektive nackdelar har ni kunnat identifiera? 

 

4. A)Vad fick er att vilja starta ett eget företag?  

 

B) Hade ni någon tidigare kunskap inom  

egenföretagande? 

 

5. Har er ursprungliga plan genomförts planenligt eller har ni fått ta andra vägar för att nå 

dit ni är idag?  

 

6. A) Vad är ert mål med företaget?  

 

B) Har ni tänkt fortsätta inom samma bransch? 

 

7. A) Vilken målgrupp har ni?  

 

B) Anser ni att det är viktigt med en specifik målgrupp? 

 

8. A) Hur har ni gått tillväga för att marknadsföra ert företag?  

 

B) Lägger ni ner mycket tid på det? 

 

9. A) Vad är det som gör er så framgångsrika?  

 

B) Vad gör er till en bra entreprenör? 

 

10. A) Var det svårt att få lån för att finansiera företaget?  

 

B) Vad var ni tvungna att göra för att få lån?  

 

C) Tror ni att er bakgrund spelade någon roll?  

 

11. Har det varit svårt med exempelvis kontakter eller liknande? 

 

12. Hur definierar ni ett lyckat företag? 
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13. Hur definierar ni ett misslyckat företag? 

 

14. Anser ni att det finns faktorer som förhindrar era företags utveckling? Iså fall vilka? 

 

15. A) Om ni hade de tillgångar som ni önskar att ha hur skulle ni då arbeta?  

 

B) Vad skulle ni satsa på med dessa önskade resurser? 

 

16. Kommer ni i framtiden satsa på att växa ännu mer eller anser ni att det befintliga 

stadiet är tillräckligt bra? 

 

17. Hur många anställda har ni?  

 

18. Hur länge har ni varit verksamma? 
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9.2 Transkriberingar 
 

Respondent 1 

 

Intervjuaren: Vi kommer att börja med att ställa några frågor om din upplevelse av det egna 

företagandet, sedan kommer vi att gå in lite på din bakgrund och vi kommer även ställa lite 

följdfrågor. Du har all rätt att avstå från att svara när du känner för det.  Du kommer att 

behandlas som anonym i vår uppsats och denna intervju kommer endast att användas i 

studiens syfte. Vi kommer även att skicka uppsatsen till dig när den är färdig, om du vill.  

 

Respondenten: Javisst, det låter jättebra. 

 

Intervjuaren: Hur är upplevelsen av att vara egenföretagare? Vilka fördelar respektive 

nackdelar ser ni i att vara egenföretagare? 

 

Respondenten: Fördelen är väl att man är sin egen chef. Man bestämmer själv hur man vill ha 

det. Nackdelarna är ju att man får kämpa extra mycket för att det skall gå runt. Man tar med 

sig jobbet hem och går de inte bra så får man anstränga sig ännu mer. 

 

Intervjuaren: Finns det fler nackdelar än så som du ser? 

 

Respondenten: Öh, Ah, vad ska jag säga?  

 

Intervjuaren: Påverkas ekonomin negativt exempelvis? 

 

Respondenten: Ja det är klart, det gör det. 

 

Intervjuaren: Har ni någon tidigare utbildning ifrån hemlandet eller liknande? Isåfall vad? 

 

Respondenten: Nej, jag är född här. 

 

Intervjuaren: Har det varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden? Vilka fördelar 

respektive nackdelar har ni kunnat identifiera? 

 

Respondenten: Det var en svår fråga, vi har drivit egna företag hela tiden och har inte känt av 

arbetslösheten riktigt. 

 

Intervjuaren: Så det är mycket arbetslösheten som gör att man vill starta eget företag? Kan 

man se det som en utväg tror du? 

 

Respondenten: Det kan jag inte riktigt svara på eftersom jag har haft jobb hela tiden så jag har 

inte känt av det.  

 

Intervjuaren: Vad fick er att vilja starta ett eget företag? Hade ni någon tidigare kunskap inom 

egenföretagande eller café till exempel? Några släktingar till exempel? 

 

Respondenten: Ja, det är ju genom andra egenföretagare inom släkten och familjen som man 

har kommit in i det. 
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Intervjuaren: Har er ursprungliga plan genomförts planenligt eller har ni fått ta andra vägar för 

att nå dit ni är idag?  

 

Respondenten: Vi bara körde på men fick sparka fyra ur personalen så jag fick jobba för fem 

(hahaha). Nä alltså vi körde bara på men sparkade personal för det gick inte bra när vi tog 

över men så småningom efter cirka 10-12 år så sjönk försäljningen i konditori delen. I början 

fanns det inte färskt bröd och bensinmackar till exempel, men när det kom så sjönk 

brödförsäljningen. Och för att göra något åt detta så satsade vi på att bygga ut cafédelen 

istället, för detta var ju egentligen ett gammalt bageri så det fanns ingen servering. 

Intervjuaren: Ok så då fick ni avvika lite från planen för att få det att gå bra igen? 

 

Respondenten: Ja precis, precis. 

 

Intervjuaren: Men var det egna tankar då eller var det att ni fick förslag utifrån? Från kunder 

eller liknande som kom med idéer? 

 

Respondenten: Nä det var väl mer egna tankar i och med att vi inte hade någon användning 

för den här delen (pekar på cafédelen), för den stod bara tom. Så det är en risk man får ta, vi 

visste inte om det skulle gå eller inte. Men idag går det bra. 

 

Intervjuaren: Vad är ert mål med företaget? Har ni tänkt fortsätta inom samma bransch? 

 

Respondenten: Vi har planer på att fortsätta.  

 

Intervjuaren: Vill ni bli större på något sätt? Vill ni expandera just här eller kommer ni öppna 

upp ett nytt café? Alltså vill ni att det går som det går just nu hela tiden? 

 

Respondenten: Nej, det är väl just här och inte öppna något annat ställe. Vi har börjat ta hit en 

egen konditor som bakar på plats så slipper vi köpa in grejerna då. Så vi har en del idéer. 

 

Intervjuaren: Vilken målgrupp har ni? Anser ni att det är viktigt att ha en specifik målgrupp? 

Vilka vill ni ha här liksom? 

 

Respondenten: Vi har ju mycket äldre och barnfamiljer idag. Men det är klart att man vill ha 

hit lite yngre också. Men det är ett så pass litet torg och ligger utanför centrala stan så då är 

det svårt. Det är mest folk som bor här som kommer hit och fikar. 

 

Intervjuaren: Så man kan säga att det geografiska läget påverkar? 

 

Respondenten: Ja, för hade det här caféet med dem grejerna vi har, legat i stan så hade det gått 

hur bra som helst. 

 

Intervjuaren: Hur har ni gått tillväga för att marknadsföra ert café? Lägger ni ner mycket tid 

på att göra reklam och så liksom? 

 

Respondenten: Hm. 

 

Intervjuaren: Hur tror ni att kunderna har lyckats hitta hit? Är det på grund av att dem bor 

här? 
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Respondenten: Ja dem har hittat hit just på grund av att de bor här ja, sen finns det mycket 

stamkunder också. 

 

Intervjuaren: Tror ni att ni hade kunnat locka hit fler om ni hade marknadsfört er lite? Genom 

flyers exempelvis?  

 

Respondenten: Ja det tror jag säkert att vi hade kunnat. Just på våren och hösten är det fler 

som kommer hit i och med att dem promenerar vid Härlanda tjär härnere. Och då kommer 

dem ju upp hit och fikar, annars är det dem vanliga stamkunderna som vi har. 

Intervjuaren: Om ni hade fått en obegränsad budget för att kunna marknadsföra er, hur tror du 

att ni hade gått tillväga då? 

 

Respondenten: Genom reklam, flyers eller tidningar, och olika annonser. 

 

Intervjuaren: Vad är det som gör er så framgångsrika? Vad gör er till en bra entreprenör? 

 

Respondenten: Vi är charmiga (hahaha), duktiga, serviceinriktade, man måste vara ödmjuk 

och lyhörd och fräscht ska det vara. Byta plåtar och sådant (haha). 

 

Intervjuaren: Var det svårt att få lån för att finansiera företaget? Vad var ni tvungna att göra 

för att få lån? Tror ni att er bakgrund spelade någon roll?  

 

Respondenten: Öh. Vi fick privatlån från leverantörer i början, räntefritt. 

 

Intervjuaren: Har det varit svårt med exempelvis kontakter eller liknande? 

 

Respondenten: nej det har inte varit några problem. 

 

Intervjuaren: Vad tycker ni är ett lyckat företag? Där ni kan säga, det här företaget är 

framgångsrikt? 

 

Respondenten: Det ser man på hur det är skött. Om man ska ta över ett företag som är dåligt 

skött och man har idéer så kan man göra det bättre. Men är det väldigt bra skött och det går 

dåligt så kan man inte utveckla och göra så mycket. Då finns det inget kundunderlag och det 

är därför. 

 

Intervjuaren: Tror ni att vinsten eller hur mycket vinst man kan ta ut från företaget är en 

framgångsfaktor? 

 

Respondenten: Ja det beror ju på hur stort företaget är men klarar den bra marknadsmässiga 

löner så tycker jag det räcker. Och även om man har avsatt lite pengar för kommande 

investeringar. 

 

Intervjuaren: Hur definierar ni ett misslyckat företag? 

 

Respondenten: När man inte kan betala sina räkningar (haha). 

 

Intervjuaren: Finns det något som förhindrar er att utvecklas? 

 

Respondenten: Kundunderlaget. 
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Intervjuaren: Finns det något ni kan göra åt det här? 

 

Respondenten: Genom att kanske inrikta sig på företag, skicka reklam och leverera till 

företag. 

 

Intervjuaren: Om ni hade de tillgångar som ni önskar att ha hur skulle ni då arbeta? Vad skulle 

ni satsa på med dessa önskade resurser? Om ni hade fått exempelvis mer pengar och en bättre 

budget? 

 

Respondenten: Nä det har inte med det att göra. 

 

Intervjuaren: Finns det något annat som kan få er att utvecklas mer? 

 

Respondenten: Kundunderlaget hittar man kunder och engagerar sig i det så.  

 

Intervjuaren: Nu kommer sista frågan här. Kommer ni i framtiden satsa på att växa ännu mer 

eller anser ni att det befintliga stadiet är tillräckligt bra? 

 

Respondenten: Nej vi vill satsa mer. 

 

Intervjuaren: På vilket sätt vill ni växa? 

 

Respondenten: Bygga om, byta diskar och så, göra det fräscht, erbjuda mer produkter ändra 

menyn och skicka reklam till företag. 

 

Intervjuaren: Och det är just här ni vill växa? 

 

Respondenten: Ja, just på detta ställe kommer vi att satsa på att expandera och under 

påskdagarna har vi tänkt byta inredning och har tänkt göra det finare och locka kunderna på 

ett bättre sätt. Man måste förnya man kan inte köra på samma utformning, både när det gäller 

utformningen på stället och även varorna. 

 

Intervjuaren: Hur många anställda har ni?  

 

Respondenten: 5 stycken med praktikanter och timanställda inräknat. 

 

Intervjuaren: Och hur länge har ni haft verksamheten? 

 

Respondenten: Vi har haft detta i 24 år, dem första 10 åren jobbade jag i princip ensam. 
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Respondent 2 

 

Intervjuaren: Vi kommer att börja med att ställa några frågor om din upplevelse av det egna 

företagandet, sedan kommer vi att gå in lite på din bakgrund och vi kommer även ställa lite 

följdfrågor. Du har all rätt att avstå från att svara när du känner för det.  Du kommer att 

behandlas som anonym i vår uppsats och denna intervju kommer endast att användas i 

studiens syfte. Vi kommer även att skicka uppsatsen till dig när den är färdig, om du vill.  

 

Respondenten: Okej, inga problem. 

 

Intervjuaren: Hur är upplevelsen av att vara egenföretagare? Vilka fördelar respektive 

nackdelar ser ni i att vara egenföretagare? 

 

Respondenten: Det är jobbigt. Fördelarna är att man träffar gott folk om man säger så, hoppas 

på de bästa och att ha de som kunder framöver. Du breddar ditt kontaktnät. 

  

Intervjuaren: Ser du några fler fördelar?  

 

Respondenten: Nej man tjänar inte så bra första året om man säger så. 

 

Intervjuaren: Vilka fler nackdelar ser du? 

 

Respondenten: Att kunden inte ska klaga för de gör de ofta, så att man får ett dåligt rykte.  

 

Intervjuaren: Så man ska ha ett fläckfritt namn och möta kundens förväntningar i princip då? 

 

Respondenten: Ja, precis. 

 

Intervjuaren: Har ni någon tidigare utbildning ifrån hemlandet eller liknande? Isåfall vad? 

 

Respondenten: Jag har en utbildning i Sverige, Hotell och restaurang med inriktning catering, 

det är det jag arbetar med. 

 

Intervjuaren: Tycker du att det har varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden?  

 

Respondenten: Nej det har de inte.  

 

Intervjuaren: Vilka fördelar respektive nackdelar har ni kunnat identifiera?  

 

Respondenten: Bra att man kan skaffa kunder göra reklam för sig själv för att vara ett 

cateringföretag. Nackdelar finns det inga då det är upp till kunderna om de nappar på det eller 

inte. 

 

Intervjuaren: Vad fick er att vilja starta ett eget företag? Hade ni någon tidigare kunskap inom 

egenföretagande?   

 

Respondenten: Jag hade ingen kunskap om att vara egenföretagare i början men målet var att 

skaffa företag innan jag fyllde 25 år. Så det var valet att antingen skaffa eget och göra de eller 

vänta. Det handlar om att sätta mål.  
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Intervjuaren: Var det just detta mål eller var det något annat som fick dig att starta eget? 

Exempelvis att du inte ville jobba för någon annan?  

 

Respondenten: Nä men jag jobbar för någon annan och har eget företag.  

 

Intervjuaren: Aha ok så du gör både och då? 

 

Respondenten: Ja, jag både jobbar och har ett eget företag. Det var en kille som jag känner 

som redan hade startat det här företaget med någon annan, men det gick inte så bra för att den 

andra personen var inte så seriös så personen hoppade av och då frågade han mig om jag var 

intresserad och jag sa ja. 

 

Intervjuaren: Har er ursprungliga plan genomförts planenligt eller har ni fått ta andra vägar för 

att nå dit ni är idag?  

 

Respondenten: Nä vi har. Hm? 

 

Intervjuaren: Har det fungerat så som ni hade tänkt er eller har ni fått ta omvägar eller 

genvägar dit ni är idag? 

 

Respondenten: Nej, vi har inte tagit några genvägar utan vi har bara kört på. 

 

Intervjuaren: Vad är ert mål med företaget? Har ni tänkt fortsätta inom samma bransch? 

 

Respondenten: Ja du (haha). Jag vet inte riktigt vart vi är än.  

 

Intervjuaren: Men har ni tänkt fortsätta inom samma bransch då eller? 

 

Respondenten: Ja vi har tänkt fortsätta. 

 

Intervjuaren: Vilken målgrupp har ni? Anser ni att det är viktigt med en specifik målgrupp? 

 

Respondenten: Nej inte så. 

 

Intervjuaren: Vilka personer riktar ni er främst till? 

 

Respondenten: Alla möjliga vi är inte kräsna om man säger så. Vi försöker att bredda 

kontaktnätet så mycket som möjligt. 

 

Intervjuaren: Hur har ni gått tillväga för att marknadsföra ert företag?  

 

Respondenten: Genom internet och personer vi känner som sponsrar, och sprider det vidare 

till sina kompisar. 

 

Intervjuaren: På vilket sätt genom internet? 

 

Respondenten: Vi har en egen hemsida. 

 

Intervjuaren: Ok, ni har inte gjort något i tidningar i form av annonser eller liknande? 
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Respondenten: Nej det har vi inte gjort, bara genom internet. 

 

Intervjuaren: Har ni lagt ner mycket tid på det? 

 

Respondenten: Nej bara gjort denna hemsida och en kompis till honom som alltid skickar ut 

rekommendationer och kort. 

 

Intervjuaren: Vad är det som gör er så framgångsrika? Vad gör er till en bra entreprenör?  

 

Respondenten: Vi är billiga och väldigt duktiga på det vi gör. 

 

Intervjuaren: Var det svårt att få lån för att finansiera företaget?  

 

Respondenten: Nej. 

 

Intervjuaren: Vad var ni tvungna att göra för att få lån? 

 

Respondenten: Vi la pengar från egna fickor. 

 

Intervjuaren: Inget utomstående lån då? 

 

Respondenten: Nej. 

 

Intervjuaren: Har det varit svårt med kontakter eller liknande? 

 

Respondenten: Nej det har inte varit svårt med kontakter. 

 

Intervjuaren: Har ni haft det sen innan då eller? 

 

Respondenten: Han har kontakter med vissa som han har än idag och breddat det på det viset. 

 

Intervjuaren: Hur definierar ni ett lyckat företag?  

 

Respondenten: Oj (hahaha), det var en bra fråga.  Jag vet faktiskt inte.  

 

Intervjuaren: Något som kommer upp så spontant bara kanske? Ska man tjäna mycket? Ha 

många kontakter?  

 

Respondenter: Kontakter är viktigast utan de tjänar man ingenting. 

 

Intervjuaren: Skall man vara större än alla andra eller räcker det att vara ett levebrödsföretag? 

 

Respondenten: Det räcker nog med att vara ett levebrödsföretag. 

 

Intervjuaren: Hur definierar ni ett misslyckat företag?  

 

Respondenten: Det vet jag faktiskt inte (haha) 

 

Intervjuaren: Kanske motsatsen till det du precis nämnde (haha)? 
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Respondenten: Ja att de tar för höga priser och att det inte går runt kan, när man inte kan 

betala sina räkningar liksom. 

 

Intervjuaren: Anser ni att det finns faktorer som förhindrar ert företags utveckling?  

 

Respondenten: Hur menar du? 

 

Intervjuaren: Alltså typ vad det är som kan hindra er från att utvecklas på det sättet som ni vill 

utvecklas? 

 

Respondenten: Nej inget jag kan komma på rak arm. De pengar vi tjänar har vi ju kvar så de 

tar vi inte ut. Enda gången vi tar ut dem är när vi behöver köpa kylskåp och liknande. 

 

Intervjuaren: Kommer ni i framtiden satsa på att växa ännu mer eller anser ni att det befintliga 

stadiet är tillräckligt bra?  

 

Respondenten: Jag är nöjd där jag är nu men ja vet inte om min kollega är det. Ja tror han vill 

expandera.  

 

Intervjuaren: Hur vill ni expandera iså fall?  

 

Respondenten: Han vill ha ett till Cateringföretag i samma land. Han har funderat på att dra in 

i Stockholm.  

 

Intervjuaren: Har du inte tänkt i dem banorna? Om han skulle startat något i Stockholm, 

skulle du haka på då eller? 

 

Respondenten: Nej jag hakar inte på jag stannar här och så får han sköta det i Stockholm iså 

fall. 
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Respondent 3 

 

Intervjuare: Vi kommer att börja med att ställa några frågor om din upplevelse av det egna 

företagandet, sedan kommer vi att gå in lite på din bakgrund och vi kommer även ställa lite 

följdfrågor. Du har all rätt att avstå från att svara när du känner för det.  Du kommer att 

behandlas som anonym i vår uppsats och denna intervju kommer endast att användas i 

studiens syfte. Vi kommer även att skicka uppsatsen till dig när den är färdig, om du vill.  

 

Respondent: låter som en intressant intervju haha, jag litar på er! 

 

Intervjuare: haha, ja det kommer bli intressant. 

 

Intervjuare: Ska vi köra igång? 

 

Respondent: Det är bara till att börja! 

 

Intervjuare: Hur är upplevelsen av att vara egenföretagare? Vilka fördelar respektive 

nackdelar ser ni i att vara egenföretagare? 

 

Respondent: Det är en underbar upplevelse att vara egenföretagare. Fördelarna är att man 

bestämmer själv hur man lägger upp arbetet och nackdelarna är att det alltid tar mycket mer 

tid än att endast vara anställd i något företag. 

 

Intervjuare: Vilket härligt svar, har ni någon tidigare utbildning ifrån hemlandet eller 

liknande? Isåfall vad? 

 

Respondent : Haha ja!  Jag har en utbildning som byggnadstekniker och även som lärare i 

hemlandet men ingen i Sverige. 

 

Intervjuare: Har du arbetat med detta innan du startade eget? 

 

Respondent: Nej det har jag inte! Jag har arbetat på pågen för att tjäna lite pengar, sedan 

startade jag eget. 

 

Intervjuare: Har det varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden? Vilka fördelar 

respektive nackdelar har ni kunnat identifiera? 

 

Respondent: Det är alltid svårt i början så som med de flesta nya företag. Det tar sin tid att 

etablera sig och synas. Men det går om man har en stark vilja och positiv inställning. Det 

finns knappt några fördelar i början. Finns bara nackdelar, det tar mycket tid. 

 

Intervjuare: Hur lyckas man tackla dessa problem? 

 

Respondent: Man måste tro på sin verksamhet och på sin affärsidé, man måste vara driven 

och ge allt, på så sätt övervinner man problemen. Allting tar sin tid. 

 

Intervjuare: Vad fick er att vilja starta ett eget företag? Hade ni någon tidigare kunskap inom 

egenföretagande? 

 

Respondent: Jag startade ett eget företag för att jag kände att det fanns marknad för det och 
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för att jag tror att jag är duktig på det jag gör. Jag har inte haft någon tidigare kunskap inom 

egenföretagande, men i dagsläget är det mycket lätt att komma åt information genom bland 

annat internet eller institutionerna som samhället erbjuder. 

 

Intervjuare: Tycker du att det är viktigt att ha mycket kunskap i den branschen man startar 

verksamhet inom? 

 

Respondent: Ja, det tycker jag absolut! Jag tycker att det är väldigt viktigt eftersom det är just 

din kunskap som gör din verksamhet unik. 

 

Intervjuare: okej, vi går vidare med nästa fråga. 

 

Intervjuare: Har er ursprungliga plan genomförts planenligt eller har ni fått ta andra vägar för 

att nå dit ni är idag?  

 

Respondent: Det har varit blandat. Ibland känns det som att problemet får visa själva vägen. 

När det uppstår problem får man hitta lösningen efter hand ibland. Har man ett problem så 

löser man det, så länge man har en rätt och positiv inställning till det. 

 

Intervjuare: Du verkar ha en bra positiv inställning till detta, låter hur bra som helst. 

 

Respondent: Ja man måste ha det som egenföretagare eftersom det är du som vinner på det! 

  

Intervjuare: Vad är ert mål med företaget? Har ni tänkt fortsätta inom samma bransch? 

 

Respondent: Målet är att existera och vi vill gärna finnas kvar och utföra det bra arbete som vi 

utför idag. 

 

Intervjuare: Vilken målgrupp har ni? Anser ni att det är viktigt med en specifik målgrupp? 

 

Respondent: Våra målgrupper är Villaägare, lägenhetsinnehavare, bostadsrättsföreningar, 

industribyggnader. Allt som har att göra med bygg och bo. 

 

Intervjuare: Hur har ni gått tillväga för att marknadsföra ert företag? Lägger ni ner mycket tid 

på det? 

 

Respondent: Vi har utnyttjat möjligheten med internet, blivit medlemmar i ett 

marknadsföringsföretag, utfört bra arbeten så att kunderna refererar vidare, reklam (logga, 

telefonnummer osv) på våra arbetsbilar. På detta sätt har vi nått så många kunder som vi har 

behov av. 

 

Intervjuare: Det verkar som att ni har lagt ner mycket tid på det. 

 

Respondent: Ja vi gör så gott vi kan, det är viktigt att visa vem man är. 

 

Intervjuare: Vad är det som gör er så framgångsrika? Vad gör er till en bra entreprenör? 

 

Respondent: Det är att vara seriös, punktlig, gå till mötes, vara ödmjuk och så vidare. Är man 

inte driven eller tycker om sitt arbete så kommer man inte att lyckas som entreprenör, man 

måste ge allt 
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Intervjuare: Var det svårt att få lån för att finansiera företaget? Vad var ni tvungna att göra för 

att få lån? Tror ni att er bakgrund spelade någon roll? 

 

Respondent: I mitt fall finansierade jag personligen, jag har därmed inte haft behov av lån.  

Det beror på vad det är för företag som man startar. Man måste ha en bra argumentation och 

övertygelse att företaget kommer att gå bra för att kunna få lån. Annars är ingen intresserad att 

finansiera.  

 

Intervjuare: Varför tror du att vissa invandrare som startar eget inte får lån? 

 

Respondent: Jag tror att det beror på att de inte kan språket och att de inte vet hur man ska 

framhäva sin idé. Det är mycket viktigt att kunna visa detta, hur ska de annars tro på dig? 

 

Intervjuare: Vilket bra svar! 

 

Respondent: Haha tack! 

 

Intervjuare: Har det varit svårt med exempelvis kontakter eller liknande? 

 

Respondent: I början, ja! Nu flyter det på som det skall och arbetar mycket på referenser. 

 

Intervjuare: Hur definierar ni ett lyckat företag? 

 

Intervjuare: Att företaget ger resultat och att kunderna blir nöjda.  Ett lyckat företag är också 

ett företag som har satt ut tydliga mål för sin verksamhet som de klarar av att uppnå. Det 

tycker jag räknas som ett lyckat företag 

 

Intervjuare: Hur definierar ni ett misslyckat företag? 

 

Respondent: Motsatsen till det jag sa! Att man inte klarar av att nå sina mål. Brinner man för 

att starta ett eget företag, och misslyckas. Det är också ett misslyckat företag! 

 

Intervjuare: Anser ni att det finns faktorer som förhindrar era företags utveckling? Iså fall 

vilka? 

 

Respondent: Inte i vårt lilla företag, där ser jag inga hinder för fortsatt utveckling. 

 

Intervjuare: Om ni hade de tillgångar som ni önskar att ha hur skulle ni då arbeta? Vad skulle 

ni satsa på med dessa önskade resurser? 

 

Respondent: Då skulle jag exempelvis satsa på att bygga bostäder till unga och studenter. Där 

finns en marknad, dock behövs ett stort kapital. 

 

Intervjuare: Kommer ni i framtiden satsa på att växa ännu mer eller anser ni att det befintliga 

stadiet är tillräckligt bra?  

 

Respondent: Jag vill gärna satsa på att växa mer, men då väger man mellan kapitalnöje eller 

tid för familjen. Kan man harmonisera dessa två på ett bra sätt, varför inte. 
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Intervjuare: Det var alla frågor vi hade, vi vill därmed tacka dig för din medverkan och 

hoppas att du lyckas med planen om att bygga bostäder för studenter, det hade nog behövts.  

 

Respondent: Det var bara roligt, hoppas det går bra med arbetet. Skicka det gärna till mig, det 

hade varit roligt att läsa. 

 

Intervjuare: Det kommer vi självklart att göra. 
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Respondent 4 

 

Intervjuaren: Jag kommer att ställa några frågor som berör din verksamhet och ditt sätt att 

arbeta. Vissa frågor kommer även att handla om din bakgrund. Om det är något du känner att 

du inte vill dela med dig så har vi full förståelse för det. Du kommer även att behandlas som 

en anonym respondent i vår studie och vi kommer i därmed, om du vill, skicka uppsatsen till 

dig med denna intervju inkluderad. 

 

Respondenten: Det ska nog inte vara några problem. 

 

Intervjuare: Då sätter vi igång 

 

Respondent: Kör på! 

 

Intervjuaren: Hur är upplevelsen av att vara egenföretagare? Vilka fördelar respektive 

nackdelar ser ni i att vara egenföretagare? 

 

Respondenten: Hm. Det är mycket tidskrävande och att man måste offra mycket som 

exempelvis tid med familjen. 

 

Intervjuaren: Vilka är fördelarna, finns det några? 

 

Respondenten: Jo då, det klart! Det som är bra är att man får vara sin egna chef och att man 

får styra och ställa själv. Det som också är positivt är att man blir stark som person eftersom 

man hela tiden har press på sig att prestera. En annan sak är att man lär sig något nytt varje 

dag. Man får även bestämma sina arbetstider och vad som ska göras. 

 

Intervjuaren: Har ni någon tidigare utbildning ifrån hemlandet eller liknande? Isåfall vad? 

 

Respondenten: Nej jag har ingen tidigare utbildning, jag föddes som pizzabagare haha.  

 

Intervjuaren: Haha det kändes rätt direkt alltså! 

 

Respondenten: Ja, du vet vi assyrier! 

 

Intervjuaren: Hahaha. 

 

Intervjuaren: Tycker du att det har varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden?  

 

Respondenten: Ja det har faktiskt varit svårt! Det var svårt med språket i början. Svenska är 

ett tufft språk att lära sig snabbt. Men som du märker är jag ett proffs på det idag haha. 

 

Intervjuaren: Haha ja du är väldigt duktig tycker jag. 

 

Respondenten: Jag klarar mig!  

 

Intervjuaren: Fanns det andra svårigheter? 

 

Respondenten: Nja, inget jag kan minnas! Det gick ganska bra för jag köpte det här stället av 

några andra assyrier. 
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Intervjuaren: Okej. 

 

Intervjuaren: Vad fick er att vilja starta ett eget företag? Hade ni någon tidigare kunskap inom 

egenföretagande?   

 

Respondenten: Så här var det. När jag kom till Sverige arbetade jag för min landsman som 

också var pizzabagare. Jag arbetade för att tjäna lite pengar till familjen. När jag lärde mig allt 

om branschen började jag fundera på att starta eget eftersom kunderna gillade mig och tyckte 

att jag var duktig. Efter ett tag lärde jag mig mer och mer och jag valde att starta eget. Jag har 

inte haft någon tidigare erfarenhet av att vara egenföretagare inte ens i hemlandet. 

 

Intervjuaren: Känner du att du gjorde rätt val? 

 

Respondenten: Ja absolut, jag ångrar ingenting! Det är mycket bättre att ha sitt eget! Ni vet, 

man bestämmer dina arbetstider och vad som ska göras. Det bästa av allt är att du är din egen 

chef.                                                

 

Intervjuaren: Låter som att du har valt rätt! 

 

Respondenten: Javisst! 

 

Intervjuaren: Var det just detta mål eller var det något annat som fick dig att starta eget? 

Exempelvis att du inte ville jobba för någon annan?  Eller denna fråga har vi ju redan fått svar 

på egentligen. 

 

Respondenten: Hahaha Ja! 

 

Intervjuaren: Vi kan fortsätta med nästa fråga istället! 

 

Respondenten: Absolut 

 

Intervjuaren: Har er ursprungliga plan genomförts planenligt eller har ni fått ta andra vägar för 

att nå dit ni är idag?  

 

Respondenten: Det har fungerat som vi har tänkt oss men självklart stöter man alltid på 

problem som man inte är beredd på. Det händer väl alla människor och egenföretagare! Man 

kan inte alltid spå framtiden!  

 

Intervjuaren: Det stämmer bra, vad är det som inte har fungerat så bra, något du kan komma 

på?  

 

Respondenten: I början var det katastrof! Jag visste inte hur jag skulle planera. Jag trodde det 

skulle vara mycket lättare. Men det var mycket mer som skulle göras. Men nu har man lärt sig 

av sina misstag och kan fortsätta som vanligt. 

 

Intervjuaren: Ja det brukar vara tufft i början! 

 

Respondenten: Ja, det är nog så för alla tror jag. I början är man lite ivrig, man tror att allt ska 

flyta på. 
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Intervjuaren: Vad är ert mål med företaget? Har ni tänkt fortsätta inom samma bransch? 

 

Respondenten: Ja har ju varit i denna branschen nästan under hela min tid i Sverige. Det går 

bra för mig så jag kan inte se någon anledning till att börja med något annat. Jag vet inte om 

jag svarar rätt på frågan men som ni ser så har jag byggt ut pizzerian. Vi erbjuder även 

thailändsk mat. 

 

Intervjuaren: Hur kommer det sig att du just valde Thailändsk mat? 

 

Respondenten: Därför att detta område saknar utbud av sådan mat och jag vet att kunderna 

åker till stan för att äta thailändskt.  Jag kände därför att det skulle vara en bra idé! 

 

Intervjuaren: Går det lika bra som pizzerian? Eller var det en känslig fråga kanske? 

 

Respondenten: Nej det är lugnt! Den går faktiskt inte lika bra som pizzerian men jag kan säga 

att pizzerian går bättre när det andra konceptet finns. 

 

Intervjuaren: Hur tror du det kommer sig? 

 

Respondenten: Så här är det. När kunderna besöker oss för att äta thailändsk mat, blir de helt 

plötsligt sugna på pizza och väljer det istället.  

 

Intervjuaren: Då lönar den sig trots allt haha. 

 

Respondenten: Den har faktiskt varit till stor nytta haha. 

 

Intervjuaren: Vilken målgrupp har ni? Anser ni att det är viktigt med en specifik målgrupp? 

 

Respondenten: Vår målgrupp är först och främst personer som bor här omkring men vi vill 

även rikta oss till folk i hela Frölunda. De flesta vet vilka vi är och kommer hit trots att det är 

långt att åka och det uppskattar jag verkligen. Jag vill fortsätta sprida mitt goda rykte för att 

locka ännu mer. 

 

Intervjuaren: Hur har ni gått tillväga för att marknadsföra ert företag?  

 

Respondenten: Vi har inte lagt ner någon tid på marknadsföringen faktiskt. Eller jo, min son 

gjorde en sån Facebook grupp där folk kunde bli medlemmar men annars har vi inte arbetat 

med marknadsföring.  

 

Intervjuaren: Har ni inga planer på att göra det? Hur har ni lockat folk? 

 

Respondenten: Folk pratar! De berättar till sina vänner och familj och sen kommer de också. 

Vi har lyckats få många medlemmar i vår Facebook grupp och det tycker jag är bra! 

 

Intervjuaren: Det låter som att ni har en bra word-of-mouth. Det är faktiskt den bästa metoden 

att marknadsföra sig på, dessutom är det gratis! 

 

Respondenten: Det stämmer bra!  
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Intervjuaren: Vad är det som gör er så framgångsrika? Vad gör er till en bra entreprenör?  

 

Respondenten: Det är att vi är serviceinriktade, trevliga, seriösa och ganska billiga. Kunder 

kommer inte bara hit för att äta vår mat utan för att prata med oss också.  

 

Intervjuaren: Det låter väldigt bra! 

 

Intervjuaren: Var det svårt att få lån för att finansiera företaget? Vad var ni tvungna att göra 

för att få lån? Tror ni att er bakgrund spelade någon roll? 

 

Respondenten: Ja det var det faktiskt. När jag kom till Sverige så kunde jag varken tala eller 

förstå språket. Jag kunde inte heller visa upp några säkerheter som banken krävde för att jag 

skulle få lån. Därför valde jag att låna pengar från min bror istället. Det är oftast så när man 

inte kan behärska språket. Det går inte att kommunicera med bankerna och de blir osäkra. 

 

Intervjuaren: Ja förstår, det kan bli svårt när man inte kan kommunicera idén på rätt sätt. 

 

Intervjuaren: Har det varit svårt med kontakter eller liknande? 

 

Respondenten: Nej det har det inte varit, jag känner ganska många landsmän och har tagit 

mycket hjälp från dem. 

 

Intervjuaren: Okej, då förstår jag! 

 

Intervjuaren: Hur definierar ni ett lyckat företag?  

 

Respondenten: Enligt mig är ett lyckat företag, ett företag som har skapat ett bra rykte bland 

kunderna och som vill utvecklas.  

 

Intervjuaren: Hur definierar ni ett misslyckat företag?  

 

Respondenten: Det är väl det motsatta, att man inte har ett bra rykte och att man inte har 

riktigt tydliga mål. 

 

Intervjuaren: Anser ni att det finns faktorer som förhindrar era företags utveckling? Iså fall 

vilka? 

 

Respondenten: I början var det, när man inte hade den ekonomin som krävdes för att växa 

men man har lärt sig att allt inte handlar om pengar. Man kan faktiskt bli framgångsrik om 

man är duktig och kan kommunicera med kunderna på rätt sätt 

 

Intervjuaren: Ja, det är alltid bra att använda sina befintliga resurser så som kunskap. Det gör 

du rätt i. 

 

Intervjuaren: Om ni hade de tillgångar som ni önskar att ha hur skulle ni då arbeta? Vad skulle 

ni satsa på med dessa önskade resurser? 

 

Respondenten: Jag skulle satsa på att lägga ner ännu mer tid och pengar på marknadsföringen. 

Man är så upptagen hela tiden med annat så man hinner inte lägga ner så mycket tid på reklam 

men det ska jag jobba på! 
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Intervjuaren: Kommer ni i framtiden satsa på att växa ännu mer eller anser ni att det befintliga 

stadiet är tillräckligt bra? 

 

Respondenten: Jag tycker att det befintliga stadiet är bra men självklart vill jag växa, det 

handlar först och främst om tiden. Jag vill gärna kunna umgås med min familj och jag tycker 

att restaurangen redan tar så mycket av min tid. 

 

Intervjuaren: Det var allt jag hade att säga, och vi tackar så mycket för ditt deltagande. Jag 

passar även på att önska dig lycka till med verksamheten 

 

Respondenten: Tack själva!  Det var väl inget, lycka till med uppsatsen! 
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Respondent 5 

 

Intervjuaren: Vi kommer att ställa frågor som rör din bakgrund, ditt företagande och dina 

synpunkter om själva företagandet. Vi kommer att behandla denna intervju som anonym och 

det kommer därmed inte framgå vem du är eller vilket ditt företag är i vår uppsats. 

Informationen som vi kommer att samla in under intervjuns gång kommer endast användas 

för studiens ändamål och inget annat. 

 

Respondenten: Det är ingen fara, detta ska nog fungera bra! 

 

Intervjuaren: Då kör jag igång här! 

 

Respondenten: Gör det! 

 

Intervjuaren: Hur upplever du att det är att vara egenföretagare? Vilka fördelar respektive 

nackdelar ser du i att vara egenföretagare? 

 

Respondenten: Ja upplever det roligt och spännande man e mer motiverad att gå upp på 

morgonen det är vad jag känner men det är från dag till dag. Det som är fördelar med att vara 

egenföretagare är att man utvecklas väldigt snabbt. Man får ta mycket ansvar men man lär sig 

saker och ting snabbare för att man är tvungen dessutom så skapar man ett otroligt bra närverk 

som gör att man blir väldigt duktig på att vara social. Nackdelen är naturligtvis tid och energi, 

de första åren är det mycket jobb, det blir sena nätter och naturligtvis blir tiden till familj och 

vänner lidande 

 

Intervjuaren: Har du någon tidigare utbildning ifrån hemlandet eller liknande? 

 

Respondenten: Nej, det har jag inte! 

 

Intervjuaren: Har det varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden? Vilka fördelar 

respektive nackdelar har du kunnat identifiera? 

 

Respondenten: Som invandrare menar du? Att vara invandrare och egenföretagare i Sverige är 

nog inga problem på så sätt. Det man bör tänka på är vilka dina kunder är och vilka produkter 

eller tjänster du säljer. Är du invandare och jobbar på pizzeria så spelar det nog ingen som 

helst roll vilken bakgrund du har, om du inte fifflar och så hahaha. Men har du utländsk 

bakgrund och sälja villor i Örgryte och heter Mohammed och kan dålig svenska så kan det 

vara ett problem, som ett exempel. Men för övrigt handlar det om produkt och kunskap. Själv 

upplever jag, i och med att jag inte har några problem med det svenska språket för det första, 

att folk bedömer mig efter vad jag kan, vilket portfolio och arbete jag har utfört. 

 

Intervjuaren: Inte bakgrund? 

 

Respondenten: Nej inte så mycket, de ser ju att det här är bra grejer, något sånt åt det hållet 

och därefter bedömer de det hela. Jag upplever inte att det är ett problem, speciellt inte inom 

branschen marknadsföring och design. 

 

Intervjuaren: Vad fick dig att vilja starta ett eget företag?  
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Respondenten: Haha, vad fick mig att börja? Det som fick mig att köra på eget var för att jag 

sa upp mig från min anställning för att jag var trött på att jag inte kunde utvecklas och jag tror 

att det är ganska vanligt att man känner så. Jag tror även att man känner att man har kommit 

till en slut destination som gör att man känner att man inte utvecklas i sin anställning. Det 

kände jag, så jag sa upp mig!   

 

Intervjuaren: Hade ni någon tidigare kunskap inom egenföretagande? 

 

Respondenten: Jo, det hade jag! men jag körde det lite vid sidan om på en väldigt liten skala 

bara för att tjäna ihop lite extra pengar till resor och dylikt.  Men det kan jag inte säga är en 

erfarenhet alltså. Det är en stor skillnad mellan att köra fulltid och ha en inkomst att livnära 

sig på än att bara köra lite då och då.  Det är en jätteskillnad, är det! 

 

Intervjuaren: Mm, har er ursprungliga plan genomförts planenligt eller har ni fått ta andra 

vägar för att nå dit ni är idag?  

 

Respondenten: Plan ett var att sätta upp mål som är realistiska. Mitt första mål var att kunna 

leva på det, klara mig, jag skulle kunna betala hyra och mat, det är vad jag hade först. Sen 

gäller det att ha tålamod.  Saker och ting går inte så snabbt som man vill utan det viktigaste är 

att man koncentrerar sig på nuet, hur man kan påverka just nu och inte planera för mycket om 

vad som händer om fem år. Koncentrera dig på nuet och ha delmål istället, mindre delmål 

som är realistiska .  

 

Intervjuaren: Vad är ert mål med företaget?  

 

Respondenten: Att jobba tills jag är 50 max  

 

Intervjuaren: Haha 

 

Respondenten: Nä men jag vill ju att det ska bli så pass lönsamt att man kan dra ner på tiden 

och att skapa mycket från ingenting. Nä men jag vill skapa ett företag som jag kan vara stolt 

över, kan leva på och har en framtid i och som jag känner att jag kan utvecklas i.  

 

Intervjuaren: Har du tänkt fortsätta inom samma bransch?  

 

Respondenten: Absolut!  

 

Intervjuaren Vilken målgrupp har du?  

 

Respondenten: Vår målgrupp är storgöteborg, då snackar vi alla kommuner. Vår målgrupp är 

företag som omsätter mellan 20 till 300-400 miljoner och varför jag säger så är på grund av att 

de flesta företag har samma behov när det kommer till kommunikation. Nystartsföretag brukar 

inte ha någon budget. De har inte planerat och såna saker så de ingår inte i vår målgrupp. Vi 

riktar oss alltså till etablerade företag som har funnits i många år som har pengar i kassan för 

att de omsätter ungefär en 20 miljoner och uppåt.  

 

Intervjuaren: Anser du att det är viktigt med en specifik målgrupp? 

 

Respondenten: Det är alltid viktigt, oavsett vad du säljer! Man kan dela upp det i två stycken 

målgrupper, en är primär och en är sekundär. Den primära är den du verkligen ska tjäna 
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pengar på och då riktar du kommunikationen och hela din approach till den målgruppen. Det 

kan vara vad du säger och om du vill nischa dig. Det är väldigt att veta vilka ens kunder är 

och om man inte vet det, är det viktigt att man tar reda på det innan man börjar designa eller 

sälja sin produkt eller vad det nu kan vara.  

 

Intervjuaren: Mm, hur har du gått tillväga för att marknadsföra ditt företag? Lägger du ner 

mycket tid på det? 

 

Respondenten: Nätverk är ju bra att ha men framförallt tror jag att det är viktigt att man 

förstår sig på hur man ska använda sig av nätverket och dessutom till sist då att ta reda på 

vilken målgrupp man har, skapa ett intresse och ta upp telefonen och försöka få till möten 

genom att bara hälsa på varandra. Det säger någonting! Det handlar mycket att man ska vara 

lite av en säljare faktiskt och det är väldig svårt i början. Många lyckas, vissa lyckas inte! Men 

de första åren brukar det vara väldigt kritiskt för nystartsbolag, antingen så går det åt skogen 

eller så går det bra  

 

Intervjuaren: Lägger du ner mycket tid på marknadsföring? 

 

Respondenten: Det gjorde vi i början men nu när kunderna har återkommit och ryktet har 

spridit sig och då har man kommit över en viss tröskel, då börjar det rulla av sig självt.   

 

Intervjuaren: Vad är det som gör er så framgångsrika?  

 

Respondenten: Framgångsrika och framgångsrika! Det viktigaste av allt är att man är ärlig 

från början med priser och inte försöker sälja billigt, för att billig är inte bra och dyrt är inte 

heller bra utan man måste vara ärlig och framförallt håller tider och ser till att man håller det 

man lovar, att man levererar i tid och att man lyssnar på kunden och inte berättar vad kunden 

ska tycka och tänka utan man lyssnar, analyserar och därefter tar man fram en lösning. 

 

Intervjuaren: Vad gör dig till en bra entreprenör? 

 

Respondenten: Att man har lite sälj i sig att man e driver räcker inte att man är duktig om du 

är ett bolag så räcker det inte med att du har en produkt, du måste ha sälj i dig. Du måste vara 

säljare och du måste vara driven och duktig. Det räcker inte med att du bara är duktig utan du 

måste vara en kombination annars kommer det att vara jätte svårt att lyckas.  

 

Intervjuaren: Var det svårt att få lån för att finansiera företaget?  

 

Respondenten: Nu behövde jag inte ta lån eftersom vi inte har någon lager vara om man säger 

så jag behöver inte köpa in någonting utan vi håller på med design och det innebär att vi säljer 

timmar. Men att ha startkapital är väldigt viktigt när man startar bolag, alltså man behöver ha 

startkapital oavsett. För att kunden ska ta dig seriöst så måste du ha en hemsida och det kostar 

pengar och sedan behöver du ha en lokal så att ni kan träffas och det behöver man också ha 

kapital för, annars kommer inte kunden ta dig seriöst och då får du inte jobbet. Sedan behöver 

du satsa på diverse kring utgifter. Lön? Hur ska du klara dig annars? Du ska betala din hyra. 

Det är alltså viktigt att ha startkapital för att du ska kunna betala detta.  

 

Intervjuaren: Har det varit svårt med exempelvis kontakter eller liknande? 
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Respondenten: Nej, det har gått väldigt bra som jag tidigare nämnde, man måste vara en 

säljare.  

 

Intervjuaren: Hur definierar du ett lyckat företag? 

 

Respondenten: Ett lyckat företag är ett företag som har relativa delmål som de har delat upp 

och kan klara av att uppnå. Visserligen är det ett långsiktigt tänk, men man är realistisk, man 

målar inte upp några fantasibilder och gör en gröt av det hela. Ett lyckat företag gör inte bara 

vinst utan kan anpassa sig till dåliga tider, att man kan hämta sig och att man inte är så sårbar 

vid dåliga tider. Man lägger inte upp sig själv för att få stryk! 

  

Intervjuaren: Hur definierar du ett misslyckat företag? 

 

Respondenten: Precis tvärtom av det jag sa tidigare. Det att man har orealistiska mål, man är 

för ”pushig” mot kunderna och att man inte lyssnar på dem. Att man bränner mer än vad man 

har råd med och om man är sårbar. 

 

Intervjuaren: Anser du att det finns faktorer som förhindrar ditt företags utveckling? I sådana 

fall vilka? 

 

Respondenten: Det kan jag säga, det finns det definitivt när det kommer till människor man 

ska jobba med, det gäller även kunder. Man behöver inte ta alla jobb, ibland kan ett jobb vara 

ett ”jätte hinder”. Om du tar en kund som inte är en bra kund, så kan du missa ett tillfälle där 

du istället kan få en bra kund. Detta kan göra att du går i back och allt går åt skogen. Man ska 

kunna klicka med kunderna, de ska inte behöva vara något hinder. Det gäller även personalen, 

man ska inte anställa någon som utgör hinder för verksamheten. Det har jag lärt mig! 

 

Intervjuaren: Om du hade de tillgångar som ni önskar att ha hur skulle ni då arbeta? Vad 

skulle ni satsa på med dessa önskade resurser? 

 

Respondenten: Hade vi haft några miljoner till så hade jag anlitat säljare och designers, sen 

hade jag tagit ett steg tillbaka och blivit projektledare.  

 

Intervjuaren: Kommer du i framtiden satsa på att växa ännu mer eller anser du 

 att det befintliga stadiet är tillräckligt bra? 

 

Respondenten: Nä, ett företag är naturligtvis alltid där för att alltid utvecklas. Detta år 

koncentrerar vi oss på att få likviditet, pengar, få upp en kundbas sen handlar det om att ta ett 

steg tillbaka projektleda mer, sen handlar det om att ta hit designers som kan jobba för de 

projekten vi drar in och då kan företaget växa ännu mer.   

 

Intervjuaren: Det var alla frågor det, vi vill tacka dig så mycket för att du tog din tid att delta i 

denna intervju. Det var dessutom väldigt intressant att lyssna på vad du hade att säga. 

 

Respondenten: Tack själva, det var bara roligt! 

 

Intervjuaren: Vi önskar dig lycka till med dina planer och i framtiden. Vi skickar uppsatsen 

till dig när den är färdig med denna intervju inkluderad.  
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Respondent 6,7 och 8 

 

Intervjuaren: Vi kommer att börja med att ställa några frågor om din upplevelse av det egna 

företagandet, sedan kommer vi att gå in lite på din bakgrund och vi kommer även ställa lite 

följdfrågor. Du har all rätt att avstå från att svara när du känner för det.  Du kommer att 

behandlas som anonym i vår uppsats och denna intervju kommer endast att användas i 

studiens syfte. Vi kommer även att skicka uppsatsen till dig när den är färdig, om du vill.  

 

Respondenterna: Absolut, det är inga problem alls. 

 

Intervjuaren: Då börjar vi med första frågan, hur är upplevelsen av att vara egenföretagare, 

vilka fördelar respektive nackdelar ser ni i att vara egenföretagare? 

 

Respondent A: Första fördelen som jag ser det är just erfarenheten som jag tänker på med att 

starta eget. Jag känner att det är så viktigt att få med sig familjen i det hela, jag tror det är en 

jätteviktig faktor för att lyckas.  

 

Respondent C: Jag känner en självkänsla, bara det här att jag gör det här för mig liksom, att 

slita, ha det skitjobbigt, stressa, allting. Som exempel när vi gjorde nyårsfesten, bara att ha 

den känslan att vi gjorde det här för oss, det var som att allt det jobbiga försvann. 

 

Intervjuaren: Att man är lite av sig egen chef menar du då eller? 

 

Respondent C: Ja exakt lite den här känslan att jag har ett mål, jag jobbar mot det och jag tar 

ett steg närmre liksom. Våra målsättningar är ganska stora och jag tycker det är positivt, men 

att det är små steg som måste tas och varenda litet steg uppskattas så jäkla mycket. Det är det 

som pushar oss för att fortsätta. 

 

Respondent B: Jag tycker friheten också, du är din egen chef och för att nå ett mål så vet du 

hur mycket du måste jobba för det. Men du har friheten att jobba till just det målet och det 

spelar ingen roll om du gör det i små eller stora steg, men du jobbar på ditt sätt. Medans 

jobbar du inom ett annat företag, då är det deras syn på saken, deras sätt att arbeta. Du tar del 

av själva arbetskraften men inte av något annat. 

 

Respondent C: Det är som att ha kontroll på sin egen framtid på något sätt. Men om man 

tänker på det negativa just för vår del så är det familj, vi har inte tiden som gör att vi inte 

kommer så långt som vi egentligen vill komma.  

 

Respondent A: Vi har inte den tiden som vi önskar att vi hade kunnat ha för att lägga ut på 

det. 

 

Respondent C: Så därför är det minimala steg vi måste ta, vi hade gärna tagit stora steg men 

just nu i det här läget så måste vi jobba heltid. Det gäller att hitta den balansen, men samtidigt 

vill vi ändå att företaget ska växa och då är frågan när ska vi släppa heltidsarbetet, så det blir 

en stor risk. Kunskapen är också en nackdel för vi behöver vägledning, för vi vill se till att vi 

gör så få misstag som möjligt, men självklart så lär du dig genom dina misstag också men vi 

vill hellre göra de misstagen på vårt jobb istället för att göra det i de egna företaget. Du måste 

motivera dig själv hela tiden och det är lätt att skjuta upp saker vilket gör att det påverkar 

utvecklingen av företaget.  
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Respondent A: Min känsla av att starta eget företag är att jag gillar den känslan av att bemöta 

folk, och det är lite ge och ta för man känner sig behövd av sina kunder samtidigt som är 

behövd av dem, så det går båda vägarna. Den goa känslan som man får av att spela med 

exempelvis vad behöver dem? Vad ska vi ändra oss? Och vad ska vi ge tillbaka? Det är det 

som jag tycker är lite spänning i det hela, det är det som driver mig väldigt mycket. 

 

Respondent B: Man har ju varit på andra sidan om man säger så, och har varit som kund och 

nu är du på andra sidan och vet hur det känns att vara kund. Den känslan av att lyckas erbjuda 

något till någon där dem uppskattar det, den känslan är ju bara wow! 

 

Intervjuaren: Så att man skall kunna tänka ur ett företagarperspektiv och ur ett kundperspektiv 

så att säga? 

 

Respondent B: Precis, det tycker jag är viktigt typ. Jag och C har ju bott utomlands så vi vet 

hur viktigt kundservicen är och här när man kommer till Sverige så är dem inte så inriktade på 

det. När kunderna uppskattar företaget så är det en frihet och en motivation som får en att 

känna att man får tillbaka tio gånger mer, än om man jobbar för någon.  

 

Intervjuaren: Ja, ska vi gå vidare. Har ni någon tidigare utbildning från hemlandet eller 

liknande? 

 

Respondent B: Jag studerade internationell turism i London, sen började jag med 

internationell företagsekonomi i New York och sen har jag avslutat min utbildning här i 

Sverige i företagsekonomi med inriktning redovisning. Så min bakgrund är ju allt med 

ekonomi om man säger så. Sen har jag ju mycket kundtjänst erfarenhet, och har varit med och 

utvecklat företag, främst småföretag. 

 

Respondent C: Jag har kandidatexamen i marknadsföring och det tog jag i London. 

 

Respondent A: Jag har ingen utbildning riktat till företagare så för jag gick ju på 

omvårdnadsprogrammet, så jag är undersköterska egentligen men det har varit mycket genom 

fotbollen där man har mött mycket sponsorer och sen har det varit ungdomsfotboll som man 

har hållit i där man får bemöta föräldrar och fotbollsspelare då. Så just kundbemötande och 

sådant har jag mycket av och har även gått kurser i det också. Så det är väl min bit i företaget, 

att ta kontakt och så då.  

 

Respondent C: Så om du tänker dig lite hur vi har förklarat vår bakgrund så är ju tanken att vi 

alla kan bidra till företaget. 

 

Intervjuaren: Ja att ni kompletterar varandra? 

 

Respondent C: Ja precis att vi kompletterar varandra, E har den ekonomiska bakgrunden, jag 

har marknadsföringen och A har försäljning om man säger så. Det har hjälpt oss jätte mycket 

att man känner att man har tydliga roller, samtidigt som vi vet att dessa roller kommer att 

utvecklas ju mer företaget utvecklas också.  

 

Respondent A: Vi är trygga i dem rollerna också och det är ganska viktigt. Vi litar på 

varandra när det gäller dem bitarna, så det är grymt viktigt. 

Intervjuaren: Tycker ni att det har varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden? 
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Respondent B: Jag tror att vi har startat i rätt tid, hade vi kanske gjort det här för fem år sen så 

kanske det hade varit tuffare för oss. En av anledningarna till detta tror jag är de charterresor 

som numera finns till Kap Verde Öarna vilket har gjort svenskarna mer uppmärksamma på 

och medvetna om just Criolsk mat. 

 

Respondent C: Vi har blivit exotiska och hade det varit för 20 år sen så hade det inte varit på 

samma sätt. Numera är det en nyfikenhet som finns bland svenskar, innan var det liksom att 

nej du är annorlunda eller att nej det här är inte svenskt. 

 

Respondent B: Vi är på rätt tid men bara det att vi inte har vågat marknadsföra oss mer med 

tanke på att vi måste jobba vid sidan om. Vi är lite rädda att det kommer vara för mycket folk 

som är intresserade vilket kommer göra att vi inte riktigt hinner med. 

 

Respondent A: Så där vi ligger nu, då är vi på den nivån där vi känner att vi klarar av det 

kundmässigt. Det är bättre att kunna klara av dem beställningarna man får, att man är i tid och 

gör det med omsorg och kärlek, än vi har massa beställningar och att vi behöver stressa iväg 

dem så att det inte blir rätt gjort. Så därför har vi hållt det där vi är nu. 

 

Respondent C: Vi känner oss positiva med att just intresset finns, men att om vi skall göra det 

så skall vi göra det ordentligt. 

 

Respondent B: Förutom pengar för att kunna göra företaget större och för att vi skall kunna 

lämna våra jobb så känns det typ som att allting går som vi har planerat eftersom vi har 

planerat i flera år. Så vi har inte hittat några problem eller så längs vägen. 

 

Respondent A: Det som är positivt som jag känner är att det känns som att vi redan hade en 

kundkrets som väntade på det här när vi startade det. Vi hade en ganska behaglig och mjuk 

start, det känns som att vi inte började från noll direkt. Vi hade redan en kundkrets som man 

kunde bolla med och se vad som fungerade och det som inte fungerade. Så det var som en 

inskolning i det hela för oss, vi hade en ganska bra start. 

 

Intervjuaren: När du ändå nämner kundkrets. Har ni någon specifik målgrupp då eller? Tycker 

ni att det är viktigt att ha en målgrupp? 

 

Respondent C: Ja absolut. Jag tror att den kan ändra sig ju mer företaget utvecklas men just nu 

är det främst det criolska samhället här i Göteborg och våra vänner och bekanta, och då 

behöver det ju inte bara vara crioler. Men vårt mål är att vi i framtiden skall kunna sälja våra 

varor på exempelvis Ica och liknande stormarknader.  

 

Respondent C: När det är rent affärsmässigt så går det inte bara att fokusera på crioler som 

målgrupp så man kan säga att det är vår primära målgrupp, där vi ska möta ett behov där du 

ska känna en koppling till hemlandet så att du känner att du har någonstans att gå. Det var där 

idén startade liksom men sen så finns den svenska befolkning och att det där finns ett behov 

av någonting annorlunda i form av en annan typ av etniska maträtter som inte finns. Ju mer 

företaget utvecklas ju mer kommer vi nog att fokusera oss på en speciell målgrupp i den 

perioden, sen kan det bli att vi skiftar oss och anpassar oss efter marknaden. Ser vi att det är 

ett större intresse att vi kör ut luncher till företag eller levererar till caféer så att dem kan sälja 

det vidare exempelvis så kommer vi göra det. I slutändan så är det ju så att företaget måste gå 

runt och helst vill jag få in några kronor i fickan också (hahaha). 



74 

 

 

Respondent C: Men ju mer företaget utvecklas desto mer kommer vi ju få bestämma oss om 

vi bara skall fokusera på exempelvis luncher, eller att det är företag och att vi kör ut. Det 

kommer vi att få bestämma oss för längre fram för vår specialitet är inte egentligen 

cateringservice utan det är att vi producerar och levererar. 

Intervjuaren: Ok (haha), men vad skulle man kunna säga att ni är för företag? Det är inte 

riktigt catering eller? 

 

Respondent C: Vi är lite en mix av tilltugg, bageri, och catering. 

 

Respondent A: Vi fokuserar mest på tilltugg men att vi exempelvis har en kund som har 

anlitat oss för att laga mat en gång i veckan hos dem och då blir det någon slags catering där. 

Men det är inte att vi går och gör reklam för att vi är något cateringföretag, samtidigt vill vi 

inte använda ordet nej till en kund. 

 

Respondent C: Vi är väldigt flexibla om man säger så. 

 

Respondent A: Men om vi ska säga rätt ut så är det nog tilltugg som är vårt primära fokus. 

 

Intervjuaren: Känner ni att det finns några faktorer som hindrar er utveckling? 

 

Respondent C: Ja, man kan säga att crioler är ett hinder för att vi har den kulturen att vi inte 

kan glädjas åt andras framgång utan istället vill man förstöra för varandra och så.  

 

Respondent B: En annan faktor som hindrar kan vara just det med att den äldre generationens 

crioler alltid ska prata om att man inte ska ta risker och det sätter sig lite i bakhuvudet på en. 

 

Respondent C: Man skulle kunna säga att vi inte har den där affärskulturen i familjen som 

exempelvis vissa svenska familjer har där deras farföräldrar och föräldrar har varit företagare 

och vet hur det skall gå till. Det är det jag har att konkurrera med och det kan vara till en 

nackdel då jag inte har någon som säger åt mig hur jag ska gå tillväga. Det jag kan inom 

företagsvärlden är det jag har lärt mig på egen hand eller genom skolan och inte som just den 

här individen som jag konkurrerar emot som är uppväxt med det. 

 

Respondent A: Samtidigt är det just det som driver oss också för att kunna visa våra barn att 

vi klarar av det. Exempelvis om ens föräldrar är konstnärer så vill ofta barnen bli konstnärer 

också men om vi är företagare och lyckas med det så kommer våra barn växa upp och vara 

drivna till att vilja starta något eget de med. Och det är just det som gör att vi brinner för det 

här extra mycket också. 

 

Respondent C: Däremot vill vi inte säga att våra föräldrar inte har lärt oss någonting, utan 

dem har ju lärt oss att överleva och har lärt oss att inte ta saker för givet. De har även visat oss 

hur svårt det har varit att komma hit och det är den grunden vi tar med oss också. Vi vill dock 

tänka större än så och därför startar vi eget. Det var det första jag tänkte på när Obama blev 

president att nu finns det inga ursäkter längre, nu kan vi gå hur långt som helst i princip. 

 

Intervjuaren: Ni är väldigt passionerade och jag har fått med väldigt mycket svar på många av 

mina frågor nu känner jag. Ska vi se vad vi har kvar, jag tänkte lite på hur ni har gått tillväga 

för att marknadsföra er? 
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Respondent B: Vi har förberett oss mycket och först gick vi på jättemånga seminarier ute på 

Lindholmen, vi har suttit och planerat och även gjort mycket forskning på datorn också. Sen 

så har vi ju, i och med att vi hade en liten kundkrets här, marknadsfört oss genom dem varvid 

de har fört det vidare. Så det har varit väldigt mycket word-of-mouth som vi har använt oss 

utav förutom nyårsfesten som vi gjorde, där vi gjorde lite mer reklam. 

 

Respondent C: Sen har vi en grupp på Facebook också. Men jag vill ändå påstå att vi har en 

ganska bra koll i och med att jobbar med marknadsföring. Det enda är att vi just nu har valt att 

inte göra för mycket marknadsföring så att vi inte ska få för stor kundkrets och riskera att inte 

klara av den, för vi är inte riktigt där än. 

 

Intervjuaren: Ok jag förstår, men ni har en facebook grupp, har ni även någon hemsida? 

 

Respondent B: Nej vi har ingen hemsida men vi har planer på att skaffa en där folk kan 

beställa vår mat direkt. 

 

Respondent A: Vi har allting ganska bra planerat, och vi vet vad vi ska göra för att det ska 

explodera, för att vi ska få kunderna. Vi har planerna liksom men vi har inte satt igång dem än 

bara. Vi har även gjort en liten marknadsundersökning där vi har tagit reda på vilka som är 

intresserade men vi avvaktar och har sagt till dessa kunder att vi vet om deras intresse och att 

vi hör av oss när det är dags om man säger så. 

 

Respondent C: Sen känner vi att en hemsida är ju en kostnad det med och då tänker vi att om 

vi ska kosta på oss det när vi ändå inte kommer hinna med alla kunder som kommer strömma 

in och det är lite därför vi avvaktar tills vi känner att vi är i det stadiet där vi klarar av dessa 

kunder. Just därför har vi startat facebook gruppen för att öka kännedomen om vårt företag 

och så att folk kan sprida det vidare, så det är vår främsta kommunikationskanal just nu. 

 

Respondent A: Så hemsidan ingår i planerna men sen har vi även tänkt oss skyltar på olika 

fotbollsarenor också.  

 

Respondent B: Grejen är den att vi vill undvika att ta lån så mycket som möjligt, vi vill bygga 

upp ett eget kapital innan vi ens funderar på att ta lån. Så när vi väl kommer till det kapitalet 

som vi vill ha så känner vi att det är okej att kanske ta ett lån. Men först vill vi ha ett 

grundkapital. 

 

Intervjuaren: När du ändå är inne på det med kapital och att ta lån och så vidare. Hur har ni 

finansierat er? Är det från egen ficka då eller? 

 

Respondent C: Ja från egen ficka ja. Så det vi tjänar nu är ingenting som går in i egen ficka 

utan det stannar i företaget varvid vi investerar det i exempelvis nästa event, för att köpa 

råvarorna som vi behöver eller liknande. Så vi ser det inte som en vinst just för tillfället, det 

ökar vårt egna kapital. 

 

Respondent A: Vi vill ju inte heller ta lån förrän vi känner att vi har ett visst kapital som 

kommer in varje månad heller så att vi vet vad vi har att röra oss med. 

 

Intervjuaren: Hur är det med era mål då? Jag antar att målet är att växa och att ni inte är nöjda 

i det stadiet ni är nu med tanke på era planer? 
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Respondent B: Nej nej grejen är såhär att målet är då Sverige, sen kommer Norge och 

Danmark, sen kommer Europa och vidare. Om vi ska ta ett exempel så har vi ju den där Bol 

d’ananas (ett bakverk med ananas) som folk från USA har smakat på, och de har sagt till oss 

att om vi skulle marknadsföra den i just USA så hade det bara strömmat in kunder. Så det vi 

känner är att det finns en marknad därute för oss, men vi känner att vi vill börja här så att vi 

har en bra grund som vi kan stå på. 

 

Respondent C: Vi tänker massproduktion men vi vill ändå bevara kvalitén och allt det här. 

Men vi vill ha underlag för det först och därför börjar vi med lite mindre steg. Ta exempelvis 

Liba Bröd som numera visas på tv, när hade man kunnat tro att det skulle hända liksom? För 

tio år sen hade det inte existerat. Det är just den utvecklingen vi strävar efter att uppnå, att det 

ska finnas tillgängligt i svenska affärer till att börja med. Så målen är egentligen oändliga 

(haha). 

 

Respondent C: Men innan vi når dit så kanske vi har hunnit starta en take-away eller ett bageri 

på vägen mot dessa mål. 

 

Intervjuaren: Men har ni någon tidsplan för allt det här? 

 

Respondent B: Ja redan nästa år ska något ha hänt, antingen att vi har ett ställe för vår 

produktion eller så. Och inom två år skall vi redan ha hunnit ta reda på hur det ska 

massproduceras. Så inom tre år är ju planerna att vi är ute på den stora marknaden. 

 

Respondent C: Vi säger tre år men det realistiska är kanske att det tar 5-10 år, för det kan ju 

bero på marknaden också. Men definitivt i slutet av det här året så är vi ett etablerat företag. 

 

Intervjuaren: Om ni skulle peka på en punkt, vad är det som då fick er att starta företag? 

 

Respondent A: För mig är det att jag alltid har velat vara min egen chef, sen så är det även för 

att det inte finns något för vårt folk. Man ser att alla andra har sina restauranger med god mat 

så det känns som att varför presenterar inte vi vår goa mat? Samtidigt så vill jag visa för mina 

barn att man kan uppnå någonting.  

 

Respondent B: För mig är det att sen jag var 18 år så har jag alltid organiserat fester men 

aldrig tjänat något på det, men det jag har vunnit på det är att jag har haft roligt. Så varför jag 

har valt att starta eget företag är för att jag gillar att se folk njuta av grejer som jag gör. Och 

sen älskar jag att laga mat också och sen är det skönt att vara sin egen chef.  

 

Respondent C: För mig är det den självkänslan och att vara min egen chef, då du inte behöver 

jobba för någon annan. Sen är det den där flexibiliteten att jobbet kan anpassas mer till ens 

eget liv. 

 

Intervjuaren: Ok, så hur skulle ni definiera ett lyckat företag? 

 

Respondent B: Oj, den var bra den frågan. 

 

Respondent A: Jag fick ”ding” i huvudet direkt när du ställer den frågan och då tänker jag 

pengar och tid. Har du inte tid så att du kan njuta av pengarna så vet jag inte. 

 

Respondent B: Det är stabilt, det ska möta allas hm vad säger man? 



77 

 

 

Intervjuaren: Behov? 

 

Respondent B: Ja precis, det är stabilt, det ska möta allas behov, både när det gäller kunderna, 

dig själv och företaget. 

 

Respondent C: När det är en del av, på engelska säger dem när företaget är en del av 

”household name” till exempel Coca-cola, Google och Ikea. Det är något som man bara 

använder och man behöver ju inte förklara vad till exempel Ikea är för något. Då har man 

lyckats liksom. När du har ett varumärke där värdet av namnet är mycket mer värt än själva 

produkten liksom.  

 

Respondent A: Jag tänker på att man ska må bra i det man gör, man ska vara lycklig, man 

skall inte bara jobba och jobba för att företaget ska gå bra om man inte kan njuta av det 

samtidigt. Det måste finnas en balans där och lyckas man hitta den balansen så tror jag att 

man har lyckats. 

 

Intervjuaren: Hur skulle ni definiera ett misslyckat företag? 

 

Respondent C: Girighet. 

 

Respondent A: När man inte får fram sitt budskap och kunderna blir missnöjda, då tycker jag 

att man har misslyckats. 

 

Respondent B: Om man är för upptagen med att bli framgångsrik att man glömmer företagets 

identitet, tycker jag.  

 

Respondent C: När du pratar om ett misslyckat företag då menar du inte bara att företaget går 

i förlust? 

 

Intervjuaren: Nä precis 

 

Respondent C: För då är det ju det här med missnöjda kunder. Kunderna är grunden till 

företaget. 

 

Respondent A: Jag känner att jag skulle kunna ha mindre pengar och att kunderna är nöjda än 

tvärtom, då går företaget bra. Då känner jag mig ärlig. 

 

Intervjuaren: Då går vi tillbaka till det här med lån då. När ni väl ska söka lån, vad tror ni 

kommer krävas utav er för att få ett lån? Tror ni att er bakgrund kommer spela någon roll när 

ni söker lån? 

 

Respondent A: Det som jag tror kommer att påverka mycket är för att få ett bra lån så tror jag 

man måste visa själv att man är redo att riskera. Då betyder det att du tror på ditt eget företag. 

 

Respondent C: När du säger riskera, då menar du att man har eget kapital som man också är 

villig att investera? 

 

Respondent A: Ja precis att man redan har ett eget kapital. Det är det vi försöker bygga upp. 

Man måste vara redo att visa att vi är redo att satsa det här, vad kan vi bemöta? Då känner 
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dem nog att ja men dem här är villiga att satsa och dem tror verkligen på det här och då 

kommer dem också att tro på det. 

 

Respondent C: Jag tror att svaret är att, Ja bakgrunden kan påverka men vad är det jag själv 

kan kontrollera? Jag kan inte kontrollera vem jag ska träffa men jag kan kontrollera mig själv. 

Jag vet att jag behöver det där lånet och då måste jag kunna ställa dem kraven på mig själv att 

jag är förberedd för att kunna vad det än är för motgångar. Men man förutsätter som standard 

att vi som invandrare här i Sverige kommer att få motgångar när det gäller såna saker. Det ser 

jag som ett problem men jag vägrar att låta det hindra mig. 

 

Respondent C: Ta ett exempel om jag skulle gå till mina föräldrars bank och säg att dem har 

mycket pengar sparat i banken då spelar det egentligen ingen roll om jag är invandrare eller 

svensk, för då kommer jag få lån oavsett. Så jag tror att bakgrunden spelar roll. 

 

Respondent A: Sen tror jag att utbildning och om man har jobbat en lång tid också påverkar 

då de kan se om du är en stabil person. 

 

Respondent C: Jag tror att de utgår ifrån dessa egenskaper vare sig du är invandrare eller 

svensk men sen kommer den faktorn där vilket land du kommer ifrån har betydelse, vilket en 

svensk inte behöver oroa sig för. 

 

Respondent B: Sen är det ju ganska självklart att man måste ha en bra affärsplan om man ska 

söka lån tycker jag. Det gäller att ha ett underlag och jag tror att om du har det där underlaget 

så är du väl förberedd. 

 

Intervjuaren: Det här var väldigt bra och jag tycker att jag har fått väldigt bra svar på alla 

mina frågor. Så jag får tacka så mycket och så önskar jag er lycka till med ert företag. Tack! 
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Respondent 9 

 

Intervjuaren: Vi kommer att ställa några frågor som kommer att beröra det egna företagandet. 

De kommer även att beröra din bakgrund och dina åsikter kring eget företagande. Om du 

känner att du inte vill svara på någon eller några av dessa frågor, eller om du finner de vara 

alltför personliga så kan du naturligtvis bortse från dem. Du kan även välja att inte fullfölja 

intervjun. Dina svar kommer att användas för studiens ändamål och inget annat, du kommer 

även att behandlas som anonym i vår uppsats. 

  

Respondenten: Det är lugnt, det ska gå bra! 

 

Intervjuaren: Då sätter jag igång.  

 

Respondent: Ja 

 

Intervjuaren: Hur är upplevelsen av att vara egenföretagare? Vilka fördelar respektive 

nackdelar ser du i att vara egenföretagare? 

 

Respondenten: Det är en bra upplevelse, dock väldigt tidskrävande. Man måste hela tiden 

kämpa för att se till att allt går som det ska. Det positiva är att man får bestämma själv och att 

man lär sig väldigt mycket samtidigt. Det negativa är som jag sa tidigare, att det är 

tidskrävande och att man hela tiden måste hitta nya sätt att lösa problem. 

 

Intervjuaren: Vad för slags problem har du stött på senaste? 

 

Respondenten: Just att locka hit kunder. Jag måste lägga ner mycket tid på marknadsföring 

och det tar mycket energi och tid. 

 

Intervjuaren: Hur har du arbetat med marknadsföringen hittills? 

 

Respondent: Jag har bara använt mig av Facebook och spridit ett rykte mer än så har jag inte 

hunnit göra. 

 

Intervjuare: Hur har du planerat att marknadsföra dig? 

 

Respondent: Genom internet, kanske en hemsida eller annons. Jag vet inte riktigt jag har inte 

bestämt mig än. 

 

Intervjuaren: Okej, vad fick dig att starta eget? 

 

Respondenten: Jag gillar inte när folk ska ”bossa” över mig. Jag vill inte heller arbeta för 

någon annan än mig själv. Jag kände även att det var en bra idé med internetcafé. 

 

Intervjuaren: Har du någon tidigare utbildning ifrån hemlandet eller i Sverige?  

 

Respondenten: Nej ingen utbildning förutom gymnasiet. 

 

Intervjuaren: Hade du någon tidigare kunskap eller erfarenhet inom egenföretagande?   
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Respondenten: Ja, kunskap hade jag med tanke på at alla mina vänner är egenföretagare. Jag 

har däremot ingen erfarenhet av det. Detta är mitt första! 

 

Intervjuaren: Känner du att du har valt rätt? Alltså känner du att det var värt att starta eget? 

 

Respondenten: Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på denna fråga. Jag vill ju gärna säga ja 

men så är det inte riktigt. Jag tvekar lite!  

 

Intervjuaren: Vad är det som håller dig tillbaka? 

 

Respondenten: Det är lite blandade känslor helt enkelt men man lär sig alltid något nytt. 

 

Intervjuaren: Absolut. 

 

Respondenten: Haha! 

 

Intervjuaren: Har din ursprungliga plan genomförts planenligt eller har ni fått ta andra vägar 

för att nå dit du är idag?  

 

Respondenten: Som jag tidigare sa, jag trodde att efterfrågan skulle vara större men annars har 

allting fungerat som tänkt. 

 

Intervjuaren: Okej, Vad är ditt mål med företaget? Har ni tänkt fortsätta inom samma 

bransch? 

 

Respondenten: Jag har precis startat så det är svårt att säga, men går det bra så fortsätter jag 

gärna. Målet är just nu att locka hit kunder och marknadsföra mig. 

 

Intervjuaren: Vilken målgrupp har du? Anser du att det är viktigt med en specifik målgrupp? 

 

Respondenten: Min målgrupp är ungdomar, speltorskar typ, 15-åriga pojkar som gillar CS. 

Haha nej men ungdomar! 

 

Intervjuaren: Haha! 

 

Respondenten: Haha! 

 

Intervjuaren: Vad är det som gör dig så framgångsrik?  

 

Respondent: Mitt engagemang och mitt mål medvetande tror jag. 

 

Intervjuaren: Hur då? 

 

Respondenten: Jag lägger ner hela min tid på detta 

 

Intervjuaren: Vad är enligt dig en bra entreprenör? 

 

Respondenten: Han ska vara driven, kämpa mot ett mål och älska sitt arbete. Han måste ha ett 

intresse för det han gör, annars kommer det inte att gå bra. 
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Intervjuaren: Hur definierar du ett lyckat företag?  

 

Respondenten: Det innebär att pengar rullar in varje månad, att få ut en bra månadslön. 

Ett lyckat företag är ett företag som har en unik affärsidé och lyckas marknadsföra den på ett 

framgångsrikt sätt tror jag. 

 

Intervjuaren: Hur definierar du ett misslyckat företag?  

 

Respondenten: Haha, när pengar inte rullar in! Nej, men när det går dåligt helt enkelt. ”No 

money, no funny” haha. 

 

Intervjuaren: Finns det något annat som förhindrar ditt företag att växa? 

 

Respondenten: Hm.. Nej, inte vad jag kan komma på. 

 

Intervjuaren: Okej men är du nöjd med företagets befintliga stadie eller vill du växa mer? 

 

Respondenten: Självklart vill jag växa, det vill man väl alltid? Jag kommer alltid att sträva 

efter det. 

 

Intervjuaren: Tack för att du valde att medverka under intervjun. Det betyder mycket för oss 

och vi önskar dig lycka till med företaget och marknadsföringen. 

 

Respondenten: Lycka till med arbetet, hoppas detta var till någon nytta. 

 

Intervjuaren: Självklart kommer det att vara det! 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 

och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap 

och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 

framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 

Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 

närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 

förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära 

sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får 

möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om 

de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar 

finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, 

som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa deras 

innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 

analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för 

god IT-användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 

utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 

tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 

företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 

inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 

bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 

grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 

Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 

institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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