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Sammanfattning  
Efter den stora flyktingtillströmingen 2015 stod många utrikesfödda människor helt eller delvis 

utanför arbetsmarknaden, trots de erfarenheter och kompetenser som de hade genom 

tidigare utbildning och arbetsliv. Denna studie är inriktad på entreprenörskap och syftet är att 

belysa utrikesföddas lärande och kompetenser om entreprenörskap i deras deltagande i ett 

arbetsmarknadsprojekt som handlar om att starta eget företag. Studien har en kvalitativ 

ansats, där intervjuer används som metod. Tio respondenter deltog i intervjuerna. De 

frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

Hur upplever deltagarna att deras tidigare erfarenheter och kompetenser av entreprenörskap 

har bidragit till att kunna starta ett företag?  

Vilka kompetenser och lärande upplever deltagarna att de har utvecklat i projektet? 

Studiens huvudresultat visar att tidigare erfarenheter och kompetenser har bidragit till att   

respondenterna idag ska ha fått förmågan att starta ett eget företag inom en snar 

framtid. Genom att belysa utrikesföddas upplevelse av hur tidigare förvärvade 

kompetenser tillsammans med de lärande och kompetenser de fick med sig i 

arbetsmarknadsprojekt för att starta eget företag bidrar till att utveckla en 

entreprenöriell förmåga har studien kommit fram till att det är viktigt med kontaktnät, 

språket samt deras tidigare arbetslivserfarenheter.  
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Entrepreneurship and learning 
-Interview study if foreign-born experiences of starting a 

company with help from a labor market project. 

  

 

Sara Fröberg 

Abstract 
After the great influx of refugees in 2015, many foreign-born people were completely or partially 

outside the labor market, despite the experiences and skills they had through previous education and 

working life. This study focuses on entrepreneurship and aims to highlight foreign-born learning and 

entrepreneurship skills, in their participation in a labor market project dealing with starting one's 

own business. A qualitative interview study is the method used. Ten foreign-born persons involved in 

the labour market project were interviewed. The questions that form the basis of the study are: 

How do the participants feel that their previous experiences and skills of entrepreneurship have 

helped them to start a business? 

What skills and learning do the participants feel they have developed in the project? 

 

The study's main results show that experience and skills have contributed to the respondents being 

given the ability today to start their own company soon. By elucidating foreign-born experience of 

how previously acquired skills together with the learning and competencies they gained in labor 

market projects to start their own company, the study has concluded that it is important with 

contact networks, the language and their previous work experience. 
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1. Inledning 

Utrikesfödda personers etablering på arbetsmarknaden kan vara en utdragen process. Enligt 

betänkande av mottagandeutredningen ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb 

etablering eller återvändande” (SOU 2018:22) kan utrikesföddas kompetens bättre tas till vara om rätt 

insatser planeras och kommer individen till del i ett tidigare skede än vad som hittills kunnat 

åstadkommas. Åslund (2018) tar upp hur utrikes föddas möjligheter är att etablera sig på 

arbetsmarknaden varierar i takt med konjunkturen. Det har gått bättre för de utrikes födda som kom 

under en högkonjunktur, jämfört med de som kom under en lågkonjunktur (Åslund, 2018). 

 

Regeringen beslutade också 2015 att tillsätta en utredning om ”Utveckling av innovations- och 

entreprenörskapsklimatet” i Sverige. Uppdraget beskrivs genom att identifiera hinder och möjligheter, 

och lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra och utveckla innovations- och 

entreprenörskapsklimatet i Sverige. Denna studiens avgränsningar är två, dels att det är utrikes födda 

som ingår och dels att studien endast berör de utrikesfödda som förväntas bli entreprenörer och starta 

företag på den svenska arbetsmarknaden.  För de utrikesfödda är processen att starta företag mer 

komplicerad av många av många olika skäl, inte enbart att de inte behärskar det svenska språket.  I den 

statliga utredningen” Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” (SOU 2016:72) lyfts 

entreprenörskap fram som en väg för många utrikesföddas att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Forskning visar på att utrikesföddas entreprenörskap och erfarenheter från sina 

hemländer och även en tradition att starta och driva företag blir en väg till egen försörjning även i 

deras nya hemland.  

 

Efter den stora flyktning tillströmningen som framförallt pågick 2015, befinner sig fortfarande många 

utrikesfödda utanför arbetsmarknaden, trots att de har erfarenheter och kompetens från tidigare 

utbildning och arbetsliv. Forskning visar att de utrikesfödda i större utsträckning startar eget företag än 

andra grupper och att de utrikesfödda i sin tur ofta anställer andra utrikesfödda. Det är alltså inte bara 

den enskilda individen som gynnas utan forskning och studier visar att detta påverkar integrationen på 

ett positivt sätt. Andelen utrikesfödda personer som är i sysselsättning som egenföretagare är dock 

färre i Sverige än i andra länder (Pettersson, 2014).   

 

Att entreprenörskap lyfts fram som en väg för utrikesfödda att etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden och att de erfarenheter och de kompetenser de utrikesfödda har från tidigare, är 

viktiga komponenter. Då är det angeläget att förenkla processen för utrikesfödda att starta företag i 

Sverige genom att ge dem adekvat stöd (Pettersson, 2014).   
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2. Syfte och frågeställningar 

 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa utrikesföddas upplevelse av hur tidigare förvärvade kompetenser 

tillsammans med de lärande och kompetenser som tillförs genom deras deltagande i ett 

arbetsmarknadsprojekt för att starta eget företag bidrar till att utveckla en entreprenöriell förmåga. 

Detta syfte undersöks genom att studera deltagare i ett specifikt arbetsmarknadsprojekt. 

 

 

2.2 Forskningsfrågor 

1. Hur upplever deltagarna att deras tidigare erfarenheter och kompetenser av entreprenörskap 

har bidragit till att kunna starta ett företag? 

 

2. Vilka kompetenser och lärande upplever deltagarna att de har utvecklat i projektet?  
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3. Bakgrund 

I detta kapitel har jag delat upp i olika teman som börjar med integration och etablering på den 

svenska arbetsmarknaden, arbetsmarknad för utrikesfödda, utrikesfödda och entreprenörskap för att 

slutligen ge en beskrivning över det arbetsmarknadsprojekt jag använt mig av i denne studie. 

 

 

3.1 Integration och etablering på den svenska 

arbetsmarknaden 

Utrikesföddas etablering på den svenska arbetsmarknaden är viktig av flera olika anledningar. 

Etableringen på arbetsmarknaden är viktig både ur ett individuellt perspektiv och samhällsperspektiv. 

För individen är det viktigt att ha ett arbete för att lättare kunna integreras i det svenska samhället, 

kunna försörja sig och för sin egna självbild. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att 

sysselsättningen hos utrikesfödda ökar. Tidigare studier har visat att om fler utrikesfödda arbetar får 

det stor effekt på den framtida förvärvsfrekvensen och försörjningsbördan i landet. Från att flytta till 

ett annat land och då också kunna skaffa ett arbete tar ofta tid. Under den allra första perioden försöker 

de flesta studera svenska språket först och de behöver eventuellt komplettera utbildningen från 

hemlandet, för att passa den svenska arbetsmarknaden (Hellsing & Wilén, s11. 2012). 

 

Åslund (2018) menar också att det är beroende när man kommer till ett land och hur det landets 

konjunktur ser ut vid tillfället. Han visar på att de migranter som kom under en lågkonjunktur kan ha 

sämre inkomst i upp till tio år efter ankomst, och de som bor i regioner med hög arbetslöshet klarar sig 

sämre ekonomiskt (Åslund, 2018). 

 

En del av integration handlar om att känna tillhörighet i det svenska samhället, oavsett vem du än är. 

Integration är bland annat när olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. I 

Sverige ansvarar regeringen för att utforma och utveckla den svenska integrationspolitiken. Den 

svenska regeringen vill att alla som bor här ska vara en del av samhällets gemenskap, oavsett var de är 

födda eller etnisk bakgrund. Regeringen ger därför extra stöd till utrikes föddas personer de första åren 

i Sverige, och syftet med detta är att de som är nya här ska få en bra start och goda förutsättningar att 

bli självgående och självförsörjande. Under de senaste femtio åren har invandringen till Sverige varit 

omfattande. Andelen utrikesfödda är idag hög i en internationell jämförelse. Forskare på IFAU 

(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) visar på hur de som invandrat lyckats etableras sig 

och vad som är nyckelfaktorer. IFAU beskriver att kontaktnät och utbildning är viktigt och att det är 

bra att bo nära en arbetsmarknad som har behov av arbetskraft. Enligt Åslund (2018) beror det även på 

individens ålder samt vilket land individen kommer från. Det är viktigt att betona att utrikesfödda inte 

är en homogen grupp och de kommer från olika kontexter beroende på sina hemländer. 
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Luna m.fl. (2008) visar i sin studie att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning varit särskilt bra för 

lågutbildade personer som är utrikesfödda. Bennmarker m.fl. (2009) skriver om särskilda 

arbetsmarknadspolitiska program som har riktats till invandrare. Då arbetade särskilda förmedlare med 

ökad sök- och matchning för att hjälpa deltagarna till arbetsgivarkontakter och anställning.  

Johansson och Åslund (2006) fann att denna åtgärden hade en positiva effekter för denna grupp som 

helhet, då fler gick till arbetspraktik och vidare till arbete. Dock var deltagarna överkvalificerade för 

arbetet och hade varit länge i Sverige och redan hade viss etablering på arbetsmarknaden (Johansson 

och Åslund, 2006).   

 

 

3.2 Arbetsmarknaden för utrikesfödda  

Det finns statistik som visar att det finns skillnader mellan inrikes- och utrikesföddas 

sysselsättningsgrad och att skillnaden har ökat. I undersökningar från 1950- till in på 1970-talet hade 

utrikesfödda i Sverige samma sysselsättningsgrad som inrikes födda. Detta vände från mitten av 1970-

talet då sysselsättningsgraden för utrikesfödda blev lägre igen. Detta berodde på förändringar på den 

svenska arbetsmarknaden och en övergång från arbetskraftsinvandring till en större andel flykting- och 

anhöriginvandring. De senaste tio åren säger migrationsverket att sysselsättningsgraden ökat för både 

in- och utrikesfödda, men gapet mellan dessa kvarstår (Migrationsverket, 2018).    

 

Utrikesfödda har en viss svagare ställning på arbetsmarknaden i Sverige, jämfört med vad de har i 

andra länder och det verkar inte kunna förklaras av varken utbildningsnivån, ålder, familjesituation 

eller varifrån man kommer. Däremot kan man se en koppling mellan kvinnors svagare ställning på 

arbetsmarknaden beroende på var det kommer ifrån. När hänsyn tas till utrikes födda kvinnors 

födelseregion minskar skillnaden i sannolikheten att få ett arbete mellan olika länder, vilket enligt 

Szulkin m.fl. tyder på att könsnormer i olika länder skiljer sig mer för kvinnor, än vad det gör för män. 

(Szulkin m.fl. s.27, 2013).  

 

Beroende på hur omvärlden ser ut varierar också ursprungsländerna bland flyktinginvandringen. 

Sysselsättningsutvecklingen har historiskt visat på stora skillnader beroende på var man kommer från, 

exempelvis har sysselsättningsgraden bland invandrare från forna Jugoslavien och Eritrea nått högre 

nivåer jämfört med länder i mellanöstern. Under början av 1990-talet kom flyktingarna och deras 

anhöriga i huvudsak från europeiska länder. Under 2000-talet har andelen från Afrika och Asien 

successivt ökat och sedan 2007 kommer ca 90 procent av flyktingarna från Afrika eller Asien och ökat 

med tiden från Syrien och Afghanistan (Eriksson, m.fl. s101, 2017).  

 

 

3.3 Utrikesfödda och entreprenörskap 

Utrikes födda personers etablerar sig på arbetsmarknaden genom att bland annat starta företag. Den 

globala konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen skapar många nya utmaningar och 

förutsättningar för entreprenörer (SOU 2016:72).  

 

Skolverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i 

utbildningssystemet. Olika områden funderade vad entreprenörskap skulle kunna tillföra andra 
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verksamheter än det traditionella och även skapa en del nya och hur detta kan yttra sig i andra 

sammanhang. Man kan läsa att trots olikheter är forskare inom olika discipliner överens om att det 

finns vissa nyckelbegrepp som karakteriserar en entreprenör. De visar på att det handlar om en person 

som är nyskapande, handlingskraftig, risktagande och möjlighetssökande (Skolverket, 2015).  

 

Gymnasieskolan har tilldelats en uppgift (Skolverket, 2011) som är att ge elever kunskaper om 

entreprenörskap. Idag sätts ofta människor likheter mellan anställning och arbete. Alltför få överväger 

ens tanken på att starta eget företag. Därför utarbetade regeringen en strategi för entreprenörskap inom 

hela utbildningsområdet som startade 2007 och som har utvecklats sedan dess. Detta går också ihop 

med EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, som anses vara dessa är av särskild betydelse 

när det gäller att förbereda elever för ett aktivt deltagande i samhällslivet och att den grundsyn de åtta 

nyckelkompetenser uttrycker. En av de åtta handlar om initiativförmåga och företagaranda, en annan 

benämning för detta är entreprenörskap. Entreprenörskap innebär enligt regeringen huvudsakligen om 

ett förhållningssätt och en del mer specifika kunskaper som hur man kan starta eget företag. Det är 

därför som entreprenörskap hör nära samman med, och är en del av de generella kompetenser som 

utbildningssystemet ska ge alla elever och genomsyra all gymnasialutbildning (SOU 2008:27). 

  

Det lyfts fram i rapporter att arbetsmarknadsintegration och entreprenörskap hänger samman med 

varandra. En rapport från Tillväxtverket (2018) visar på hur utrikesfödda entreprenörer bidrar till fler 

arbeten och ett växande samhälle i Sverige. Syftet med studien var att främja företagande bland 

utrikesfödda på landsbygden. De har sett över anpassade aktiviteter och information efter 

utrikesföddas behov. Utmaningar man kan utläsa ur denna rapport, var svårigheter att lokalisera 

målgruppen och att skapa företagsfrämjande åtgärder. De lyfte också de stora geografiska avstånden 

som det många gånger är mellan landsbygd och städer, där många olika projekt initieras. Några aktörer 

testade att avhjälpa detta problem genom att erbjuda utbildning och rådgivning digitalt och 

projektdeltagare kunde då delta i projekten via digitala lösningar. Undersökningen visade att det kan 

vara en större utmaning för de med utländsk bakgrund. Ett exempel på detta är att nätverk saknas när 

man kommer till ett nytt land. Mentorskap och rådgivning kan tillviss del avhjälpa bristen på nätverk. 

Att det finns information på flera språk och att det finns så tidigt som möjligt underlättar också för 

individen (Tillväxtverket, 2018).  

 

Eklund (2016) menar att syftet är att föra fram policyrelevanta frågor om entreprenörskap-, 

småföretags- och innovationsfokus, att arbetslösheten bland de lågutbildade jämför utrikesfödda hög 

och att det är en lång väg för de som kommer till Sverige att nå ut på arbetsmarknaden. Han vill 

poängtera vikten av att påskynda denna integrationsprocess och få fler människor i arbete är kritisk 

viktigt för Sverige. Han belyser också att sysselsättningsgapet är så stort mellan svenskfödda och 

utrikesfödda ger förslag på vilka åtgärder som behövs för att få detta att minska. Han menar på att det 

behövs olika åtgärder. En av dessa åtgärder kan vara att man startar ett eget företag och blir 

entreprenör. Eklund (2016) identifierar två typer av entreprenörer de som verkligen har detta som mål 

och att det då borde rymmas som en åtgärd i arbetsförmedlingens verksamhet under 

etableringsperioden. De som har tidigare kunskaper och erfarenheter inom entreprenörskap och de som 

har detta som mål, men ingen tidigare erfarenhet av detta. Hon menar på att det är viktigt att påvisa 

vilka insatser som arbetsförmedlingen kan hjälpa till med inom starta företag, men också vilka andra 

insatser det går att få och från vilka (Eklund, 2016).  
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3.4 Om det studerade arbetsmarknadsprojektet 

I denna studie intervjuas deltagare som deltar i ett projekt som har en ”fot” i tre olika teman som är 

integration, arbetsmarknaden för utrikesfödda och hur man kan skapa fler arbetstillfällen genom 

entreprenöriellt lärandet för utrikesfödda i Sverige. Detta ska ge förutsättningar för projektets deltagare 

att starta egna företag. Den politiska ledningen i kommunen ville ta ett större ansvar för de 

utrikesfödda i kommunen och genom projektgruppen i kommunen har man sökt statliga medel för att 

hitta olika metoder och tillvägagångsätt för detta ändamål. Tanken är att man hittar metoder och 

tillvägagångsätt som etablera sig i kommunen även efter projektet slut och ge kompetenser, 

erfarenheter och nätverk för att driva vidare.  

 

Projektet är en samverkan med andra kommuner i Sverige och Danmark för att dela erfarenheter och 

gemensamt utveckla arbetsmetoder. Kommunen är i förhållandevis liten, ca 10,000 invånare, med låg 

arbetslöshet och under de närmaste åren förväntas många nya arbetstillfällen i kommunen. Det är nu 

av yttersta vikt att kommunen ges förutsättningar att genomföra rätt typ av insatser så att de 

utrikesfödda på ett smidigt sätt kan matchas med nya företag. Kommunen bidrar med egen personal 

och kunskap från olika verksamhetsområden.  

 

Programspecifikt mål var att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade 

företag. Nätverket för entreprenörskap och skapande av arbetstillfällen syftade till att främja 

entreprenörskap och nyetablering av nya företag bland utrikesfödda och att främja sysselsättningen.  

 

Projektet arbetade aktivt för att fler utrikesfödda personer ska få möjlighet att förverkliga sin målbild 

av att starta ett företag, genom riktad rådgivning till varje enskild individ. Föreläsningar på olika 

konstellationer, gruppseminarier och coachning i grupp och enskilt. Genom samarbete med andra 

organisationer och projekt arbetar detta arbetsmarknadsprojekt för att etablera lokala inkubatormiljöer 

där företagare får tillgång till resurser, kunskaper och råd som kan hjälpa företagare att konkretisera 

och utveckla sina affärsidéer till hållbara och realistiska företag och vad som krävs för att ha och driva 

företag i Sverige.  

 

Tanken är utveckling och rådgivning om entreprenörskap från Danmark och Sverige till en gemensam 

modell och verktygslåda som kommuner kan använda i ett lokalt sammanhang. Projektet ska ge 

individerna bredare kunskap och erfarenheter än de tidigare haft och samverkan som skett mellan olika 

kommuner och professioner kring dessa individer har bidragit till högre kvalité på de insatser som 

givits. Syfte var att skapa 80 nya företag av entreprenörer och 800 nya arbetstillfällen för personer med 

utländsk bakgrund i mikroföretag och nystartade företag i de tre anslutna kommunerna. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel går jag igenom på ett återgivande sätt och redovisar tidigare forskning om den fråga jag 

behandlar. Jag använder teoretiska perspektiv och utgångspunkter för att slutligen avsluta med en 

sammanfattning av litteraturen där jag reflekterar över och analyserar den tidigare forskning i 

förhållande till min studie. Forskningen är relevant för det resultat och frågeställning jag kommit fram 

till. Har sökt och använt mig av bland annat databaserna DiVA, Google och EBSCO. Det jag har 

använt som sökord är: entreprenörskap, starta eget, företagande, integration, kompetens och lärande 

Entrepreneurship, start own, business, integration, skills and learning. Har främst sökt efter svensk en 

kontext då studiens syfte är utrikesföddas entreprenörskap i Sverige, men givetvis granskat 

internationell litteratur också.  

 

 

4.1 Tidigare forskning 

 

4.1.1 Utrikesföddas integration och etablering på arbetsmarknaden 

För att kunna stödja, utveckla och förstå migranternas entreprenörskap är det viktigt att förstå de 

processer som för det första leder till migration och för det andra hjälper migranterna att leva i det nya 

landet. I frågor om migration och ekonomisk verksamhet är det ibland alltför lätt att lyfta fram enbart 

entreprenörskap som en lösning för inkomst. Det handlar trots allt även om andra former av inkomst 

som t.ex. lönearbete, karriärer och andra lösningar. En hållbar integration till det nya samhället kan ske 

på många olika sätt, och utbildning är alltid av betydelse i integrationen till arbetslivet då vi ställer 

krav på bland annat svenska kunskaper. Utbildning är inte den enda formen av kapital som behövs för 

att integrera på arbetsmarknaden, där man kan se entreprenörskapet som kan vara en del och bidra för 

att öppna nya möjligheter för att etablera sig på arbetsmarknaden. Men för att entreprenörskap ska 

vara hållbart krävs kompetens och utbildning inom området och språkkunskaper (Hertzberg och 

Hailemariam, 2010). 

 

I de åtgärder som syftar till olika former av integration av invandrade finns en stark tendens att vara 

formulerade utifrån majoritetens uppfattning om vad invandrade ska göra för att bli integrerade och 

”svenska”. De utrikesfödda har haft liten eller ingen möjlighet att dels beskriva sina egna behov eller 

kunna påverka integrationspolitikens agenda och utformning. Författarna betonar att det är av vikt när 

man studerar en verksamhet som har till syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med 

utländsk bakgrund och integrera dem mer i det ekonomiska livet och att ta hänsyn till vad deltagarna 

själva vill åstadkomma med sitt deltagande. Därmed finns det även ett politiskt skäl att notera vilka 

olika projekt som deltagare respektive ”anordnare” driver i olika verksamheter. (Hertzberg och 

Hailemariam, 2010). 
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Hertzberg och Hailemariam (2010) belyser att integrationen har blivit ett mycket viktigt föremål för 

samhällelig, ekonomisk och politisk uppmärksamhet i Sverige och Europa, även om frågeställningarna 

förändrats under de senaste åren. Det handlar nu om hur människor flyttar från ett land till ett annat av 

olika orsaker och via olika vägar, med varierande målsättningar och vad de har med sig i bagaget. Det 

finns outnyttjad kraft och potential hos individer som bor i utsatta områden. Många drömmer om att 

lyckas genom att skapa ett eget företag. En annan uppfattning är att många i denna målgruppen, trots 

sin entreprenöriell förmåga och potential möter hinder när de försöker realisera sina drömmar. Hindren 

kan utgöras av brist på kontaktnät som kan hjälpa dem med att starta en affärsverksamhet eller bara 

visa dem hur de ska utveckla sin affärsidé. De möter även andra sociala och strukturella motstånd som 

kan hindra dem som potentiella entreprenörer från att förverkliga sina drömmar. Dessa hinder och den 

frustrationen det skapar, hämmar människors självförverkligande och skapande och leder till 

uppgivenhet som inte leder individerna in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att visa vägen in i 

företagsamhet för dessa människor menar Hertzberg och Hailemariam (2010) genom att tillvarata 

deras entreprenördrivkraft och förmåga, skapa starka förebilder och bygga broar för att öka deras 

chanser att kunna etablera sig och kan bli självförsörjande. Projektet i denna studie tog på sig 

uppdraget och framställde en skräddarsydd pedagogik som var lämplig för uppdraget och den aktuella 

målgruppen. Detta blev en bidragande faktor till att deltagarna kunde förstås på ett bättre sätt och 

komma runt de upplevda hindren och ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Ser vi på internationell forskning från bland annat Ivan & Parminder (1994) så menar de på att det är 

många länder som accepterar och tycker utrikes integration är bra, men det är bara några som ger dem 

medborgarskap, där bland annat Australien, Canada, Israel, New Zealand och United States. 

Kalifornien var också på 1980 talet den delstat som utpekat hade högre andel invandrare och tagit 

emot dem, än någon annan av det amerikanska staterna. Man ansåg också att det är viktigt för att de 

ska etablera sig i det nya landet att man också tillhör det (Ivan & Parminder, 1994).   

 

Kalifornien har från två årtionden med konflikter visat sig kunna etablera och integrera nya etniska 

kulturer i den övervägande vita befolkningen, vilket till skillnad från vad Tyskland och Frankrike där 

det var uppror mot invandring och politiska partier uppstod (Ivan & Parminder, s.4. 1994). Kalifornien 

lockar och rymmer nu en betydande del av världens invandrare och flyktingar. Detta tycker dem är 

viktigt för att alla som vill förstå världsinvandrings trend. Kaliforniens har stor erfarenhet av 

invandrarmottagning och tillåter generaliseringar som samtidigt tar till sig samhällsvetenskaplig 

kunskap och vägleder politiken mycket. Kalifornien tycker sig vara en bra förebild utåt till andra stater 

och länder (Ivan & Parminder, s.9. 1994). 

 

Ivan & Parminder (1994) ville jämföra material om invandringslagar och lagstiftningsprocessen samt 

om sociala och ekonomiska förhållanden bland invandrare. Invandringslagarna formar såväl volymen 

som migrationens karaktär. Den höga nivån av invandring till Kalifornien är produkten av de 

invandringslagar som utformades i Washington som inte har den erfarenhet av invandring som man 

har i Kalifonen. Även om Kalifornien inte gör lagar om invandrare, deltar staten i den politiska 

processen från vilken reviderade invandringslagar fortsätter. nu, som tidigare, är de lagstiftande 

likheterna häpnadsväckande, men förklarbara när man påminner om att trender styr 

invandringslagarna nästan lika mycket som i konjunkturen (Ivan & Parminder, s.18. 1994). 
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Hedberg har studerat egenföretagande bland utrikes födda kvinnor inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Denna studie är inte är en slump då en tredjedel av all kvinnlig arbetskraft i Sverige finns inom hälso- 

och sjukvårdssektorn. När man gjorde analysen 2002–2006 och tittade över vilka som startade företag 

så kunde man se att de med högre inkomster var majoriteten som startade eget företag, sortera man ut 

kvinnorna ur denna analys, så visa den motsatt. Alltså att det var de med lägre initial inkomst som 

starta egna företag och man kunde se att detta var en drivande faktor för kvinnor att starta företag inom 

hälso- och sjukvårdssektorn. Även arbetslösheten var en sådan faktor. Detta tyder på att 

egenföretagandet är ett ”andrahandsalternativ” till en reguljär anställning inom sektorn. Man kan heller 

inte se skillnader mellan utrikes födda eller inrikes födda utan kvinnor inom hälso- och 

sjukvårdssektorn drivs in i egenföretagande eftersom de är just kvinnor och inte beroende på var de är 

födda (Hedberg m.fl. 2013).       

 

En strategi som utrikesfödda har för integration och möjligheten att nå arbetsmarknaden är enligt 

bland annat Pettersson (2014) att de i större utsträckning startar egna företag. Kunskapen om varför 

det är så är dock fortfarande liten. Frågor som undersökts är bland annat, ”tvingas” utrikesfödda starta 

egna företag på grund av en allmän brist på vanliga arbete, tvingas de på grund av diskriminering på 

den reguljära arbetsmarknaden eller har utrikesfödda kunskap om att driva eget företag från 

hemlandet. Eller handlar det helt enkelt mindre om individernas utländska bakgrund, och mer om 

faktorer på individnivå som inte är gemensamma för gruppen. Dessa frågor har bland annat Pettersson 

(2014) försökt besvara, sammanfattningsvis kan man konstatera att ingenting tyder på att utrikesfödda 

”tvingas” in som egenföretagare på grund av deras utländska bakgrund eller att arbetsmarknaden ser ut 

på ett visst sätt. Pettersson (2014) belyser att det snarare bero på faktorer som ligger på individnivå. 

 

Berglund m.fl. (2009) visar på vikten av att etablera sig på arbetsmarknaden som en del av 

integrationen och att detta motverkar ekonomisk marginalisering. Arbete genererar inte bara 

ekonomiska resurser, utan skapar möjligheter till sociala nätverk och bidrar till ökat deltagande i det 

civila samhället. Utrikes födda liknar enligt forskning i flera avseende ungdomar ur 

arbetsmarknadssynpunkt. Både svenska ungdomar och utrikesfödda befinner sig i initialskedet av sin 

arbetskarriär i Sverige. Wadensjö (2013) belyser arbetsmarknadstrender som riskerar att missgynna 

ungdomar och utrikesfödda på arbetsmarknaden. Utvecklingen går mot en högre utbildningsnivå och 

då minskas efterfrågan på kortutbildad arbetskraft och ökas kraven på kunskaper i svenska. 

Arbetsgivare ratar allt oftare personer som inte ”håller måttet” produktionsmässigt, detta för att 

undvika onödiga kostnader. För att hålla produktionen på den höga nivån som konkurrensen kräver så 

krävs det produktiviteten hos varje arbetsdeltagare och detta är något som blivit ett allt mer 

framträdande krav hos arbetsgivaren. Wadensjö belyser att allt fler utbildar sig längre. De allra flesta 

avslutar i dag både grundskolan och gymnasiet och arbetsmöjligheterna för den som inte utbildar sig 

har därför blivit relativt sett försämrats. Utbildningssystemet har därmed blivit ett starkare verktyg för 

arbetsgivare att sortera bort arbetstagare med lägre kapacitet och ta in dem som de anser har den bästa 

kapaciteten (Wadensjö, 2013).       

 

Statistiskt sett startar män från Mellanöstern oftare egna företag i förhållande till vad män från andra 

länder och inrikes födda män gör. Samtidigt kan man se att kvinnor från Västeuropa oftare startar 

företag än kvinnor från andra länder och inrikes födda kvinnor gör. Man kan även tydligt utläsa att 

sannolikheten för att starta ett företag ökar ju längre man har stannat i Sverige. (Bevelander m.fl. 

2012) Även som nämnt tidigare, så konstateras det att utrikesfödda överrepresenteras bland individer 

som startar företag i Sverige och detta kan främst förklaras utifrån individuella egenskaper och 

kompetenser (Andersson m.fl. 2011). 
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4.1.2 Kompetens och validering 

Bonfanti och Nordlund (2012) likaså Kennerberg och Åslund (2010) har visat på att det inte bara är 

den formella utbildningsbakgrund som ligger till grund för utrikes föddas arbetsmarkandsetablering, 

utan även deras språkkunskaper. Undersökningarna visar att om de slutfört Svenskundervisning för 

invandrare (SFI) påverkar detta på ett positivt sätt individernas framtida sysselsättning och löner. De 

båda studierna indikerar på samma sak, avslutad SFI-studier har stark positiv inverkan på att hitta ett 

arbete. Kennerberg och Åslund (2010) menar också på, att den tydligaste förändring man kan se på en 

tioårs period är främst för dem med låg utbildningsnivå från sitt hemland. Dock kan 

arbetslivserfarenhet, vid sidan av formell utbildning och språkkunskaper ses som en komponent av 

humankapitalet.  

 

Enligt Sjögren och Wadensjö (2011) är bristen på socialt nätverk en av förklaringarna till att 

utrikesföddas ställning på arbetsmarknaden i Sverige är svagare jämfört med inrikes födda. Inrikes 

födda gynnas inte på grund av att de är födda i Sverige utan för att de oftast har bättre tillgång till 

resurser och kontakter som är viktigt för att nå en stark ställning på svensk arbetsmarknad. Socialt 

kapital som exempelvis arbetsvillkor, löner och arbetsstatus och det humankapital detta ger i form av 

svenskkunskaper innebär en gemensam vinning när man delar med sig av varandras resurser. Ofta är 

utrikesfödda överkvalificerad för de arbeten som de har, vilket också gör att de förlorar rent 

lönemässigt på denna situation. Detta påvisar tydligt hur viktigt det är att branscher och myndigheter 

kan validera kunskaper och skapa kompletterande utbildningar för att få en jämnare likvärdighet och 

reducera riskerna för överkvalificering. På så sätt kan man då stärka utrikesfödda, ge dem rätt 

sysselsättning och rätt löner (Sjögren & Wadensjö, 2011). 

 

Tanken med validering är att ge erkännande åt kunskaper eller kompetenser som en människa har 

utvecklat. De som kommer till Sverige har med sig kunskaper och kompetens. Dessa kompetenser 

behöver tas till vara genom valideringsprocesser som gynnar individen och samhället. Sverige har ett 

formellt system för validering av utländska gymnasiala och akademiska meriter. När det gäller 

bedömning av yrkesmässiga kompetenser kan dock svårigheter uppstå. Forskning tyder på att språket 

utgör ett hinder i valideringsprocesser av yrkeskompetens. Det har stor betydelsen för 

valideringsprocessen att utrikesfödda som kommer till Sverige har goda kunskaper i svenska språket 

när yrkeskunskaper ska valideras mot nationella gymnasiekurser. De lyfter också fram svårigheter som 

identifieras vid validering av den yrkesmässiga kompetensen. Det är framförallt den språkliga 

kompetensen och yrkesspråket som är centralt, och kraven på språklig kompetens skiljer sig också 

mellan olika yrkesgrupper (Andersson & Fejes, 2010). 

 

Validering behöver inte knytas till gymnasiala utbildningar eller universitetsutbildningar utan kan 

istället försiggå på den specifika arbetsplatsen om utbildningsinstitutionerna integreras med 

arbetsplatserna. Det kan resultera i att deltagarna får betyg på gymnasiala kurser på kortare tid än om 

de skulle ha deltagit i traditionell utbildning inom exempelvis kommunal vuxenutbildning Andersson 

och Fejes (2010) menar också på att arbetsplatspraktik för utrikesfödda skulle ge möjlighet att delta i 

en praktikgemenskap, där deras erfarenheter skulle kunna erkännas och integreras med lärandet. Den 

yrkesrelaterade utbildningen skulle flyttas från att huvudsakligen tillhöra utbildningssystemet till att 

bli en del av arbetslivet. Även om det skulle innebära många svårigheter, inte minst beroende på 

språket, skulle det bidra till att möta utmaningen att hantera ”den rörliga kunskapen”. Vidare skulle 

utlandsföddas inträde i praktikgemenskaper på arbetsplatser bidra till att minska diskriminering 

baserad på felaktig eller utebliven validering av utlandsföddas kunskaper och kompetenser (Andersson 

och Fejes, 2010). 
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Utbildning och andra former för kompetensutveckling antas idag allmänt ha en mer avgörande 

betydelse för den ekonomiska och teknologiska utvecklingen i arbetslivet än någonsin tidigare. 

Teoretiskt baseras föreställningen om kompetensfrågornas, som det ofta heter, strategiska roll för 

förnyelse och produktivitetshöjning framförallt på teorin om humankapital (Becker, 1975; Mincer, 

1989), men också på mer allmänna resonemang om konsekvenserna av det s.k. "informations-" eller 

"kunskapssamhället". Ser man närmare på den ökande betydelse av utbildning och andra former för 

kompetensutveckling i arbetslivet, så framträder det en väsentligt mer komplicerad bild än vad som 

vanligen sägs. En betydande forskningsbaserad kritik har riktats såväl mot human kapitalteorins 

antagande om kopplingen mellan satsningar på utbildning och ökad produktivitet (Thurow, 1977; 

Collins, 1979; Gesser, 1985) som för resonemangen om "informations-" och "kunskapssamhället". 

Utbildning och andra former för kompetensutveckling skall inte i första hand ses som en kostnad, utan 

som en investering i organisationens mänskliga resurser (Tengström, 1987).  

 

Kompetensutveckling är en integrerad del av verksamheter och behoven av utbildning eller andra 

insatser planeras genom informella processer, snarare än genom formella, systematiska 

behovsanalyser (Kolb, 1984).  

 

Den verklighet en människa får ta del av. Begrepps och värdegrund. Vad som är möjligt och vad som 

begränsar. Habitus (Bourdieau): Individens handlande och föreställningar är alltid kulturellt och 

socialt kopplade. Begreppet innefattar de sätt på vilket en människas föreställningar, idéer och 

preferenser blir och är individuella men också influeras av omgivande sociala nätverk och kulturella 

traditioner i vilket en människa lever i. Schematan (begreppsmässiga strukturer) och habitus: 

Strukturera vad en människa vet om omvärlden – filtrerar oväsentligt och tillåter del information att 

vara tillräckligt. Repertoaren av schemata bidrar till de dispositioner som konstruerar habitus. Nya 

erfarenheter förändrar schemata som i sin tur förändrar uppfattningen av omvärlden. På detta 

dialektiska sätt skapas individens livshistoria och skapas på nytt av dennes erfarenheter. Habitus 

förändras men vi kan inte stiga ur det – beslutsfattande är alltid kontextberoende. Resultat av uppväxt 

och upplevelser. Klass, kön, kultur, etnicitet, bemötande av andra människor (Lundahl, 2010). 

 

4.1.3 Entreprenörskap  

Begreppet entreprenörskap är flerdimensionellt och olika tankekurser betonar olika komponenter i 

konceptet (Gedeon, 2010). Till exempel är entreprenörskap från beteendeperspektiv målstyrd 

verksamhet och består av kedjor av sammanhängande beslut av en person eller flera. Ur ett dynamiskt 

teoriperspektiv definierar Gedeon, (2010) att det är entreprenörskap att köra nya typer av företag, 

medan personen som utför denna funktion kallas en entreprenör. 

 

Landstöm (2000) anser att en entreprenör bygger upp motivation och kunskap för att hantera olika 

situationer under sin livslängd. Dessa kunskaper kan entreprenören utveckla genom b.la förebilder och 

erfarenheter. Redan i tidig ålder kan familjen vara förebilder och med tiden utvecklas det även till 

lärare och professorer i skolan. Andra sätt kan också vara att den blivande entreprenören lär sig själv 

genom olika lyckade och misslyckade i att försöka uppnå olika mål i livet. Motivationen byggs upp 

genom att individen tror på sin ide, vilket motiverar individen att studera och fördjupa sig ännu mer i 

sin ide (Landstöm, 2000). 

 

Forskningen anser också att sociala normer är en viktig del och att individens omgivning spelar stor 

roll när det gäller att besluta om att starta eget företag. Ytterligare en aspekt som forskningen lyfter 
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fram är att ju mer kontroll individen känner att den har inom sitt område, desto lättare har individen att 

finna motivation till att starta ett eget företag (Scott & Shaver, 1991). 

 

Johannisson (1992) tar upp entreprenörer och vad deras motiv var som drev dem till att bli 

entreprenörer. Där framgår det att familjebakgrund och uppväxt är två väsentliga faktorer som formar 

individen och i sin tur formar entreprenörskapet. Uppväxten har också en stor effekt på 

entreprenörskapet, exempelvis att växa upp i familjeföretag (Johannison, 1992).  

 

Entreprenörskap är ett viktigt tema i forskningen menar Ivan & Parminder (1994) de betonar 

immigrantentreprenörskap är extra viktigt. Ser man till Kalifornien så har de för de första en 

företagande ekonomi, där vars och ens egenföretagande är hög. Den höga andelen kan ha påverkat den 

sociala såväl som den ekonomiska integrationen av invandrare genom att underlätta bildandet av 

invandrarägda företag. I det teoretiska sammanhanget för den senaste invandringslitteraturen har 

företagande uppstått som ett kraftfullt inflytande på invandrarnas ekonomiska och sociala integration. 

Men den nuvarande samhällsvetenskapliga litteraturen har inte fångat in de befintliga samlingarna som 

representerar den. Det är viktigt att kunna erkänna invandrarnas förmåga att försörja sig. 

Immigrantnätverk kan bygga upp företag och det immigrantnätverket kan bidra till invandrares 

entreprenörskap såväl som på det sätt som invandrarföretagare påverkar invandringsvolymen menar de 

(Ivan & Parminder, 1994). 

 

Under det senaste decenniet har invandringsforskningen fokuserat på frågor om migranternas nätverk i 

både nu tid och historiska perspektiv. Definierar migrationsnätverket av interpersonella band som 

länkar migranter, ursprung och destinationsområden genom släktskap, vänskap och gemensamt 

ursprung. Både intern och internationell migration omstrukturerar både sändande och mottagande 

ekonomier i samhället. Vilket också påverkar efterföljande migrationsflöden i själva 

migrationsprocessen. I detta sammanhang har forskare analyserat rollen för överföringar och 

återvändandemigration vid omstrukturering av den sändande ekonomin och den roll som 

migrantnätverk spelar för att underlätta och uppmuntra skapandet och utvidgningen av 

anställningsmöjligheter för potentiella migranter i värdsamhället. Mer specifikt har det har hävdats att 

migrantnätverket är mest betydelsefullt i uppställningen och utvecklingen av migranter från särskilda 

etniska grupper och orter, särskilt yrkesmässiga och ekologiska nischer i destinationssamhällen (Ivan 

& Parminder, s.28, 1994). 
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4.2 Sammanfattning 

De problemområden som tidigare forskning belyser för en framgångsrik integrering och etablering på 

den svenska arbetsmarknaden är dels faktorer som härrör från de enskilda individernas förutsättningar 

såsom bristen på sociala nätverk, låg utbildningsnivå, liten arbetslivserfarenhet och långsam 

progression i språkinlärning, men också samhälleliga och arbetsmarknadsmässiga faktorer som brister 

i att ge rätt stöd och matcha kompetens mot behov. En annan samhällelig faktor är att det är skillnad 

på den tidigare arbetskraftsinvandringen från 1950-talet och framåt, då det fanns behov av lågutbildad 

arbetskraft i Sverige, och de flyktingströmmar som nu ska etablera sig på en allt mer högkvalificerad 

arbetsmarknad. Flera forskare som bland annat Sjögren & Wadensjö (2011) och Hertzberg & 

Hailemariam (2010) är eniga om att utrikesföddas sociala nätverk är en påverkande faktor och orsak, 

och att många utrikesfödda är överkvalificerade för de yrken de har men på grund av begränsat 

nätverk missgynnas dem på arbetsmarknaden. De betonar också vikten av kontaktnät för att lättare 

etablera sig och komma in på den svenska arbetsmarknaden och ha förutsättningar att starta eget 

företag. De utrikesfödda är överkvalificerade men har ändå sämre möjlighet att etablera sig som egna 

företagare.  

 

Andersson, m.fl. (2011) skriver att sannolikheten att starta företag har visat sig öka ju längre man har 

stannat i Sverige. Tidigare forskning visar också på att utrikesfödda överrepresenteras bland individer 

som startar företag i Sverige och att detta främst kan förklaras utifrån individuella egenskaper och 

kompetenser (Andersson, m.fl. 2011). 

 

Sjögren &Wadensjö (2011) skriver att en högre utbildningsnivå och språkliga kunskaper krävs på den 

svenska arbetsmarknaden. Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft har minskat och till följd av detta 

uppstår ytterligare svårighet att etablera sig på grund av språksvårigheter och begränsat nätverk. 

Bonfanti och Nordlund (2012) och även Kennerberg och Åslund (2010) visar på betydelsen av att 

klara av att slutföra svenska för invandrare för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 

Kennerberg och Åslund (2010) påvisar att arbetslivserfarenhet vid sidan av formell utbildning och 

språkkunskaper bör ses som en komponent av humankapitalet.  

 

Enligt Hertzberg & Hailemariam (2010) är den enskilde individens kapital i form av utbildning alltid 

av betydelse. Dock menar Andersson och Fejes (2010) att en utlandsfödds kompetens många gånger 

kan vara komplex och heterogen. Sjögren &Wadensjö (2011) menar att genom att kartlägga deras 

kompetenser och validera kan man stärka utrikesfödda ställning på den svenska arbetsmarknaden.  

Andersson och Fejes (2010) belyser att när det gäller värdering av utlandsföddas kunskaper och 

kompetens i Sverige pekar forskningen om validering på en rad hinder som uppkommer av många 

olika orsaker. Utlandsföddas kompetens pekar inte alltid entydigt mot ett specifikt yrke. Olika typer av 

yrken och arbetsplatser spelar roll, och i vilken kontext utlandsfödda har skaffat sig sin kompetens. 

Vissa utlandsfödda ges inte möjlighet att validera sin kompetens beroende på att satsningar endast görs 

mot bristyrken. Störst roll verkar den språkliga kompetensen ha för att validering ska vara möjlig att 

genomföra. För många som är utrikesfödda skulle validering inom arbetslivet ge bättre 

förutsättningarna för att etablera sig på den svensk arbetsmarknad.  
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5. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogörs för teorier som har koppling till studien och det som undersökts och syftar till 

att ge fördjupad förståelse. Jag fundera och bollade mycket på vilka teoretiska utgångspunkter som 

skulle användas i min studie, där bland annat Bourdieus var i tanken med hans kulturella kapital och 

det ”sociala rummet av positioner”, men med tanke på att studien utgick från respondenternas 

upplevelse, upplevelse, lärande och kompetenser så valde jag David Kolbs teori som beskriver hur vi 

kan använda oss av den kompetens och erfarenheter vi har med oss, och där tidigare erfarenheter och 

kunskaper bearbetas och omvandlas till ny kompetens. För att öka förståelsen av kompetens 

kompletteras Kolb i denna studie med Per-Erik Ellströms teoretiska modell om kompetens då dessa är 

starkt kopplat till mitt syfte och frågeställning.  

 

 

5.1 Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande 

Kolb är en amerikansk forskare i erfarenhetsbaserat lärande, som visar på hur vi lär oss och tillägnar 

oss den kompetens vi har. Teorin går ut på att betrakta lärande som en process där erfarenheter 

bearbetas och omvandlas till kunskap. Han menar att vi konstruerar kunskap genom våra erfarenheter 

och vi testar våra kunskaper genom nya erfarenheter och upplevelser. Lärande är en aktiv, 

probleminriktad process, baserad på att individerna undersöker och prövar lösningar på problem 

(Kolb, 1984).  

 

Kolb (1984) skriver om konvergent respektive divergent stil för kunskap i sin teori om 

erfarenhetsbaserat lärande och kompetenser. Han beskriver konvergent kunskap som något där vi 

söker efter det rätta och entydiga svaret på det speciella problemet. Konvergent kunskap bildas genom 

en kombination av abstrakt begreppsbildning och ett aktivt experimenterande. Konvergenta personer 

är hypotetiskt resonerande och fokusera kunskapen på det specifika problem. Deras styrka ligger i 

praktisk tillämpning av idéer och teorier, och de fungerar bäst i situationer där det bara finns en riktig 

lösning på problemet. Konventionella intelligenstest och den traditionell skolutbildning anses speciellt 

gynna dessa personer, som är mer sak- än personintresserade. I grupper tar de ofta på sig rollen att 

planera och det praktiska genomförandet av gruppens intentioner. Personstilen är i stor utsträckning 

yrken som innebär tillämpning av teorier och regelsystem, som t ex tekniker, läkare, jurister. 

Divergent kunskap beskriver Kolb (1984) som något som skapas när vi reflekterar över en konkret 

upplevelse. Divergent lärande kännetecknas av att olika möjligheter att lösa en uppgift prövas och 

utvecklas. Divergenta personer har förmåga att se konkreta fenomen och problem från många olika 

perspektiv, och beskrivs som fantasifulla och kreativa personligheter. Personer som har en divergent 

stil passar bäst i situationer som behöver nya idéer, och föredrar frågeställningar där olika lösningar är 

möjliga. Dessa personer har gemensamt en emotionell förmåga, är personintresserade och empatiska. I 

grupper är dessa speciellt aktiva när det gäller att föreslå nya och okonventionella möjligheter och 

lösningar, t ex vid brainstorming. Personstilen är vanlig bland humanister, konstnärliga yrken, 

terapeuter, personal- och organisationsutvecklare menar Kolb (1984). Detta tar jag upp då man kan se 

dessa drag även hos entreprenörer.  
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I erfarenhetsbaserad lärande sker genom en strävan att alltid att utgå från konkreta erfarenheter i 

inlärningssituationer och från de erfarenheter, kompetenser och uppfattningar som individen har sedan 

tidigare både utanför och i skolan. Erfarenhetsbaserat lärande är alltså en process baserad på konkreta 

upplevelser. Kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas när individen i handling ändrar sitt 

sätt att tänka. Omvandling innebär en aktiv bearbetning av intryck. Lärandet är en livslång process 

som omfattar alla åldersgrupper. Lärande omfattar också mer grundläggande begrepp för mänsklig 

anpassning, som kreativitet, problemlösning, beslutsfattande och attitydförändring (Kolb, 1984).  

För att en kognitiv och personlig utveckling ska kunna ske belyser Kolb (1984) att samtliga fyra 

motsatser måste konfronteras och integreras till en kreativ syntes. Integreringen är själva kärnan i en 

kreativ process och det är först då den personliga erfarenheten växer, vilket ökar kompetensen att lösa 

nya uppgifter. Enkelt kan Kolbs lär-cirkel beskrivas genom att vi lär oss effektivt om man först får: 

 

1. egna erfarenheter genom egna upplevelser  

2. reflekterar över det man upplevt 

3. får hjälp med att bearbeta begrepp och teoretisera kring det jag upplevt 

4. testa sina erfarenheter (Kolb, 1984, s.40). 

 

 

 
 

 

Kolb (1984) betraktar lärande som en process vilket innebär att människan lär ständigt och på nytt när 

hon ska klara en uppgift eller lösa problem. Han betonar lärandets cykliska karaktär från de konkreta 

erfarenheter som individer gör som första steg, genom reflektion och observation av dessa som ett 

andra steg, formulerande av abstrakta begrepp eller generaliseringar baserade på reflektioner som 

tredje steg och till sist aktivt experimenterande som det fjärde. Det är just i det sista steget man testar 

implikationer av begreppen i nya situationer. Detta leder vidare till det första steget igen där nya 

iakttagelser och erfarenheter görs. Med andra ord börjar den vuxna med en konkret personlig 

erfarenhet, sedan utvärderar och reflekterar hon över den, i nästa steg formulerar hon abstrakta 

begrepp och generaliseringar på basis av sin utvärdering för att kunna förstå, och slutligen testar hon 

dessa begrepp eller generaliseringar i nya situationer (Börjeson, 2004). 
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Erfarenhet är ett begrepp som ofta lyfts upp i relation till reell kompetens och validering. Validering 

sägs då handla om att ge erkännande åt tidigare erfarenheter eller kompetenser som en individ har 

utvecklat och lärt sig på olika vis. Betoningen av erfarenheter har att göra med tanken om 

erfarenhetsbaserat lärande som Kolb (1984) skriver om och detta har fått stort utrymme i utvecklingen 

av olika former av validering, både formell som menas att man har något sorts dokument eller intyg på 

sina kunskaper exempelvis utländska betyg och så finns det informell där man har fått till sig 

kunskaper och färdigheter från till exempel tidigare arbetsliv.   

 

 

5.2 Ellströms teoretiska modell om Kompetens 

Ellström (1992) menar för att få en fungerande integration så behöver man se att all kompetens är 

viktig, och särskilt viktig är den kompetens och erfarenhet individen besitter genom utbildning och 

lärande i arbetslivet (Ellström, 1992 s.19).  

 

Enligt Ellström (1992) är det skillnad mellan kompetens och kvalifikation. Med kvalifikation flyttas 

fokus från individen till arbetet och de krav som just arbetet ställer på individen. Kompetens å andra 

sidan fokuserar på individen och dess förmåga att utföra arbetet. En individ kan alltså vara kompetent 

men inte kvalificerad (Elström, 1992).   

 

Med kompetens menas hur en individs potentiella handlingsförmåga sätts i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext. Ellström beskriver förmåga i termer som definieras som 

psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer och personlighetsfaktorer. 

Psykomotoriska faktorer definieras som olika typer av perceptuella och manuella färdigheter, till 

exempel fingerfärdighet eller handlag. Kognitiva faktorer är olika typer av kunskaper och 

intellektuella färdigheter som till exempel förmåga att lösa problem och fatta beslut. Affektiva faktorer 

är viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar som engagemang och värderingar. 

Personlighetsfaktorer är handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag som självförtroende 

och självuppfattning samt sociala faktorer, men också olika sociala färdigheter som samarbetsförmåga, 

ledarskapsförmåga och kommunikationsförmåga. Kompetens är individrelaterat och det finns olika 

definitioner av kompetens, men en viktig aspekt av den ovan givna definitionen är dess betoning av 

kompetens som en relation mellan en individs förmåga i olika avseenden och en viss uppgift eller ett 

visst yrkeskunnande (Ellström, 1992). 

 

Begreppen reell och formell kompetens är relaterade till varandra. Den reella kompetensen har 

individen utvecklat på olika sätt och i olika sammanhang och den är individens ”faktiska” kompetens. 

När denna kompetens erkänns och kan den omvandlas till formell kompetens. Denna typ av processer 

kallas ofta för validering. Den reella kompetensens värde relateras till det som brukar betecknas 

kvalifikationer i arbetslivssammanhang. Ellström (1992) menar vidare att reell kompetens inte ska 

betraktas som mer eller mindre värdefull än den formella, utbildningsrelaterade kompetensen, utan 

snarare är de reella och formella kompetenserna kvalitativt skilda från varandra. Av detta resonemang 

följer att man vid analyser av yrkeskunnande bör analysera och värdera individers reella kompetenser 

utifrån den praktiska situation där den tillämpas, snarare än utifrån kriterier knutna till formella 

utbildningskrav (Ellström, 1992). 
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För att ytterligare nyansera ordet kring kompetens och dess värde tar Ellström (1992) in kvalifikation. 

Kvalifikation är ett begrepp som fokuserar på arbetet eller uppgiften, i stället för på vad individen har 

med sig i sitt ”bagage”. Det handlar då om vad det är som krävs eller efterfrågas i relation till ett visst 

arbete eller en viss uppgift. Det man brukar kalla ”kvalifikationskrav”, vilket kan göra innebörden 

tydligare. Den reella kompetensen kan alltså som beskrivits tidigare ges erkännande på olika sätt. 

Ibland handlar det om en mer formell och explicit validering. Termen validera innebär att kunna 

identifiera kompetens genom att beskriva och/eller visa den på ett sådant sätt som kan accepteras av 

användarna och leder fram till ett resultat uttryckt som en dokumenterad formell kompetens. Detta kan 

resultera i att ett betyg, intyg eller annat dokument kan utfärdas trots att individen inte genomgått hela 

den formella utbildning som normalt sätt krävs. Det förekommer också validering som inte leder till en 

strikt formell kompetens. Det kan då handla om processer som synliggör och ger erkännande av 

tidigare erfarenheter och lärande utan att det resulterar i ett betyg eller motsvarande dokumentation. 

Den här ”icke-formella” valideringen kan till exempel innebära att man samlar belägg på sin 

kompetens i en meritportfölj eller i ett CV (curriculum vitae), en dokumentation som sedan kan bli 

underlag för bedömning i ett senare skede, som i en anställningsprocess eller vid ansökan till en 

utbildning. Liknande ”icke-formell” validering kan även förekomma inom organisationer, där man har 

egna interna former för att synliggöra och dokumentera medarbetarnas kompetens. Sådana processer 

kallas oftast inte för validering, vilket betyder att de snarast kan ses som implicita former av 

validering. Ellström (1997) visar en tydlig bild av hur kompetens och kvalifikationer hänger samman:  

 

 

 

 
(Ellstöm, 1997, s.268) 

 

 

Enligt Ellström (1992) ska individen ha möjligheten och förmågan att ifrågasätta och kritiskt 

kommentera lärprocessen. Det ska vara tillåtet för individen att ha ett prövande förhållningssätt till 

uppgifter, mål och andra faktorer som har inverkan på lärandet. Individen som ska lära sig något måste 

se relevansen med kunskapen och kunna känna sig motiverad. Pedagogiken måste värdesätta och 

bygga på erfarenhetsbaserad inlärning. I denna pedagogik, ”Learning by doing”, är det fokus på det 

praktiska ”görandet” och inte enbart på den teoretiska kunskapen. Individen utmanas och utvecklar sitt 

kunnande genom att träffa aktörerna (Ellström, 1992). 
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Lärande är ofta något som definieras och studeras som en fråga om hur individen förvärvar kunskaper, 

löser problem och lär sig handla i relation till en kontext där uppgifter och andra förutsättningar antas 

vara givna och som det därmed inte är vare sig möjligt eller önskvärt för den lärande individen att 

ifrågasätta eller kritiskt analysera. Utmärkande för det utvecklingsinriktade lärandet är att individen 

antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till uppgifter. Den kanske viktigaste aspekten 

är att uppgiften innebär någon form av utmaning för individen. Uppgiftens komplexitet och det 

utrymme som finns för individen att själv påverka formulering av uppgifter och mål, att välja 

arbetsmetod för att lösa uppgiften är viktigt och att värdera resultatet av sina ansträngningar (Ellström, 

1992).  

 

 

5.3 Sammanfattning 

Teorierna kan användas kompletterande, Kolb (1984) menar erfarenhetsbaserat lärande beskriver hur 

individens kompetens utvecklas och hur lärandet sker och betraktas som en process där erfarenheter 

bearbetas och omvandlas till kunskap. Kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas när 

individen i handling ändrar sitt sätt att tänka. Lärande är en aktiv, probleminriktad process, baserad på 

att individerna undersöker och prövar lösningar på problem. I erfarenhetsbaserat lärande strävar man 

alltid att utgå från konkreta erfarenheter i inlärningssituationer, där man utgår från de erfarenheter och 

uppfattningar som individen har sedan tidigare både utanför och i skolan. Erfarenhet är också ett 

begrepp som ofta lyfts upp i relation till reell kompetens och validering. Validering sägs då handla om 

att ge erkännande åt tidigare erfarenheter eller kompetenser som en människa har utvecklat och lärt sig 

på olika sätt. Betoningen av erfarenhet har att göra med att tanken om erfarenhetsbaserat lärande där 

Kolb (1984) har fått stort utrymme i utvecklingen av olika former av validering.  

 

Ellström (1992) lyfter kompetens hur en individs potentiella handlingsförmåga sätts i relation till en 

viss uppgift, situation eller kontext. Kompetens är individrelaterat och en viktig aspekt är dess 

betoning av kompetens som en relation mellan en individs förmåga i olika avseenden och en viss 

uppgift eller arbete. Kompetensens värde relateras till det som brukar betecknas kvalifikationer i 

arbetslivssammanhanget och den reella kompetensen menar Ellström (1992) vidare skall inte betraktas 

som mer eller mindre värdefull än den formella. Av detta resonemang följer att man vid analyser av 

yrkeskunnande bör analysera och värdera individers reella kompetenser utifrån den praktiska situation 

där den tillämpas, snarare än utifrån kriterier knutna till formella utbildningskrav. 

 

I resultatanalysen använder jag Ellströms (1992) och Kolbs (1984) teorier då de kompletterar varandra 

när det gäller att undersöka hur kompetens utvecklas, och valideringens betydelse. Kolb använder sig 

mycket i sin teori om erfarenheter, reflektioner och att testa människor i nya situationer som ger ny 

kunskap. Vilket också Ellström (1992) menar att individen ska ha möjligheten att ifrågasätta och 

kritiskt kommentera lärprocessen. Det ska vara tillåtet för individen att ha ett prövande förhållningssätt 

till uppgifter, mål och andra faktorer som har inverkan på lärandet. Individen som ska lära sig något 

måste se relevansen med kunskapen och kunna känna sig motiverad. Pedagogiken måste värdesätta 

och bygga på erfarenhetsbaserad inlärning, ”Learning by doing”.  
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Både Ellströms (1992) och Kolbs (1984) använder på olika sätt termen validera som innebär att kunna 

identifiera kompetens, genom att beskriva eller visa den på ett sådant sätt som kan accepteras av 

användarna och leder fram till ett resultat uttryckt som en dokumenterad formell kompetens som ett 

betyg eller dokument av något slag, som alltså har uppnåtts på annat sätt än att genomgå hela den 

formella utbildning som normalt sett krävs. Men det förekommer också att validering som inte leder 

till en strikt formell kompetens. Det kan handla om processer som synliggör och ger erkännande åt 

tidigare erfarenheter och lärande men utan att det resulterar i ett betyg eller motsvarande 

dokumentation. 

 

 

 

Olika bilder av hur validering kan skapas: 

 

 
(Källa: https://www.uhr.se) 

 

 

 

 
 

(Källa: http://www.valideringsdelegation.se) 
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6. Metod 

Metodkapitlet inleds med forskningsdesign och som underrubriker har jag valt intervjustudie med 

kvalitativ studie. Jag valde kvalitativa intervjustudie då den passa bäst in i min studie eftersom jag 

ville få fram respondenternas upplevelser. Efter detta stycke presenterar jag datainsamlingsmetod, med 

underrubriker individuella intervjuer och urval. Vidare följer analysmetod med underrubrik validitet, 

och slutligen etiskt övervägande och metoddiskussion.  

 

 

6.1 Forskningsdesign 

 

6.1.1 Intervjustudie 

Syftet med denna studie är att få en större förståelse för hur respondenterna upplever att deras 

erfarenheter och kompetenser av entreprenörskap tagits till vara och vad för kompetenser och lärande 

de upplever att de har utvecklat under sin tid i det arbetsmarknadsprojekt de har deltagit i. 

Intervjustudier används ofta som metod när man vill få djupare insikt och kunskap i den planerade 

studien. Intervjuer har i denna studie varit det huvudsakliga empiriska materialet. 

 

Det finns olika intervjuformer, men jag valde semistrukturerad intervju istället för strukturerad 

intervju för att den formen får ofta intervjupersonerna att känna sig trygga och intervjun upplevs mer 

som ett samtal än ett ”förhör”. Vid semistrukturerade intervjuer behöver forskaren inte förhålla sig till 

den exakta ordningen på frågorna (Bryman, 2011). Med mitt val av semistrukturerade intervjuer kunde 

jag upprätthålla en struktur och samtidigt göra det möjligt för respondenterna att svara fritt och berätta 

så mycket som möjligt.   

      

Kvalitativ forskning utgår ifrån deltagarens perspektiv. Larsson m.fl. (2005) beskriver den kvalitativa 

forskningen som en forskningsstrategi där resultatet av undersökningen blir beskrivande kvalitativa 

data av respondentens uttalanden eller handlingar. Mitt syfte med denna studie är att beskriva hur 

utrikesfödda, som är med i ett arbetsmarknadsprojekt, upplever att deras erfarenheter och kompetenser 

från hemlandet har tagits tillvara i deras ide att starta företag och vilka kompetenser och lärande de 

upplever att de har utvecklat i projektet. Det var därför lämpligt att studien har en kvalitativ inriktning 

för beskrivandet av respondenternas upplevelse (Åsberg, R. 2001) 

 

Studiens syfte och frågeställningar var grunden för utformandet av intervjuerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) blir en intervju en möjlighet att ta in en annan människas perspektiv på processen 

och de menar att man i en kvalitativ intervju kan upptäcka och identifiera de intervjuades livsvärld, 

dennes tolkningar och uppfattningar. En kvalitativ forskningsintervju ska likna ett professionellt 

samtal, halv strukturerat, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat samtal, 

vilket jag försökt eftersträva i planeringen av intervjuerna. 
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6.2 Datainsamlingsmetod 

Den huvudsakliga datakällan i denna studien har varit de semistrukturerande intervjuerna, men för att 

öka min egen förståelse för det projekt som respondenterna deltog i var jag inledningsvis observatör 

på två samordningsmöten med projektledningen. Det var sammanlagt fem mötesdagar under hösten 

2018 och våren 2019. Samtidigt studerade jag tidigare forskning med koppling till studiens 

frågeställning och syfte. Datainsamlingen gjordes på ett systematiskt och strukturerat vis. 

 

En intervjuguide utformades (bilaga 2) med huvudfrågor, som utgick från teman som var kopplade till 

studiens syfte och frågeställning. För att intervjuerna skulle kunna svara mot studiens syfte gavs i 

intervjuguiden också utrymme för följdfrågor.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av de tio respondenter som jag valt ut. Intervjuernas 

längd varierade mellan 35 och 50 minuter. Respondenterna fick själva bestämma var intervjun skulle 

äga rum och alla intervjuer genomfördes i projektets lokaler förutom två intervjuer som efter önskemål 

från respondenterna ägde rum i deras egna bostäder.  I projektets lokaler var det en lugn och avskild 

miljö och i deras respektive bostäder var det för dem en bekant miljö, men å andra sidan var det mer 

ljudligt runt omkring. 

 

Under intervjutillfällena användes en diktafon för att spela in intervjuerna, och jag förde samtidigt 

anteckningar under intervjun. Det var enbart jag och respondenten som var med under intervjun, 

bortsett ifrån två respondenter som hade med sig en anhörig i syfte att vid behov tolka. En effekt av att 

spela in intervjuerna kan vara att respondenterna känner sig obekväma och att situationen då kan bli 

konstlad. Det är då viktigt att jag som genomför intervjun skapar en avslappnad och så bra 

intervjumiljö som möjligt, vilket också lyfts fram av Cohen, L, Manion, L, & Morrison, K. (2011). 

 

Efter att de första intervjuerna genomförts påbörjade jag transkriberingen parallellt med 

genomförandet av resterande intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s.221) är det fördelaktigt 

för forskaren att transkribera sina egna intervjuer då man dels lär sig om sin egna intervjustil samt att 

man då redan under transkriberingen inlett sin analys. En annan fördel med att själv transkribera 

materialet är att jag kommer ”närmare” arbetsmaterialet, vilket beskrivs av Larsson (2005) och Magne 

Holme, I. m.fl. (1997). 

 

Transkriberingen gick till på så sätt att det inspelade materialet lyssnades igenom sekvens för sekvens, 

så att en så noga återgivning av intervjumaterialet som möjligt kunde bli transkriberat. Alla intervjuer 

transkriberades ordagrant. Dock rättades språkfel, som uppkommit till följd av vissa respondenters 

bristande kunskaper i det svenska språket.  Därefter valdes relevanta delar av materialet ut och delades 

in i teman. Tanken med detta var att belysa olika mönster i det framtagna materialet. De olika temata 

används sedan då resultat och analys skulle skrivas fram för att besvara syfte och frågeställning. 

 

På grund av bristande underlag i resultatet efter intervjuerna med respondenterna fick jag lägga till 

ytterligare tillfällen för informationsinhämtning. Jag genomförde fortsättningsintervjuer med fyra 

respondenter. Efter detta bedömde jag att underlaget var tillräckligt för att analysera och besvara 

studiens forskningsfrågor. 

 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIdar%20Magne%20Holme
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIdar%20Magne%20Holme
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6.2.1 Urval  

I denna studien användes strategiskt urval som ofta används i kvalitativa undersökningar för att få 

djupare förståelse och kunskap. Strategiskt urval innebär att jag som forskar bestämmer själv urvalet. 

Det kan handla om att man vill ha ett heterogent urval där det är stor spridning mellan respondenterna, 

stora likheter och skillnader. Man kan också göra utifrån exempelvis ett homogent urval där det inte 

finns stora inre skillnader inom urvalet. Jag valde strategiskt urval då jag tyckte detta passa in bäst i 

min studie för att få en så bred bild och variation på svaren som möjligt och hade en heterogen grupp 

att förhålla mig till (Bryman, 2011).  

 

Urvalet av respondenter har jag gjort utifrån de som varit deltagare i projektet under perioden 2018 

och 2019. Kriterierna var att respondenterna deltog eller deltagit i arbetsmarknadsprojektet som 

riktade sig till utrikesfödda och hade ambitionen och ville starta eget företag. Då de gick med i detta 

projekt för att få stöd i deras entreprenörskaps utveckling så gjordes ingen kontroll att dem ville detta 

utan jag utgick ifrån det. Urvalet är oberoende av kön, kultur eller tidigare erfarenhet av att driva 

företag. För att få kontakt med respondenter, fick jag en lista med mailadresser från projektcoacherna 

som agerade som gatekeepers, där respondenter givit sitt samtycke att jag skulle få ta del av deras 

kontaktuppgifter och kontakta dem.  

 

I fas med min intervjuperiod i denna studie var det enbart ett tiotal deltagare i detta 

arbetsmarknadsprojekt som kommit en bit in i arbetet och av dessa enbart två kvinnor så de tog jag 

med för att få med båda könen i studien. Hade det funnits mer kvinnor i projektet hade jag möjligtvis 

tagit in fler för att göra någon form av jämförelse mellan dem. 

 

 

6.3 Analysmetod 

För att besvara studiens syfte och frågeställning valdes tematisk analys av det empiriska materialet. 

Bryman (2011) menar att tematisk analys är ett av de mest förekommande tillvägagångssätt gällande 

kvalitativa data. Denna metod syftade till att organisera data och framställa relevanta teman utifrån 

mitt syfte. Detta angreppssätt syftar till att bilda ett ramverk för den tematiska analysen av kvalitativa 

uppgifter och skapar ett tänkesätt gällande hantering av teman och data. När forskaren letar efter 

teman rekommenderas det att man tar hänsyn till repetitioner, lokala typologier eller kategorier, 

metaforer och analogier, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknande data samt 

teorirelaterat material (Fejes & Thornberg, 2014). 

 

Första steget var att reducera texten, genom att analysera vad den egentligen handlar om. Detta gjorde 

jag genom att lyssna och läsa igenom varje intervjutext ett par gånger och ta ut nyckelord för vad den 

intervjuade berör. Jag fick vid den första genomgången många nyckelord och för att få överblick fick 

jag försöka se vilka som passade ihop utifrån mitt syfte och frågeställning och som kunde bilda teman 

som är den underliggande meningen i det respondenten berättar och passar in i studien. När varje 

intervjutext var nedbruten i ett antal teman lika på alla respondenter markera jag de med olika färger 

alla citat med samma färg på varje tema. Där jag kunde hitta mönster mellan respondenterna. 

 

För att det ska bli tydligt och lättare att bilda sig en uppfattning av vad mina respondenter svarat i 

frågeställningarna har jag använt mig av tematisk analys som följer hela arbetet utifrån teman av data 

och har kortfattat beskriver respondenterna, där jag också numrerar dem, så man lättare i materialet 
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kan följa citaten. Jag har med det datamaterial som samlats in organiserat och strukturerat upp och 

bildat teman som gemensamt framträtt i empirin grundade på respondenternas erfarenheter och 

kompetenser, upplevelse av kulturella erfarenheter och lärande, upplevelse av sin utveckling i 

entreprenörskap samt upplevelse av arbetslivserfarenheter, kompetenser och lärande.  

 

6.3.1 Validitet 

Intervjufrågorna i intervjuguiden har utformats med avsikt att leda till svar på forskningsfrågorna i 

denna studie och är framarbetades med stöd av syftet och litteraturen som använts i uppsatsen. I 

undersökningen medverkade tio respondenter under varsin intervju, där jag sedan kompletterade  

med underlag genom att återigen intervjua fyra av de tio respondenterna. Sammanlagt har fjorton 

intervjuer genomförts. Eftersom respondenterna fick information om att de skulle vara anonyma i 

resultatet är det troligt att de svarat sanningsenligt på intervjufrågorna. 

 

Jag har använt mig av de fyra kriterier som Bryman (2011) skriver man ska använda sig av under 

kvalitetskriteriet “tillförlitlighet” för att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier, dessa fyra är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att studien ska 

uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt ska dessa kriterier uppfyllas. Forskare som kritiserat 

användningen av bedömningsgrunderna reliabilitet och validitet för kvalitativa studier menar att dessa 

kriterier förutsätter en absolut sanning av den sociala verkligheten. Forskarna menar att en sådan 

slutsats inte går att komma fram till, då det finns flera beskrivningar av den sociala verkligheten 

(Bryman, 2011). 

  

Under arbetets gång har jag försäkrat mig av att jag förstått respondenter svar rätt genom att fråga 

dem, ställt följdfrågor samt låtit dem förtydliga sina svar och låtit personer som varit en del av studien, 

ta del av resultatet för att sedan bekräfta att framställningen av den sociala verkligheten är adekvat 

(Bryman, 2011). Med detta menar jag att det har blivit en mer trovärdig bild av den sociala 

verkligheten som förts fram. Jag har även förmedlat arbetet till min kontaktperson genom att skicka 

uppsatsen till dem för genomläsning, detta främst för att bekräfta att beskrivningen av projektet och 

verksamheten är korrekt, men även för att fastställa att projektet och de deltagande i studien har 

anonymiserats i den mån som är möjlig. Jag har under hela undersökningen tänkt och arbetat efter 

kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet, som är kriterier till validitet och 

reliabilitet.  

 

Trovärdigheten handlar om hur trovärdig återgivningen är av det insamlade materialet i studien. 

Överförbarhet breda och rikliga resultat och pålitligheten handlar om transparant och noggrant 

redogöra för hur studien är upplagd och genomförd så att den kan vara tillförlitlig (Bryman, 2011).  
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6.4 Etiska överväganden 

I studien används vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) och Bryman, 

(2011). Detta innebär att man ska tala sanning om sin forskning, medvetet granska och redovisa 

utgångspunkterna för studierna som jag redovisat för ovan. Jag har öppet redovisat metoder jag använt 

mig av och i forskningsstudien har jag använt mig av tidigare forskning under arbetets gång och 

försökt redovisa detta på ett korrekt och riktigt sätt, med en riktig bedömning. Jag har tagit hänsyn i 

studien till de fyra grundläggande etiska principerna; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). För informationskravet skickade jag ut ett informationsbrev till alla 

respondenter där jag övergripande beskrev studiens syfte och hur datainsamlingen skulle gå till. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom en blankett som projektet skickade ut och fått signerad från 

samtliga respondenter och att jag frågade samtliga muntligt innan jag började intervjun. Samtliga 

respondenter har godkänt att delta i min studie och förstått att materialet behandlas konfidentiellt, att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som kunde avbryta.  

 

Konfidentialitets kravet har varit av störst betydelse för min studie eftersom det är en liten kommun 

och respondenterna är unika, därför kan det vara lättare för läsare att identifiera dem. Men jag har gjort 

mitt yttersta för att minimera den risken. Jag har anonymiserat deltagarna genom att inte skriva deras 

namn i transkriberingarna eller i uppsatsen. Istället benämns de som “respondenten 1 till 10”.  

Projektet i sig har också anonymiserats genom benämningar som “Projekt” och ”verksamheten” i 

uppsatsen. Deltagarna informerades om dess anonymitet i informationsbrevet som skickades ut. Det 

sista kravet är nyttjandekravet och det uppfyller jag genom att enbart använda det insamlade materialet 

i ett vetenskapligt syfte för denna studie. Även denna information fanns med i informationsbrevet. 

Ingen annan har tillgång till materialet förutom jag. 

 

 

6.5 Metodreflektion 

Intervju som metod är ett tillvägagångssätt som är krävande både för den som intervjuar men även för 

den som blir intervjuad. Metoden kräver att intervjuaren ha en förmåga att sätta sig in och förstå hur 

den intervjuade upplever situationen samt förstå och följa upp de problemområden som den 

intervjuade berätta om. Intervjuaren måste vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen för att 

den som blir intervjuad ska kunna känna spontat att de åsikter och synpunkter kommer fram ska känns 

bra (Holme & Solvang, 1997).   

 

Undersökningens datainsamling och analys har kunnat genomföras enligt uppgjord plan, dock med 

några ombokningar från representanterna som frågade om vi kunde ta det via telefon i stället. Larsson 

(2010) menar att det sociala samspelet i en intervju sker med symboler och förutom de symboler i 

form av fakta, värderingar och känslor som kommer fram ur den fysiska intervjun. Vad man säger, hur 

man säger det, gester och kroppsspråket. På grund av detta valde jag att skjuta fram några intervjuer 

till ett tillfälle då de hade tid att träffas fysiskt, istället för att ta det via telefon, då studien bygger på 

intervjustudie och den datainsamling jag får med mig ifrån kommunikationsprocessen.  

 

Gällande överförbarheten har jag också försökt bevara, som Jacobsens (2017) beskriver, att det 

handlar om i vilken utsträckning undersökningens resultat kan generaliseras till andra personer än de 

man faktiskt intervjuat. Resultatet kan till viss del vara överförbart, då studien visar att individernas 
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olikheter spelar en större roll än det faktum att de är lika i den mening att de är utrikesfödda. Denna 

studie har fått fram perspektiv från olika personer som är enbart lika i det syfte att de är utrikesfödda 

annars helt olika individer. Samstämmigheten mellan respondenterna var stor i flera frågor. Om jag 

hade gjort om studien idag hade jag velat arbeta upp intervjuguiden mer, så den blev tydligare utifrån 

studiens syfte och frågeställning. Detta hade kunnat underlätta arbetat i resultat och analysen och 

studien kunde möjligen fått ett starkare resultat om fler respondenter deltagit i undersökningen samt 

om jag som intervjuperson hade mer information om respondenterna före intervjun för att kunna 

anpassa min frågeställning ytterligare. Det är svårt att helt komma från respondenters lojalitet till det 

projekt det är kopplat till men jag upplever trots allt att de har givit genuina svar utryckt utifrån sina 

upplevelser. Genom att jag kompletterade upp med ytterligare intervjuer så fick jag ändå underlag för 

att få fram ett resultat som kunde analyseras. Men det tog så klart mer tid när inte tillräckliga data kom 

ut första intervjuomgången. Vi hade en trygg och avskild miljö under intervjutillfällena. Det var kända 

rum för samtliga respondenter, och inte mycket som störde omkring. Man skulle kunna tänkt sig att 

man haft en tolk i några av intervjuerna, men det händer ju också saker i samtalet när man har med en 

tolk och i mitt fall var det bara en som kände att den ville ha med en tolk under intervjun som stöd och 

fick så klart ha det.    

 

6.5.1 Metodreflektion varför intervjustudie 

Mitt val av intervjustudie var en bra metod i denna studie anser jag i förhållande till mitt syfte och 

frågeställning, då jag fick respondenternas egna ord och upplevelser på tidigare förvärvade 

kompetenser, de lärande och kompetenser som tillförs genom deras deltagande i 

arbetsmarknadsprojekt som skulle bidra till utveckling av den entreprenöriella förmågan för att starta 

ett eget företag som var mitt syfte. Metoden gjorde det möjligt att ställa följdfrågor och kontakta dem 

för komplettering, vidareutveckla och förklara mer när det kom mer frågor upp under tiden jag arbeta 

med materialet.  

 

Men det hade också varit möjligt med andra metodiska inräkningar som observation som  

innebär att samla in data i undersökningar detta används ofta inom psykologi, sociologi och 

antropologi. Metoden går ofta ut på att observera ett eller flera beteende, till skillnad från att 

exempelvis fråga efter det i enkäter. Enkät däremot är en undersökning som görs genom att samma 

frågor ställs till ett flertal respondenter. Vilket hade vart svårt i studien då det inte fanns så många som 

var i eller hade gått ur arbetsmarknadsprojektet under den tiden jag skulle få in detta, och så hade jag 

inte haft den möjligheten till följdfrågor och det ”levande” intervjun som man får i en intervjustudie 

och vill få fram respondenternas upplevelse.   

Jag fundera även på någon form av fallstudie av etnografin där man observerar gruppens beteenden 

och uttalanden för att få uppfattning om varför och hur deras beteenden inträffar. Etnografi fokuserar 

mycket på att undersöka vilka mekanismer som bestämmer hur deltagarna förstår och sätter mening på 

de. Detta fall sig inte heller helt naturligt då jag inte tyckte mitt syfte och frågeställning stämde 

överens med den metoden, och tyckte att intervjustudie gick mer i hand med min studies syfte och 

frågeställning. 

 

Nackdelen med metoden var att jag inte fick ut så mycket data som jag hade velat. Hade jag även gjort 

mer observationer och enkäter hade jag kunnat ta med deltagarna från Danmark för att sedan kanske 

gjort en jämförelse på dessa två grupper också.  

 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Information
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antropologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enk%C3%A4t
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A5ga
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7. Resultat och analys 

Den kvalitativa intervjustudien bidrar till att belysa hur deltagarna själva upplever hur deras 

erfarenheter och kompetenser har kommit till nytta i deras ide att starta företag, varför vill de starta 

företag och vilka kompetenser deltagarna själva beskriver att de har utvecklat i projektet. Den tidigare 

forskningen kommer användas tillsammans med nedanstående teoretiska utgångspunkter för att på ett 

mer ingående sätt kunna besvara studiens syfte och frågeställning.  

 

 

7.1 Redovisning av respondenterna  

För att bättre kunna förstå och följa resultatet och analysen har jag gjort en sammanfattning med 

tabellen nedan. Respondenterna benämns med siffran 1–10 för att säkerställa anonymitet och för att 

lätt kunna gå tillbaka i studien under läsningens gång. 

 

 

Respondent Kön Utbildning Tidigare erfarenheter av att starta och driva ett 

företag 

1 Man Gymnasial utbildning Tidigare erfarenhet av att starta företag. 

2 Man Universitetsutbildning Inte haft något företag tidigare. Men finns bland 

släkten och vänner i hemlandet. 

3 Man Gymnasial utbildning Inte haft något företag tidigare. Men finns bland 

släkten och vänner i hemlandet. 

4 Man Gymnasial utbildning Inte haft något företag tidigare. Men finns bland 

släkten och vänner. 

5 Man Universitetsutbildning Tidigare erfarenhet av att starta företag. 

6 Man Gymnasial utbildning Tidigare erfarenhet av att starta företag. 

7 Kvinna Gymnasial utbildning Inte haft något företag tidigare men finns inom 

familjen som har. 

 

8 Kvinna Gymnasial utbildning Tidigare erfarenhet av att starta företag. 

9 Man Gymnasial utbildning Inte haft något företag tidigare. Men finns bland 

släkten och vänner i hemlandet. 

10 Man Grundskola Tidigare erfarenhet av att starta företag. 
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7.2 Respondenternas erfarenhet och kompetenser 

 

7.2.1 Upplevelse av kulturella erfarenheter och lärande 

Det finns flera likheter, men också skillnader mellan respondenterna i studien. En likhet mellan 

respondenterna är att flera upplevt svårigheter med det svenska språket. Det var främst yrkesspråket 

och det byråkratiska språket som skapade svårigheter, då ord och begrepp inte var bekanta för 

respondenterna.  

 

”Det är många svåra ord jag aldrig hört innan och jag förstår inte allt.” (Respondent 8). 

 

Flera respondenter nämnde till exempel ord som företagande, skatt, moms, deklaration etc. som svåra 

och invecklade att förstå på svenska. Trots deras svårigheter i språket förklarar de i intervjun hur de 

upplever de lärt sig nya ord de aldrig varit i kontakt med tidigare. De upplever att de utvecklat språket 

genom att de fick stöd med tolk i samtalen och delar av den ”undervisning” de fick var med en 

modersmålföreläsare. 

De fick även uppgifter som syftade till att lära om den juridik som man som företagare behöver ha 

kunskap om. De beskriver det som en process med information och diskussion för att sedan ta med 

hem och göra det för sitt kommande företag, för att sedan komma tillbaka och presentera, diskutera 

och justera. 

De två respondenterna med universitetsutbildning samt ytterligare en respondent upplevde inte 

svårigheter med det svenska språket. Dessa tre har varit i Sverige längre tid än de övriga 

respondenterna och läste svenska som andraspråk på en högre nivå.   

 

Respondenter upplever också en stor kontrast mellan hur det är att starta ett eget företag i Sverige 

jämfört med i sitt hemland. De som lyfts fram är att det är en ”större process” då det innebär kunskap 

om svenska lagar och regler, kontakt med myndigheter och olika tillstånd som ska sökas. Denna 

kontrast togs upp i flera intervjuer. Jämförelser som respondenterna tog upp med av att starta företag i 

Sverige från hur det är i deras hemländer. Två respondenter som startat och drivit företag i deras 

hemland beskrev kontrasten på följande sätt.  

 

”Det är mycket kring miljön här i Sverige som skiljer sig från Syrien, som man måste känna till och tänka på, 

som jag fått mycket kunskap om. Det är större process än jag trodde, och jättemycket papper.” (Respondent 1). 

 

 

”Det är stor skillnad. Det är många lagar och regler som man behöver veta här i Sverige.” (Respondent 10). 

 

Men även respondent fyra som inte startat eller drivit företag innan uppfattar och upplever efter sin 

erfarenhet en stor kontrast mellan entreprenörskap i Sverige från sitt hemland.  

 

”Det är svårare att starta företag i Sverige än vad det är i Syren. Det är många olika myndigheter, lagar och 

förordningar att förhålla sig till.” (Respondent 4). 

 

Alla hade en förförståelse hur de upplever det är att bli entreprenörer, men de fick med sin reela- och 

informella lära om i en ny kontext med det som behövdes för att känna till och vara medveten om 

förutsättningar och krav som ställs på entreprenörer i Sverige. 
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7.2.2 Upplevelse av arbetslivserfarenheter, kompetenser och lärande 

Samtliga hade arbetslivserfarenheter från olika branscher och olika erfarenheter från att starta och 

driva ett företag. Några hade haft egna företag i sina hemländer andra hade haft anhöriga eller vänner 

som haft det. En likhet som framstod mycket tydligt bland respondenterna var att samtliga hade med 

sig arbetslivserfarenhet och kompetenser inom just den bransch de planerade att starta företag inom. 

Det fanns skillnad mellan respondenternas arbetslivserfarenhet inom branschen, det varierade dels 

med avseende på antal år i arbetslivet och dels i erfarenhet av att driva företag. Hälften av 

respondenterna har drivit egna företag i hemlandet medan de övriga inte själva drivit företag men de 

har ändå på nära håll, via släkt eller vänner, fått en viss erfarenhet av vad det innebär att driva företag.  

Förförståelse för entreprenörskap varierade, de som haft företag innan diskutera mer under intervjun 

och förklara hur de hade arbetat och hur de hade lärt sig med tiden, både gällande mer och bredare 

inom det specifika yrket, men också om hur de succesivt breddat sin kundkrets och beskrev hur viktigt 

det var med att utveckla sig och sitt företag för att behålla och få nya kunder. De som hade företag 

tidigare beskrev kompetenser som de upplevde var viktiga för att driva sitt företag, tex ”ha 

serviceförmåga”, ”yrkeskunnande” ”utveckling” och ”stort nätverk”. Att de lärde sig genom att pröva 

sig fram, och experimentera med det de hade och kände till och tog tips från andra.  

 

”Det jag inte har utbildningsmässigt har jag arbetslivskunskap om och lär mig hela tiden, genom att utmana mig 

att testa nya saker. Det är viktigt som entreprenör att vara med i utvecklingen och förnya sig.” (Respondent 5). 

 

De som inte haft eget företag innan beskriver mer hur de vill starta ett företag för att ”komma in i 

arbetslivet” och göra det som de ”har kunskap om”. Men samtliga respondenter upplever sig säkra på 

att starta ett företag inom sitt respektive kunskapsområde och de utrycker inte någon osäkerhet 

gällande den egna yrkeskompetensen inom den specifika branschen och de ser nu möjligheter att 

utveckla sin kompetens i att driva företag.  

 

Fem har inte haft eget företag tidigare och fem har, där finns det skillnader i förförståelse, kunskap, 

erfarenhet och lärande som kan förstås lättare med hjälp från Kolbs teori om lär-cirkeln där han menar 

att lärandet börja var som helst i lär-cirkeln, men vandringen mellan de olika faserna kräver olika 

lärstilar. För att en kognitiv och personlig utveckling ska kunna ske belyser Kolb (1984) att samtliga 

faser måste konfronteras och integreras till en kreativ syntes som jag beskriver i teorin. 

 

”Jag gick med i projektet för att utvecklas att starta ett företag och vad som gäller här. Arbetslivskunskaper kan 

jag känna att jag har nytta av och gör detta något enklare för mig med tanke på att jag är uppväxt med import 

och export.” (Respondent 3). 
 

 

I svaren från respondenterna framgår att alla har har ett starkt driv att utvecklas i sitt företagande på 

olika sätt som nämns ovan. De som genomsyrar intervjuerna är att de vill göra ”rätt från början”, 

”komma ut i arbetslivet”, ”lyckas med sitt företagande” och ”påverka sin egna situation på 

arbetsmarknaden”. 

 

Samtliga respondenter upplever att de fått visa och använda sig av sitt erfarenhetsbaserat lärande. 

Synliggörande av deras kompetenser är metoder som praktiserats under deras deltagande i projektet 

genom att man kartlagt, samlat in information, varit ute och visat upp sin kunskap och fått ny kunskap 

om regelverk, samt lärt sig att söka ny information.   
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7.2.3 Analys 

Det är viktigt att förstå de processer som leder till migration och hjälper migranterna att leva i det nya 

landet. Respondenterna upplever att det är större olikheter än vad de trodde, de ställs höga krav i 

Sverige att starta ett företag en vad de hade förutsätt. Ställs det då lägre krav i deras hemländer?  

Enligt Ellström (1992) är det skillnad mellan kompetens och kvalifikation. Med kvalifikation flyttas 

fokus från individen till arbetet och de krav som just arbetet ställer på individen. Kompetens å andra 

sidan fokuserar på individen och dess förmåga att utföra arbetet. En individ kan alltså vara kompetent 

men inte kvalificerad (Elström, 1992). Enligt denna teoretiska syn så har respondenterna i fråga 

kompetens och kvalifikation i sitt hemland där de hade företag tidigare men, de som hade detta. Men 

kvalifikation saknas när det kom till Sverige då arbetet har andra kvalifikation här och ställer andra 

krav på dem en från sitt hemland.  

 

Kolbs (1984) teori som betraktar lärande som en process vilket innebär att människan lär ständigt och 

på nytt när hon ska klara en uppgift. Han betonar lärandets cykliska karaktär från de konkreta 

erfarenheter som individer gör som första steg, genom reflektion och observation av dessa som ett 

andra steg, formulerande av abstrakta begrepp eller generaliseringar baserade på reflektioner som 

tredje steg och till sist aktivt experimenterande som det fjärde. Resultat tyder på att det finns betydelse 

på utbildningsbakgrunden respondenterna har med sig även erfarenhet från tidigare och den informell 

kunskap för att driva företag har betydelse. Det är just i det sista steget man testar implikationer av 

begreppen i nya situationer menar Kolb (1984). Detta leder vidare till det första steget igen där nya 

iakttagelser och erfarenheter görs. Språkförståelse och arbetslivserfarenhet är också av betydelse och 

kan göra det lättare att nå fram till sitt uppstartande av företaget, vilket vi kan läsa av från resultatet då 

de med högre utbildningsbakgrund och haft företag tidigare är längre fram i processen på kortare tid 

än de andra. Med andra ord börjar den vuxna med en konkret personlig erfarenhet, sedan utvärderar 

och reflekterar hon över den, i nästa steg formulerar hon abstrakta begrepp och generaliseringar på 

basis av sin utvärdering för att kunna förstå, och slutligen testar hon dessa begrepp eller 

generaliseringar i nya situationer som både Kolb (1984) skriver och visar sig i studien.  

 

För majoriteten av respondenterna så är det första gången de kommer i kontakt med svenskt 

företagande och olika företagsformer när de går in som deltagare i projektet. I projektet har 

deltagarnas kompetenser identifierats och kartlagts för att se hur de på bästa sätt kan dra nytta av dessa 

och vad de behöver utveckla. Ellström (1992) skriver att med kompetens menas hur en individs 

potentiella handlingsförmåga kan sättas i relation till en viss uppgift, situation eller kontext, vilket 

stämmer med hur projektet arbetat. Det man också kan läsa av intervjustudien är att samtliga av 

respondenterna har en koppling till eget företag, antigen att de haft det innan eller att dem att någon i 

sin bekantskapskrets har det, som då utgör en känd situation eller kontext för individen. Det visade i 

resultatet att kontexten var känd, men samtidigt ny. Detta blev tydligt då de skilde sig mycket 

beroende på vilket land man ska starta företag i, så ställs olika krav och möjligheter.  

 

Respondenter förklarade att deras tidigare erfarenheter, kompetenser och familjebakgrund haft en stor 

påverkan på deras entreprenörskap. De påverka dem vad de hade arbetat med tidigare och vad det 

fanns för familjeföretag, då de tänkte starta företag inom just den bransch de vart inom tidigare. Detta 

stämmer överens med Johannisson (1992) som menar att familjebakgrunden har en betydelse för hur 

en entreprenör formas. Beroende på miljön så har individen antingen lättare eller svårare att bli 

entreprenör.  
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Brytpunkterna följs av ”perioder” där individen på olika sätt hanterar sitt beslut. Bekräftar, utvecklar 

individen. Motsäger, underminerar identiteten. Socialiserar, bekräftar efterhand en ny identitet. 

Blockerar, individen ogillar sin identitet men kan inte förändra. Utvecklande, gradvis utvecklande av 

identiteten. Påtvingade, frivilliga, strukturella. Brytpunkten leder till att man agerar utifrån sitt habitus, 

påverkas i sitt beslut av fältet man befinner sig i samt dess aktörer och vilken position man själv har. 

Förändra villkoren för beslutet: påverka en persons handlingshorisont, kan hjälpa individen att fatta ett 

bättre mer välgrundat beslut, och att förstå varför individer handlar så som de gör (Lundahl, 2010) 

 

Respondenterna upplevde att de lärde sig genom att pröva och experimentera sig fram med sin tidigare 

erfarenhet och med den nya de hade fått till sig. Ellström (1992) Tar upp detta i det informella 

lärandet, det kan då handla om processer som synliggör och ger erkännande av tidigare erfarenheter 

och lärande. kompetens och erfarenhet individen besitter genom utbildning och lärande i arbetslivet 

(Ellström, 1992 s.19). De hade alla en förförståelse hur de är att bli entreprenör utifrån sina egna 

erfarenheter och kriterier, och med sin reella- och informella lära sig i en ny kontext med också bygga 

vidare den kunskap de besatt. Man synliggjorde deras kompetenser med olika metoder under deras 

deltagande i projektet. Kolbs (1985) har i sina teorier utvecklat en form av validering som utgår från 

erfarenhetsbaserat lärande och kompetenser som ska ge erkännande åt kunskaper eller kompetenser 

som en individ har utvecklat och lärt sig på olika sätt. Respondenterna upplever att erfarenhetsbaserat 

lärande och kompetenser tagits tillvara och flera fått lärt sig i en ny kontext som också Hertzberg & 

Hailemariam (2010) tar upp utbildning och språkinlärning på olika sätt samt Sjögren och Wadensjö 

(2011) tar upp nätverkets vikt för att komma framåt.  

 

Hälften av respondenterna har haft eget företag innan och är en naturlig del för dem att fortsätta på 

detta spåret. De som inte haft eget företag innan beskriver mer hur de vill starta ett företag för att 

”komma in i arbetslivet” och göra det som de ”har kunskap om”. De menar då, som jag tyder det, 

starta eget företag dels för att kunna fortsätta i den branschen de har erfarenhet inom och de ser 

möjligheten att utvecklas genom att starta eget företag inom det.  

 

 

7.3 Respondenternas upplevelse av sin utveckling 

i entreprenörskap 

Samtliga respondenter har haft olika upplägg under deras tid i arbetsmarknadsprojektet, som byggt på 

respondenternas förutsättningar, önskemål och syfte som man lagt upp i starten av deltagandet och 

redigerat efter behov och önskemål förklarar respondenterna. De har själva kunnat påverka under 

projektets gång deras processer, beroende på hur de lär sig och tar till sig kunskap bäst. Det har 

handlat om utformningen av hur de får kunskapen till sig till att de vill ha mer workshop, praktik eller 

annat. Det var mycket ”Learning by doing” verksamhet.   

Utifrån intervjuerna har projektet erbjudit kompetensutveckling och lärande inom olika slags former 

som företagsrådgivningstjänster få råd, vägledning och information om att starta och driva ett företag. 

Där har man kunnat förmedla en kontakt till både lokala-, regionala och nationella rådgivningstjänster. 

 

”Jag har fått kontakt med många olika kompetenser kring att starta företag i Sverige och även kontaktuppgifter 

till folk i kommunen som jag önskar starta företaget i så jag hittat lokal att driva min verksamhet i.” 

(Respondent 1). 
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Respondenterna berättar hur de utvecklat sin företagsutveckling genom en trestegsmodell, där de går 

från affärsidé till att utveckla en affärsmodell för att sedan ta steget till att starta eget företag. 

Företagsmentorn hade rollen som en personlig mentor och bollplank och företagsmentorn kunde även 

bistå med kunskap, efterenheter och kontakter. Respondenterna upplever att projektet har hjälp dem 

med ett större kontaktnät. Detta gjorde det lättare menar någon respondent. 

 

”Man kommer till rätt person med rätt kompetens direkt istället för att få lägga så mycket tid till att leta upp 

detta själv och få till något. Det har ju varit guld värt.” (Respondent 8). 

 

”Det har gått snabbare än vad det hade gjort om jag inte haft dem och den breda kompetensen de har. Rätt 

kontakt direkt, istället för att leta vart man ska vända sig.” (Respondent 2). 

 

De upplever att de utvecklat kunskap som bidrar till deras möjligheter att får tillgång till det lokala 

företagsnätverket. De hade också fått tillgång till en processledare och ett verktyg som hjälper dem att 

analysera och utveckla en affärsmodell med sin processledare. En respondent beskriver hur han fick 

nytta och hjälp att utvecklas av denna modell: 

 

”Det handla mycket om hur jag skulle ta oss till nästa steg, hur framtidsvisionerna ser ut, om jag hade en budget 

som var konkurrenskraftig när det väl var en skarp anläggning. Samarbetspartner, vilka som skulle vilja ha 

mina produkter, vad är det för produkter jag har. Massa sådana frågor och en väldigt bra arbetsmodell skulle 

jag säga.” (Respondent 9). 

 

 

 

Bild från ett av projektets rum (2019-01-20) 
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Respondenten hade inte kunskap i den svenska kontexten hur en affärsmodell formas tidigare, han 

upplever att de tog tillvara på hans formella kompetens och samtidigt som han lärde sig något nytt.   

 

Respondenterna upplever de lärt sig genom att de fått sitta en till en och i grupp för att få information, 

ifrågasätta och tillsammans komma överens om nästa steg, där de ska exempelvis utföra sin egna 

kalkyl, prata med olika myndigheter etc. De får vägledningen men måste själva utföra arbetet för att 

lära.  

 

Några av respondenterna berättar att de inom ramen för det individuella upplägget fått gå på en så 

kallad ”företagsskola”, som är ett slags snabbspår för att starta företag. Företagsskolan var på lätt 

svenska, som var pedagogiskt utformat så alla skulle förstå. En företagslots var knuten till insatsen och 

deltog vid träffarna för att underlätta gruppens lärande och kunde diskutera och skapa uppgifter utifrån 

innehållet som utfördes i grupp och enskilt.  

 

”Det har handlat om en del om vad lagar säger, vad man behöver tänka på, olika 

företagsformer och så. Jag har fått presentera mina idéer och fått lite arbetsuppgifter att tänka 

på och kolla upp till nästa träff.” (Respondent 10). 
 

Han fick utrymme att visa sina idéer och hur han tänker att han skulle starta och redovisa detta, med 

den nya kunskapen om svenska lagar och nytt lärande där han fick med sig uppgifter att kolla upp 

utifrån sitt företag och den marknaden för att komma vidare i sitt entreprenörskap.   

Det finns skillnader mellan vad respondenterna de är helt olika individer som har med sig olika 

kunskaper och erfarenheter från tidigare. Men de upplever att de lärt sig mycket under projektets gång. 

Flera säger att språket utvecklats då de påträffar ord de aldrig annars skulle kommit i kontakt med, 

respondenterna beskriver att de upplever kompetensutveckling och lärande inom entreprenörskap och 

entreprenörutveckling, de har fått förståelse om det svenska arbetslivet- och arbetsmarknaden.  

 

7.3.1 Analys 

Ellström (1992) menar att det är viktigt att seden kompetens och erfarenhet individen besitter genom 

utbildning och lärande i arbetslivet. Utifrån respondenterna är projektet en väg som kan underlätta för 

att utveckla lärande och kompetenser om entreprenörskap i en svensk kontext, vad som krävs och hur 

individen går tillväga för att nå dit. Det ser olika ut för varje projekt som vi kan se ibland annat denna 

studie och i Hertzberg & Hailemariam (2010) studie som undersökte ett projekt. Men det ett relativt få 

individer projektmedarbetarna arbetar aktivt med. Det samverkar ofta med andra aktörer och ”prövar” 

sina nya metoder på x antal deltagare. Ofta medger inte de tillgängliga resurserna inom till exempel 

vuxenutbildning eller arbetsförmedlingen ett sådant omfattande stöd som varje individ kunnat få via 

projektet. De kan då inte ges stöd i den mån som skulle behövas för att matcha deras kompetenser, 

erfarenheter, eventuellt utbildningsbehov och kunna ta till vara varje individs vilja och möjligheter till 

utveckling. Att professionens möjlighet att stödja den enskilde ökar i takt med kvantitet och kvalitet i 

det stöd som ges styrks av Hertzberg & Hailemariam (2010). 

 

Flera forskare som Sjögren & Wadensjö (2011) samt Ellström (1992) visar på vikten att ta tillvara på 

individens erfarenheter och kompetenser och att detta på sikt gynnar både individ och samhälle. Vilket 

respondenterna i denne studien också upplever och studien visar positiva effekter på att det i denna 

kan bland annat vara enklare att starta eget företag när du haft det innan, och har erfarenheter och 

kompetenser från brunchen. Sedan kan man behöva lära om i den nya kontexten på grund av kulturella 

skillnader och regler, men grunden finns och kan byggas vidare på.  
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Personer med entreprenöriell förmåga är enligt skolverket (2015) nyskapande, handlingskraftiga, 

risktagande och möjlighetsökande. Gott entreprenörskap förebygger arbetslöshet, skapar nya 

arbetstillfällen och stimulerar innovation (Ellström, 1992). Gemensam faktor hos respondenterna är att 

de gått med i projekt för att de har ett möjlighetsökande, är handlingskraftiga och har ett starkt driv att 

starta ett företag för att kunna påverka sin egna situation på arbetsmarknaden. De är öppna för att ta 

emot information och kunskap utifrån, för att komma vidare i sina processer och det säger något om 

deras vilja till att fortsätta på tidigare yrkesbana men som entreprenörer.  

Vilket man också kan koppla till Kolb (1984) som beskriver konvergenta personer som hypotetiskt 

resonerande och fokusera kunskapen på det specifika problem. Deras styrka ligger i praktisk 

tillämpning av idéer och teorier, och i grupper tar de ofta på sig rollen att planera och det praktiska 

genomförandet av gruppens intentioner. Medan divergenta personer har förmåga att se konkreta 

fenomen och problem från många olika perspektiv, och beskrivs som fantasifulla och kreativa 

personligheter. Personer som har en divergent stil passar bäst i situationer som behöver nya idéer, och 

föredrar frågeställningar där olika lösningar är möjliga. Dessa personer har gemensamt en emotionell 

förmåga, är personintresserade och empatiska (Kolb, 1984). Vilket man också kan läsa av att 

respondenterna i studien till viss del är. 

 

Tidigare forskning enligt Ellström (1992) för fram att individen ska ha möjligheten och förmågan att 

ifrågasätta och kritiskt kommentera lärprocessen. Det ska vara tillåtet för individen att ha ett prövande 

förhållningssätt till uppgifter, mål och andra faktorer som har inverkan på lärandet, ”Learning by 

doing”. Respondenten upplever de inte hade kunskap i den kontexten hur en affärsmodell formas 

tidigare, detta upplever respondenten att de tog tillvara på formella kompetens och samtidigt lärde sig 

något nytt. Vilket vi kan knyta ann till både Kolb (1984) som menar erfarenhet som ett begrepp som 

ofta lyfts upp i relation till reell kompetens och validering där det bygger på erfarenhetsbaserat 

lärande. Ellström (1992) visar på den reella kompetensen har individen utvecklat på olika sätt och i 

olika sammanhang och den är individens ”faktiska” kompetens, kvalifikationer i 

arbetslivssammanhang. (Ellström, 1992).  

 

När respondenterna beskriver hur de utvecklat sitt koncept genom en trestegsmodell, där de går från 

affärsidé till att utveckla en affärsmodell för att sedan ta steget till att starta eget företag är det en 

liknande lärprocess Kolb (1984) beskriver när observation och upprepandet leder till att individen lär 

sig principer som hen kan använda i andra och nya sammanhang. Erfarenheten och observationen har 

blivit till kunskap när den överförs till nya situationer (Kolb, 1984).  
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7.4 Slutsats 

Studiens resultat pekar på en samstämmighet mellan respondenternas upplevelse och den tidigare 

forskning. Vikten av kontaktnät, lära sig språket och genom sina tidigare förvärvade kompetenser 

tillsammans med det nya lärandet och de kompetenser upplever de utvecklat en tydligare 

entreprenöriell förmågan som förväntas i det svenska arbetslivet   

 

Respondenternas beskrivning av deras upplevelse av sin kompetensutveckling, som handlar mycket 

om probleminriktade processer de tog sig an att lösa. Kolb (1984) ser kompetensutveckling som en 

integrerad del och behoven av utbildning eller andra insatser planeras genom informella processer, 

snarare än genom formella, systematiska behovsanalyser. Lärande ses som en aktiv, probleminriktad 

process som baserad på att deltagarna undersöker och prövar lösningar på problem. 

 

En tydlig gemensam faktor hos de flesta respondenterna är att de gått med i projekt för att de har ett 

starkt driv att starta ett företag och kunna påverka sin egna situation på arbetsmarknaden. De är öppna 

för att ta emot information och kunskap utifrån, för att komma vidare i sina processer och det säger 

något om deras vilja på att fortsätta på tidigare yrkesbana som entreprenörer.   

 

Respondenterna upplever det ”enklare” att starta ett företag i deras hemländer än vad det är här i 

Sverige. Det är mer lagar och regler att förhålla sig till.  

 

I intervjuerna och den tidigare forskning syns vikten av arbetslivskunskaper och erfarenhet 

respondenterna har sedan tidigare. Detta speglar ofta in om de är mogna till att starta ett företag och 

vad för företag de väljer att starta. Har de kunskap inom branschen så ökar detta chansen att de vill 

fortsätta inom samma bransch, har de även entreprenöriell förmåga vill de ofta använda denna i något 

syfte att utveckla sitt företagande eller en affärsidé. Utbildningsnivån har betydelse och många 

respondenter har väldigt svårt med att behärska det svenska språket. Språket kan sägas vara nyckeln 

för att komma in i det svenska arbetslivet och därmed vara det första steget en utrikesfödd behöver ta. 

Detta är lättare för de som har längre utbildning att lära svenska då studievana finns. 

   

Respondenter upplever att de fått till sig information de annars inte skulle fått, även möjligheten till att 

kunna vidga sitt tänkande har hjälpt dem framåt. En annan viktig faktor att lyfta är deras möjlighet att 

få individuella planer under sin tid i projektet utifrån sina respektive förkunskaper, önskemål och var 

de befinner sig. De har också haft möjligheten att påverka innehållet och projektverksamheten har 

kunnat tillgodose individuella önskemål.  

 

Något som Sjögren och Wadensjö (2011) lyfter fram i sin forskning är att sociala nätverk är viktiga för 

att nå en stark ställning på svensk arbetsmarknad och en av förklaringen till utrikesföddas svagare 

ställning på arbetsmarknaden jämfört med inrikes födda är just bristen på sociala nätverk. Socialt 

kapital som exempelvis arbetsvillkor, löner och arbetsstatus och det humankapital detta ger i form av 

svenskkunskaper innebär en gemensam vinning när man delar med sig av varandras resurser. Ofta är 

utrikesfödda överkvalificerade för de arbeten som de har, vilket också gör att de förlorar lönemässigt 

på denna situation. Detta påvisar tydligt hur viktigt det är att branscher och myndigheter kan validera 

kunskaper och skapa kompletterande utbildningar för att få en jämnare likvärdighet och reducera 

riskerna för överkvalificering. På så sätt kan man utifrån grupp-och individperspektiv stärka de 

utrikesfödda, ge dem rätt sysselsättning, rätt löner och vidare utifrån ett samhällsperspektiv nå bättre 

samhällsekonomisk vinning och i ett individ, grupp-och samhällsperspektiv medverka till en god 

integration.  
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8. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion av studiens resultat utifrån teorier och tidigare forskning för att svara 

till studiens syfte och frågeställning. Diskussionen har delats upp i rubriker som formats utefter 

studien, som visade sig som mest framträdande och ger en tydlig röd tråd genom hela arbetet. I 

anslutning till rubrikerna redogörs för efterföljande underrubriker med redogörelse där diskussionen är 

en fördjupad analys av resultatet. Vidare påvisas även det bidrag och relevans som studien kan ge till 

det pedagogiska forskningsfältet. Avsnittet avslutas med förslag på framtida forskning inom området.  

 

 

8.1 Studiens syfte och frågeställningar  

Studiens syfte var, att belysa utrikesföddas upplevelse av hur tidigare förvärvade kompetenser 

tillsammans med de lärande och kompetenser som tillförs genom deras deltagande i ett 

arbetsmarknadsprojekt för att starta eget företag bidrar till att utveckla en entreprenöriell förmåga.  

 

För att besvara syftet tog jag hjälp av nedanstående frågeställningar: 

-Hur upplever deltagarna att deras tidigare erfarenheter och kompetenser av entreprenörskap har 

bidragit till att kunna starta ett företag? 

-Vilka kompetenser och lärande upplever deltagarna att de har utvecklat i projektet?  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Denna studie visar betydelsen av att utrikesföddas kompetenser och erfarenheter tas tillvara för att 

stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige.  

 

8.2.1 Hur upplever deltagarna att deras tidigare erfarenheter och 

kompetenser av entreprenörskap har bidragit till att kunna starta ett 

företag? 

Ellström (1992) menar att den praktiska kunskap som fås genom arbetslivserfarenhet är den lär-stil, 

kallad ”Learning by doing”, och som också visar sig vara den dominerade lär-stilen för respondenterna 

i denna studie.  

 

De begränsningar som kan identifieras som hinder för respondenterna är det svenska språket, kunskap 

om juridik och tillgång till nätverk. Enligt Andersson och Fejes (2010) är värdering och validering av 

utrikesföddas kompetens inte alltid entydigt mot ett specifikt yrke. Kompetenser som en utlandsfödd 

förvärvat i en annan kontext passar inte alltid in på ett specifikt yrke i Sverige. De lyfter erfarenheter 

och kompetenser de haft nytta av är främst yrkeskunnandet, de kan sitt yrke och de som haft företag 

tidigare har kommit längre snabbare i sin process att starta eget företag så visst har det betydelse.  
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För att ta tillvara på den kompetens utrikesfödda har, såsom Elströms (1992) och Kolb (1984) 

beskriver det, anser jag att olika professioner behöver samarbeta för att en kompetenskartläggning ska 

kunna utföras både på ett ekonomiskt och individanpassat vis. Enligt min erfarenhet kan det 

förekomma att en kompetenskartläggning görs vid flera olika tillfällen och inom olika verksamheter. 

Till exempel görs detta på arbetsförmedlingen i syfte att matcha individen till arbete och inom 

vuxenutbildningen i samband med upprättandet av en individuell studieplan. Det kan resultera i att 

kompetenskartläggningar kan ha upprättats på arbetsförmedling, inom vuxenutbildningen, på en 

arbetsmarknadsenhet, socialkontor, inom vården, inom olika projekt eller andra hjälp- och stödinsatser 

som individen tar del av. Detta medför att stora resurser tas i anspråk och individen får gång på gång 

genomgå liknande processer. En samordning borde kunna öka kvaliteten i kompetenskartläggningen, 

då olika professioner bidrager på olika vis. Då behövs det ska en tydlighet i vem som gör vad, 

individens delaktighet behöver vara i fokus och arbetet bör ske med ett tydligt framåtsyftande 

gemensamt fokus.  

 

Utrikesfödda personers etablering på arbetsmarknaden kan vara en utdragen process (SOU 2018:22) 

och denna grupps kompetens borde kunna tas till vara bättre om rätt insatser planeras och kommer 

individen till del i ett så tidigt skede som möjligt.  

Denna studie visar att utrikesföddas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden genom att starta 

eget företag är mer komplicerat och att detta beror på flera olika faktorer och alltså inte enbart att de 

inte behärskar det svenska språket.   

 

I den statliga utredningen” Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” (SOU 2016:72) lyfts 

entreprenörskap fram som en väg för många utrikesföddas att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Forskning visar på att utrikesföddas entreprenörskap och erfarenheter från sina 

hemländer och även en starkare tradition att starta och driva företag kan blir en framkomlig väg till 

egen försörjning i deras nya hemland. Men då krävs det utbildningsinsatser dels för att förbättra eller 

anpassa kompetensen i en ny kontext, juridisk kompetens och stöd för att bygga upp ett nätverk och 

utveckla kontakter för att kunna etablera sig på marknaden. Precis som denna studie visar lyfter också 

Luna m.fl. (2008) fram att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning varit särskilt framgångsrik för 

lågutbildade personer som är utrikesfödda och även Bennmarker m.fl. (2009) skriver om särskilda 

arbetsmarknadspolitiska program som har riktats till invandrare.   

 

8.2.2 Vilka kompetenser och lärande upplever deltagarna att de har 

utvecklat i projektet?  

Kolbs (1984) teorier om effektiv inlärning med en betoning på erfarenhetslärande, reflektion och 

vägledning i att tolka och bearbeta, testa och återigen lära nytt i en process som ständigt startar om kan 

speglas mot de svar som respondenterna ger då de beskriver de kompetenser och det lärande de har 

utvecklat i projektet. När individens lärande varit effektivt har, precis som Kolb (1984) beskriver, 

processen integrerats genom den medvetenhet individen utvecklat i takt med en växande personlig 

erfarenhet och kompetens för att lösa nya uppgifter. Identifierade ”hinder” i de lärande processerna har 

inte varit lika svåröverkomliga för alla respondenterna. De respondenter som inte behärskade de 

svenska språket har haft svårare att bygga kunskap genom de insatser som planerats. Dock har dessa 

individer ändå haft en progression språkligt, genom att språkinlärningen gynnats av att sättas i ett 

sammanhang skilt från den ”traditionella” språkinlärningen.  
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En annan stödjande struktur för framgång har beskrivits vara de nätverk respondenterna har haft 

tillgång till. Nätverkets roll utgör ytterligare en möjlighet till lärande genom erfarenhetsutbyte, nya 

upplevelser, en möjlighet att reflektera och testa idéer och erfarenheter. Nätverket har varit ett stöd att 

bearbeta begrepp, öka förståelsen och ge bakgrund till den teoretiska kunskapen, som är en del av de 

insatser som erbjudits respondenterna utifrån identifierade behov. Att lära mer om den svenska 

arbetsmarknaden och om företagande i Sverige, liksom juridiken kring detta, har visat sig vara en 

värdefull utbildningsinsats och en nyckel till framgång.  

 

Tidigare erfarenheter av entreprenörskap i betydelsen av att ha erfarenhet som företagare i sitt 

hemland har spelat roll, men det har då varit viktigt att för respondenterna kunna relatera till det som 

krävs för att lyckas i Sverige. Att utveckla en entreprenöriell förmåga kan vara en annan nyckel till 

framgång i den vidare betydelsen att utveckla ett driv, kunna omsätta en idé och realisera den. Att 

utveckla en sådan kompetens har varit ett stöd för att kunna pröva en affärsidé.  

 

Tillväxtverket (2018) tar upp vikten av att det finns insatser på mindre orter och i glesbygd för att 

erbjuda individer information och kunskap om svensk affärskultur, vad som krävs för att driva företag 

och vilken hjälp som kan ges. Med inspirerande exempel och metoder förbättrar detta möjligheten att 

starta företag och ge de blivande företagarna lika villkor oavsett bakgrund. Denna typ av positiva 

effekt kan ses i det arbetsmarknadsprojekt som gav stöd till respondenterna i denna studie. De gavs 

riktade utbildningsinsatser i kombination med fortsatt lärande av svenska. Det individanpassade 

upplägget där de oavsett språknivå, studiebakgrund eller tidigare kompetens deltog. Att de upplevde 

att de utvecklas bidrog till att deras driv och motivation under projekttiden. Respondenterna i studien 

har via de riktade insatserna fått en kontaktyta mot näringslivet som de skulle haft svårt att skapa på 

egen hand.  Studien visar att det är första gången många av respondenterna kommer i kontakt med 

svenskt näringsliv och/eller den svenska arbetsmarknaden. Att de inte heller via arbetsförmedling eller 

vuxenutbildning givits denna möjlighet visar på att fler riktade insatser behövs för att öka dessa 

kontaktytor. 

 

En annan viktig aspekt är att respondenterna har utvecklat sina språkkunskaper på ett sätt de inte 

kunnat göra med enbart traditionell undervisning i svenska och att detta i sig kan leda till smidigare 

etablering, inträde på arbetsmarknaden eller ett entreprenörskap i betydelsen att starta eget företag.  

  

Studiens huvudsakliga resultat visar att respondenternas tidigare erfarenheter och kompetenser bidragit 

till att de nu har förmåga att starta ett eget företag inom en snar framtid. Genom att belysa 

utrikesföddas upplevelse av hur tidigare förvärvade kompetenser och deras upplevelse av det lärande 

och kompetenser de utvecklade i projektet och hur dessa två komponenter i kombination har bidragit 

till att de utvecklat en entreprenöriell förmåga. Studien visar också att det är viktigt att utrikesfödda 

ges möjlighet att utveckla ett kontaktnät och att lära sig att bättre behärska det svenska språket. 

 

Min studie visar vikten av att ta tillvara utrikesföddas tidigare erfarenheter och kompetens i en process 

som kombineras med individanpassad komplettering av kompetensen. För att individen ska ges 

förutsättningar att bli entreprenör visar min studie på betydelsen av tillgången på lokala nätverk.  
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8.3 I förhållande till vad andra forskare har 

kommit fram till 

För att kunna stödja, utveckla och förstå migranternas entreprenörskap skriver bland annat Hertzberg 

och Hailemariam (2010) att det är viktigt att förstå de processer som för det första leder till migration 

och för det andra hjälper migranterna att leva i det nya landet. Respondenterna upplever att det är 

större olikheter än vad de trodde, de ställs höga krav i Sverige att starta ett företag. Forskning från 

bland annat Hertzberg och Hailemariam (2010) visar att utrikesfödda som vill starta ett företag 

behöver specifik information och kunskap, då dels språkkunskaper och dels tidigare erfarenheter från 

en annan kontext i hemlandet behöver beaktas. 

 

För att kunna stödja, utveckla och förstå migranternas entreprenörskap skriver bland annat Hertzberg 

och Hailemariam (2010) att det är viktigt att förstå de processer som för det första leder till migration 

och för det andra hjälper migranterna att leva i det nya landet. Respondenterna upplever att det är 

större olikheter än vad de trodde, de ställs höga krav i Sverige att starta ett företag. Forskning från 

bland annat Hertzberg och Hailemariam (2010) visar att utrikesfödda som vill starta ett företag 

behöver specifik information och kunskap, då dels språkkunskaper och dels tidigare erfarenheter från 

en annan kontext i hemlandet behöver beaktas.  

 

Ser vi på internationell forskning så menar de på att det är många länder som accepterar och tycker 

utrikes integration är bra, men det är bara några som ger dem medborgarskap. Man ansåg att det är 

viktigt för att de ska etablera sig i det nya landet att man också tillhör det (Ivan & Parminder, 1994).    

Det är viktigt att kunna se vad forskningen säger för att utvecklas som land och få exempel på vad som 

fungerar. Respondenterna i denna studie tar inte upp medborgarskapet, men trots det är det inte 

oväsentligt. Man kan i studien se att höra till ett sammanhang, få ett närverk och viljan att anpassa sig 

för att etablera sig i Sverige var viktigt för dem. 

 

Ivan & Parminder (1994) jämförde invandringslagar och lagstiftningsprocessen samt om sociala och 

ekonomiska förhållanden bland invandrare. Invandringslagarna formar såväl volymen som 

migrationens karaktär. (Ivan & Parminder, s.18. 1994). 

Respondenterna tyckte det var viktigt att göra rätt utifrån landets lagar och regler. De ser vi genom att 

de gick med i detta projekt frivilligt för att få till sig kunskap och lärande om entreprenörskap i 

Sverige.   

 

Åslund (2018) redovisar betydelsen av kontaktnät och utbildning som viktiga för en lyckad 

integration, och redovisning av tidigare forskning visar vikten av att det finns en arbetsmarknad där 

man bor. Det är en skillnad mellan arbetsmarknad som finns i städer och landsbygd, samt stora 

geografiska avstånd som betyder att individer inte får samma möjligheter beroende på var man bor 

(Åslund, 2018). Vilket jag tycker man kan se exempelvis med olika projekt så kan det gynna där det 

inte finns kompetens eller metoder utformade på grund av avståndet. Och detta gör det möjligt att 

etablera det planerade målet, som i denna studie var stödja att starta företag och bli ett bra exempel för 

andra kommuner som är i samma ställning.   

 

En utmaning i att få utrikesfödda att starta företag är att ge dem tillgång till företagsfrämjande åtgärder 

och Tillväxtverkets rapport (2018) som flera andra bland annat Hertzberg & Hailemariam (2010) 

belyser att utrikesfödda ofta saknar nätverk, vilket då utgör ett hinder. Detta är en stor utmaning, som 

kan avhjälpas med mentorskap och rådgivningstjänster. Då är det viktigt att information ges på olika 
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språk och att informationen om företagande finns i ett tidigt skede för att underlätta inträde på 

arbetsmarknaden och därmed integrationen. Detta är något som respondenterna i denna studie har 

kunnat utveckla trots deras nuvarande bosättning varit på glesbygden och det fanns detta 

arbetsmarknadsprojekt som stötta upp med mentorskap och byggde upp ett nätverk kring 

entreprenörskap dem behövde. 

 

Forskningen menar att entreprenörskap är ett viktigt tema de betonar speciällt 

immigrantentreprenörskap som extra viktig (Ivan & Parminder, 1994). Vilket är studiens fokus. Ser 

man till Kalifornien så har de för de första en företagande ekonomi, där många till stor del har sin 

försörjning på sitt egna företag. Den höga andelen kan ha påverkat den sociala såväl som den 

ekonomiska integrationen av invandrare genom att underlätta bildandet av invandrarägda företag. I det 

teoretiska sammanhanget för den senaste invandringslitteraturen har företagande uppstått som ett 

kraftfullt inflytande på invandrarnas ekonomiska och sociala integration (Ivan & Parminder, 1994). 

Vilket man också vill i Sverige, starta fler företag som kan anställa fler och ge en egen försörjning.  

Ivan & Parminder (1994) skriver att det är viktigt att kunna erkänna invandrarnas förmåga att försörja 

sig. Immigrantnätverk kan bygga upp företag och det immigrantnätverket kan bidra till invandrares 

entreprenörskap såväl som på det sätt som invandrarföretagare påverkar invandringsvolymen menar de 

(Ivan & Parminder, 1994). 

 

 

8.4 Konklusion 

Syftet med studien var att belysa utrikesföddas upplevelse av hur tidigare förvärvade kompetenser 

tillsammans med de lärande och kompetenser som tillförs genom deras deltagande i ett 

arbetsmarknadsprojekt för att starta eget företag bidrar till att utveckla en entreprenöriell förmåga. 

Studiens huvudresultat visar att tidigare erfarenheter och kompetenser har bidragit till att   

respondenterna idag ska ha fått förmågan att starta ett eget företag inom en snar framtid. Genom att 

belysa utrikesföddas upplevelse av hur tidigare förvärvade kompetenser tillsammans med de lärande 

och kompetenser de fick med sig i arbetsmarknadsprojekt för att starta eget företag bidrar till att 

utveckla en entreprenöriell förmåga har studien kommit fram till att det är viktigt med kontaktnät, 

språket samt deras tidigare arbetslivserfarenheter. Det finns också stora skillnader mellan att ha ett 

eget företag mellan länder. Informell och formell kompetens blir tydligt och användbart när man gör 

något med den kompetens individen besitter.  

 

Studien kan bidra med ett tillägg i samhällsdebatten om karriärmöjligheter i entreprenörskap och 

utbildningssystemets insatser så att de motverka begränsningar för utrikesfödda. Som en förlängning 

av denna studie föreslår jag yttligare forskning kring hur man kan få till en likvärdighet för de som är 

intresserade av att starta ett företag i Sverige, så att alla får samma möjligheter till vägledning och 

kompetenser, oberoende var man bor, kulturen man har eller ens socioekonomiska bakgrund.  

 

Under min studie reflekterade jag över andelen män som är igång att starta företag och det vore därför 

intressant och viktigt att titta på hur vi kan arbete aktivt med könsnormer även i denna fråga med att 

starta företag, samt förhållandet mellan just kompetens och arbetslivserfarenhet. 
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Människor upprepar beteenden när de upplever att det leder till positiva förstärkningar. I ett 

väglednings och pedagogiskt perspektiv ser jag vikten av att se människans framgång/framsteg. Att 

göra en livskarta där den sökande får beskriva mer detalj varje valsituation den stått inför tidigare och 

hur den löste det då. Om man får den sökande att helt kunna se till sin egna fördel, hur hade den gjort 

då om inte externa och interna hinder stod i vägen är en bra metod för att människor ska få kunskap 

om hur mycket det faktiskt är omkring oss som påverkar och kunna reflektera över vad det är vi kan 

försöka bortse från.  
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10. Bilaga 1  

 

 

10.1 Missivbrev 

Mitt namn är Sara Fröberg och är utbildad Studie- och yrkesvägledare och arbetat de senaste sex åren 

inom vuxenutbildningen och studerar nu mastersprogrammet i karriärutveckling och vägledning på 

Stockholms universitet och ska skriva en masteruppsats.  

Syftet med denna uppsats är att belysa utrikesföddas lärande och kompetenser om entreprenörskap i 

deras deltagande i ett arbetsmarknadsprojekt för att starta eget företag. Jag har fördjupat mig i 

forskning och litteratur kring detta ämne, men för att få en större förståelse ska jag genomföra 

intervjuer med deltagare i den här typen av projekt. Jag kontaktar dig som har genomgått ett sådant 

projekt för att göra en intervju för att få ta del av dina kunskaper och lärande i detta. 

Intervjun tar ca 40 minuter och vi kan mötas på min arbetsplats men jag är flexibel och kan mötas där 

det är lättast för dig för att genomföra intervjun.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst meddela att du vill avbryta ditt 

deltagande. Jag kommer göra en ljudinspelad intervju för att kunna gå tillbaka i vårt samtal efter 

intervjuns avslut. Din identitet kommer att avidentifieras i arbetet och efter avslutad kurs kommer den 

inspelade ljudupptagningen att raderas.  I studien används Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart användas i forskningsändamål. 

  

Din medverkan är betydelsefull och efter avslutad och godkänd kurs, skickar jag dig en kopia av 

uppsatsen om du önskar. 

Skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig få ihop detta med en intervju/uppföljning hur det gått? 

kontakta mig så snart som möjligt, du når mig antingen på telefon  

070-94 20 723 eller på mail sara.froberg.1987@gmail.se. 

 

Tack på förhand, Med vänliga hälsningar  

Sara Fröberg  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

11. Bilaga 2  

  

 

11.1 Intervjuguide 

Syfte/Frågeställning: På vilka sätt används deltagarnas erfarenheter och kompetenser i projektet? 

Vilka kompetenser och lärande beskriver deltagarna att de har utvecklat i projektet?  

 

Informera om:  

Varför jag gör detta arbete och hur intervjuerna är en bidragande del i mitt arbete. 

Är det ok att spela in intervjun?   

Anonymitet om denna önskar  

Får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  

Kommer avsluta med en sammanställning av intervjun till intervjupersonen 

 

1. Hur fick du kunskap om att starta eget projektet fanns och var möjligt för dig? 

2. Vad har du för utbildnings/arbetslivs erfarenhet med dig när du starta i projektet? 

3. Varför valde du att gå med i detta projekt? 

4. Har du startat ditt företag? 

5. Var befinner du dig i nu med företagandet?  

6. Vad av dina tidigare arbetslivskunskaper hade du användning av? 

7. Ser du några skillnader mellan att starta företag här i Sverige från vad det är i ditt hemland? 

8. Vad lärde du dig om att börja/starta företag? 

9. Vad krävs mer av dig eller andra tror du?   

10. Vilka kompetenser har du fått med dig? I vilken form fick du denna kompetens? 

11. Övrigt?  

Tror du att du hade varit kontakt med dessa om du inte kommit i kontakt med projektet? 

Hade du startat företag då?  
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