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Sammanfattning 

  
Denna uppsats behandlar ämnet studie- och yrkesvägledning med syfte att redogöra och få en 
förståelse varför invandrare tenderar att hamna inom restaurangbranschen. För att uppfylla 
detta redogör uppsatsen för hur vägen till restaurangägare har sett ut för fem personer i 
centrala Umeå. Uppsatsen syftar huvudsakligen till att förstå varför dessa restaurangägare 
valde restaurangbranschen istället för andra alternativ som finns i samhället. 
 

Studien har genomförts med fem intervjupersoner med fokus på ett antal specifika 
intervjufrågor för att komma underfund med deras arbetsval. Litteratur har studerats för att få 
en inblick i ämnet om studie- och yrkesvägledning, restaurangbranschen, samt invandrares val 
i Sverige gällande arbetsmarknaden. 
 
Rapporten fyller ut ett gap inom ett outforskat ämne. Ett flertal rapporter visar att större delen 
av män, med härkomst från mellanöstern, är ägare av restauranger i Sverige, orsaken till detta 
är det område denna rapport fyller ut. Information om varför de fem restaurangägarna är där 
de är idag och inte valde ett liv genom högskolan som kommit fram genom denna studie kan 
anses till en viss grad generellt och därför fyll ut gapet. 
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 1. Inledning  

I detta avsnitt beskriver jag bakgrunden till min uppsats. Jag presenterar mitt syfte samt min 
problemformulering. Slutligen redogör jag för de avgränsningar jag gjort samt mina egna 
definitioner.  

 

1.1 Bakgrund  

Idag har 20 procent av Sverige befolkning ursprung i andra länder vilket motsvarar över 1,9 
miljoner människor. Under årtalen 1940-1970 var det arbetskraftsinvandringen som var den 
dominerande invandringfaktorn (Levin, Najib & Weström, 2001). De länder där 
invandringvågen främst kom ifrån var Finland, Jugoslavien, Grekland, Danmark och 
Tyskland (Ahrne et al. 2000). Enligt Broome(1996) hade inte Sverige klarat dig utan denna 
invandring. Efter 1970-talet så påbörjades flyktinginvandringen i större utsträckning, vilket i 
detta fall var individer som kom utanför Europa. Då invandringen utökades så påverkades den 
svenska arbetsmarknaden till en sänkning av sysselsättningsgraden bland invandrare och 
större klyfter uppstod då i samhället (Hammarstedt, 1999).  

Enligt Broome(1996) så är arbetsmarknaden för invandrare inte så riklig då invandrare har två 
till tre gånger så hög arbetslöshet än svenska medborgare har. Öppnandet av nya restauranger 
skapar goda arbetstillfällen vilket har en växande effekt. Hammarstedts (2001), Ohlsson, 
Broomé och Bevelanders (2011) har genom deras forskning sett olika faktorer till varför 
individer i Sverige med härkomst från mellanösternområdet i större utsträckning är 
restaurangägare. 

Genom att i tre år varit en studie- och yrkesvägledarkandidat så har jag fått lära mig att det 
ska vara fritt från begränsningar vad det gäller kön eller av social eller kulturell bakgrund. 
Att restaurangägare i stor utsträckning kommer ifrån sydöstra Asien anser jag inte vara något 
problem i sig, men jag vill gärna se hur deras karriärvägar kan se ut och vad det är i deras 
livsberättelse som lett dem till den yrkestitel de har idag. 

1.2 Syfte  

Syftet med min studie är att kunna beskriva hur karriärvägen till att bli egenföretagare inom 
restaurangbranschen har gått till för de utvalda respondenterna. 
 
1.3 Problemformulering  

Under valet till min problemformulering så ville jag enkelt koppla studie- och 
yrkesvägledningsområdet till invandrarens väg till restaurangbranschen i Umeå. 

Jag utgår från följande frågeställningar;  
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 Anser respondenterna att deras härkomst hade en betydande del till varför dem hamnat 
i restaurangbranschen? 
 

 Vilka betydande faktorer påverkade respondenternas val till att bli restaurangägare? 

 Vilken betydande del har studie och yrkesvägledaren varit för respondenterna inför 
deras val av karriär? 

 
1.4 Avgränsning  
 
Uppsatsen är begränsad att beskriva ett fåtal restaurangägares historia i ett snävt område vilket 
gör att uppsatsen inte kan anses allt för generell. För att få ett fördjupat och korrekt resultat 
har en specifik bakgrund på restaurangägarna valts. Fem stycken restaurangägare med 
bakgrund i just mellanöstern har valts ut. Dock så var en av de intervjuade även halvsvensk. 
 

Urvalsgruppen har också avgränsat på ett sådant sätt att kön, klass, etnicitet, ålder, 
restaurangtyp stämmer någorlunda överens. Jag har sökt en homogen grupp för att som 
tidigare nämnt få en rättvis fördjupning. Urvalsgruppen innefattar män mellan 25-34 år som 
äger en blandning av restaurang/pizzeria. 

1.5 Egna definitioner  

Enligt nationalencyklopedin är definitionen av invandrare, vilket används i min uppsats, 
utlandsfödda individer som är folkbokförda i Sverige sedan minst ett år tillbaka. 
 
I mitt fall är respondenterna ifrån mellanöstern vilket är en region i sydöstra Asien. De länder 
i mellanöstern som mina respondenter härstämmar ifrån, är Libanon, Syrien, Turkiet, Irak och 
Iran.  
 
En studie- och yrkesvägledare är kortfattat en person inom skolväsendet som har uppgifter 
som att stödja, informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
samt att uppmärksamma möjligheter(nationalencyklopedin). 
 
En konstruktivistisk vägledningsmetod är till för studie och yrkesvägledare. Enligt Vance 
Peavy (1998)  menas en konstruktivistisk vägledningsmetod att studie- och yrkesvägledaren 
använder sig av en mer aktiv och en större helhetsbild med klientens bakgrund och omgivning 
som sitt verktyg med klienten för att uppnå resultat i sitt vägledningsarbete.  
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2. Metod  

I detta kapitel redogör jag för den metod jag använt genom uppsatsen. Jag beskriver hur jag 
har gått till väga från det att jag valde ämne till insamlandet av teori samt empiri.  

 

2.1 Inledning av uppsatsprocessen  
 
Jag har enbart valt att studera de restauranger som var ägda av invandrare från mellanöstern. 
Att större delen av män, med härkomst från mellanöstern, är ägare av restauranger i Sverige 
var det faktumet som intresserade mig. Då jag insåg att detta var ett outforskat ämne såg jag 
chansen att med mitt intresse om detta fylla gapet. För att koppla ämnet till studie- och 
yrkesvägledning så ser jag studie- och yrkesvägledningen som en grund till vart dessa 
restaurangägare är idag. Det ligger inte i mitt intresse att säga utifall det är positivt eller 
negativt att öppna restaurang, utan mitt intresse finns när det kommer till att alla folkgrupper 
bör få samma vägledning för att kunna välja studie eller karriär utifrån deras drömmar. 

 
Från början var det tanken att denna uppsats skulle göras bredare, med ett större geografiskt 
område. Då jag började med min studie insåg jag dock att det var alldeles för svårt att få en 
riktig inblick och fördjupning av ett sådant stort område på sådan liten tid. Av den orsaken 
begränsade jag mig till Umeå City. 

2.2 Peavy 

Peavy(1998) har utformat sin alldeles egengjorda konstruktivistiska vägledningsmetod och är 
konkret i sitt tankesätt. Peavy skriver i sin bok att vägledaren ska försöka lyfta fram det 
positiva i en klients liv och lägger vikt på att det är mötet och kommunikationen mellan 
vägledare och klient som är av största betydelse. Uppsatsen och mina frågor till respondentera 
är utformade efter denna modell.  

Då jag i denna studie har en roll som vägledare åt mina respondenter, vilket som förstått, är 
förankrat med studie- och yrkesvägsledare anser jag att denna modell passar min studie när 
det kommer till val av frågor och taktik under intervju. Jag har fokuserat på att vara positiv 
och tydlig och framförallt låtit respondenterna leda samtalet. Leda samtalet på ett sådant vis 
att jag som vägledare lett in på ämnen men låtit respondenten acceptera eller förkasta denna 
ledning, ställt öppna frågor. I min studie är det viktigt att jag inte söker ett svar jag vill få utan 
genom en positiv framhållning får ärliga och hjärtliga svar. 
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2.3 Kvalitativ/ Kvantitativ metod  

 
Genom mina intervjuer har jag gjort en kvalitativ studie med djup.  
Den kvantitativa metoden ger en bredd medan den kvalitativa metoden ger ett djup vilket är 
det jag har sökt.  
 
Informationen samlas i den kvalitativa studien in i form av ord. I och med denna metod har 
jag studerat enkla och öppna frågor för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. 
Studien som jag kommer att presentera bygger på 45 till 60 minuters kvalitativa intervjuer. 
Jag har försökt se på intervjupersonernas handlingar genom att analysera deras svar på 
intervjufrågorna och deras beteende i deras arbetsmiljö. Detta säger Trost(2010) är ett bra sätt 
att se sina intervjuer ifrån.   
 
2.4 Intervjuer  

Intervjuer genomfördes med fem olika restaurangägare på fem olika restauranger i Umeå City 
vilket är min primärdata. Primärdata är, enligt Björklund och Paulsson (2003), data som 
samlats in i syfte till att användas i den aktuella studien. Alla restaurangägare har bett om att 
få vara anonyma samt när det kommer till deras restaurangnamn. Av den orsaken kommer jag 
inte nämna deras egentlige namn utan låta de stå under pseudonym. Restaurangägarna: 
Simon, Petrus, Nicklas, Boris och Pär. 

Min studie och mitt intresse har legat vid att undersöka hur beslutet togs att bli 
restaurangägare och vad som skedde på vägen dit. Jag har även undersökt vilka resurser i 
form att finansiering och socialt nätverk de förfogat över för att kunna starta upp, släktens 
påverkan och hur det kom sig att de blev entreprenörer och inte gick utbildningens väg. Jag 
kommer sedan att koppla mina intervjupersoners berättelser med litteratur och samla och 
tolka den empiriska forskningen med hjälp av min litteratur som grundar sig på invandrares 
företagare inom restaurangbranschen. Beslutsramen varierar från person till person med 
utgångspunkt från vilka strukturella möjligheter denna har på utbildnings-/arbetsmarknaden 
samt individens habitus. Intervjuerna har varit på tu man hand och den enskilda ägaren.  

Hos några av respondenterna finns språkbrister när det kommer till det svenska språket. Till 
fördel för mig som intervjuare så talar jag flytande kurdiska, arabiska och delvis turkiska, 
vilket underlättade intervjun. Trots detta var jag noggrann att på ett positivt och 
uppmuntrande sätt fråga på nytt om jag inte uppfattade någonting helt klart. Detta är viktigt 
för att jag ska kunna få fram rätt empiriska resultat samt för att kunna värdera 
tillförlitligheten. 

 
Jag kontaktade respektive restaurang, och valde ut dem som var mest lämpade för att besvara 
mina frågor. Efter att ha hittat intervjupersoner så utformade jag ett par gemensamma 
intervjufrågor (Se bilaga 1) till restaurangägare för ett senare möte. I intervjufrågorna så 
utgick jag ifrån tidigare nämnt problemformulering och min teori. Intervjuerna spelades in i 
samtycke med respondenterna. Jag valde att spela in, för att senare inte gå miste om värdefull 
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information och kunna citera personen i fråga.   
 
Störst fokus har legat på frågor och upplägg men även mycket tid har lagts ner på hur man 
egentligen gör en lukrativ och bärkraftig intervju. Fokusen på intervjufrågornas budskap har 
varit det centrala då den större delen av validiteten fås av svaren på dessa frågor. Trost (2010) 
menar att stor vikt på ens eget intresse bör läggas på sin intervjuperson för att 
intervjupersonen ska känna sig intressant och en aning iakttagen. Han skriver också att man 
ska vara ärlig när man sitter och intervjuar personen, att inte säga saker och ting man inte kan 
stå för. Exempelvis bör man inte säga att den intervjuade personen har en fin tröja om man 
inte tycker det eller tvärtom. Trost försätter förklara att man inte ska vara rädd för tystnaden 
då det bästa ibland är att vara tyst eller att säger till intervjupersonen att man inte har en bra 
fråga. Trost menar även om man kommer med snabba frågor kan det anses att den som 
intervjuar är ointresserad av samtalet. Människor är mycket intresserade av sig själva och 
strävar hela tiden efter att få berätta sina egna berättelser till andra som man samtalar med 
vilket är någoting Trost(2010) lägger stor vikt på. Trost anser att man ska vara försiktig när 
det kommer till att säga att man förstår den intervjuade personen när man i själva verket inte 
gör det, man ska istället fråga vidare och verkligen förstå vad den intervjuade personen 
verkligen menar. Han påpekar att om man går djupare på vad den intervjuade personen säger 
så blir det mer intressant för båda parterna. Om jag som intervjuare tror att jag förstår innan 
jag verkligen gör det så missar jag en massa viktigt information(Trost, 2010). 

Efter intervjuerna var gjorda och materialet transkriberats så gjorde jag en kodning av mitt 
insamlade material. Vid färdig kodning kontaktade jag restaurangägarna och dubbelkollade 
om de ville se det färdiga materialet för ett godkännande. Alla de fem restaurangägarna ansåg 
sig som rätt tolkade och godkände materialet.  

Fördelen som jag upplevde med att genomföra intervjuer var att det gav en djupare förståelse 
för ämnet. Även Björklund och Paulsson (2003) skriver även att en djupare och klarare bild 
visas genom en intervju, då en intervju är anpassningsbar efter individen. 

2.5 Observation  
 
Efter varje intervju med varje restaurangägare fick jag en rundvisning på restaurangen vilket 
gav mig en rättvis och vacker bild över hur deras restaurang fångat deras liv. Genom en 
observation av den som intervjuar, så är det lättare att se helheten i intervjumaterialet.  

2.6 Reliabilitet/Validitet  

Två aspekter jag tagit hänsyn till i min uppsats är reliabilitet och validitet. Reliabilitet är en 
viktig del i ett examensarbete då det handlar om att informationen ska vara så tillförlitlig som 
möjligt både vid skrivandets punkt och vid senaste tillfällen (Bell 2006). Genom validitet så 
ska man kunna se vilken avsikt forskaren har att mäta sitt syfte på och inom området relevant 
och tillämpligt (Jacobsen 2002). För att en studies resultat ska anses som trovärdig bör 
undersökningen ha en hög reliabilitet.(Bryman, 2011, s.49). 
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2.7 Datainsamlingsmetod  

Som datainsamlingsmetod i min forskning så har jag till stor del använt mig av intervjuer med 
män om har utländsk bakgrund som valt att öppna eget företag. I min forskning så har jag 
med ett källkritiskt tankesätt utgått ifrån litteratur, vetenskapliga artiklar, internet och 
tillväxtverket för att kunna få ett stort underlag till mina påståenden och informationen till de 
intervjuade. När jag arbetade med min forskning så använde jag mig utav reliabilitet och 
validitet för att kunna få en sådan tillförlitlig och relevant information som möjligt. 
För att gå in mer på validiteten inom mitt arbete så märkte jag under senare delen av arbetet 
att datainsamlingen var relevant till min problemformulering och syftet. Därutav var jag 
tvungen att korrigera en del av min insamling för att reliabiliteten skulle vara så hög som 
möjligt. 

2.8 Källkritik  

Källkritik är en viktig aspekt för mig som författare till detta examensarbete. Av den orsaken 
gäller det att vara kritisk både mot min litteratur som mina kvalitativa metoder för att 
verkligen se till att det jag skriver är tillförlitligt.  

Det är alltid svårt att veta i vilket syfte information tagits fram på och till vilket syfte 
intervjupersonerna säger det dem säger(Björklund och Paulsson (2003). Därför har jag under 
mina intervjuer och i mina analyser av dessa varit kritisk, särskilt när det kommer till 
identifikation och tendenser, för att få information så nära sanningen som möjligt 

2.8.1 Kritik mot val av datainsamlingsmetod 

 
Tanken med den kvalitativa metoden var att få ett större djup på svaren av mina 
intervjufrågor. Kritiken mot detta som märktes under studiens gång, var att svaren på mina 
frågor inte alltid blev så djupa som önskat. Med all förståelse vill förmodigen inte 
restaurangägarna lämna ut den blotta sanningen om sig själv eller företaget till en främmande 
människa. I detta fall hade det möjligtvis vara lättare med enkätundersökningar då 
respondenterna hade kunnat vara anonyma även för mig. 
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3. Teoretisk utgångspunkt  

I detta kapitel presenterar jag min teoretiska utgångspunkt. Kapitlet inleds med Hultman och 
några fler författares kunskaper inom området till koppling av min uppsats och teoretisk 
grund för mina respondenters svar. 

 
3.2. Tidigare forskning 
 
3.2.1 Den segregerade branschen 
 
Individer med utländsk bakgrund är överrepresenterade inom pizzabranschen och den bilden 
finn även hos allmänheten(Hultman, 2013). Hultman har studerat en person som är utbildad 
lärare i sitt hemland men som har i Sverige gått över till restaurangbranschen. 
Intervjupersonen ställde sig mellan två alternativ, antingen att komplettera sina betyg för att 
kunna undervisa även här i Sverige eller välja bland jobb som inte kräver utbildning. När 
intervjupersonen anlände till Sverige så började han att studera SFI i fyra månader och när 
han var klar med fyra månaders studier kunde han jobba som modersmålslärare. Jobbet i sig 
var ingen trygghet för honom då anställningen inte var på 100 procent. Intervjupersonen valde 
att jobba istället för att komplettera betygen från Syrien(Hultman, 2013) 

Det kan vara svårt för invandrare som kommer hit i sen ålder att utbilda sig. Detta av orsaken 
att språket tar tid samt att kunskapsnivån kan vara så pass låg och då väljer man den lätta 
vägen(Hultman, 203). Ådahl(2010) skriver att restaurangbranschen är en typisk invandrar 
bransch och att invandrare kan vinna på att bli egen företagare eftersom de själva vet vad de 
är kapabla till med sin kompetens.  

3.2.2 Arbeta är en enklare väg än skolan 
 
Några tänkbara faktorer Hammarstedt (1999) lyfter fram som ökar sannolikheten för att 
invandrare startar egna företag är låg arbetsinkomst, svårigheter att lyckas på 
arbetsmarknaden, språksvårigheter och diskriminering. Han menar även att starta ett eget 
företag ibland kan vara bristen på alternativ sysselsättning och leda till minskad arbetslöshet 
hos de arbetslösa invandrarna.  

Najib (2006) framhäver att invandrare har svårt att göra karriär på arbetsmarknaden eftersom 
de inte har samma förutsättningar som svenskfödda har. Med detta menar han att språk och 
utbildning kan vara ett av hindrena. Vidare menar han att det generellt är svårt för personer 
med invandrarbakgrund att göra karriär för att de har en annan etnisk bakgrund än svensk och 
att ”människor med utländsk bakgrund måste kämpa dubbelt så mycket för att nå sina mål”. 
Najib har gjort intervjuer med 18 stycken informanter med utländsk bakgrund. Den 
gemensamma nämnaren enligt det empiriska materialet är att personerna har sett kvalificerade 
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yrken som ett hinder av exempelvis språkliga skäl. Det som även dyker upp i insamlingen av 
Najibs data är att det förekommer mycket fördomar på arbetsmarknaden gällande personer 
med en utländsk bakgrund. 

3.2.3 Kulturella faktorer 
 
Light, I. (1984) säger att en faktor till att invandrare startar egna företag kan bero på deras 
erfarenheter och traditioner, att invandrare är egenföretagare i sina hemländer. Även Meyer 
B.D. (1990) menar att erfarenheter i ett mindre företag från hemlandet kan ha stor betydelse 
till att driva eget företag i det nya landet. I en annan forskning menar Fairlie & Meyer (1996) 
motsatsen, att egenföretagare i det nya hemlandet inte påverkar att starta eget. 

Under senare år har invandrarföretag ökat. Att invandrare öppnar företag beror bland annat på 
att dessa individer har kunskaper av eget företagande från sitt hemland. Arbetslösheten kan 
leda till att invandrare i större utsträckning öppnar egna företag för att få en 
försörjning(Brune, 1996). 

3.2.4 Finansiering 
 
När det gäller finansiering från banken lutar sig invandrare inte sig åt banken alla gånger 
(Najib, 2006). Najib menar att många som öppnar företag börjar fråga familj, släkt och vänner 
om lån innan de kontaktar banken. En andel som söker lån får avslag på lånansökan. Även 
Brune (1996) framhäver att invandrare i liten utsträckning tar del av lån osv. han påpekar att 
invandrar företagarna får hjälp med bidraget av öppning av familj, släkt, vänner. Hultman 
(2013) intygar om att många invandrarföretag lånar pengar från släkt och vänner, men tar 
även från sina egna besparingar för att finansiera till köpet av en pizzeria eller restaurang. 
Najib (1999) beskriver i sin bok att invandrarföretag i större utsträckning öppnar sina företag 
av sina egna besparingar och även lånar pengar från familj får att kunna starta eget. Det 
betyder dock inte att alla invandrare inte är i behov av lån när de öppnar företag, snarare 
innebär det att invandrare har svårare att beviljas lån(Bermejo, 1995). 

3.2.5 Priset att vara restaurangägare/Livet som restaurangägare 
 
Det är väldigt svårt att bli ägare till eget företag inom restaurang- eller pizzabranschen. Det 
krävs många timmars arbete varje dag och väldigt mycket för att få ett företag att rulla, det är 
långa dagar och väldigt få dagar man kan ta ledigt från arbetet trots semesterperioder eller 
sjukdom. Att få tillräckligt med pengar till insatsen för restaurangen är den svåra delen medan 
förkunskaperna inom verksamhetsområdet inte behöver vara många. Varken det svenska 
språket, ekonomikunskaper eller livsmedelskunskaper är absolut nödvändigt. Kunskapen i 
verksamheten kommer inte gratis, man får betala priset att ge sig in i den branschen genom att 
jobba upp till 70 timmar i veckan samt arbeta helger och nätter. Genom okunskapen så vet 
många restaurangägare inte vilka lagar och regler som dem måste förhålla sig inom, många 
restaurangägare strider emot vad som egentligen är rätt, vilket kan vara allt från vilket kött 
som serveras till skattebrott och svartjobbare. Det är en stor risk att öppna restaurang då det är 
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en hård konkurrens samt att det finns stora risker till att åka fast utifall man inte vet om de 
nödvändiga lagarna som kan vara nödvändiga (Hultman, 2013). 

Hultman (2013) har till en fördel upplevt att restaurangägarna känner en enorm frihet trots 
priset de får betala genom sin tid, då det kan bestämma över sin egen tid samt göra beslut 
själva då dem inte har någon över sig. Det kommer alltså både vinster och förluster med yrket 
som en person som har tänkt öppna restaurang bör överväga innan de gör beslutet. 
Hultman(2013) menar att gäller att prioritera. 
De som driver egna företag i dagens läge brukar få en längre eller kortare förberedande “kurs” 
inom branschen, från den tidigare ägaren för att kunna lära sig så mycket så möjligt för att 
komma in inom branschen och sedan bli den egna ägaren. Personerna de får sin kunskap ifrån 
är deras familj eller nära vänner och bekanta. Den arbetskraft som vanligast finns inom pizza 
och restaurangbranschen är bröder till ägarna samt svågrar, eller kusiner som brukar hoppa in 
och hjälpa till i företaget. Hultman tar av den orsaken slutsatsen att det även är genom detta 
sätt invandrarna får synen på branschen samt förkunskaperna (Hultman, 2013).  

3.3 Karriärvägledning 
 
Ordet karriär har många innebörder och kan tolkas på olika sätt beroende vad individen vill. 
Vissa människor förknippar karriär med befordran som t.ex. att få en högre tjänst inom ett 
arbete, få högre lön osv. Begreppet kan delvis innebära ”successiv befordran”, Framgång i 
livet”, ”stiga i graderna” och ”komma sig upp”. En karriär behöver inte enbart betyda det jag 
skriver i ovanstående rader utan kan också innebära att individen tar ett steg åt något håll i sin 
karriärutveckling – exempelvis att individen kan förflytta sig dels vertikalt eller horisonalt 
(Mangell., L, 1995). 
 
3.4 Studievägledarens roll 

Karriärvägledningens syfte är att stödja individers plats på arbetsmarknaden. Studievägledare 
och karriärvägledare kan anses som två olika saker men om båda har till uppgift att främja 
individers plats till något positivt på arbetsmarknaden och hjälpa till att finna utbildningar 
eller jobb(Holmvall, 2007). 
 
Då det känns väldigt givande för klienter att få stöd inom karriärvägledning så är det väldigt 
viktigt att självaste vägledarverksamheten får mer uppmärksamhet då vägledarrollen inom 
karriärvägledning är ytterst viktigt för att kunna ge bästa resultat till klienterna(Lundahl, 
2012). Det är ytterst viktigt för en karriärutveckling att gå framåt just för att klienternas 
utveckling ska kunna gå framåt (Cardell, 2003).  
 
3.5. Peavy 
 
Vance Peavy (1998) har skapat en konstruktivistisk vägledningsmetod. Denna teori är en 
holistisk syn på individen. Man skulle kunna säga att man ska se klienten aktiv i processen att 
konstruera sin egen verklighet. Peavy menar att individens egen berättelse är en grund för 
fortsatt utveckling.  Som vägledare så ska man försöka se problemen, för att kunna förstå 
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klientens beteende inom vissa sammanhang. Peavy säger också att om man har ett 
konstruktivt synsätt så vill man som vägledare skapa förändring och anda för sin klient. Peavy 
beskriver att det är viktigt att klienten känner sig sedd och hörd av vägledaren då klienten är 
den som bäst känner sin egen situation och vad hen vill göra med sitt liv. Berättelser och 
samtal är viktiga begrepp enligt Peavy(1998)  då det är grunden för att klienten ska komma 
närmare meningsfulla mål för individen. Enligt Peavys modell så är de ytterst viktigt att inom 
vägledningssamtalen med klienten, att omsorg och respekt är grundat i samtalet där 
vägledaren ska kunna ge allt ifrån hopp och stöd för att klienten ska kunna tro på sina 
drömmar. 
 

3.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så är det ovanstående ståndpunkter som stått för den litterära grunden för 
mitt examensarbete. Jag anser att dessa olika författare förmedlar en relevant kunskap till mitt 
arbete då de alla inriktar sig på invandrarens plats i samhället i koppling till 
restaurangbranschen. Jag vill genom att ha tagit upp ovanstående punkter ge en inblick i 
ämnet teoretiskt för att även se förståelsen i respondenternas svar, samt till min empiri. Trots 
att författarna ovan har gjort likvärdiga forskningar som mig, innan mig, så står min uppsats 
ut på det viset att jag inriktar mig på varje individ och just på området Umeå City. Att ha 
dessa teoretiska utgångspunkter förtydligar reliabiliteten i informationen som även jag ger ut 
genom denna uppsats. 
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4. Empiri 

I följande avsnitt så kommer jag att redogöra för resultaten genom att skriva kortfattade 
berättelser om varje person jag har intervjuat. 
Sedan i analys- och slutsatsavsnittet kommer jag knyta ihop arbetet i helhet djupare. 

4.1. Simon 
Simon kom till Sverige med sin familj när han var 14 år gammal. Familjen flydde hit på grund 
av krig i deras hemland. Familjen har alltid levt i fattigdom och trots att dem flyttade till 
Sverige så har dem inte varit egen försörjande. Familjen har under alla år levt på socialen 
vilket har gjort att pengarna enbart har räckt till det absolut viktigaste. 
På grund av deras ekonomiska situation, och deras tidigare liv i hemlandet så har familjen 
varit extra på Simon gällande hur viktigt det är att skaffa sig en bra utbildning.  
Simon har sedan han kom till Sverige velat bli byggingenjör. Gällande betygen så har Simon 
haft bra förutsättningar till att kunna plugga till just byggingenjör, men det som har förstört 
för honom är att han inte klarade av engelskan i skolan. Att Simon inte klarade av engelskan 
gjorde att han inte kom in på det program i gymnasiet som han önskade, det 
naturvetenskapliga programmet. Simon kände sig besviken genom att han inte kom in på det 
önskade programmet i gymnasiet. Simon förstod inte innebörden till varför engelskan var så 
viktig för att komma in på det naturvetenskapliga programmet. Simon kände sig heller inte 
informerad till vad han var tvungen att uppnå för att kunna komma in på just det 
naturvetenskapliga programmet. Simon ville trots detta studera, då han nu visste att han var 
tvungen att vara godkänt i matte, svenska och engelska för att komma in på gymnasiet.  
Men i samma veva, då Simon ansåg det som svårt att veta hur man skulle gå till väga, så 
snappade han till på ett jobberbjudande istället som var på en restaurang. 
Simon lärde snabbt upp sig inom yrket av både restaurangägaren och hans medarbetare. 
Restaurangansvar på Simon kom rätt snabbt och han blev redan efter 8 månader erbjuden att 
bli delägare på restaurangen. Simon såg det direkt som en möjlighet och tvekade inte på att 
köpa in sig hos honom. Simon visste att detta kunde vara en möjlighet för att hjälpa hans 
familj ekonomiskt. 
Simon hade sparat pengar sedan tidigare, men den summan räckte inte för att öppna 
restaurang. Simon kontaktade banken, och efter ett flertal försök och genom kontakter, så 
godkände banken lånet. Simon anser sig själv att ha haft tur, då han genom erfarenhet och 
kontakter vet att det är väldigt svårt att få banklån till en pizzeria. I värsta fall om Simon inte 
skulle fått lånet så hade han vänner som han kunde ha lånat av för att få fram summan som 
efterfrågades. 
I dagsläget har Simons föräldrar fortfarande en dålig inställning till Simons val av att ha blivit 
en egen företagare inom restaurangbranschen. Trots föräldrarnas inställning så älskar Simon 
att arbeta på restaurangen, och han har detta år varit där i 14 år. 
Trotsallt så kommer tankar säger Simon, på hur det kunde ha blivit om han hade blivit 
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informerad av en studie- och yrkesvägledare vilka alternativ och krav han hade på sig från 
början. Simon tror att hans liv skulle se annorlunda ut om han var svenskfödd. Simon 
förtydligar att han skulle kunna ha haft föräldrar som hade förstått det svenska systemet bättre 
och kunnat informera honom, samt att skolans studie- och yrkesvägledare möjligtvis hade sett 
större möjligheter hos honom. Simon anser att hans enda möte med sin studie- och 
yrkesvägledare som värdelöst då hon inte förklarade vad som krävdes för att komma in på 
gymnasiet, samt att hon inte fanns som ett bättre stöd. 
 

4.2 Petrus 
Petrus kom till Sverige med sin familj då han var 17 år. Petrus kom från krig och elände, och 
såg sin familj som lyckligt lottad då hans far snabbt blev entreprenör. 
Petrus själv ansåg sig komma hyfsat sent till Sverige gällande studier, då man inte hängt med 
sedan grundskolan. Petrus började trots det studera på Komvux och fick en utbildning både 
som kock och som bartender. Restaurangbranschen har inspirerat ifrån hans far som var egen 
företagare inom restaurangbranschen. Trots att Petrus alltid hade velat bli brandman så var 
Petrus enormt skoltrött, och i samma veva så behövde Petrus far hjälp i restaurangen så han 
fick hoppa in och vara kock. 
Efter 8 månaders arbete på restaurangen så ville Petrus pappa sälja restaurangen på grund av 
att han kände sig trött och gammal. Restaurangen var både gynnsam och väletablerad, en 
rörelse som låg på topp! Petrus såg det hela som det perfekta tillfället att ta över rörelsen och 
ha restaurangen som ett familjeföretag. Petrus såg det hela som ett enkelt alternativ att komma 
på egna fötter. Petrus familj ville dock inte att han skulle bli egen företagare. Familjen ville att 
Petrus skulle följa sina drömmar och fortsätta studera. Men för Petrus var det svårt, då han 
visste att familjen behövde pengar, detta var den lösning som kändes mest naturlig. 
 
Petrus har alltid haft en kontakt med banken och han har alltid vetat att det har funnits strikta 
regler, för att bli utlånad till. På senare tid har det även blivit svårare att låna till restauranger. 
Petrus anser det även som svårt att inte ha ett svenskt för- eller efternamn när det gäller 
utlåning av pengar. Förutom det så är restaurangbranschen i dagsläget en väldigt osäker 
bransch då det lika snabbt går upp som ner. För bankerna är det alltså en risk att låna ut just 
till restaurang. Petrus har som tur var sluppit ta något lån, utan har kunnat finansiera 
restaurangen själv utan att låna av varken bank, familj eller vänner. 
I dagsläget så säger Petrus att han inte skulle ändra på så mycket då han tror att han ändå hade 
öppnat sin restaurang, då det även finns en passion där. Petrus tror dock, att om han hade fått 
mer tid och hjälp av en studie- och yrkesvägledare, så hade studierna till brandman blivit av, 
vilket heller inte skulle varit helt fel enligt Petrus. 

4.3. Nicklas 

Nicklas kom till Sverige ensam när han var vid 19 års ålder. Nicklas familj är döda, lika så 
den större delen av släkten. För Nicklas så är det ingen som har kunnat försökt påverka 
honom till vilka val han ska göra då han inte har haft någon närstående. Nicklas skippade 
plugget utan tog istället lastbilskortet. Nicklas har under sina första år i Sverige arbetat som 
lastbilschaufför, men med tiden så kände Nicklas att det var för mycket timmar på vägen. 
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Då Nicklas inte hade någon utbildning, eller varit i kontakt med någon studie- och 
yrkesvägledare så sa Nicklas upp sig ifrån jobbet och började jobbade som pizzabagare på en 
restaurang.  

 
Nicklas kände med tiden att han inte ville jobba kvar på restaurangen grund av de dåliga 
arbetsvillkoren. I samma veva ville den förra ägaren lägga ner restaurangen och Nicklas tog 
då chansen att köpa restaurangen och till att bli egen företagare. 
Nicklas behövde inte heller bankens hjälp med finansieringen, då hans restaurang inte kostade 
mycket, och att han redan hade sparade pengar. 
Nicklas känner att restaurangyrket fungerar under en period, även en längre period, men inte 
för alltid då det sliter för mycket på kroppen. Han känner av den orsaken att han borde ha tagit 
skolan på större allvar och utbildat sig till någonting. Nicklas talar även om för mig att om 
han nu ska tänka tillbaka, så hade han önskat att han hade fått mer hjälp och vägledning, för 
att ha kunnat utbilda sig till någonting vettigt. Nicklas anser att hans härkomst har varit ett 
hinder för sina möjligheter här i Sverige.  

4.5. Boris 
Boris kom till Sverige med sin familj när han var 17 år. Boris och hans familj flyttade från 
hemlandet på grund av krig och oroligheter. Efter att ha bott i Sverige något år så flyttade 
Boris hemifrån efter att ha lärt känna några vänner. Boris gick i skolan och bodde ihop med 
dessa tre vänner, och de delade på hyran. Boris hade dock svårt att bo med andra och ville ha 
någonting eget. Men för att ha något eget så måste man jobba, då det kostar mer pengar. 
Under denna period levde Boris på CSN, som inte var så mycket pengar. 
Boris vän presenterade Boris för en restaurangägare, vilket till en början enbart skulle vara 
något att fördriva tiden på och att tjäna en extra peng för den dyrare hyran. Boris kände med 
tiden att han utvecklade sin personliga utveckling genom att arbeta på restaurangen, vilket 
gjorde att han stannade. Boris började först som praktikant, och fick sedan en 
heltidsanställning på två år. Boris kunde arbeta runt 12-14 timmar dagligen, utan lediga dagar. 
Dessa arbetstider gav mycket problem för Boris studier, vilket gjorde att Boris slutade att 
studera. Detta skrämde Boris föräldrar då Boris föräldrar verkligen inte ville att Boris skulle 
hamna i denna bransch. 
Under den tiden så gjorde det inget för Boris att han skippade studierna, då Boris ändå inte 
visste vad han ville bli. Boris kände sig heller inte motiverad till att studera då han inte kände 
att han passade in på de ”svenska” jobben, på grund av sin härkomst. 
Med tiden på restaurangen, så kände Boris sig trött på att någon skulle styra över honom på 
slutet. I samma veva så meddelade chefen att han var trött på att arbete inom branschen och 
att han hade bestämt sig för att pensionera sig. Den förra ägaren såg att Boris kunde jobbet in 
och ut, och erbjöd honom att få hyra restaurangen, vilket Boris mer än gärna gjorde. Med 
tiden köpte Boris ut sig, så i dagsläget är restaurangen enbart Boris. 
Boris älskar att vara egen företagare då han kan styra över sin egen tid. Boris är gift och har 
en son, vilket är en viktig prioritering för honom. Det bästa med att vara restaurangägare idag 
är att han kan gå hem varje dag vid 15-tiden och bara umgås med sin familj. 
Då Boris köpte sin restaurang så var det lätt att låna till restaurangverksamheter. Han fick utan 
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problem låna 350 000 kronor till finansieringen. Banken hade dock koll på Boris efter lånet 
om han arbetade varje dag och tog sin verksamhet seriöst. Efter det så har Boris bank, tillit till 
Boris för vidare lån om Boris skulle önska ett nytt lån. 
 
I dagsläget så vill inte Boris tänka tillbaka för mycket, då han verkligen önskar att han inte 
hade kommit in i restaurangbranschen. Boris hade önskat någon slags vägledning för att få ett 
mål gällande studierna. 

 
Pär 
Pär har aldrig haft stora framtidsdrömmar. Pär tror att det beror på hans bakgrund, han har 
alltid sedan barnsben varit på flykt då han haft det svårt med krig och oroligheter i sitt 
hemland. Det enda man har drömt om där är att bli hjälte eller att leva normalt säger Pär. 
Pär kom till Sverige med sin familj när han var 11 år gammal. Pär förklarar att hans mål i 
Sverige enbart har varit att gå igenom skolan och tjäna pengar. Pär har alltid varit duktig i 
skolan, och hans ämnen han känt sig mest begåvad i har varit matte, fysik och kemi. Pär kom 
ifrån sig från skolan efter sin praktikplats på en restaurang. Pär tyckte att det var så roligt att 
vara i ett kök och tjäna pengar så han slutade skolan. Med tiden så öppnade Pär och hans 
kompis en pizzeria tillsammans år 2005. På den tiden kostade pizzeriorna i Umeå under 
100 000 kronor. För att vara mer exakt så kostade pizzerian de köpte enbart 65 000 kronor. 
Pär och hans kompis såg det inte som en dålig investering då dem inte hade något annat för 
sig ändå. De första 3 åren gick dem i vinst men sen gick det neråt. 
Genom att vara inne i branschen så fick Pär höra mycket om konkurrenter som skulle sälja. 
Pär älskade att vara sin egen chef, men han hade även bröder som var arbetslösa. Med tanke 
på att nuvarande restaurangen inte gick bra, samt att Pär mer ville känna sig som sin egen 
chef, så köpte Pär med sina bröder en ny pizzeria som blev som ett familjeföretag. 
 
Pärs storasyster hade ett hus i Kurdistan som hon sålde för att Pär skulle kunna finansiera 
restaurangen. Pärs familj la tillsammans ihop pengar för att Pär skulle kunna driva 
restaurangen. Dock så hade Pär fått ett godkännande av banken för att låna av dem, men Pär 
ville gärna slippa räntan vid ett lån. Pär spelade fotboll med ett gäng på fritiden, och i detta 
gäng var det ett flertal restaurangägare. Vid valet att öppna restaurang så hade Pär dessa män 
som hjälp för vad som behövde göras inför öppnandet. Dessa män har varit en stor hjälp för 
Pär. Pärs föräldrar har givetvis försökt få in honom på att studera, men dem är trots det 
stöttande till Pärs karriärval. Pär tycker att restaurangyrket är det sämsta yrket i Sverige och 
önskar nu i efterhand att han skulle ha studerat. 
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5. Analys 

Följande kapitel innehåller en analys som knyter samman syftet, problemformuleringen, 
teorin och empirin. 

5.1 Intervjupersonerna 

 Anser respondenterna att deras härkomst hade en betydande del till varför dem 
hamnat i restaurangbranschen? 

 Vilka betydande faktorer påverkade respondenternas val till att bli restaurangägare? 

 

Ingen av respondenterna har haft drömmar om att bli egen företagare när de kom till Sverige. 
Ingen av respondenterna hade heller några höga förväntningar på sin karriär. Det som varje 
respondent antyder under intervjuernas gång är att deras härkomst är en stor del till varför 
dem är vart de är idag och att alla har haft något hinder som gjorde att de valde bort skolans 
väg på grund av att dem inte var av svensk härkomst. Najib (2006) beskriver i sin bok hur 
vanligt det är att invandrarna generellt sätt har svårare förutsättningar att satsa på högre 
kvalificerade jobb och att skolan och dess hjälp för respondenterna inte fungerade så som den 
gör för svenska elever är något som klassas som väldigt vanligt enligt Hammarstedt (1999).  
Hammarstedt och Najib menar att okunskapen för svenska språket, och de färdigheter som 
krävs i skolan inte finns hos alla invandrare som immigrerar till Sverige. 
Boris valde restaurangbranschen på grund av att han kände att han inte passade in på de 
”svenska jobben” för att han inte var svensk. Simon tror att sitt liv skulle haft en helt annan 
vändning utifall han var av svensk härkomst. Att ha föräldrar som åtminstone är födda i 
Sverige hade hjälpt, då Simon hade behövt hjälp av sina föräldrar om det svenska systemet, 
men hade inte själv någon kunskap. 
Hultman (2013) menar att i denna vändning att börja jobba inom restaurangbranschen är ett 
enklare alternativ i detta fall än att komplettera betyg. Simon hade goda betyg, men behövde 
komplettera engelskan för att ta sig in på det önskade gymnasieprogrammet. Orken att inte 
komplettera betygen gjorde att Simon tog sig in på restaurangbranschen, då det var ett lättare 
alternativ. 
Simon, Petrus, Boris och Pär beskriver också att försörjningen av familjen även är en stor del 
till varför dem tagit valet till att påbörja sin karriär inom restaurangbranschen, samt till varför 
dem stannat inom restaurangbranschen. Brune (1996) nämner i sin bok att just försörjningen 
av sin familj för invandrare är oftast steget in till restaurangbranschen då språk och betyg inte 
krävs här. Pär valde att öppna restaurang med bröderna på grund av att hans bröder var 
arbetslösa och behövde en arbetsplats. Simons familj levde på socialen och behövde en bättre 
inkomst, vilket också var en orsak till att Simon valde att öppna restaurang. 
Alla respondenterna kan däremot hålla med om att det är en enorm frihet att vara egen 
företagare även om restaurangbranschen inte är hållbar för hälsan, att jobba i livet ut. 
Hultman (2013) förklarar även att vinsterna och förlusterna oftast går jämnt upp med att ha 
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sin egen restaurang, beslutet till att öppna restaurang bör därmed verkligen övervägas, vilket 
respondenternas familjer även hade önskat att respondenterna hade gjort innan dem öppnat 
sina restauranger. 
Nicklas oroade sig för sina äldre dagar utan utbildning, då han inte ser någon framtid i att 
arbete inom branschen på grund av allt slit då man är äldre. Boris däremot ser ljuset i att 
kunna vara sin egen chef, och flexibelliteten mellan arbete och familj. Ljuset i att vara sin 
egen chef var något alla intervjupersoner höll med om. Hultman (2013) nämner i sin bok att 
jobba inom restaurangbranschen betalar man som pris då man är äldre, då arbetet i sig är 
väldigt slitsamt. 

5.2 Vägledning och Karriärvägar 
 

 Vilken betydande del har studie och yrkesvägledaren varit för respondenterna inför 
deras val av karriär? 

 
Alla respondenterna har gett studierna en chans för att ta sig dit de är idag och ingen av dem 
fick den hjälp och stöd som de hade önskat ifrån sin studie- och yrkesvägledare för att ta sig 
framåt. Simon, Petrus, Boris och Pär blev pushade av familjen att studera vidare, men det 
hjälpte inte då deras familjer inte visste något om hur studierna eller den svenska marknaden 
fungerar i Sverige. Nicklas tog saken i egna händer och slutförde studierna till 
lastbilskörkortet, men även här visar Nicklas att det inte var tillräckligt för honom. 
Alla respondenterna visar en enorm saknad under deras första tid i Sverige av ett stöd från 
samhället i form av en studie- och yrkesvägledare för att hitta en ljuset till deras framtid. 
I respondenternas fall så hade dem behövt vara i kontakt med en studie- och yrkesvägledare 
som arbetade utifrån Peavys modell konstruktivistisk vägledningsmetod. 
Då den konstruktivistiska vägledningsmetoden gång på gång upprepar hur viktigt det är att 
vägledaren lyssna på klienten och se bakgrunden till klientens historia. 
 
Utifrån att ha hört på de fem respondenternas historier på vägen till deras arbete de har idag 
och hur oupplysta om studie- och jobbmöjligheterna de har varit, så märker man hur fel 
skolorna och samhället agerat då det står i Lag Lpf 94 att skolan är skyldig att ge eleverna 
flera möjligheter till fortsatta studier och olika andra sätt att fortsätta med deras intresse. 
Holmvall (2007) nämner i sin bok om hur viktigt det är att hjälpa elever att finna utbildningar 
eller jobb utifrån deras intressen. Lundahl (2010) och Cardell (2003) yttrar sig bägge om hur 
viktigt det är att en vägledarroll finns just för att hjälpa de elever som inte vet vilken väg de 
ska ta. 
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5.3 Övrig analys och diskussion 

Orsaken till valet av mitt ämne trots den forskning och studier som redan finns, är att jag har 
velat ha min egen nisch på det hela, inom det begränsade området som jag valt. Umeå City är 
ett område som jag inte har hittat någon litteratur ifrån, inom just restaurangbranschen, och 
jag såg av den orsaken en lucka att fylla. Studierna som jag tittat på tycker jag är mer allmän 
och inte så individualiserad. Jag ville enbart titta på ett par enstaka individer för att kunna ge 
läsarna en djupare förståelse till respondenter jag valt ut. Detta är även en av orsakerna till att 
jag är glad att jag valde den kvalitativa metoden istället för den kvantitativa metoden, så att 
jag kunde fördjupa mig mer på varje respondent. 
Intervjufrågorna jag ställde till mina respondenter var många, men det behövdes för att på 
flera olika sätt få fram information till min problemformulering. 
Det var intressant utifrån att ha läst mycket litteratur innan jag påbörjade examensarbetet, att 
få se hur litteraturen ställde sig i verkligheten på det begränsade området som jag hade mina 
respondenter i. Ett mönster syntes tydligt mellan litteratur och den empiri jag fått fram av 
respondenterna. Ett mönster syntes även tydligt mellan alla respondenteras historier. 
En intressant tanke jag fick under intervjuens gång, var att jag såg hur drivna alla dessa 
individer var, och jag tror att dem verkligen skulle ha kommit långt gällande studierna bara 
dem fått rätt hjälp och vägledning till det. Som utbildad studie- och yrkesvägledare, så känner 
jag ett enormt kall till att hjälpa dessa individer då jag ser en sådan stor motivation hos dem 
alla. Simon hade jag nästan som mest velat hjälpa då han är en person som var så nära att nå 
sina drömmar, bara han hade en studievägledare under högstadiet som hade informerat honom 
om sina möjligheter och vad som krävdes för att ta sig in på gymnasiet. 
Jag själv är uppvuxen i Irak, och kom till Sverige då jag var sju år gammal. Jag kan känna 
igen mig i respondenternas historier av den orsaken, då jag inte heller hade någon guidning 
eller vägledning. Jag fick hjälp först när jag var 20 år gammal av en vägledare. Som ”tur” var 
så hade jag inte satt min fot inom restaurangbranschen, utan hade hamnat inom 
telefonförsäljarjobb. Min egen bakgrund är även en orsak till varför jag ville arbete just inom 
detta område, då jag känner en viss empati för dessa individer, och kan känna igen mig då jag 
själv är ifrån mellanöstern och har haft liknande mentalitet. Orsaken till att jag studerade till 
studie- och yrkesvägledare, är för att jag har sett så många av mina nära och kära som tagit 
den lätta vägen, till restaurangbranschen, då det är det enda dem vet någonting om. Jag vill 
kunna hjälpa speciellt utlandsfödda till ett svenskt liv, med en svensk vägledning där det inte 
finns några gränser till drömmar. 
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6. Slutsats 
 

Följande kapitel innehåller förslag till fortsatta studier och en kortfattad slutsats. 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Ett vidare ämne att fortsätta studera, utifrån mitt ämne vore att gå in djupare på just detta, 
inom ett större geografiskt område för att kunna se en större helhet. Genom mina 
respondentsvar så ser jag att det finns ett gap inom det området i forskning och av den orsaken 
mycket att hämta. Området bör även kopplas vidare till ett större djup inom studie och 
yrkesvägledarområdet, då det enligt min studie finns en stor brist hos vägledning gällande just 
invandringen. 

6.2 Kortfattade slutsatser 

Som slutsats så har jag fått en större förståelse för dem invandrare som öppnat restaurang då 
det verkar utifrån intervjuerna, ha gjort det av egen vilja och intresse.  
Att respondenterna inte är svenskfödda är en av de största biverkande faktorerna till varför 
dem hamnat inom restaurangbranschen. Hade respondenternas studie- och yrkesvägledare lagt 
mer fokus på vägledningen för just dessa respondenter så tror jag det hade varit en större 
sannolikhet att respondenterna hade kunnat ha haft andra karriärer idag, vilket alla 
respondenter önskan var enad med. De faktorer som gemensamt är en betydande faktor till 
varför de hamnade där de är idag är behovet av försörjningsstöd till sig själv och sin familj, 
arbetslöshet och orken till att inte plugga upp sina betyg för fortsatta studier.  
Saknaden av en studie- och yrkesvägledare och kunskapen till hur respondenterna skulle ta sig 
till väga för att hitta lämplig utbildning är även en faktor till varför respondenterna inte såg sig 
vidare på andra karriärmöjligheter.  
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7. Referenser 

Mitt sista kapitel innehåller mina referenser i tre delar: Bilagor, Vetenskapliga artiklar, samt 
övrig litteratur i bokform. 

7.1 Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor till de fem restaurangägarna 
 
Frågor med inriktning entreprenörskap: 

  Hur gick det till när du startade/blev ägare av restaurang? 
 Hur fick du kunskapen att kunna driva ett eget företag? Resurser i form av socialt 

nätverk/familj? IFS? Arbetsförmedlingen? 
 Har du någon gång haft kontakt med en SYV? Pratade ni i så fall om 

entreprenörskap? 
 När bestämde du dig för att bli entreprenör? Har du haft några andra drömyrken? 
 Hur gick finansieringen till? Kontakt med bank? Låna av familj/släkt? 
 Frågor där intervjupersonen ska berätta om sig själv: 

 
Jobbar/arbetsuppgifter som nu? 
 

 Tidigare yrken? 
 Upplevt någon diskriminering på den arbetsmarknad utanför restaurangbranschen? 
 Utbildning? 
 Vad arbetar föräldrarna med? 
 Hur ser släktens utbildningsbakgrund ut? 
 Hur kom du på att du ville bli egen företagare? varför blev du entreprenör? Hur 

kommer det sig att du valde bort att läsa vidare? 
 Varför valde du att starta ett företag just när du gjorde det? Varför inte exempelvis ett 

år tidigare? 
 Skulle du göra om det med facit i handen? 
 Var är du född? 
 Brytpunkter/vändpunkter? På eget initiativ/yttre händelser/ 
 ”Handlingshorisont” Vad har du haft 
 När stod det klart att du ville bli egenföretagare? Vad hände? 
 Tagit några stora beslut? 
 Har familj, släkt, vänner påverkat dina beslut? 
 Hur ser dina framtida planer ut? 
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