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Abstract

The aim of this study is to analyse how the immigrant-entrepeneur initiates
and starts up a business. Four entrepreneurs are interviewed. The network-
approach is used in order to examine and identify the decisive links in their
networks.

1. INLEDNING

Småföretag1 anses vara mycket viktiga för näringslivet och ekonomin. Dynamiken i

svenskt näringsliv är betydande (Davidsson 1989; 1993, Charlie, Johannisson och

Storey 1989, Hägg och Hörnell, 1983; Johannisson 1985; Najib 1994; NUTEK

1993:9; 1994:7; Ramström, 1975).

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB), startades 28 720 nya företag under 1997.

Detta innebär en ökning jämfört med 1996, då motsvarande antal var 26 930 genuint

nya företag (SCB Nv 12 SM 9801). Av de nya företagen startades 4 580 företag inom

industrinäringen och 24 140 företag startades inom tjänstenäringen, dvs fyra av fem av

de nystartade företagen är tjänsteföretag. Antalet sysselsatta i de nystartade företagen

beräknas, enligt ovannämnda källa, uppgå till 54 000 personer varav 32 000 på heltid.

De nystartade företagen är i regel små. Mer än hälften av dem har en omsättning

som ligger under 300.000 svenska kronor året efter verksamheten. Ungefär vart sjunde

nystartat företag hade mer än en miljon kronor i omsättning. Av de nya företagen,

sysselsatte 62% minst en person på heltid och 17% sysselsatte minst två personer

(ibid).

                                                       
1 Det följande är en pågående undersökning och får ses som ett diskussions-paper.
Utgångspunkt har varit att se om en teoretisk referensram passar ihop med empirin.
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Under de senaste två decennierna har nya aktörer, invandrarföretagare, etablerat

sig som affärsidkare på den svenska marknaden. Enligt SCB startades 20% av de

nystartade företagen 1997 av en person med invandrarbakgrund. Av det totala antalet

företagare i de nystartade företagen har 13% uppgivit att de är födda utomlands,

medans 5 % har uppgivit att de är födda i Sverige men har förälder/föräldrar med

utländskt ursprung.

Av verksamheten i de företag som startades av personer med invandrarbakgrund,

drivs 65% av män och 29% av kvinnor. Företag som drivs gemensamt av en man och

en kvinna uppgick till 6% (ibid). Av samtliga nystartade företag 1997 var 17% inom

industriföretagen och 20% inom tjänsteföretagen startade av en person med

invandrarbakgrund.

Blivande invandrarföretagare etablerar och bygger socialt orienterade nätverk.

De använder sig av sina sociala och kulturella förbindelser i svenska miljöer och till

och med i andra internationella miljöer, dvs. andra länder. Detta gäller i synnerhet de

invandrare som  kommer från länderna runt om medelhavet och mellanöstern. De har

ett större socialt, kulturellt och politiskt  engagemang i sina nuvarande invandrartäta

förorter och stadsdelar än infödda svenskar. De skaffar sig faktakunskap och

information om marknaden och företagandets villkor och möjligheter om det för dem

ofta främmande och kaotiska nya hemlandet. Detta  tack vara ovan nämnda

sociokulturella aktiviteter och förbindelser.

Många av  invandrarna bor i bostadsmiljöer som kan vara dominerade av redan

etablerade invandrarföretagare eller har släktskap/vänskap med en sådan. Under dessa

förhållanden   utnyttjar de nyblivna företagarna dessa förbindelser och kontakter och

får nya bekantskaper till och med andra etniska grupper. En del av dessa individer har

antingen fått praktik eller anställning hos släkt eller vänner. Detta har också hjälpt dem

att bilda nya kontakter, få insikt om sina förutsättningar som affärsidkare, underhålla

och utnyttja dessa gynnsamma kontakter för framtida eventuella affärsmässiga

utbyten. Invandrarnas lokala miljöer möjliggör effektivt utbyten av information och

kunskap men innebär också ett starkt socialt och kulturellt engagemang och stöd.

Att starta ett nytt företag eller överta en redan etablerad verksamhet i ett

främmande land innebär mycket mer än att hitta en lokal och registrera ett företag.
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Etableringsprocessen är mycket invecklad, komplicerad, och innebär inte  minst ett

risktagande. Steget från idé till etablerad verksamhet är långt. Vägen dit sker etappvis.

Varje fas i etableringsprocessen ställer nyföretagaren inför nya problem- förutsägbara

såväl som oförutsägbara (Hult & Odéen 1986).

Ovan nämnda förhållanden har lett till att inom vissa etniska invandrargrupper är

antalet småföretagare i vissa näringar större. I olika storstadsmiljöer har

invandrarföretagare uppvisat en stor förmåga att skapa lokala marknader bland sina

landsmän (Johannisson, 1996). Johannisson understryker att  kunskapen om

invandrarföretagarna fortfarande är mycket begränsad (ibid). Han anser vidare att ”

innebörden av och  skiften i den svenska synen på företagande torde därtill bli mycket

tydligare om forskningen i större utsträckning engagerar sig i invandrarnas roll i

företagandet. Dessa studier skulle t ex kunna omfatta deras eget företagande och

konsekvenserna av kulturmöten för vitalisering av den svenska företagsamheten i bred

bemärkelse”, (ibid s. 196).

Vi vet inte mycket om hur invandrarföretagarnas nätverk initieras och hur de

använder sig av sina personliga nätverk vid nystartandet av företag. Syftet med denna

undersökning är att beskriva invandrarföretagarnas nätverk och identifiera vilka av de

förbindelser/ länkar i nätverken som fungerar som driftkälla i en sådan

företagsbildning. Denna studie är ett försök att närma oss de nya

invandrarentreprenörerna i Sverige under 1990-talet.

2. TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel kommer jag att kort behandla tidigare forskning kring entreprenörskap

och småföretagande i allmänhet och invandrarföretag i synnerhet (2.1). Sedan kommer

jag att redogöra för de mest relevanta modellerna som berör undersökningen; företags-

etableringsprocessen, företagarnätverk och industriella nätverk (2.2). Utifrån detta

försöker jag komma fram till vilken modell som bäst lämpar sig för denna studie (2.3).
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2.1. Entreprenörskap och småföretagande

Ett problem inom invandrarföretagsforskningen är hur begreppen småföretagare,

affärsidkare, invandrar- och familjeföretagare, etniska företagare och entreprenör skall

definieras. Termerna ovan har definierats och omdefinierats av historiker,

nationalekonomer, företagsekonomer, sociologer och kulturantropologer; t.ex. Delmar

(1996), Elkjaer (1992), Johannisson (1985, 1992a, 992b), Kets de Vries (1977, 1980),

Kirzner (1973), Mintzberg (1979), Najib (1994), Peterson (1981), Sanner (1997),

Schumpeter (1934), Sexton och  Bowman (1985), Stevenson och Jarillo ( 1990),

Waldinger et al. (1990).

Författarna Peterson (1981), Stevenson och Jarillo (1990) anser att begreppet

entreprenörskap ofta har sammankopplats  med rollen, dvs att genom utbud och

efterfrågan upprättas jämvikt på marknaden. Schumpeter (1934), definierade

entreprenören som en person som omkombinerar produktionsfaktorer genom

innovation och därigenom upprättar en förflyttning från en jämvikt till en annan. Ovan

nämnda definitioner är helt korrekta i sitt nationalekonomiska sammanhang, dvs att de

behandlar fenomenet entreprenörskap ur ett makroperspektiv.

Tidigare studier av invandrarföretagares etablering som affärsidkare har antingen

koncentrerat sig på makroekonomiska faktorer som tvingar och/ eller underlättar för

dem att starta små affärer, såsom ofördelaktiga villkor på arbetsmarknaden som driver

och motiverar dem att starta eget företag Bergman (1987), Ekberg (1982), Nadjafi

(1986), Najib (1991, 1992,1994) och Wadensjö (1988).

     I Najibs rapport (1994) behandlas kvantitativt invandrares småföretagande i

Uppsala. Den är intressant ur ett makroperspektiv och ett kulturgeografisktperspektiv.

Studien betonar vikten av de tvingande faktorerna som påverkar invandraren att starta

eget företag. De kvantitativa resultaten i Najibs studie kan inte på ett tillfredställande

sätt besvara denna studies grundläggande fråga, dvs hur invandrarföretagarna startar

sina egna företag, hur deras företagande initieras och organiseras.

I Sanners (1997) studie över förtroendet mellan entreprenörer och externa

intressenter diskuteras och klassificeras begreppet entreprenör och entreprenörskap i

fem olika perspektiv; ett samhälls- , bransch-, företags-, individ- och ett perspektiv
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med individen i kontext. I det sistnämnda perspektivet anser Sanner att ett samspel

sker mellan entreprenören och andra aktörer i handlingsprocessen (jfr Kirzner, 1973

och Gartner, 1990). Sanner anser att entreprenören är en person som är grundare av

ägare till och ledare för en nystartad verksamhet. Denna individ är bärare av tre

engagemang, vilka samtidigt skall vara karaktäristiska för personen; start-, ägar- och

arbetsengagemang.

Forskningen är mycket heterogen på området. Var och en av dessa  skolor för

respektive disciplin är mer eller mindre involverade och var och en av dessa

discipliner använder en lämplig definition av begreppen.

I denna studie ansluter jag mig till Kirzners (1973) och Sanners (1997) definition

som ser entreprenören som en person som exploaterar vinstmöjligheter genom

ingående kännedom om marknaden och dess intressenter. Enligt Kirzner (1973) är det

själva handlandet som kommer att stå i centrum. Individerna i marknaden lär sig av

erfarenheter och anpassar sitt handlande i enlighet därmed Kirzners definition är mer

lämpad för studiet av invandrarföretagare, eftersom Kirzner för det första ser

entreprenören som en individ som söker maximering av sin vinst och för det andra

sätter individens handlande i fokus.  Sanners och Kirzners resonemang hjälper oss att

förstå hur invandrarföretagarna använder sig av sin kontext och hur de exploaterar och

hanterar startsituationen.

Det finns omfattande studier, bland annat amerikanska, som undersöker

invandrarföretagandet utifrån etnisk tillhörighet (Waldinger et al. 1990). Dessa

understryker vikten av grupptillhörigheten. Man söker förklara hur den etniska

gruppen som system bemästrar företagandet och startandet av nya företag och

organisationer, dvs. att den enskildes sociala och affärsmässiga förbindelser negligeras

i deras fallstudie samt att företagarens tidigare erfarenheter ignoreras, kompetens,

förmågan att skapa, utveckla och vidmakthålla kontakter med andra etniska grupper i

sitt personliga nätverk.

Amerikanska teoretiker definierar etniska entreprenörskap som ”A set of

connections and regular patterns of interaction among people sharing common national

backgrund or migration experiences” Waldinger et al. (1990, s. 33). Denna definition

inkluderar alltså bara sådana som utnyttjar sin etniska bakgrund i affärerna och
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exkluderar invandrarföretagare som inte relaterar sina affärer till denna bakgrund.

Denna definition överensstämmer delvis med denna studies syfte som omfattar etniska

företagare med invandrarbakgrund, men dessa invandrare delar gemensamma och/

eller likartade migrations- erfarenheter, dvs att det sker bland svenska invandrare

social- och affärsmässig interaktion mellan etniska grupper, vilket inte är fallet i

författarnas studie.

Det bedrevs under åttio- och nittiotalet ett antal studier om småföretagare som

främst inriktade sig på att undersöka personlighetsdrag i allmänhet och

småföretagarens dynamik i synnerhet Delmar (1996), Davidsson (1989) och

Johannisson (1992b). Man använde sig av bland annat det psykologiska perspektivet, t

ex motivations- och prestationsteori, entreprenörens benägenhet att ta risker, behov av

självständighet etc.

Under samma period pågick omfattande forskning kring individernas

initiativkraft i småföretag och dessa individers handlande på små- och medelstora

orter/kommundelar Johannisson (1983, 1984, 1985, 1988, 1994a, 1994b), Johannisson

och Gustafsson (1984), Johannisson och Spilling (1986), Johannisson (1985), och

Johannisson och Lindmark (1996). Detta projekt ledde till ett nytt sätt att se på företag,

företagande och företagsamhet vissa småorter främst i Småland t ex Gnosjö,

Vaggeryd, Sunne och Munkfors i värmländska trakter samt norska kommuner.

2.2. Etableringsprocessen, det personliga nätverket och avknoppningsmodellen

Hult och Odéen (1986) har utvecklat en företagsetableringsprocess för nyföretagande

där olika faktorer påverkar olika faser i startprocessen. De två första är mentala och

känsloanknutna och svårmätbara medan de sista tre är mer konkreta; idé fasen, test och

övertygelsefasen, förberedelsefasen, igångsättningsfasen och driftsfasen.

Den andra fasen utmärks, enligt Sanner, av att entreprenören känner det rätta

med att starta eget och påverkas av förebilder och framgångsrika entreprenörer.

Sannolikt är den kulturella bakgrunden redan här av stor betydelse (jfr Shapero och

Sokol, 1982). Den inkluderar också avknoppningsmodellen (jfr Hägg och Johnsson

1986, 1987). Det samma gäller här att avknoppningar har upplevt stamföretagets
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framgångar eller att andra landsmän, andra etniska vänner har lyckats med sina

företag. Detta kan, i och för sig, leda till att entreprenören börjar tänka på att starta

egen verksamhet.

Hult och Odéen (1986) finner vidare att ett antal komponenter är nödvändiga för

företagarens beteende; kroppslig styrka , förutsättningar att ha lång arbetstid och arbeta

hårt, bra uppfattningsförmåga, fantasi, flexibilitet, förmåga att tänka utanför

konventionella ramar, att agera eller reagera, vidmakthålla kontakter etc. Författarna

sammanställer ett antal variabler. 1) Vitalitet: Benägenheten att vara aktiv, att göra

saker 2) Kontaktförmåga: Benägenhet att skapa, utveckla och vidmakthålla kontakter

med organisationer och företag 3) Uppträdande: Förmågan att skapa förtroende 4)

Intellektuell förmåga: Det vill säga att entreprenören har fantasi och  har kreativt

tänkande 5) Speciell begåvning: Med detta menar de att företagaren innehar sär- och

branschkompetens (ibid s. 196). Enligt dem är egentligen ovannämnda variabler

delkomponenter i prestationsbehovet ”Need achievement” (Mc Clelland, 1961).

Skapandet av nya företag bestäms ytterst av många olika faktorer. Det finns

strukturella faktorer såsom rådande ekonomiska och demografiska förutsättningar. Det

finns också psykologisk-kulturella faktorer som kan bidra till entreprenörskap och

ekonomisk utveckling. Dessa två typer av faktorer antas ha olika inflytande på

nyföretagande (Davidsson, 1993). Davidsson anser att de psykologisk-kulturella

skillnaderna mellan olika regioner kan vara en viktig förklaringsfaktor med avseende

på skillnader i nyföretagandets omfattning. Han anser vidare att skillnaderna kan bero

på att det finns fler individer som ansluter sig till värderingar och uppfattningar som

ger mental beredskap och drivkraft att själva agera entreprenörmässig, dvs att kulturen

i dessa regioner påverkar individen.  Han anser också att det är bärarna av de

entreprenöriella värderingarna som startar eget företag. Alltså att förekomsten av

sådana företagsamhetsvärderingar gynnar människors benägenhet att starta egen

verksamhet.

Inom entreprenörskapsteorin kan man urskilja två huvudinriktningar vad det

gäller nätverksrelationer. Den ena understryker vikten av de resursinriktade

relationerna medan den andra understryker vikten av de sociala relationerna

(Johannisson, 1995).
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Entreprenören, enligt det resursinriktade perspektivet, utvecklar nätverket i syfte

att uppnå högre flexibilitet vad gäller material, affärsrådgivning och finansiering. Det

socioekonomiska nätverksperspektivet fokuserar i stället på entreprenören som person.

Nätverket skapas genom privata och affärsorienterade motiv. De resursinriktade och

sociala relationerna utvecklas parallellt (Johannisson och Lindmark, 1995). Enligt

Johannisson (1990), behöver nystartade företagare stöd i starka personliga nätverk.

Vad gäller det personliga nätverket har resonemanget nedan utvecklats av

pionjären i ämnet småföretag och entreprenörskap Bengt Johannisson (1995). Jag

ämnar anamma hans modell, det personliga nätverket. Jag anser att den tillsammans

med Hägg och Johnsson, (1986, 1987) och Hägg och Johanson (1982, 1995) samt

Håkansson (1982) kompletterar varandra och ger en nyanserad bild om nyföretagandet

i allmänhet och invandrarföretagandet i synnerhet.

Johannisson anser att i en valsituation är upplevelser av mening och sammanhang

mycket viktiga för att företagaren skall kunna handla kraftfullt och målinriktat. En

sådan ordning skappar företagaren genom det personliga nätverket. Relationer och

utbyte med andra intressenter, i företagarens miljö,  sker utifrån ömsesidiga intressen

(Johannisson, 1994a, 1994b, 1995).

Johannisson finner att företagarens personliga nätverk består av länkande privata

relationer så kallade dyader. Det är mycket viktigit för företagare eftersom dessa tar

initiativ och risker. Han finner vidare att företagaren och företagets dynamik består

inte bara av affärsmässiga relationer utan också av existentiella och sociala relationer.

Nyckelbegreppet i dessa studier var den lokala identiteten hos småföretagarna,

dvs. hur företagarens personliga resurser länkas till de allmänna resurser som

lokalmiljön representerar. Forskarna betonar vikten av det lokala företagandet.

Johannisson understryker att när företagaren identifierar sig med sin lokala miljö, då

ser företagaren resurserna och då blir hon/ han legitim aktör i sin omgivning. Enligt

honom i det lokala samhället finns  samtidigt företagarens marknad, där ingår

företagarens personliga nätverk av lokala förbindelser, och företagarens allmänna

sociala kontakter. Han menar att det lokala samhället fungerar som generator för

företagare och i företagarens personliga nätverk finns skilda arenor eller mötesplatser.



9

På dessa platser etableras, ofta spontant, nya förbindelser och samtidigt underhålls

gamla.

Johannisson anser vidare att företagaren skapar ett personlig nätverk, som

innefattar lokala och globala förbindelser, och dessa nätverk är företagarens viktiga

resurser. Han konstaterar att det globala nätverket är både frikopplat från det lokala,

och delvis framväxt ur detsamma. Företagarens kollegor i det lokala samhället kan

fungera som länkar och förmedlare av nya kontakter, så kallade mjuka länkar. Dessa

mjuka länkar kan finnas både i och utanför det lokala samhället. Vidare konstaterar

han att etablering och utveckling av globala nätverk gynnar företagaren att spara tid

och övervinna legitimitet och det kommer att lägga grunden för företagarens

handlingskraft samt, anser han, att de totala personliga nätverken är en avgörande

kompetens för framgång i den moderna och turbulenta företagsmiljön.

Johannissons modell ovan har utvecklats framgångsrikt även av andra

nätverksteoretiker vid studiet av små och stora industriella företag. I denna skola,

Nätverksynssättet, inser man att företagarna sinsemellan försöker att bygga långsiktiga

affärsförbindelser och företagens aktörers engagemang kommer under

interaktionsprocessen att förankras i ett ömsesidig förtroende (Hägg & Johanson,

1982, 1995; Håkansson, 1982;  Forsgren, Hägg, Håkansson, Johansson & Mattsson,

1995). Dessa teoretiker finner att det kommer att existera ett ömsesidigt beroende

mellan involverade företag i nätverket och genom ett gemensamt projektarbete ger

relationen parterna styrka och konkurrenskraft.

Inom interaktionssysättet behandlades även ämnet småföretag och nyföretagande

med avssende på frågan om egenföretagande genom avknoppning Hägg och Johnsson

(1986, 1987).  I denna studie konstaterar författarna att många svenska företag har

uppkommit ur, eller i anslutning till större företag. De anser vidare att intresset för

avknoppningar sammanhänger med en allmänt ökande betydelse av nyetablering och

entreprenörskap.

Hägg och Johnsson (1986, 1987) definierar avknoppning utifrån ett

nätverkssynssätt och de behandlar  endast sådana företagsetableringar som bygger på

tidigare förbindelser, dvs. en specifik kunskap om de tilltänkta kundernas behov,

förvärvad genom entreprenörens tidigare anställning. Enligt Hägg och Johnsson kan
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avknoppning vara olikartade företeelser och någon allmän förekommande definition

saknas. Författarna ovan anser vidare att en gemensam egenskap som tycks utmärka

avknoppning är att den baseras på idéer, kunskaper och erfarenheter som

entreprenören förvärvat genom tidigare verksamhet.

Enligt detta synsätt är det individer och inte företag som är bärare av

kundspecifika kunskaper som tar lång tid att förskaffa. Den förvärvade kunskap om

det tilltänkta kundföretagets specifika behov skall enligt detta synsätt innebära att

entreprenören tar mindre affärsrisk i förhållande till en traditionell företagsetablering

som baseras på en teknisk produktidé. Hägg och Johnssons studie berör endast

producentvarutillverkande avknoppningar. Sedan har författarna kategoriserat denna

typ av avknoppning som konkurrerande respektive kompletterande beroende på

förhållandet till stamföretaget, som den nya företagaren hade sin anställning vid.

Med konkurrerande avknoppningar avser författarna sådana företagsetableringar

som sker i konkurrens med stamföretaget, som den tilltänkta entreprenören hade sin

tidigare anställning hos, beträffande viss kund och dennes behov, dvs. att

entreprenören tar med sig idéer som stamföretaget hade för avsikt att utnyttja, eller

skulle ha gjort om man hade kännedom om dem. Med kompletterande avknoppning

menas att den tilltänkta företagsetableringen kompletterar stamföretaget genom att

tidigare leverantörer ersätts och att även nya typer av leveranser liksom leveranser till

stamföretagets kunder av mer specifika och av icke konkurrerande karaktär kan

förekomma. ”Även inriktning på vidareförädling eller modifiering samt tillverkande av

outnyttjade kundorienterade idéer ingår i denna kategori ” Hägg & Johnsson (1986, s.

48). Detta nätverkssynsätt betraktar andra former av företagsetablering som

traditionella då förbindelsespecifik kunskap saknas vid etableringstillfället.

I modellen utvecklas synen på interaktionen mellan två olika aktörer till att

betraktas som en del i ett sammanhang. Den tar också hänsyn till hur de inblandade

individerna är relaterade till andra individer/organisationer i sin omgivning, dvs att

uppmärksamheten riktas till de relationer som uppstår inom och mellan organisationer.

Enligt nätverkssynsättet krävs långvariga ansträngningar för att bygga upp ett företags

förbindelser på marknaden. Dessa ansträngningar i förbindelserna och relationerna är

en investering. Denna investering anses  vara bland de viktigaste för många företag.
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Förbindelserna bildar i sin tur ett nätverk som är av avgörande betydelse för företagens

konkurrenskraft och överlevnad ( Hägg och Johansson, 1982 ).

Entreprenören skapar sitt eget sammanhang genom meningstilldelad handling

och påverkar därmed samtidigt de yttre gränserna för företagandet (Czarniawska-

Joerges, 1994). Johannisson understryker att entreprenören befinner sig i en paradox

situation. Meningsskapande är både en specifik individuell egenskap och en social.

Intressenter, i entreprenörens omgivning är en värdefull del i entreprenörens

handlande, samtidigt som entreprenören kan vara eller vilja vara ett komplement till

kontextens traditionella synsätt och handlingssätt Johannisson (1992).

Start av företag är en kontinuerligt organisering genom handlingsprocesser

mellan entreprenören och andra intressenter ( Gartner, 1985; Weick, 1979). Med

handlingsprocess menar författarna, Gartner och Weick, att handling av en individ

väcker något specifikt svar från en annan, varvid den första individen ger nytt svar,

osv. Varje individ har en uppfattning om sitt handlande. Entreprenörer involverar

andra individer i handling i vilken var och en av dem uppfattar egna eller

gemensamma resultat (Gioia, 1986;  Weick, 1995).

Författaren Sanner (1997) anser att kontexten blir den del av omvärlden som en

entreprenör ser som meningsfull för handlande vid en specifik tidpunkt och därvid

bestäms externa intressenter genom entreprenörens kontext. Sanner finner vidare tre

kontextkategorier; den kommersiella (affärsutbyten), den institutionella (normer) och

slutligen den personliga ( släkt och vänner). Sanner anser att entreprenörens

kommunikation med externa intressenter i var och en av de olika kontextkategorierna

kan påverkas av föreställningar i och om kontextkategorier, dvs att entreprenören blir

tvungen att kunna hantera denna kontext.

Sanner (1997) finner vidare att mening och handling i processer utvecklas genom

olika typer av förstärkning och kan stimulera eller hämma det nya företagandet. Han

anser vidare att förtroendet är en sådan mening och detta förtroende förklaras genom

tilltro till egenskaper såsom styrka, tillförlitlighet och anseende hos entreprenören

(ibid.).

Sammanfattningsvis kan sägas att företagsbildningsprocessen i en nätverksansats

kommer att ses som ett kontinuerligt händelseförlopp som är sammansatt i en rad
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pågående företagsbildningsaktiviteter, vilka binder samman både sociala- och

affärsmässiga relationer, och de resurser dessa erbjuder. Att studera

invandrarföretagare som isolerade individer ter sig i  nätverksammanhang alldeles för

förenklat, för att inte säga missvisande. Det centrala är att invandrarföretagaren för att

förstås måste studeras i sitt sammanhang för att kunna identifiera vilka av de

förbindelser/kanaler i nätverken som fungerar som driftkälla respektive vilka av dem

som är hämmande eller försvårar framväxten av nya invandrarföretagare under

företagsbildningsprocessen.

2.3. Starta – eget – modell

Det är av stor betydelse att ha ett dynamiskt perspektiv på invandrarföretagandet för

att få en rättvisande bild om deras företagsamhet i allmänhet och småföretagsamhet i

synnerhet. Det dynamiska perspektivet kan nås genom användning av ett integrerat

nätverkssynsätt, industriella nätverk (avknoppningsmodellen) och företagarnätverk

(personliga nätverk) (Hägg & Johanson 1982, 1995; Johannisson, 1994b, 1995). Dessa

två typer av ansatser har ingående beröringspunkter med varandra, dvs

avknoppningsmodellen och personliga nätverket. Detta innebär inte att de relevanta

begreppen i respektive modell kontrasteras med varandra, tvärtom. Nätverkssynsätt

uppmanar till en nyanserad bild av vad som skapar och stimulerar företagsamhet bland

vissa invandrargrupper i landet.

Jag kommer att fokusera mig dels på de resursinriktade förbindelserna i

invandrarföretagarnas miljö och dels på de sociala förbindelserna, som stimulerar

invandrarna att starta upp eller överta ett redan etablerat företag. Detta

tillvägagångssätt är sociologiskt i den mening att det tar hänsyn till

invandrarföretagarnas sociala bakgrund, sociala personliga nätverk och sociala

relationer till sin omgivning ( familjen, vänner, släkt) och andra invandrar grupper

samt sina arbetsgivare  (stamföretaget ), myndigheter och institutioner.
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Starta-eget-modellen (min modell), får ses som en ytterligare precisering av den

teoretiska utgångspunkten och sammanfattas i figur 1.

                   Sociala- och

                                            affärsmässiga               Avknoppnings

                                  förbindelser                  förbindelser

                                     Mjuka länkar

 Figur 1. Starta - eget -  modellen.

Urvalet av invandrarföretagare, fallstudierna, och de teoretiska utgångspunkter

som redovisades har påverkat denna studie, dvs att jag kommer att behandla analysen

utifrån de resursspecifika förbindelserna i invandrarföretagarnas miljö, sociala- och

affärsmässiga förbindelser och avknoppningsförbindelser.

3. METOD

Forskningsprocessen har genomförts av såväl teoretiskt forskningsarbete som

empiriskt för att nå kunskap om ämnet småföretagsstart i allmänhet och

invandrarföretagande i synnerhet. Studien har genomförts dels genom studier av

sekundära källor, såsom forskningsrapporter (Najib, 1991, 1992).  och offentlig

statistik (SCB, 1998), dels via personliga intervjuer med ett antal invandrarföretagare.

Jag har också genomfört fyra fallstudier så kallade case studies. Syftet med

arbetsmetoden är att den skall hjälpa till att ge ämnet nyföretagande ett stort  omfång

och den kommer att täcka såväl teori som empiri.

Datainsamlingen har jag genomfört genom muntliga intervjuer, som består av

öppna frågeställningar, varefter en jämförelse förhoppningsvis kan ge en uppfattning

om tillförlitligheten i resultatet. Samtalen med respektive företagsstartare har jag
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genomfört muntligt. Jag använde mig av en intervjuguide. Avsikten var att jag ville ha

svar på så många och tämligen skilda och särpräglade företeelser som möjligt i

företagsetableringsprocessen hos var och en av dem. De personliga intervjuerna har

jag genomfört med hjälp av bl.a. öppna frågor angående företagsstart och deras

personliga backgrund, där fick respondenterna under intervjuerna med egna ord

beskriva sina företags start och bakgrund.  Anledningen till detta är att jag har funnit

många fördelar med intervjumetoden t.ex. många möjliga svar, bättre grepp om ämnets

aktualitet och uppgiftslämnarens personliga betydelse i sammanhanget (Langlet och

Wärneryd, 1983; Wiedersheim-Paul m.fl., 1980).

Vid varje intervjutillfälle använde jag mig av antingen bandspelare eller

anteckningsblad och ofta kombinerar jag dessa i den mån intervjuobjekten tillätt det.

Jag har erfarit att bandspelar är effektivare men ofta känner jag att intervjupersonen

upplever obehag för instrumentet. Den ger då sämre resultat.

Eftersom inte jag och mina intervjupersoner  har svenska språket som modersmål

har jag  formulerat och bearbetat mina frågeställningar i förväg. Anledningen var att

jag ville  använd intervjuschemat som en frågeguide. Jag skickade ett preliminärt

frågeformulär till respektive intervjuperson i fråga, dels för att undvika missförstånd

och misstolkning av mina frågor, dels för att intervjupersonen skall vara välinformerad

om intervjun och beredd att besvara frågorna.

4. DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN

Inom ramen för denna undersökning har jag genomfört fyra fallstudier, Tusen & en

Natt HB, US Pizza, Babylons Kiosk & Livs och Razis Kiosk & Spel. Den första av

dem var Tusen & en Natt HB som under de senaste åtta åren har genererat ett antal nya

företag, av båda delägarna, dvs Mahdi och Farid. Var och en av dessa delägare startade

sina egna företag, antingen drevs verksamheterna av dem själva eller av deras egna

lärlingar. De andra två företagarn, Rami och Razi, är förre detta lärlingar och anställda

hos Tusen & en Natt som startat egna verksamheter antingen inom samma

restaurangbransch eller inom kiosk och livsmedelsbranschen. Dessa två sistnämnda
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företagarna har i sin tur startat nya företag under de senaste åren, och deras lärlingar

har i sin tur börjat starta sina egna företag, se figuren företagsstarter i fallstudierna.

Figur 1. Företagsstarter i fallstudierna.
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4.1. FALLSTUDIER

De två första fallen avser bl. a en gemensam företagsstart, dvs Tusen & en Natt som

startades av pionjärerna Mahdi och Farid. Efter företagsombildningen har var och en

av dem startat upp egna företag, fyra respektive fem företag, under de senaste åtta

åren, dvs totalt tio företag inklusive det gemensamma handelsbolaget.

 De två andra fallen är två före detta anställda, Rami och Razi, hos ovan nämnda

företagare, Dessa sistnämnda har startat upp tre respektive två företag sedan dem

lämnade sina anställningar hos Tusen & en Natt.

Ovan innebär att den första företagsetableringen har, hitintills, genererat ett antal

nya företagare och företag. Det innebär också att varje fallstudie inkluderar ett antal

företagsstarter. Alltså, i denna rapport, kommer totalt 15 företagsstarter av fyra

entreprenörer att beskrivas. De övriga tre företagarna, Kamel, Rani och Taki, ingår inte

i denna studie på grund av att författaren till denna text hitintills inte lyckats med att

övertala nämnda nystartade företagare.

Nedan redovisade fallstudier skiljer sig i beskrivningsnivån vad gäller

aggregering och generering och sammanlänkande av företags start från andra

fallstudier i ämnet etableringsprocessen (jfr Hult och Odéen, 1986).

4.1.1. Fall Mahdi

Mahdi registrerade ett handelsbolag i slutet av 1991 tillsammans med Farid. Var och

en av delägarna har satsat 100.000 kronor och fick i samband med ombyggnationen av

sin restaurang och pizzeria ett lån på 220.000 kronor från dåvarande Föreningsbanken.

Företaget ombildades till enskild firma i mitten av 1992 på grund av att Farid

ville sälja sin andel i bolaget. Mahdi köpte ut sin kompanjon och fick ta över

verksamheten och i samband med köpet anställde han sin bror Razi på halvtid och frun

Sara på heltid. Under veckohelgerna, då man hade många beställningar, anlitades

minst två personer till som ofta var studenter.
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Företagets omsättning var drygt 1,3 miljoner kronor. Produkterna var pizza, som

svarade för ca 80% av försäljningen, och blandade europiska rätter. Tusen & en Natt

hade både servering och körning till olika delar av kommunen i Mellan Sverige.

Mahdi startade under tiden två andra företag. I det ena företaget var han finansiär

och delägare tillsammans med en elektriker. Verksamheten var reparation av tv, radio

och andra hemutrustningar.  Medan det andra företaget var en pizzeria som låg i

Vällingby och dit rekryterades personal från Tusen & en Natt. En av dem var hans bror

och vid behov fick han omplacera andra från sin huvudsakliga verksamhet.

Vid slutet av 1993 såldes Tusen och en Natt på grund av sjukdom.

Vällingbypizzerian arrenderades till en av de anställda och efter ett år såldes den till

samma person. Mahdi köpte in sig hos Torino HB vid slutet av 1993 och idag äger han

ensam sistnämnda bolag.

4.1.1.1. Praktik och arbete

Mahdi (40 år) hade varit anställd i familjeföretaget och hade efter sin skolutbildning

eget företag inom livsmedelsbranschen i sitt hemland Iran innan han kom till Sverige

vid slutet av 1988. Han hade genomgått nioårig utbildning i norra Iran.

Mahdi hade, innan starten av handelsbolaget, anställning som pizzabagare hos tre

företag i samma bransch i drygt två. Utöver praktik och inlärningsperioden, allt i allo,

hos första arbetsgivaren hade han bl. a svarat för verksamheternas pizzabakning.

Mahdi hade utöver faderns och egen verksamhet många släktingar och vänner

som hade egna företag både i Iran och i Sverige.

   Mahdi led av sysslolösheten när han hamnade i Sverige. Han hade även

fritidsproblem. Han hade inte något speciellt fritidsintresse utöver att gå på

svenskundervisning och barnen.

4.1.1.2. Att starta eget

Mahdi hade hela tiden tänkt att han någon gång måste starta eget. Det fanns många

svårigheter så som språket, kapital och de rätta kontakterna.
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Via sista arbetsplatsen fick han lära känna en landsman, Farid. Mahdi kände

Farids svåger mycket bättre. De träffades tillsammans med sina familjer några gångar.

Mahdi tillfrågades av Farid om han var intresserad av att starta egen pizzeria. Farid

studerade och arbetade som tolk och var välkänd bland myndigheter och hyresvärdar

samt bland invandrare i sin kommun. Farid kände till att det saknas en riktig

restaurang och pizzeria i ett välbärgat bostadsområde, där fanns en nedlagd liten

pizzeria.

De kom överens om att Farid får bidra med kapital, som delägare.

Kompanjonerna insåg då att det fanns bra möjligheter att utveckla lokalen till större i

samverkan med VD:n i Syköpings hyresbostäder AB (SHB).

Farid var ansiktet utåt. Han tog hand om alla förhandlingar och kontakter med

bl.a. byggfirman, snickare, rörmokare, leasingbolag, myndigheter, revisor och

leverantörerna av råvaror till verksamheten. De startade handelsbolaget i slutet av

1991.

Ett par månader efter invigningen visade det sig att Mahdi hade en direktör i

restaurangen. Det var mycket svårt att klara arbetet ensam. Farid klarade av att sköta

saker via telefonen. De praktiska sakerna var svårt för Farid. De fick anställa en

person. Farid blev överflödig och han ville gärna sälja sin andel i handelsbolaget.

Mahdi köpte Farids andel i mitten av 1992. Han fick ta över restaurangen och

anställde sin bror på halvtid och frun Sara fick också jobb hos honom. På helgerna

hade Ett Tusen & en Natt mycket att göra, då brukade Mahdi anlita personal som

arbetar endast under veckohelgen, studenter.

Mahdi fick veta av en god vän som är bosatt i Stockholm att det finns en pizzeria

till salu i Vällingby. Han förhandlade direkt med säljaren och sedan involverade han

sin ekonomiska rådgivare som skötte bokföringen. I början av 1993 startade han en ny

pizzeria i Vällingby i Stockholm. Han placerade där sina bästa lärlingar. En av

lärlingarna var hans bror, Razi.

Han sålde Tusen & en Natt restaurangen i slutet av 1993 på grund av sjukdom.

Han sålde restaurangen till bekanta till sin ekonom. Företagsköparna var kurder men

från två olika länder. Den ena var irakisk fysiker och den andra var turkisk

pizzabagare. De fick vara i pizzerian ca 3 veckor och lära känna kunderna.
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Mahdi hade många stamkunder i Tusen & en Natt. De kom från alla håll i

Syköping. Det var mycket viktigt att nya ägarna insåg detta. Han fick lära dem, den

pizza som folk vill ha av denna restaurang. Han ville vara säker på att de skulle lyckas

att driva restaurangen med samma lönsamhet annars kommer de säga i framtiden att de

har blivit lurade. Mahdi försäkrade de nya ägarna att om de drev restaurangen som han

gjorde eller bättre skulle de komma att  lyckas. Mahdi anser att det är mycket viktigt

när man gör affärer. Mahdi är mycket mån om sin  goodwill. Han redogjorde allt för

köparna av företaget. Han fick i gengäld ett mycket bra pris på affären. Han försäkrade

dem att inte starta någon liknande restaurang i närheten av nuvarande område. De är

affärsvänner och konkurrenter till Mahdi idag och de hjälper varandra vid behov t.ex.

lånar råvaror eller maskiner av varandra.

Mahdi lovade att stå till förfogande första månaden. Han besökte dem dagligen

efter överlåtelsen av. Han introducerade de nya ägarna till alla sina leverantörer och

medarbetare samt att de fick de anlita samma redovisningsfirma som han har sin

bokföring hos. Köparna fick också behålla en av Mahdis personal (Rami) som var

assyrier från Irak.

En av Mahdis sämsta affärer, enligt respondenten, var startandet av Rando El &

Reparation. En av Mahdis före detta anställda, Mansoor, studerade till elektriker. Efter

avslutad utbildning blev Mansoor arbetslös. Mansoor trivdes inte med att vara inom

restaurangbranschen. Mahdi tog en diskussion med honom om att försöka starta en

egen verkstad, men det visade sig att Mansoor  saknade pengar och inte heller  vågade

låna startkapital. Mahdi erbjöd honom ett lån att börja med, men Mansoor ville helst

att Mahdi skulle vara med som delägare. De kom överens om att Mahdi skulle satsa

pengar och Mansoor sitt kunnande.

De trodde mycket på affärsidén i början. Mahdi satsade samanlagt 40.000 kronor.

Elektrikern skulle få 80% av vinsten och Mahdi 20%. Det fanns en ledig lokal nära

centrum med låg hyra. De nya kompanjonerna  fick hjälp med inredningen. Mansoor

hade en god vän som var snickare. Installationen av elektriska utrustningar fixade han

själv.

Det visade sig efter tre månader att det inte finns så stor efterfråga på

reparationer och alla brukade vända sig antingen till de etablerade tv- och
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videoaffärerna eller till en reparatör som har en lokal nära tågstationen. Så de la ner

verksamheten efter sex månade och Mansoor fick jobb hos Expert på verkstaden.

Mansoor hjälper till med reparationer gratis vid behov.

4.1.2. Fall Farid

Farid registrerade först handelsbolaget tillsammans med Mahdi 1991, Tusen och en

Natt, (se sid. 14). Den andra verksamheten, livsmedelsaffären, registrerade han i

mitten av 1992 och på grund av dålig omsättning lades verksamheten ner och

omvandlades  till en pizzeria, Milano. För denna pizzeria leasades det mesta av

utrustningen samt en bil.

Farid erbjöd Sami att bli delägare i Milano genom att Farid får dra av en summa

pengar varje månad från lönen. Erbjudandet kostade Sami 50.000 kronor.

Omsättningen var drygt 800.000 kronor om året. Milano hade både servering,

avhämtning och utkörning av pizza i synnerhet till ett närliggande regemente.

Personalen rekryterades för det mesta från samma bostadsområde där Milano fanns.

Efter ett år sålde Farid sin andel till Sami, på avbetalning och påbörjade ett nytt

projekt, antingen i samma stad eller i ett närliggande område.

Farid har även startat andra pizzerior i Mellan Sverige, så kallade US pizza.

Liksom med tidigare nystartade verksamheter har Farid lyckats att antingen  arrendera

ut, eller överlåta, företagen till en ny ägare som hade anställning hos honom tidigare.

4.1.2.1. Praktik och arbete

Farid (35 år) hade arbetade ca 2 år hos sin farbror i Tehran innan han kom till Sverige.

Hans farbror har möbelaffär i centrala Tehran. Han kom från Iran till Sverige vid slutet

av 1986.

Farid har en 12 årig utbildning från Iran. Han talar persiska, turkiska, svenska,

engelska och lite skolarabiska. År 1989 fick han halvtidsjobb vid Invandrarkontoret

som tolk på halvtid och studerade vid sidan om.
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Många av Farids släkt i Iran arbetar antingen som eget företagare eller som

anställda inom näringslivet. Han känner många landsmän som är affärsidkare i

Sverige.

4.1.2.2. Att starta eget

Farid hade tänkt sig att han någon gång skulle kommer att syssla med import och

export. Det visade sig att denna typ av verksamhet är mycket svår att komma in i. Han

har försökt att sälja svenska produkter utomlands, men svenska varor är för dyra på de

marknader som Farid har goda kontakter i.

Farid fick lära känna Mahdi via sin svåger som bodde i Uppsala. De gick på

Aros-skolan för att lära sig svenska. Farid brukade hyra videofilmer på veckohelger,

där arbetade Mahdi. Farid fick intrycket att Mahdi gör mycket bra pizzor och älskar

sitt jobb.

De träffades några gånger hos Farids svåger. Farid frågade Mahdi om han hade

tänkt starta eget någon gång. Det visade sig att Mahdi hade sådana ambitioner. Mahdi

kunde då mycket lite svenska, men han kunde ta hand om en restaurang eller en

pizzeria. Farid var säker på att Mahdi skulle komma att nappa på idén om Mahdi får de

rätta förutsättningarna.

Farid erbjöd sig att finansiera ett projekt som han kunde få extra inkomster från.

Han berättade för Mahdi att det fanns goda möjligheter i Syköping.

Farid och Mahdi fick se lokalerna och de blev intresserad av den som låg på

Bondegatan. De fick av SHB tillstånd att bygga om lokalen med större utrymme. VD:n

Johan rekommenderade många företag som de brukade anlita för sina

ombyggnationer.

Johan på SHB uppskattade ombyggnationskostnaderna till ca 150.000 kr. De

tyckte då att lokalen var värd att renoveras och det var rätt investering. Mahdi hade

50.000 kr och han kunde få ett lån via facket på 50.000 kr och Farid själv hade sparade

pengar till ett belopp av  100.000 kr.

Farid hade sina sparade pengar på Föreningsbanken i Syköping. Han kontaktade

dem och redovisade sina planer på att de ämnade starta en restaurang och pizzeria på
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Bondegatan. De fick ett lån på 150. 000 kronor och sedan en bankkredit på 70.000

kronor.

Farid skulle sköta den administrativa biten och deklarerade att han inte bakade

pizza. Det gick bra tills de startade företaget men efter 2 månader blev Farids

arbetsuppgifter färre och färre.  Farid sålde sin andel till Mahdi i mitten av 1992.

Farid hade startat en livsmedelsaffär under tiden han var delägare i Tusen & en

Natt, med en vän från annan del av staden. Han fick hyra en tom lokal på

Högalidsgatan i centrum, nära industriområdet. Det var Johan på SHB som tipsade

honom om den nya lokalen. Det visade sig att Mahdi ogillade den nya affärsidén och

verksamheten på Högalidsgatan. Farid brukade sköta den nya verksamheten via Tusen

& en Natt, där hade han en anställd på heltid.

Det gick inte bra med livsmedelsaffären. Omsättningen var väldigt dåligt. Så

Farid tog en diskussion med Johan på SHB och han ordnade så att Farid fick tillstånd

att förvandla lokalen till en pizzeria.

Det var bara att börja om och starta en ny pizzeria. Farid blev försäkrad att Sami

som arbetade vid Monalisas Restaurang gärna ville arbeta med honom. Sami hade inte

pengar att starta med så han erbjöd att Sami att han kunde köpa in sig i verksamheten

genom att Farid drar av på hans lön varje månad. Farid visste av sin kusin att Sami var

intresserad att hoppa av från sitt arbete. Farid  hade även sålt sin andel i Milano till sin

kompanjon Sami , dvs det andra handelsbolaget.

Vid denna period fanns tomma lokaler i industriområdet. Hyran för lokalen var

mycket förmånlig. Farid hade tänkte sig att starta en ny pizzeria och han satsade endast

på att köra ut pizza. Han har renoverat lokalen med några killar från Libanon.

Farid hade Said som stannade längst hos honom, ca ett år. I början arbetade han

på halvtid. Han kunde ingenting innan han jobbade hos Farid. Farid sålde affären till

honom på avbetalning. Han fick 35.000 kronor kontant och resten på avbetalning.

Varje månad fick Said betala honom 5.000 kronor. Farid sålde pizzerian på 100.000

kronor. Said fick ta över alla leasingavtal som hade tecknats.

Nästan alla som köpte Farids  pizzerior hade brist på kapital och kontakter. De

visste inte hur man ska gå tillväga för att starta ett företag. Ungdomarna hade inte
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heller något riktigt yrke. Så de hade behov av att först lära sig ett yrke. Det fick de hos

Farid.

Vid försäljningen av verksamheterna hade Farid ett krav och det var att

företagsköparna skulle skriva under ett skuldebrev räntefritt tills förfallodagen. Vid

utebliven inbetalning krävde han ränta från och med förfallodagen tills betalning skett.

4.1.3. Fall Rami

I samband med försäljningen av Tusen & Natt började Rami med sin svåger (som är

forskare och arbetar vid Universitet) leta efter någon livsmedelsaffär. Rami fick tips av

en landsman att det fanns en liten kiosk till salu. Han köpte kiosken Babylon vid slutet

av 1993 och registrerade den  som enskild firma.

     Finansieringen av företagsköpet ordnades av Ramis svåger genom ett lån från

Sparbanken. Omsättningen var ca 700. 000 kronor. Rami hade ingen erfarenhet av att

arbeta i kiosk, därför fick han vara med ca en månad som lärling utan lön. Säljaren av

kiosken fick också vara med köparen en extra vecka efter köpet.

     Kiosken drevs av Rami ensam på heltid, och under helgerna fick han hjälp av sin

18-åriga systerson som var mycket intresserad att arbeta och lära sig både jobbet och

språket.  Rami fick finansiera sin systersons körkortsutbildning i gengäld.

      I mitten av år 1995 startade Rami en livsmedelsaffär, Ica, tillsamman med sina

syskon i en annan kommun i Mellan Sverige, därför såldes Babylon till en förre detta

arbetskamrat som arbetade i Tusen & en Natt. År 1997 ombildades bolaget till enskild

firma på grund av att en av syskonen hade fått fast arbete, och den andra ville fortsätta

sin utbildning.

4.1.3.1. Praktik och arbete

Rami (42 år) kom till Sverige i mitten av september 1992 från Irak. Ramis far hade

egen verksamhet som bonde i Ninewa i Irak. Han har nioårig skolutbildning och efter

militärtjänstgöringen arbetade han med fadern och lärde sig ganska mycket av honom.



24

Han har många släktingar som driver egna företag i Irak. De flesta assyrier i Irak

arbetar inom näringslivet eller är bönder. Han har många assyriska släktingar i

Södertälje som har egna företag inom olika branscher. Man kan säga att Rami är

uppvuxen bland företagare.

Rami arbetade hos sin morbror som ägde en restaurang i centrala Ninewa ca 3 år.

Han flyttade till Bagdad och startade sin första restaurang med rätter från Ninewa

trakten. De flesta av hans kunder var affärsmän eftersom restaurangen var belägen i ett

välbärgat affärscentrum. Den andra restaurangen startade han med sin bror i ett annat

område vid Tigris.

Rami fick arbeta hos Mahdi tills han sålde Tusen & en Natt. Han arbetade ca 6

månader sedan fick han stanna kvar hos de nya köparna, och han arbetade med de nya

ägarna ca 2 månader.

När Ramis familj blev kommunplacerade i Syköping hösten 92 fick han lära

känna en irakisk kurd som arbetade i kommunen. Kurden kände Ramis syster och

hennes man som bor i Stockholm. Kurden introducerade honom till Tusen & en Natts

ägare Mahdi, för att han gärna ville göra någonting efter skolan. Kurden tyckte att

Rami borde satsa på restaurang- arbetet och kanske så småningom starta någon

liknande sin sysselsättning i Bagdad.

4.1.3.2. Att starta eget

Rami har startat 2 företag i Sverige. Den första var en kiosk i Syköping november 93

och den andra är en livsmedelsaffär på Råsunda i Stockholm juli 95.

Rami och hans svåger som är akademiker och arbetar vid Universitet, har

diskuterat möjligheterna att starta en livsmedelsaffär. Svågern brukade läsa annonserna

i dagstidningarna och han hittade en livsmedelsaffär vid Gottsunda centrum. Rami och

Svågern kontaktade deras blivande ekonom och  ville råd från honom och gärna höra

ekonomens åsikt. Deras ekonom krävde senaste deklarationen och senaste resultat och

balansräkningen. Säljaren var tveksam till deklarationen, men till slut fick de med sig

senaste månadsrapport, dvs. resultaträkning, balansräkning och momsräkningen.
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Deras ekonom förklarade allt. Han ogillade denna verksamhet och tipsade dem

om en kiosk i Syköping. Rami besökte kioskägaren och förhandlade med honom.

Rami fick tillbringa några timmar hos säljaren  varje dag för att han skulle få en bild

om lönsamheten.

Innan Rami tog över verksamheten i slutet av 93 fick Rami vara med hela tiden.

Säljaren lärde honom hanteringen av Online-systemet för tips och hur man sköter

inbetalningarna varje veckoslut. Han fick under inlärningstiden följa med säljaren och

handla råvaror från Uppsala. Han fick på köpet lära sig alla produkters namn och

priser. Det var en lärorik månad.

Säljaren fick vara med honom en vecka extra efter köpet. Han kom varje dag från

Uppsala och fick stanna med honom några timmar i kiosken. Han var iranier och förre

detta helikoptertekniker i den iranska armén. Han sålde kiosken på grund av att han

tröttnade på att pendla till och från Sala. Han ville köpa sig något liknande i Sala.

Rami tror att det är mycket viktigt att kunna arbetet innan man bestämmer sig för

att överta eller starta egen verksamhet. Han är medveten om att han har fått mycket

hjälp av sin svåger, syster och släkten i Stockholm. Han har fått mycket hjälp av

ekonomen och kurden  som introducerade honom till Mahdi efter bara några månader i

Syköping.

Rami hade kontakt med arbetsförmedlingen. Rami fick Starta eget bidrag för 6

månader via konsulten som Arbetsförmedlingen anlitar. Rami träffade honom 2

gånger. Han och konsulten gick tillsammans i genom affärsidén. Rami fick många

blanketter att fylla. Dessa papper lämnade Rami till sin revisor och han skötte allt.

Rami fick bara redovisa sina planer för verksamheten för revisorn.

Rami fick ett bra tips av sin revisor att installera ett modernt Online-system med

monitorer samt en tv- apparat för att redovisa alla meddelanden från text-teven. Rami

fick på grund av detta förslaget att renovera lokalen för att anpassa den till sådan

verksamhet. Rami fick hjälp av sin svåger att ordna ett lån på 60.000 kronor för denna

investering. Hans svåger gick i borgen för honom. Denna investering hjälpte till med

att omsättningen blev mycket bättre. Spelarna började komma in för att spela och

samtidigt handlade de något.
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Rami hade en  släkt i Södertälje som var snickare, han besökte honom i Syköping

och de kom överens om att han skulle hjälpa honom med porten till kiosken. Rami fick

betala honom endast för dörren och transporten. Snickaren vägrade att ta emot

ersättning för arbetet. Han tyckte att det var hans present  till den nya affären.

I början av 1995 hittade Ramis svåger en ICA- affär till salu på Råsunda i

Stockholm. Rami hade i Råsunda många släktingar och bekanta. Rami har också 2

syskon som bor i Stockholm. Rami och hans svåger har länge tänkt starta en stor

verksamhet, därför att hans syskon var arbetslösa, då kunde de tillsammans driva

antingen en bensinmack eller en livsmedelsaffär som ICA. Ramis svåger träffade

ägarna med deras revisor. De vill ha ca 700.000 kronor för överlåtelsen. Rami ville

egentligen göra något nytt. Så  Rami bad sin ekonom att hitta någon köpare.

Rami ville inte annonsera affären i tidningen. Det låter inte bra i branschen. Rami

vet att många är intresserade av att köpa eller vill starta eget. Då dök en dag Razi upp i

kiosken och sa att han hade hört att Rami ville sälja och så att han var intresserad. Razi

är bror till Mahdi som var Ramis arbetsgivare på Tusen & en Natt, så de kände

varandra mycket bra. Rami berättade för honom att han ville ta över en ICA-affär med

sina syskon i Stockholm. Rami visste att Razi var intresserad av att köpa en pizzeria

vid skolan, men priset var för högt för honom. Razi fick vara med Rami varje dag

några timmar så småningom kom de överens om priset. Rami lärde upp honom allt om

kioskverksamheten. Under tiden väntade Razi på pengar från sin bror som bor i USA.

Den första juni 1995 överlämnade Rami verksamheten till Razi. Rami stannade de

första två veckorna, enligt överenskommelse med Razi, några timmar om dagen. Rami

introducerade honom till alla sina stamkunder, leverantörer och hyresvärden.

4.1.4. Fall Razi

Razi köpte en kiosk och  registrerade en enskild firma i maj 1995. Den nya köparen

(Razi) och säljaren (Rami) är före detta arbetskamrater som hade sysselsättning i

Tusen & en Natt, därför gick inlärningen av kioskverksamheten och överlåtelsen av

verksamheten väldigt bra, se fall Rami sid. 23.
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Finansieringen av företagsköpet ordnades via lån från släkt som är bosatta i

Tyskland och USA. En av finansiärerna, en yngre bror, kom till Sverige innan han

beviljade sitt lån på 350.000 kronor. Den sammanlagda köpeskillingen var cirka

430.000 kronor, inklusive varulagret.

Omsättningen var i början densamma som Babylons men idag ligger den på över

1 miljon kronor om året, tack vare inflyttning av militären till bostadsområdet som

kiosken ligger i. Razis son och dotter hjälper till vid sjukdom och dylikt.

I slutet av 1998 köpte Razi pizzerian som ligger mitt emot Johan kiosk.

Finansieringen av det andra köpet ordnades delvis via Nordbanken. Razi har två

anställda som arbetar på heltid. Personalen till denna verksamhet är ofta nya och gamla

invandrare som Razi fick lära känna under tiden han arbetade hos sin bror på Tusen &

en Natt. Denna pizzeria ägdes en gång i tiden av Farid i början av 1990- talet.

4.1.4.1. Praktik och arbete

Razi (42) hade varit anställd vid statlig företag som kamrer i Iran innan han kom till

Sverige 1990. Han har gått en tolvårig utbildning i sitt hemland. Hans far hade en stor

livsmedelsaffär i norra Iran. Han hjälpte fadern under somrarna och skolloven.

I Iran var Razi delägare med en släkt i en livsmedelsaffär. Razi tog hand om

bokföringen och diverse administrativa arbetsuppgifter på eftermiddagarna. Man kan

säga att Razi är uppvuxen i en familjeföretagsmiljö. Razi har många i släkten som har

egna företag i Iran inom olika branscher.

Razi har en yngre bror i Sverige som haft några restauranger och pizzerior. Han

har arbetat hos brodern sedan början av 1991. Han har lärt sig baka pizza i bl. a Tusen

& en Natt restaurang och pizzeria. Razi arbetade hos Mahdi på halvtid under veckorna,

men på helgerna arbetade Razi heltid. Razi var andra mannen i firman och hjälpte till

med allt förutom den administrativa biten. Razi har  alltid känt sig som arbetsledare.

Razi har aldrig arbetat inom restaurang branschen innan han kom till Sverige.

Under tiden  visade det sig att Razi hade bra kunnande att laga mat och baka

pizza samt att ta hand om kunderna. Razi trivdes mycket bra hos sin bror. När brodern

sålde Tusen & en Natt blev Razi arbetslös. Brodern, Mahdi, köpte in sig hos Sami på
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Torino. Kompanjonerna  erbjöd honom att bli en tredje delägare, men Razi gick inte

med på det.

4.1.4.2. Att starta eget

Razi arbetade hårt för att spara pengar för att eventuellt starta egen. Denna möjlighet

dök upp för tidigt. För det första var hans besparingar inte tillräckliga och för det andra

var hans kunskaper i svenska inte så bra.

Razi kontaktade sin bror som bor i USA. Brodern lovade att ställa upp med ett

lån på 350.000 kronor. Razi fick också ett annat lån av sin svåger som bor i Tyskland

på 80.000 kronor. Razi satte in pengarna på Nordbanken. Razi hoppades att det skulle

hjälpa med att övertala banken att bevilja lån med resten av pengarna. Det hjälpte inte.

De sade att Razi måste hitta en annan verksamhet, banken lånade inte ut pengar till

pizzerior.

Under tiden höll Razi kontakten med broderns redovisningsbyrå. Där fick han

veta att Rami ( jfr fall Rami sid. 12), före detta anställda hos hans broder, som hade en

kiosk, ville sälja sin verksamhet. Razi bad sin blivande ekonomiska rådgivare att

undersöka om det är en lönsam verksamhet Razi besökte Rami och berättade att han

hade fått veta att Rami tänkte sälja. Razi och Rami var gamla arbetskamrater så allt

gick väldigt smidigt. Så Razi fick vara med i kiosken under några dagar och se hur

verksamheten gick. Razi fick en bra uppfattning och efter  en vecka bestämde Razi sig

för att överta kiosken.

Razis bror Mahdi tyckte att det var dåligt idé att köpa kiosken och att Razi inte

kommer att klara mig. Han försökte att påverka sin revisor att inte hjälpa till  med

inköpet. Det gjorde att deras bror i USA blev tvungen att komma till Sverige för att  se

och träffa ekonomen. Brodern från USA välsignade köpet efter en diskussion med

deras ekonom.

Rami lovade att vara med de första två veckorna efter köpet. Razi ville vara säker

på att han kunde klara sig att sköta en kiosk, då bad Razi Rami om att få vara med

honom på eftermiddagarna. Razi fick innan starten vara med Rami tillsammans ca 1,5

månad utan ersättning. Razi kom direkt från svenskundervisningen till kiosken. Det
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var många saker Razi var tvungen att lära sig, Online-systemet för inlämning av tips

och alla typer av snus, tobak och godis.

I mitten av 1995 övertog Razi Babylons kiosk. Razi startade en enskild firma via

sin bror redovisningsfirma. De tog hand om allt pappersarbete. Razi skrev endast

under alla blanketter. Razi fick också hjälp av Rami genom att han introducerade

honom för alla leverantörer och stamkunder.

Razi fick en checkkredit på 40.000 kronor av samma bank som vägrade att låna

honom innan han startade. Razi  blev även erbjuden att låna mera vid behov. Nu har

Razi en bra relation med banken. Alla Razis affärstransaktioner sker via banken.

Razi var intresserad av att köpa pizzerian mitt emot hans kiosk. Razi tog en

diskussion med Nordbanken att han behöver 200.000 kronor. Banken ville se

pizzerians senaste resultat och balansräkning samt en kalkyl och en likviditetsbudget.

Det redovisade Razi för dem. Efter en vecka blev Razi beviljad lån.

Razi övertog Milano i september 1998. Han anställde en pizzabagare och en ung

man utan erfarenhet. Razi har lärt upp pizzabagaren att göra den pizza som han

brukade göra vid Tusen & en Natt, för att Razi vet att många gillade den. Razi har

gjort denna investering för att den ligger mitt emot hans första affär och för att Razi

kan pizzabranschen väldigt väl samt att Syköpings hyresbostäder AB (SHB) kommer

att hyra ut lägenheter till militärer. Razi tror att man måste ha en fungerande krets av

vänner, släkt och arbetskamrater för att kunna lyckas med att starta eget.

Razis tidigare anställning hos sin bror har stor betydelse. Razi fick lära sig mycket

och fick lära känna många i branschen. Alla Razis kontakter som han har idag byggdes

upp under tiden han arbetade hos brodern i Tusen & en Natt.

5. ANALYS

I detta kapitel kommer jag att analysera fallstudierna utifrån starta – eget – modellen,

sociala- och affärsmässiga förbindelser och avknoppningsförbindelser samt mjuka

länkar. En utgångspunkt för behandlingen av starta-eget-modellen är frågan huruvida

de i kapitel 2 redovisade modellerna har olika vikt i startandet av invandrarföretag. I

slutet av kapitlen redogjorde jag för två relaterade skolor inom ämnet i form av
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beskrivningsmodeller, dels företagaren som avknoppningssituation och dels

företagaren i personliga - eller företagsnätverk.

5.1 Fall Mahdi

Mahdis nätverk (se tabell 1.) inleds med en social relation som karaktäriseras som

mjuk länk vid första företagsstarten. I denna första förbindelse tas initiativet av den

mjuka länken, Farid. Farid upprättar, via sin svåger, en social relation till Mahdi (jfr

Fallstudier 4.1.1. och 4.1.2.). Farid tar initiativet och frågar Mahdi om han har tänkt

sig starta eget företag. Parterna känner ej varandra väl vid denna tidpunkt. Bägge

parterna ville gärna starta eget företag redan innan de lärde känna varandra, men för

var och en enskilt saknades resurser.

Fall Mahdi Företags

Företagsstart namn Sociala Affärsmässiga Avknoppningar Mjuka länkar
1:a ftg. Start Tusen & en Natt HB X X
2:a ftg. Start Tusen & en Natt X X X X
3:e ftg. Start Vällingby pizzeria X X
4:e ftg. Start Torino HB X X X
5:e ftg. Start Torino X X X
6:e ftg. Start Rando El & Rep. X X X

Förbindelser

Tabell 1. Mahdis företagsstarter – typ av förbindelser.

Mahdi hade många brister, såsom brist på startkapital, språksvårigheter och inte

minst de rätta kontakterna på marknaden, medan Farid endast saknade

yrkeskompetens, en nisch, för att kunna starta eget. Parterna bildade handelsbolaget

Ett Tusen & En Natt och genom detta arrangemang fick de en överenskommelse som

skulle hjälpa dem att överkomma varandras resursbrister.

Det signifikanta är att de mjuka länkarna i båda invandrarföretagarnas närmiljö

hade stor betydelse för start av företag. Den mjuka länken i detta fall är svågern, vilket

kan verka ha ringa betydelse i företagarnas kontext.
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Vid ombildandet av Tusen & En Natt förändras nätverkets förbindelser och

länkar till att innefatta sociala- och affärsmässiga förbindelser, avknoppningsrelation

och nya mjuk länkar. Här var den mjuka länken den ekonomiska rådgivaren samtidigt

som förbindelsen med kompanjonen Farid ändrar karaktär till att vara en social- och

affärsmässig förbindelse.

 Beskrivningen ovan gäller även för de andra fyra bolag som Mahdi har startat

upp. Det tredje bolaget initieras via en mjuk länk (en god vän) som är bosatt i

Vällingby. Den fjärde och den femte starten via en landsman och slutligen den sjätte

av en vän/ anställd.

5.2 Fall Farid

Vad gäller Farids nätverksrelationer (se tabell 2) och länkar är det samma som

redovisades ovan när det gäller den första företagsstarten (jfr fall Mahdi). Den andra

företagsstarten karaktäriseras av sociala- och avknoppningsförbindelser och mjuka

länkar.

Fall Farid Företags

Företagsstart namn Sociala Affärsmässiga Avknoppningar Mjuka länkar
1:a ftg. Start Tusen & en Natt HB X X
2:a ftg. Start Grönsak & Livs X X X
3:e ftg. Start Milano Pizzeria X X X
4:e ftg. Start US Pizza - Uppsala X X X
5:e ftg. Start US Pizza - Enköping X X X

Förbindelser

Tabell 2. Farids företagsstarter – typ av förbindelser.

Farids första tre företagsstarter inleds tack vare bl. a . bekantskap med VD:n på

SHB som är en avgörande länk för hans framtida företagsstart. VD:n Johan på SHB

ger tips, tillstånd, rekommendationer och  introducerar Farid för många företag inom

byggbranschen, vilket underlättar hans tre första företagsstarter. Denna mjuka länk är

mycket betydelsefull för invandrarentreprenören Farid. VD:n Johan tipsar om lediga
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lokaler och affärsmöjligheter och tillåter ombyggnation av sina lokaler samt

introducerar Farid på marknaden, dvs. han är en värdefull referens för en invandrare i

början av sin affärskarriär.

Farid tog med sig de kunskaper och kontakter som han hade skaffat sig vid Tusen

& En Natt. Han rekryterade kompetent personal för sina kommande företagsstarter

från både det första handelsbolaget, och från sina egna startade företag. Genom detta

tillvägagångssätt integrerade han avknoppningsförbindelser med sina anställda och

andra pizzerior på marknaden. Farid lockade sin personal genom att han erbjöd dem att

så småningom köpa in sig i företagen. Personalen var antingen landsmän eller

invandrarungdomar som Farid fick lära känna på sin gamla arbetsplats på

Invandrarkontoret som karaktäriserades av sociala relationer.

5.3 Fall Rami

Ramis nätverk (se tabell 3) kan beskrivas som rena avknoppningssituationer. Han

inledde sitt nätverks relationer genom att först skaffa sig ett arbete i

restaurangbranschen, som han har erfarenhet av, och sedan via sin första mjuka länk,

svågern, som var drivkraften i hans framtida företagsstart binda samman sociala

relationer med en annan mjuk länk, ekonomiskrådgivare. Han kom också in i sin

arbetsgivares personliga nätverk.

Fall Rami Företags

Företagsstart namn Sociala Affärsmässiga Avknoppningar Mjuka länkar
1:a ftg. Start Babylons kiosk X X X
2:a ftg. Start ICA Livs X X X
3:e ftg. Start ICA Livs HB X X X

Förbindelser

Tabell 3. Ramis företagsstarter – typ av förbindelser.

Den första företagsstarten inleddes av två mjuka länkar, dvs svågern och
ekonomen, medan de två andra endast skedde i samverkan med hans svåger och släkt.
Alla förbindelser i Ramis nätverk kan sägas var av social karaktär.
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5.4 Fall Razi

Razis nätverk (se tabell 4) kan också beskrivas som en avknoppningssituation. Efter

försäljningen av Tusen & En Natt försöker Razi att låna startkapital från banken för att

överta en redan etablerad pizzeria. Han ordnar två lån via en bror som är bosatt i USA

och en svåger som bor i Tyskland. Lånen räckte inte för inköp av den pizzeria som han

tänkt sig. Han kontaktar revisorn som anlitades av Tusen & En Natt, dvs. sin

arbetsgivares ekonom. Han ber ekonomen att skaffa honom en pizzeria. Ekonomen

tipsar Razi om en kiosk som ägs av en av Razis gamla arbetskamrater. Razi tog

kontakt med Rami och därefter ordnade de sinsemellan överlåtelsearrangemanget (jfr

fall Rami 5.3). Razis nätverk är mycket likt Ramis. Förbindelserna i kontakterna

baseras på avknoppningsrelation, sociala förbindelser och mjuka länkar; släkten,

ekonomen, gamla arbetskamraten.

Fall Razi Företags

Företagsstart namn Sociala Affärsmässiga Avknoppningar Mjuka länkar
1:a ftg. Start Razis Kiosk & Spel X X X
2:a ftg. Start Razis pizzeria X X X

Förbindelser

Tabell 4. Razis företagsstarter – typ av förbindelser.

6. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Studien har utgått ifrån en teoretisk referensram och dess begreppsbildning, och siktar

mot att på empirisk grund utveckla ett resonemang kring hur invandrarföretagarnas

strategier ser ut vid företagsstart och hur dessa nya företagare får access till att starta

egna verksamheter. I samband med detta har i studien använts två ansatser, som har

stor beröring med varandra, nätverkssynssättet och avknoppningsmodellen. Studiens

resultat kan, förhoppningsvis, ha även teoretiska bidrag.

Företagaren i modellen har redan utvecklat den erfarenhet som krävs för att sätta

i gång en relevant verksamhet. Denna mognad kvalificerar invandrarföretagaren i de
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rådande värderingar som finns idag i Sverige. Den samlade praktiska erfarenheten ger

invandrarföretagaren värdefull access till att komplettera sitt yrkeskunnande eller

skaffa sig ett nytt yrke genom att knyta samman nya yrkeskunskaper, nya relationer

och nya resurser som finns både i hennes/ hans privata och offentliga miljö

(arbetsplatsen).

Företagaren vårdar med omsorg sina nya och gamla förbindelser. Dessa länkar,

innan starten, karaktäriseras som varande av social karaktär och vid implementering av

företagsstart utvecklas de under och efter starten till att innefatta antingen både

sociala- och affärsmässiga resurser eller till renodlade affärsmässiga resurser.

Fallstudierna tyder på att invandrarföretagarna införskaffar sig kunskap om

företagande genom erfarenhet och inte genom teoretisk inlärning. Deras aktiviteter tar

sig främst uttryck i praktisk initiativförmåga, dvs. att de använder sig av sunt-förnuft-

principen.  De är mycket lyhörda i sina nätverk. De deltar aktivt i inlärningsprocesser

och har förmåga att själva inhämta kunskap. Denna förmåga ökar deras chanser att

lyckas med att starta egna verksamheter. De flesta av invandrarföretagarna i denna

studie kommer från familjer med starka företagstraditioner. Samt att de själva har

arbetat i familjeföretag.  Tre av dem hade egna företag i sina egna hemländer innan de

kom till Sverige. De nystartade företagarna har antingen förebilder såsom föräldrar

eller släkt och vänner som har, eller driver, eget företag. Dessutom vet de nystartade

invandrarföretagarna vad det innebär att vara företagare, dvs. att de har i bagaget med

sig erfarenheter och kunnande samt kännedom om företagsvillkoren.

Genom sina arbetsplatser har respondenterna skaffat sig legitimitet och

trovärdighet samt lärt sig arbetsgivarens kontaktnät (vilket är en nödvändig faktor för

eventuella framtida affärsförbindelser). Under inlärningsprocessen förvärvar de först

yrkeskompetens och sedan under samma period tipsar en utomstående person i deras

privata nätverk eller någon aktör från arbetsgivarens nätverk dem och erbjuder dem

expertistjänster vad gäller att antingen starta egenverksamhet eller köpa in sig hos

arbetsgivaren eller arrendera verksamheten och lokalen från den första entreprenören.

Skapandet av legitimitet och trovärdighet i en främmande ny miljö och marknad

är av stor betydelse i startandet av företag i ett nytt land. Dessa förutsättningar

underlättar för den nya entreprenören att etablera sig som affärsidkare. Arbetsgivarens
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kontaktnät innefattar olika aktörer och intressenter som  den nya invandraren

exploaterar och får access till, vilket minskar effekten av de psykologiska hindren

avsevärt och reducerar tvivlen vid etableringsprocessen.

Invandrarföretagaren börjar sin företagsstart under den tid som hon/han har

sysselsättning hos sin arbetsgivare ( stamföretaget). Denna avknoppningssituation som

bygger på stamföretagets nätverk innebär stora fördelar vad gäller risktagande och

osäkerhet. Den minskar företagarens osäkerhet och affärsrisken samt företagaren får

access till stamföretagets leverantörer, finansiella intressenter och utfästelser från

själva ägaren av stamföretaget om materiellt och immateriellt stöd innan och efter

starten sker.

Invandrarföretagare bygger upp nätverk som innefattar båda resursinriktade- och

sociala relationer. Förutom förvärvad kompetens, företagsrelaterade färdigheter såsom

autonomi, självtillit och envishet, skapar invandrarföretagarna sådana

socioekonomiska nätverksrelationer som är en nödvändig inkörsport för att sätta igång

det tilltänkta företaget.

Invandrarföretagarens mjuka länkar, privata finansiärer, familjen, släkt, vänner,

företagsexperter och offentliga institutioner i samhället samt före detta arbetsgivare,

stamföretaget, överbryggar implicit och explicit många olika aspekter, tillförlitlighet,

anseende och styrka hos företagarens omgivning som företagaren kommer att verka i,

dvs att denna ringa förbindelse har stor betydelse i sitt specifika sammanhang. En

anledning till detta tillvägagångssätt kan vara invandrarföretagarnas affärskulturella

bakgrund som i första hand söker sociala skyddsnät för att få tillgång till finansiering,

stöd och därmed reducera osäkerheten och affärsrisken som alltjämt kan göra sig

gällande bland invandrare.

Vid avknoppningssituation existerar  mjuka länkar såväl i stamföretagets nätverk

och i den startande företagarens. De betraktas som eventuella länkar för framtida

relationer. Dessa länkar har karaktären av mer tillfällig natur, som kan fungera som

länkar till andra förbindelser. De binds också in till företagarens eget blivande nätverk.

Dessa mjuka länkar fyller många funktioner i företagarens miljö, se figur 3 nedan.
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Figur 3. Mjuka förbindelser i invandrarföretagarnas sociala- och affärsmässiga miljö

och vid avknoppningssituationen.

Länkens funktion kan vara att först och främst tipsa, introducera, legitimera och

vara personlig referens. Den kan bli den första hörnstenen för uppbyggnad av ett

långsiktigt förtroende, vilket är en nödvändighet i allmänhet i affärslivet och i

synnerhet vad gäller invandrarföretagare som saknar, för det mesta, legitimitet och

personlig referenser.

Förslag till fortsatt forskning inom ämnet invandrarföretagande gäller några

områden enligt följande. Startandet av nya invandrarföretag förtjänar att studeras i

flera liknande fallstudier, då det finns potential för ytterligare precisering och slutsatser

utifrån ett  större material än denna studie har kunnat inrymma. Dessutom bör även

fallstudier göras angående misslyckade företagsstarter bland invandrare, dvs. negativa

fall. En särskild forskningsuppgift skulle kunna vara att studera invandrarkvinnors

företagsstarter.

Man bör ingående studera de mjuka länkarna i invandrarföretagarnas personliga

nätverk som har stor betydelse i sammanhanget för att få en bättre förståelse för ämnet.

Vidare finns det anledning till ingående studier av de avknoppningssituationer som

påverkar invandrarföretagare att starta eget. I en sådan nyetableringssituation

stimuleras de anställda av sina arbetsgivare att etablera egna verksamheter med

möjlighet att antingen arrendera eller köpa in sig i arbetsgivarens företag, dvs. att

starta ett nytt bolag med sin arbetsgivare. En sådan avknoppning innebär alltså en
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osedvanlig företagsstart, varigenom kompetenta anställda mobiliseras till ett eget

företagande.

Slutligen har min studie kortfattat berört interkulturella förbindelser/länkar

mellan olika invandrargrupper som en driftkälla och styrka i affärslivet. Sådana

förbindelser i invandrarföretagarnas personliga nätverk skulle vara intressant att

studera mer ingående.

Både berörda instanser på området invandrarfrågor och teoretiker i andra

discipliner med  andra referensramar kan dra nytta av resultatet för att ställa upp

diagnoser, skapa förståelse och nya referensramar. Det gäller dels

invandrarföretagarnas tillvägagångssätt att starta företag och dels vad kännetecknar

och utmärker dem i Sverige under 90-talet.
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