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Integrasjon via smakslekene 

Kulinarisk entrepren0rskap i Os/os matbransjer 

AvAnne Krogstad 

Pa fa tiar har det i Norge, og spesielt i hovedstaden Oslo, skjedd en omveltning
en forbausende stiliferdig og lite omtalt revolusjon - i matveien. Holdningen til 
mat som grensemarkor mellom ulike mennesker er delvis erstattet av en holdning 
til mat som noe grenseoverstigende, spennende og kosmopolitisk. Mange nord
menn har fiut nye spisevaner og en multietnisk matpraksis som indikerer aner
kjennelse og nysgjerrighet, og dette i et land hvor detfor fa ar siden var vanlig a 
betrakte paprika som en vovet grennsak. Denne artikkelen, som i tillegg tilfeltar
beid er basert pa intervjuer med 90 forretningseiere med etnisk minoritetsbak
grunn i Oslo, drofter deres territoriale og bransjemessige differensiering, samar
beids- og konkurranseforhold, nettverk, markedsorientering, selger-kundeforhold 
og mer generelle samfunnsinnlemmelse. A vslutningsvis droftes hva etniske mino
riteters entreprenerskap har betydd for folk i Norge. 

Hvem husker fransk-algireren Ben Joseph? I 1963 etablerte han den ferste 'etniske' res
tauranten i Oslo - ifert strahatt, bart og tversover og med Wenche Foss sam aller ferste 
gjest. For offentlige myndigheter ble denne kreative individualisten til hodebry: «Det er 
ulovlig a skrive restaurant pa derskiltet uten a ha restaurantleyve, stearinlys i tomme vin
flasker er brannfarlig, Irish Coffee er brennevin, ikke dessert, og Bloody Mary er ikke 
tomatsuppe med vodka» (Ajtenposten 08.05.98). Ben Josephs kulinariske innovasjoner 
var ispedd rettssaker, avisoverskrifter og konkurser. Men han sto for noe helt nytt. Han 
var en entreprener. 

I dag, forti ar senere, er 30 prosent av aile matrelaterte forretninger i Oslo eid av personer 
med etnisk minoritetsbakgrunn (Orderud 2001). Restauranter som seiger ikke-europeisk 
mat i Oslo, har en markedsandel pa over 40 prosent, og to tredeler av Oslos befolkning 
handler ofte i forretninger eid av etniske minoriteter (Opinion/Ajtenposten 27.03.98). Det 
er altsa personer med etnisk minoritetsbakgrunn som har apnet 'norske' nordmenns san
ser. De har erobret syn, lukt, gane og mage, og det i den grad at nordmenn ter a putte det 
'fremmede'i munnen.' Forst og fremst er det matsektoren - og kokkene - som har utford
ret Rudyard Kiplings ofte siterte uttrykk «East is east, and west is west, and never the 
twain shall meet». 

I samfunnsdebatten er begreper som multikulturalisme og hybridisering hyppig brukt i 
analysen av kulturelt mangfold og ideutveksling. Crossover og fusjonskjekken er begre
per sam betegner noe av det samme i dagens matbransje. Det innebeerer en eksperimen
tering med ulik mat, en kombinasjon av ulike kulinariske tradisjoner med ulik geografisk 
tilknytning. En undersekelse av innvandrerdrevne foretak i denne bransjen har - foruten 
aha gitt meg et par kilo ekstra - avdekket en liten flik av dette mangfoldet: I en hovedstad 
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som betegnes som «en eneste stor kjettkakefri sone», lovpriser en nordmann «Larsen Re
staurant» for sin helnorske mat - ironisk nok tilbudt av stedets marokkanske eier. En 
kvinne med pakistansk bakgrunn trosser tradisjoner ved a etablere eget mat- og vinhus. 
En mann med vietnamesisk bakgrunn har gatt pa norsk smilekurs - og fremhever det som 
alfa og omega i driften av egen dagligvareforretning. En etnisk norsk kvinne i sari driver 
vegetarrestauranten «Krishnas cuisine». En mann med iransk bakgrunn har forsekt a gje
re alt nordmenn gjer, til og med a spise rakefisk - riktignok uten a like den. En mannlig 
restauranteier med pakistansk bakgrunn tilbyr pasta som, ifelge reklameskiltet utenfor 
restauranten, far italienere til a himle med eynene av begeistring. En libanesisk restaurant 
tilbyr eksotisk mat og magedanserinner fra Hamarey. Innflytelsesrike kinesiske og ja
panske storfamilier fusjonerer og danner kjeder av sushi-restauranter med minimalistisk 
preg. let futuristisk inspirert lokale midt pa Karl Johan far man servert pakistansk-mek

I sikansk mat av en ung mann med en pakistansk far som elsker fiskeboller i hvit saus 
J uten ekstra kryddertilsetning. La disse metene mellom est og vest vzere en smakebit - en
l forrett - til den foreliggende studien. 

Kulinarisk entrepren0rskap 
Studien omfatter 90 eiere med etnisk minoritetsbakgrunn av til sammen I 10 forretninger. 
Den er konsentrert om Oslos matrelaterte neeringer, nrerrnerebestemt eiere av kafeer, ga
tekjekkener, dagligvareforretninger, grennsak- og fruktforretninger, restauranter, bake
rier, slakterier og importfirmaer.' Ca. 10 prosent av aile matrelaterte forretninger i Oslo 
eid av personer med minoritetsbakgrunn dekkes. Sentrale spersmal er: Hvem etablerer 
seg hvor i byen, og med hva slags forretning? Hva slags samarbeids- og konkurransefor
hold preger forretningene? I hvilken grad er forretningen basert pa hjelp fra familie og 
nettverk? Hva selges, til hvem, og med hvilke betraktninger? Ferer etniske minoriteters 
selvstendige rueringsvirksomhet til en bredere innlemmelse i sarnfunnet, og i sa fall hva 
slags? A vslutningsvis snus perspektivet til ogsa a omfatte hva etniske minoriteters entre
prenerskap har betydd for folk i Norge. 

Nar det gjelder spersmal om innlemmelse, viser danske og svenske undersekelser et rela
tivt nedslaende bilde av selvstendig nseringsvirksomhet drevet av personer med etnisk mi
noritetsbakgrunn (Schierup 1992, Bel Habib 2001). Det blir pekt pa at de presses ut i selv
sysselsetting pa grunn av diskriminering og fa andre muligheter pa arbeidsmarkedet. Det 
tegnes videre et 'vekstmessig' fiaskobilde av disse virksomhetene, med darlige inntje
nings- og arbeidsvilkar. Dette pavirker integreringen negativt, hevdes det, idet innvand
rere og innfedte far frerre arenaer der de kan metes, noe som igjen forer til fremmedfrykt. 

Denne undersokelsen imetegar slike negative bilder, ikke bare pa grunn av en noe annen 
empiri, men ogsa pa grunn av en annen vurdering av fenomenet. Riktignok viI jeg ikke 
kalle meg noen jubelentusiast, for diskriminering pa arbeidsmarkedet finnes. Det er ogsa 
en god del sider ved innvandrerdrevne virksomheter som er problematiske (Axelsen 
1995). Ikke minst den senere tids oppslag om svart arbeid, ureglementert oppbevaring og 
lagring av Yarer, darlig hygiene og momsunndragelser er noe matrelaterte bransjer rna ta 
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pa alvor. Mitt rerend i denne artikkelen er likevel et annet. Spersmalet er hvordan eiere 
med etnisk minoritetsbakgrunn - gjennom konkurranse, samarbeid og aktiv bruk av ulike 
nettverksressurser - driver sin forretning, hvordan de opererer i ulike typer markeder, og 
hva deres ulike tilpasninger til disse markedene betyr for en bredere innlemmelse i sam
funnel. Uten a idyllisere vii studien vise at mange med etnisk minoritetsbakgrunn har 
skaffet seg et meningsfullt liv gjennom sin selvstendige nreringsvirksomhet, og at de 
gjennom dette har fatt et feste i det norske arbeidslivet. I trad med dette er pastanden at 
innvandrerdrevne forretninger utgjer en av de aller viktigste arenaene for fredelig sam
handling mellom personer med minoritets- og majoritetsbakgrunn og mellom personer 
med ulik - og lik - minoritetsbakgrunn. Gjennom slik virksomhet har befolkningen i 
Norge dessuten blitt eksponert for opplevelser, skikker og kulinariske trender som den 
ellers bare ville ha nytt godt av gjennom egen reisevirksomhet. 

Ritualistiske tendenser i teoritilfanget 

Til tross for at selvstendig nreringsvirksomhet blant etniske minoriteter har satt sitt meget 
tydelige preg pa gate- og bybildet i Oslo, er det et lite utforsket tema i norsk sammen
heng. Unntakene er arbeidene til Moshuus (1992), Krogstad (2001, 2002a), Onsager og 
Sether (2001) og Orderud (2001) og noen interessante prosjekt- og hovedoppgaver (En
ger et al. 1992, Fossum 1999, Aaserud 1999, Wist 2000). Mange av de toneangivende 
internasjonale studiene av etnisk entreprenerskap har beklageligvis fatt et visst ritual is
tisk preg. De starter i hovedsak med synspunktene til Light (1972) og Bonacich (1973) 
og ender med den interaktive modellen til Waldinger og kolleger (1990) der entreprener
skapsstrategier ses i forhold til mulighetsstrukturer og gruppemessige ressurser (Rath 
2000:667). I de senere ar har Portes og Sensenbrenner (1993), Sanders og Nee (1996) 
samt Light og Gold (2000) forsekt a utvide det teoretiske og empiriske tilfanget. Disse 
bidragene er overbevisende ryddige i presentasjonen av ulike typer ressurser som inngar 
i etablering og drift av foretak drevet av personer med minoritetsbakgrunn.' Nylig har 
ogsa Kloosterman og Rath (2001) forsekt a utvikle nye forklaringer pa selvsysselsetting 
blant etniske minoriteter ved hjelp av begrepet kryssforankring (emixed embedded
ness»). Som antydet i begrepet gar dette forseket ut pa a fange inn samspill mellom nett
verk, marked og ekonorniske og institusjonelle forhold, et samspill som utspinner seg pa 
ulike nivaer. Dette har jeg hentet inspirasjon fra i denne artikkelen, idet jeg underseker 
bade ekcnomiske, sosiale og kulturelle sider ved entreprenerers samfunnsinnlemmelse. 

En innvending mot mye av litteraturen om 'etnisk entreprenerskap' er likevel at den ikke 
favner vidt nok. Den blir for smal i forhold til den mangslungne virkeligheten etablerere 
og entreprenerer med etnisk minoritetsbakgrunn forteller om nar de tenker, antar, vurde
rer, handler, reagerer og velger. Empirien som er fremskaffet i denne studien, trekker 
veksler pa tlere teoretisk interessante problemstillinger av antropologisk og sosiologisk 
art enn det 'etnisk entreprenerskapsteori' giro I tillegg til diskusjoner rundt rnultietnisite
ten i feltet, som innledningen gir en pekepinn om, nrermest 'avkrever' empirien retleksjo
ner om byens demografi, om ytelser og gjenytelser, om kategorisering i selger-kunde
forhold og om hva suksess er. Som antropolog ser jeg det som en viktig oppgave a la em
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pirien gi retning til disse diskusjonene, selv om dette kanskje kan ga ut over en teoretisk 
elegant og mer stremlinjeforrnet presentasjon. 

Hvem er de, hvem etablerer seg hvor, og i hvilke bransjer? 

I tillegg til feltarbeid er studien basert pa en egen sperreundersekelse som ble gjennomfert 
i 2000 og 2001. Pa grunn av sprakbarrierer og fare for misforstaelser var det ikke aktuelt 
a benytte en postsperreundersekelse, Derfor ble det foretatt personlige intervjuer. Avtale 
om intervju ble sjelden oppnadd ved telefonkontakt. Svrert mange takket nei til a sette av 
tid til intervju etter en slik henvendelse. Etter gjentatte avvisninger begynte de to assisten
tene og jeg, lettere frustrert, a vandre gatelangs fra forretning til forretning med spersmal 
om intervju. Denne 'vandrende metoden' i Oslos mange bydeler viste seg a fungere bra. 

Intervjuene om fatter 23 nasjonaliteter. De fleste av eierne som er intervjuet, har bak
grunn fra asiatiske land - med innvandrere fra TyrkialKurdistan (22 prosent) og Pakistan 
(20 pro sent) som det empiriske fokus - siden de bade utgjer store innvandringsgrupper i 
Oslo og har mange selvstendig neringsdrivende. Utover disse er intervjuene konsentrert 
om innvandrere fra Vietnam (10 prosent), Irak (8 prosent), India (6 prosent), Iran (6 pro
sent), Sri Lanka (6 pro sent) og KinaIHongkong (3 prosent). Som man skjenner, omfatter 
undersekelsen ferst og fremst asiater (76 eiere, tyrkiske innvandrere inkludert). Det er 
ogsa disse som har den sterste etableringshyppigheten nar det gjelder foretak i Oslo 
(Onsager og Sether 2001). Resten av de 90 eierne har bakgrunn fra Afrika, Midtesten, 
0st-Europa og Ser-Europa. 

Den brede sammensetningen blant de intervjuede vanskeliggjer en statistisk vurdering av 
eierskapsforhold med bakgrunn i fedeland: det blir ofte for fa personer i hver kategori. 
Men siden hensikten med undersekelsen nettopp er a studere kulinarisk mangfold, terri
toriell differensiering, samt konkurranse og samarbeid pa tvers av etniske grupper, er den 
brede sammensetningen en fordel. Et poeng har ogsa vzert a unnga essensialiserende an
takelser - om at bestemte etniske gruppers handlinger bare beskrives og tolkes pa bak
grunn av personenes seeregne historie og tradisjon. 

92 pro sent av eieme er jf/Jdt i et annet land og er dermed ferste generasjon i Norge. 78 
pro sent er norske statsborgere. Feltet er forsekt 'stevsugd' for kvinner - ved gjentatte 
ganger a sperre etter dem. Men det foreligger bare 13 intervjuer med kvinnelige eiere, 
noe som ogsa retlekterer at kvinneandelen blant selvstendig rueringsdrivende med mino
ritetsbakgrunn er lav. Det rna likevel presiseres at det finnes en god del mindre 'synlige' 
kvinner i de minoritetseide forretningene. 

Nar det gjelder eiejorm, driver over halvparten et personlig eid enmannsforetak. En tre
del driver aksjeselskap med begrenset eierskap. 10 prosent driver forretning eid av tlere 
partnere med felles ansvar. 

Bare ett av foretakene vi har intervju fra, kan regnes som et stort joretak (tlere enn 100 
ansatte) - en restaurantkjede med over 170 ansatte.' Denne kjeden kan kategoriseres som 
en kapitalakkumulerende vekstbedrift. Dette star i motsetning til de fleste andre forret
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ningene i undersekelsen, som kan kategoriseres som Ievebrodsbedrifter der eieren i fer
ste rekke sysselsetter seg selv og den narmeste familien. Det er store forskjeller i orien
tering for disse to kategoriene nar det gjelder ambisjoner om og evner til ala forretningen 
ekspandere (Onsager og Srether 2001). Det vii ogsa vrere forskjeller blant eieme basert 
pa hva slags type forretning de driver. 

En firedel av de intervjuede har ingen ansatte utover eieren selv. Rundt halvparten av 
foretakene har fra en til fern ansatte. Det betyr at tre fjerdedeler av foretakene utgjeres av 
det som innen litteraturen om sma- og mellomstore bedrifter kalles mikroforetak (Spil
ling 2000). Bortsett fra det nevnte storforetaket kan resten kategoriseres som sma foretak, 
med under 20 ansatte. I denne sammenheng rna det hevdes at disse tallene ikke bryter 
nevneverdig med det som ellers preger foretakssterrelsen i Norge (Spilling 2000). 

Det er i de eldre og sentrale deler av byen at de tleste innvandrerbutikker har skapt seg 
en nisje - en lokalisering som kan gjenfinnes over hele Vest-Europa. Nesten halvparten 
av forretningene i undersekelsen - 51 av de 110 forretningene - ligger pa Grunerlekka
Sofienberg (bydel 5) og i Gamle Oslo (bydel 6). Det er tlere grunner til at de tleste inn
vandrerdrevne forretningene er lokalisert her. For det ferste viser undersekelsen at det er 
i disse to bydelene 41 prosent av eieme bor. I den forbindelse kan jeg nevne at hele 47 
pro sent av eieme hevder a ha startet forretning i hjemmet eller i nrerheten av hjemmet. 
Dette reduserer tid og transportkostnader til og fra jobb. For det andre er nrerheten til 
hjemmet viktig i den grad hele eller deler av familien trekkes inn i virksomheten, sserlig 
i virksomheter der man opererer med lange apningstider. For det tredje skal det relativt 
lite kapital til for a starte sma og lite plasskrevende virksomheter, som har dominert dette 
omradet (dette har endret seg med byggingen av ny opera i Bjervika). Et siste moment er 
at den store innvandrerbefolkningen i bydelen gir kundegrunnlag for mange typer av inn
vandrerprodukter. Innvandrertettheten er i enkelte omrader sa stor at innvandrerbefolk
ningen snarere rna ses som majoritet enn minoritet (Hegmo 1998). 

Tar man utgangspunkt i de sterste landgruppene, har eiere med pakistansk bakgrunn ferst 
og fremst etablert seg i restaurant-, gatekjekken- og dagJigvarebransjen - og har en sterk 
lokal konsentrasjon i bydel 5 (Grtinerlekka-Sofienberg) og bydel 6 (GamIe Oslo). Eiere 
med tyrkisk bakgrunn dominerer frukt- og grennsaksbransjeu. Lokaliseringen av deres 
forretninger er preget av en kombinert konsentrasjon i bydel 4 (Sagene-Torshov) og 5 
(Grunerlekka-Sofienberg) og spredning pa vestkanten og i andre deler av byen. Eiere 
med vietnamesisk bakgrunn opererer i tlere bransjer og har etablert seg pa mange kanter 
av byen. Eiere med bakgrunn fra Iran, lrak, Kurdistan (og ogsa Pakistan) er store akterer 
i kjettbransjen. Deres forretninger er mest konsentrert i omradet rundt Teyen/Grenland, 
selv om de ogsa finnes i Brugata og i Torggata. 

Samarbeid og konkurranse 

Undersekelsen viser at samarheid me110m eiere i matreJaterte neeringer fore gar like mye 
pa tvers av som innen etniske minoritetsgrupper, et funn som understetter en pastand om 
omfangsrike multietniske nettverk blant etniske minoriteter i Oslos matbransjer. Samar
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beidet foregar ofte mellom forretninger som ligger i ruerheten av hverandre. Eieme hjel
per hverandre ved a lane varer av hverandre, gjere hverandre tjenester, samarbeide pa 
innkjepssiden, formidle informasjon, rad og kontakter. Noen deler degnet mellom seg 
ved at de lar forretningenes apningstid komplettere hverandre. Noen har ogsa en stillti
ende overenskomst om ikke a ga i beina pa hverandre nar det gjelder vareutvalg og tje
nester. Slike samarbeidsrelasjoner blir utdypet senere i artikkelen. 

Den sterkeste konkurransen kommer fra andre etnisk minoritetsdrevne forretninger. 49 
prosent svarer at disse tar flest kunder fra demo 37 prosent av eieme hevder at viktigste 
konkurrent til egen forretning er norskdrevne forretninger, mens 14 prosent mener at 
landsmenns forretninger er viktigste konkurrent. 

Nar det gjelder bransjeintern konkurranse mellom etniske minoriteters foretak, kan noe 
av denne sky Ides overetablering. I Teyengata har det for eksempel veert seks slakterfor
retninger eid av personer med minoritetsbakgrunn, og det er ogsa mange evrige slaktere 
i dette omradet. Na kan det selvsagt veere fordeler ved egne nisjegater. Kundene vet at de 
her far alt av kjettvarer - pa ett sted. Men for meg fremstar det nsermest som et mysterium 
at forretningene klarer seg. En del gar ogsa konkurs. De fleste i bransjen er forsiktige med 
a kritisere hverandre. Selv slaktere som ligger vegg i vegg, kan benekte at de konkurrerer, 
sa her er det muligens en viss underrapportering. Noen av dem som selv hevder a drive 
forretningene pa en series mate, uttrykker imidlertid bekymring over konkurransen fra 
de mer useriese i bransjen: Sistnevnte hevdes a undergrave forretningsvirksomheten til 
de eerlige, «de som gar den rette veien», som en slakter av pakistansk opprinnelse formu
lerte del. Dette dreier seg om en slakter som etter hvert har fatt et sa godt renomme for a 
drive hederlig at han har fatt egne avtaler om levering av halal-kjett til enkelte sykehus, 
barnehager, skoler og flyselskaper med ruter til 0sten. 

Ogsa andre matrelaterte bransjer har problemer med grasoneekonomi og kriminalitet. I 
restaurantbransjen er dette et velkjent problem, bade blant norskdrevne og innvandrer
drevne restauranter. Men ogsa dagligvarebransjen har problemer pa dette omradet, noe 
som pavirker konkurransen. En dagligvareeier med indisk bakgrunn hevder at «alt lure
riet» er arsaken til at det er vanskelig a drive: «Butikkeierne kan selge billige varer fordi 
de unndrar skatt og moms. Ofte er prisene sa lave at det umulig kan lonne seg hvis det 
ikke ligger lureri bak. Enkelte slar seg konkurs bade tre og fire ganger for a slippe unna 
gjelden til leveranderene sine. Samtidig kan de vrere ganske velstaende.» 

Noe av konkurransen mellom innvandrerforretninger sky Ides ogsa stor grad av imita
sjon. De eierne som ser ut til aha funnet egne og ekonomisk lukrative nisjer, etterliknes 
naturlig nok av andre. En baker med tyrkisk bakgrunn forteller at en annen baker med 
tilsvarende bakgrunn har etablert seg rett utenfor byen med neyaktig det samme vareut
valget. Konkurrenten tilbyr lavere priser, og det har fert til at han selv har matter redusere 
prisene pa enkelte produkter. «leg skjenner ikke hvordan han klarer det,» sier han og ris
ter pa hodet. Men han satser pa at kundene hans er lojale. Selv har han begynt a ta gam
melt bakverk i retur (leveres gratis til hestefor pa Bjerkebanen). «Det er bedre at jeg taper 
litt pa det enn at kundene skal bli misfomoyde. For smabutikkene er det jo vanskelig a 
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vite hvor mange bred som kan selges hver dag. Na har imidlertid konkurrenten ogsa be
gynt a ta retur, sa da er vi like langt.» 

Eksempelet viser at imitasjon forer til direkte konkurranse. Det er imidlertid ikke opplagt 
at imitasjon nedvendigvis ferer til 'likhet'. Imitasjon kan ogsa fore til variasjon idet det 
etableres egne lokale varianter av de mest utbredte matene a drive forretning pa. Det kan 
her vrere naturlig a presisere at etablerere og entreprenerer ikke er helt det samme. En 
etablering er formelt sett et nytt foretak, men dette kan vsere initiert ved kopiering. Det 
betyr at ikke aile etablerere er entreprenerer, for det sentrale ved entreprenerskap er a 
iverksette en forretningsmessig virksomhet som representerer noe nytt, en ny kombina
sjon (Spilling 1998). Slik sett var den ferste bakeren som tilb~d tyrkiske bakervarer i 
Oslo en entreprener, mens konkurrenten, ifelge definisjonen, var etablerer. 

En entreprener kan ogsa utvikle ny virksomhet innenfor et bestaende foretak uten at det 
registreres som nytt foretak. Dermed kan det ogsa vrere slik at en entreprener ikke ned
vendigvis er etablerer (Spilling 1998). Dersom bakeren ovenfor realiserer planene sine 
om ainstallere en ny italiensk steinovn slik at han i sterre grad kan lage italiensk bakverk, 
representerer dette noe man vanligvis definerer som intraprenerskap, videreutvikling 
innen for eksisterende virksomhet. 

I praksis viI det vrere glidende overganger mellom de ulike typene.' Men nar en av eierne 
med minoritetsbakgrunn forteller at han har innredet butikken sin i trad med det sveert sa 
vellykkede 7-Eleven-konseptet, handler det naturlig nok om imitasjon. Men inspirasjo
nen gar ikke bare denne veien. Enkelte etnisk norske forretningsdrivende hevder pa sin 
side a ha imitert 'typiske' innvandrerforretninger, som for eksempel storkioskene, idet 
disse ser ut til agi god inntjening (Migrapolis, NRK1, 09.10. 2000). Ogsa eierne av de 
store norskdrevne kjedene ser hvilke yarer de innvandrerdrevne butikkene seIger mest 
av, og kopierer vareutvalget. 

Nettverk 
I tillegg til nettverksrelasjoner basert pa nabo- og vennskapsrelasjoner er den nrermeste 
familie en apenbart viktig ressurs i forretninger som er drevet av personer med minori
tetsbakgrunn. Slektsmessige nettverk er ofte sterkere enn hva som er vanlig i Norge, og 
felles skjebne i et annet land kan mobilisere lojalitet og samarbeid. Nettverket rna altsa 
ses i sammenheng med de store innovasjons- og omstillingskostnadene som innvand
ringsprosessen som regel innebrerer. I mange tilfeller er nettverket en av beveggrunnene 
til i det hele tatt a migrere til Norge. Undersekelsen viser for eksempel at 63 prosent av 
eierne kjente noon fra hjemlandet som bodde i Norge f~r de kom tillandet. Nettverket 
kompenserer for den svake stillingen enkelte innvandrere har nar det gjelder kapital, in
formasjon, konverterbar utdannelse, politisk makt og innflytelse. I studien er det skjelnet 
mellom felgende typer nettverk: I) familie, slekt, 2) venner, bekjente og 3) andre kon
takter/forretningsforbindelser. 
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Nettverkenes betydning for oppstarten av et foretak 

I hvilken grad blir nettverk og nettverksressurser mobilisert ved oppstarten av et foretak? 
For a kunne svare pa det viI jeg forst si noe om eiemes egen vurdering av tilgang pa ka
pital, lokaler, leveranderer og informasjon om lover og regler. Tabell 1 gir en oversikt. 

Tabelll: Eiernes vurdering av tilgang pa kapital, lokaler, leveranderer og informasjon 
om lover og regler, Prosent 

Eiernes vurdering Veldig Ganske Verken lett Ganske Veldig All 
N

av tilgang pa: lett lett eller vanskelig vanskelig vanskelig e 

Tabellen viser at det er lettest a fa tilgang pa leveranderer. Bare 3 prosent av eieme mener 
at disse er vanskelige a fa tak i. I de kvalitative intervjuene presiseres det at disse vans
kene dreier seg mindre om det a fa tak i leveranderer enn det a fa tak i kvalitetsbevisste 
leveranderer. Ogsa lokaler ser ut til a vrere lett a fa tak i. Videre ser det ut til a vare re
lativt greit a fa tilgang pa kapital og informasjon om lover og regIer, men en del av eieme 
vurderer sistnevnte ogsa som vanskelig, noe som ikke minst rna ses i sammenheng med 
at enkelte har darlige sprakkunnskaper. 

Men en sak er hvor lett tilgangen pa kapital, lokaler, leveranderer og informasjon er. En 
annen sak er hvor stor betydning nettverkene har for tilgangen pa disse ressursene. Generelt 
fremhever hele 85 prosent av eieme i undersekelsen at den hjelpen de far fra familie, slekt 
og venner, er viktig for demo Men pa hvilket av de nevnte feltene betyr nettverket mest? 

Tabell 2: Nettverkenes betydning for tilgang pa kapital, lokaler, leveranderer og 
markedskunnskap. Prosent 
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La meg begynne med tilgangen pa kapital. Nar over halvparten av eieme mener at det er 
lett a fa tilgang pa kapital i startfasen (se tabelll), kan nok dette direkte knyttes til stetten 
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fra familie og venner. 1 tabell 2 fremgar hvem i nettverket som ga det storste kapitalbe
lepet. Det viser seg at 35 prosent av eierne fikk det sterste belepet fra familie og slekt i 
startfasen. 15 pro sent fikk det sterste belepet fra venner og bekjente. 

Forhold rundt kapital kan med fordel utdypes. Da eierne i et eget spersrnal ble spurt om 
hvordan de i det hele tatt fikk tilgang pa kapital i startfasen, uavhengig av sterrelse pa 
belepet, svarte 44 pro sent at de fikk slik ekonomisk stette gjennom det mere nettverket, 
det vil si familie/slekt. Av dette nettverket befant 64 prosent seg i Norge, 20 pro sent bod
de i hjemlandet, og 16 prosent levde i andre land. Dette sier noe om utstrakte internasjo
nale kapitalbevegelser knyttet til familiemedlemmers forretningsetableringer. Av andre 
kilder til kapital (eierne kunne her krysse av pa flere alternativer) svarte 27 prosent at de 
fikk ekonomisk stette gjennom venner og bekjente. En del av eierne - 17 prosent - hadde 
egen startkapital. Bare 14 prosent benyttet bank eller finansieringsselskap. Et hovedfunn 
er ogsa at ingen baserte seg pa offentlige tilskudd eller stetteordninger (for eksempel sti
pend- og kredittordninger for bedriftsetablerere). 

1 tillegg til overfering av kapital gir nettverket muligheter for sparing og Ian av penger, 
for eksempel gjennom roterende kredittsystemer. En fjerdedel av de spurte - 26 prosent 
- svarte at de var med i slike private spare- eller laneordninger. Noen av disse ordningene 
administreres via moskeen, noen via familie/slekt, noen kalles bare private og involverer 
venner og bekjente. Hver person i disse sparelagene betaler et bestemt belep med jevne 
mellomrom. Deretter far man et (vanligvis) rentefritt Ian. Tilbakebetalingen kan forega 
etter ulike prinsipper. 

En tyrkisk eier hevder at det a lane ut penger til hverandre rentefritt er en tradisjon som 
er svrert vanlig i Tyrkia, ikke minst fordi h0Y inflasjon tvinger bankene til a operere med 
skyheye renter. «Folk er flinke til a betale tilbake,» sier han. Betaler de ikke tilbake, kan 
straffereaksjonene imidlertid vtere brutale: «I Tyrkia kan straffen for dette veereen pistol 
for pannen.» 

En annen av de intervjuede, som kommer fra et afrikansk land, forteller: 

I mitt hjemLand er det tradisjon at foLk sparer et belep hver maned. Vi kaLler det 
for et spareLag. Personen som innkasserer belepet, kan seLv veLge hvem som skaL 
fa Lanepengene, eLler han kan bruke dem seLv. Lanet er rentefritt og yarer i ett dr. 
Risikoen er at noen kan stikke av med pengene, men systemet fungerer ved at vi 
stoLer pa hverandre. FordeLene ved spareLaget er at vi kan komme sammen i et so
siaLtfeLlesskap hvor kontakter bygges. pLuss at vi ma gi et belep hver maned, slik 
at aLle bLirflinke tiL a sette av penger. Det bLir ogsa samLet inn penger til store fes
ter. Bankene i hjemLandet er ikke sa etabLerte som i Norge, sa dette er en eldgam
meL tradisjon. (Intervjuer: Halle Mortensen, assistent pa prosjektet) 

Hva sa med LokaLer? Takket vrere nettverket (samt en generelt god tilgang pa forretnings
lokaler i perioden) mener de fleste av eierne i undersekelsen at det ogsa er lett a fa tilgang 
tillokaler. Til sam men 58 prosent har basert seg pa familie, slekt, venner og bekjente for 
a fa tak i disse. Men andre kilder benyttes ogsa, 
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Noe mindre betydning ser nettverket ut til a ha for tilgang pa leveranderer. Til sam men 
48 prosent baserer seg pa nettverket for a skaffe disse, resten baserer seg pa andre kilder. 
Undersekelsen viser dessuten at bade hovedleverander og nest sterste leverander er 
overveiende etnisk norske. Deretter kommer Ieveranderer med annen etnisk bakgrunn. I 
oppfelgingsspersmalene forteller mange om aktivt oppsekende leveranderer pre get av 
stor konkurranse seg imelIom: «De kontakter oss med prislister sa fort de herer at en ny 
forretning planlegges.» 

Nar det gjelder kunnskap om markedet fer oppstart av forretninger, ser det ut til at den 
enkeltes nettverk spiller minst rolle. Dreye to tredeler av de spurte har basert seg pa mar
kedsinformasjon fra folk utenfor nettverket sitt, blant annet gjennom annonser og offent
lig informasjon. 

La meg legge til at nettverket heller ikke ser ut til a ha stor betydning for tilgangen pa 
offentlig informasjon om lover og regler for forretninger. I et utdypende spersmal om 
dette hevder 21 prosent av eierne at ingen i nettverket har hjulpet dem med denne typen 
informasjon. De som har fatt slik hjelp, har i hovedsak fatt den av folk som er ansatt i 
kommunale etater, regnskapsferere, advokater, arkitekter og folk i ulike typer bygnings
og handverksfirmaer. de aller fleste av disse med etnisk norsk bakgrunn. La meg bare 
nevne at et minimum av etater man rna innom f0r oppstart, er Plan- og bygningsetaten, 
Helsevernetaten, Naringsetaten, Arbeidstilsynet, Brenneysund-registrene og Tollvese
net (dersom man skal importere Yarer). Etablererpreven rna tas. Det samme rna Kunn
skapspreven om alkoholloven dersom man driver skjenkested. En nordmann med paki
stansk bakgrunn forteller at det astarte forretning er strevsomt pa grunn av aile lovene 
og reglene man rna sette seg inn i. Men noen av dem er nedvendige, hevder han: 

1 mange utlendingers hjemlandfinnes det ikke regler for skatt, moms og avgifter, 
sa ndr utlendingene kommer hit, far de problemer. Det samme skjedde med meg. 
Derfor tok jeg et handelsbrevkurs med diplom. Tidligere matte aile ha dette for a 
kunne starte egen bedrift. Kurset ga oss all informasjon vi trengte for a drive bu
tikk. Men pa SO-tallet kom Heyre og 'kastet bort' dette kurset slik at aile kunne 
starte butikk. [AK: Dette kurset, som leder frem mot «Etablererpreven», er sien
innfert.] Na ma innvandrere lete opp informasjon pa egen hand. leg mener at det 
er dumt. 1 Pakistan betaler ikke sma butikker skatt, i hvert fall gjorde de ikke det 
for noen ar siden. Derfor gar mange dukken her i Norge - nar skatten plutselig 
skal betales. 1 1999 besto jeg Kunnskapspreven om alkoholloven [AK: innfort i 
1999} fra Naringsetaten. Den var det mange som ikke klarte - og dermed mistet 
de rett til a selge pl. (Intervjuer: Halle Mortensen) 

Selv om tilretteleggingen (blant annet med hensyn pa oversettelser) er bedre i dag enn 
tidligere, uttrykker de fleste av eierne frustrasjon, sinne, engstelse og oppgitthet over det 
de oppfatter som et kontrollerende etatvelde med stadig nye forskrifter. 

l
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Nettverkenes betydning i daglig drift 

Den enkeltes nettverk er ikke bare avgjerende i oppstartsfasen. Ogsa den daglige driften 
preges i stor grad av gjensidig stette og samarbeid. La meg forst konsentrere meg om 
ulennet hjelp. 

Ikke overraskende er det forst og fremst den nzere familien som hjelper til i forretningen 
uten lonn. Eierne far hjelp og stotte til daglig drift av ektefelle/samboer (48 prosent), bam 
(23 prosent), bredre/sestre (40 prosent) og andre slektninger (38 prosent). Halvparten av 
de spurte far ogsa hjelp av vennene sine, og over halvparten av disse igjen er fra samme 
etniske gruppe/opprinnelsesland. 

Mesteparten - 67 prosent - av den hjelpen som gis, er ulennet, Litt over halvparten av 
eierne hevder imidlertid at de gjer noe til gjengjeld for den stetten de far. Szerlig venne
tjenester gjengjeldes. Gjenytelsene kan dreie seg om matldrikke, gaver, smatjenester i 
form av oversetting og rad og hjelp. Det kan ogsa dreie seg om sterre tjenester som hjelp 
til flytting, kausjonering pa Ian og sysselsetting. Den mest formaliserte formen for gjen
ytelse fantjeg i en norskdrevet Krishna-restaurant med indisk-ayurvedisk vegetarmat, en 
restaurant jeg tok med som et supplement til de etnisk minoritetsdrevne forretningene. I 
denne restauranten, som baserte mye av virksomheten pa hjelp fra Krishna-bevegelsens 
nettverk, var en times jobb i restauranten verdt en middag. 

Hva sa med lennet arbeidskraft? Pa spersmal om hvem som jobber i forretningen med 
lenn, svarte 91 prosent av eieme at de selv jobbet i forretningen, 17 prosent hadde ekte
felle/samboer pa lenningslisten, 6 prosent lennet barna, 26 prosent lennet slektninger, 23 
pro sent lonnet venner og bekjente, og 28 prosent lennet 'andre'. Rekruttering til innvand
rerdrevne forretninger fore gar dermed i all hovedsak gjennom familie, slekt og venner 
med samme bakgrunn. Deretter fore gar rekrutteringen blant andre grupper med etnisk 
minoritetsbakgrunn. La meg for evrig legge til at bare 5,5 pro sent av de ansatte er rekrut
tert via privat annonse eller arbeidskontoret. 

En del eiere forteller at de har skaffet arbeidskraft fra hjemlandet. En tyrkisk baker hev
det at han var avhengig av a fa tak i folk med bakerutdannelse og hentet bakere fra An
kara. Men de ferste bake me han fikk til Norge, dro aIle hjem etter et par dager. Det kalde 
klimaet ble fremholdt som en viktig grunn, men det var ogsa andre grunner. Han hadde 
deretter store problemer med a hente nye. Det krevdes arbeidstillatelser og soknader til 
flere instanser. 

Tilsvarende forteller eieren av en restaurantkjede at av de 30--40 kokkene han og familien 
har hentet til Norge i leper av de tre siste tiarene, har omtrent halvparten dratt tilbake til 
hjemlandet sitt. Kokkene reagerte blant annet pa norske krav til arbeidsmilje og uniform. 
Mange av dem var vant til alage mat ikledd vanlig skjorte, shorts og lette plastsandaler 
og gjeme med en sigarett dinglende i munnviken. De norske reglene om kokkeluer, uni
form, skotey, forbud mot reyking under matlaging og liknende ble opplevd som rigide. 
«Men,» som han sier, «de var veldig arbeidsomme - vant til ajobbe mange timer hver 
dag og mange dager i uka, noe som var en fordel.» 
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Selv uten aha direkte sammenliknbare data om etnisk norske eiere i samme bransje, me
ner jeg trygt a kunne hevde at familie og etnisk nettverk spiller en betydelig rolle i disse 
forretningene. Forretninger basert pa selvstendig naringsdrift er ikke individualistiske pro
sjekter, men prosjekter basert pa et korporert og utvidet hushold med sterke tradisjoner for 
intern organisering. Det er altsa ikke bare enkeltpersoner, men mobilisering av nettverk 
som barer en forretning. Likevel er det et poeng a fremheve at etniske minoritetseieres 
selvstendige nreringsvirksomhet ikke kan betraktes som fundamentalt annerledes enn den 
virksomheten eiere med majoritetsbakgrunn driver. Her finnes det, meg bekjent, ingen til
svarende undersekelser, men entreprenerskapsstudier av lokalbefolkningen i Norge leg
ger ogsa stor vekt pa sosial tilherighet i nettverk (Barth 1972, Fossum 1999, Greve og Foss 
1990, Jenssen 1999). Det er med andre ord ikke slik at bare personer med etnisk minori
tetsbakgrunn etablerer og driver selvstendig virksomhet ved hjelp av kollektive og ufor
melle nettverkstrategier, mens majoritetsbefolkningen driver individualistisk og formelt. 

En konklusjon er likevel at selvstendig neringsdrivende med minoritetsbakgrunn i stor 
grad baserer seg pa selvutnyttelse og utstrakt hjelp fra ektefelle, foreldre, sesken, barn og 
et utvidet og ofte transnasjonalt etnisk nettverk. Selvutnyttelsen inkluderer gjerne et ney
somt levesett, et levesett gjerne preget av storfamilier som deler boutgifter og utgifter til 
strom, telefon, husholdningsutstyr, mat, bil og bensin. For eksempel forteller to bredre 
med tyrkisk bakgrunn at de jobbet dobbelt (vaskejobb og fabrikkjobb) i tre ar for a spare 
egenkapital slik at de kunne apne butikk - og deretter gifte seg. I mellomtiden bodde de 
sammen med foreldre og to mindre sesken i en liten leilighet: 

Vi kjepte hele lam. hadde hele fryseren full, gikk aldri pa restaurant og spiste sam
let hele familien hver kveld. Alle pengene vi sosken og faren var tjente, satte vi inn 
pa sparekonto. Na har vi alle leiligheter som er betalt kontant, og vi lever et liv 
uten a skylde penger til noen. (lntervjuer: Halle Mortensen) 

Tilsvarende forteller Wist (2000) felgende om en storfamilie fra India, en familie som 
drev en vellykket indisk restaurant i sentrum: 

Storfamilien, som besto av tre bredre med familie og foreldrene deres, kjepte to 
leiligheter som La ved siden av hverandre. Det a ha fire familieenheter i ett hus
hold var ¢konomisk. Slik hadde denne familien et indirekte konkurransefortrinn i 
forhold til enfamiliebedrift der alle familieenhetene bodde hverfor seg og kanskje 
hadde hver sin bit. Forretningen ble ikke billigere i drift pa denne maten, menfa
milien kunne ta ut mindre kapital fra forretningen som en konsekvens av de lave 
levekostnadene. (Wist 2000:103) 

En fordel ved rekruttering gjennom familie og etnisk nettverk er at denne arbeidskraften 
gjerne er billig, lojal og relativt fleksibel. I den grad den ansatte fra etnisk nettverk star i 
et avhengighetsforhold til eieren, viI han eller hun kunne godta darligere lenns- og ar
beidsbetingelser enn i reguleere arbeidsforhold. Dette kan gi en konkurransemessig for
del for eieren, men knapt for de ansatte. Fossum (1999) peker ogsa pa at sprakmessig iso
lasjon kan gi eiere lojal arbeidskraft og lojale kunder. Dette kan fore til en paradoksal si
tuasjon: For at selvstendig nreringsdrivende med minoritetsbakgrunn skal lykkes, og 

I 
.... 
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dermed integreres gjennom en arbeidsmessig tilherighet til samfunnet, kan forutsetnin
gen vare at vedkommende tilherer en etnisk gruppe som har en sprakmessig og arbeids
messig marginalisert posisjon (Evans 1989, Fossum 1999). 

I rekruttering av arbeidstakere gjennom nettverket ligger et element av gjennomsiktighet 
og kontroll - man vet hva man far. Nar relasjonene mellom foretak og individer er inn
bakt i allerede etablerte relasjoner, vii transaksjoner preges av stor grad av tillit (Werbner 
1984, Granovetter 1985). Foretak som er bygd opp rundt ansikt-til-ansikt-relasjoner og 
handtrykksarrangementer, kan dessuten minimalisere risikoen for misforstaelser, oppor
tunisme, kvalitets- og forsyningsproblemer. De eker ogsa mulighetene til a omga enkelte 
av vertslandets lover og reguleringer (Appelbaum og Christerson 1995), noe som i sin tur 
kan reise spersmal av juridisk og etisk art. Dilemmaene rundt disse temaene er store. For 
eksempel kan heye standarder nar det gjelder likelennsprinsipper, minimumslenninger 
og fagforeningsorganisering fungere som barrierer for integrasjonen av nye grupper som 
ensker en fot innenfor arbeidsmarkedet. Faren ved a senke standardene er imidlertid at 
den norske velferdsmodellens likhetsprinsipper demonteres, med sosial og ekonomisk 
dumping som resultat (Brochmann, Aftenposten 15.02.03). 

Et fleksibelt arbeidsliv i ytterkanten av arbeidsmiljebesternmelser og andre typer ar
beidslivsreguleringer kan ogsa vrere en forutsetning for at eiere og ansatte skal kunne 
irnetekomrne en del sosiale ensker om kontakt med hjemlandet. En mann med pakistansk 
bakgrunn som er ansatt i en kolonialforretning pa Teyen, fortalte at han ikke hadde noe 
imot a jobbe fra kl. 9 til kl. 19 hver dag. Han hadde nettopp fan bam og jobbet inn tid 
som kunne tas ut i en to-tre rnaneders ferie. Dermed ville han fa anledning til a dra hjem 
til familien i Pakistan og vise frem barnet. Denne hjemreisen var noe han gledet seg til, 
og som derfor ga mening til overtidsjobbingen. Hjemreisen er i tillegg et sosialt krav fra 
familien, kanskje hans viktigste referanseramme. Hva man aksepterer av arbeidsbetin
geiser, vii derfor matte ses i Iys av de tolkningsrammer og forventninger man opererer ut 
fra. Forutsetningen for a kunne ta ut lange ferier er en fleksibel eller uformell ekonomi 
der rigide arbeidstidsreguleringer omgas. Dette er selvsagt et moment som kan fere til at 
etniske entreprenerer utnytter de ansatte til a skaffe seg ekonomiske fordeler. Men denne 
typen fleksible arbeidsforhold kan ogsa vrere noe de ansatte kan dra nytte avo 

Ulemper ved bruk av etnisk nettverk kan vrere 1) at sosiale forpliktelser gjer at man ikke 
driver forretningen pa en lennsom mate, 2) at man tar for lite betalt av kunder man kjen
ner, 3) at man gir kreditt til folk som ikke kan betale tilbake, 4) at man ikke rekrutterer 
arbeidstakere med tilstrekkelig gode kvalifikasjoner, og 5) at man overser arbeid som 
ikke er godt nok utfert.? Et siste moment er at den sosiale kontrollen som srna og tette 
minoritetssamfunn ever pa medlemmene, kan veere sa sterk at fa ter a skille seg ut, avan
sere. Nettverket kan altsa forhindre kreativ tankegang. Noen eiere kan ogsa ha problemer 
med a gi melding om at «nok er nok», De forteller at de egentlig synes livet som selvsys
selsatt er for hardt, men de presses av familie og nettverk til a fortsette med forretnings
driften. Mange mennesker er avhengig av demo Andre igjen forteller om ubehaget og 
mindreverdighetsfelelsen i forhold til personer som har hjulpet dem okonomisk, en hjelp 
som av og til gis mer av tvangsmessige forpliktelser og enske om sosial anerkjennelse 
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enn av «vennlighet». Dessuten oppstar det dilemmaer nar misunnelse og egoisme oppstar 
i relasjoner som forventes a vtere tette og solidariske (Fossum 1999). Dette er likevel ikke 
noe sreregent for selvstendig nzeringsdrivende med minoritetsbakgrunn. Under en konfe
ranse om familiebedrifter arrangert av NH08 fortalte etnisk norske og nordiske eiere om 
mange av de samme problemene. Familiebaserte ekonomiske entrepriser underordnes 
systemer av ytelser, gjenytelser og ideologi av bade ekonomisk og ikke-okonomisk art, 
og dilemmaene rundt penger, posisjoner, arv og arbeidsinnsats i tette relasjoner vii kunne 
oppleves som vanskelige i de fleste familiebedrifter, uansett eiers bakgrunn. Ogsa fjern
synets sapeserier baserer seg i stor grad pa slikt konfliktstoff. 

Innvandrerforetak som markedsplass og m0teplass 
Ifelge Kloosterman og Rath (2001) er markedsforhold stemoderlig behandlet i studier av 
foretakere med etnisk minoritetsbakgrunn. En analyse av marked er imidlertid et nyttig 
utgangspunkt for a problematisere overgangen mellom flere ulike typer av entreprener
skap, og ikke bare mellom det Kloosterman og Rath omtaler som et hovedskille mellom 
et 'etnisk' og et mer 'generelt' entreprenerskap, et skille som, etter min mening, blir for 
stereotypt og enkelt.? Som den kommende diskusjonen vii vise, utgjer innvandrerdrevne 
forretninger en av de viktigste arenaene for meter mellom personer med minoritets- og rna
joritetsbakgrunn (Knudsen 1985). De er ogsa viktige som meteplasser for folk i egen etnisk 
gruppe og for folk med ulik etnisk bakgrunn. 

Hva slags mat tilbys, og til hvem? 

Hva slags mat tilbys i de innvandrereide forretningene i Oslo? Over halvparten av de in
tervjuede - 56 prosent - satser pa det som kan kalles et kombinert tilbud: Det betyr at de 
seiger og serverer mat som er karakteristisk bade for hjemlandetJandre lands mat og 
norsk mat. 21 prosent av eierne tilbyr utelukkende norsk mat, 15 prosent tilbyr uteluk
kende mat fra eget hjemland, og 8 prosent tilbyr andre lands mat (ikke norsk). 

Hva er sa den etniske bakgrunnen til kundene i de innvandrereide forretningene? Ikke 
overraskende sier over halvparten av eierne (52 prosent) at mesteparten av kundene er 
etnisk norske. 44 prosent har flest kunder fra en etnisk blandet kundekrets. 10 

Antall kunder som er innom hver dag, varierer. Nesten 10 prosent av eierne har daglig 
under 40 kunder. Med mindre dette dreier seg om storkunder, gar disse forretningene 
knapt rundt. En del eiere forteller da ogsa om en sa liten omsetning at den lett far plass i 
baklomma nar de gar for dagen. Omtrent halvparten av eierne har me110m 40 og 119 kun
der som er innom hver dag. 30 prosent har fra 120 til 299 kunder hver dag, og 18 prosent 
har mer enn 300 kunder hver dag. 

Figur I er en grov typologi over ulike former for minoritetsdrevne virksomheter ut fra 
kundenes bakgrunn og matens opprinnelse." 

..
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Kundeorientering 

Matens opprinnelse 

Norske produkter Utenlandske produkter 

Kunder med etnisk 
norsk bakgrunn 

Kunder med etnisk
 
minoritetsbakgrunn
 

Figur 1: Ulike typer av markeder basert po. kundeorientering og matens opprinnelse 

Etablerere og entreprenerer pa et tradisjonelt norsk marked (norske produkter innrettet 
mot etnisk norske kunder) vii ha liten nytte av a fremheve etniske srertrekk, snarere tvert 
imot. Pi} det eksotiske markedet, derimot (utenlandske produkter innrettet mot etnisk nor
ske kunder), vii de kunne trekke pa spesialiteter fra hjemlandet, sikkerhet nar det gjelder 
smak og vaner, etnisk orientert service osv. Dette er kompetanse som ogsa kan utnyttes 
pa det etniske markedet, men da tilpasset egen etnisk kundegruppe. Sterrelsen pa den et
niske kundegruppen er imidlertid en klar begrensning pa sistnevnte marked. Bare eiere 
med pakistansk, tyrkisk og indisk bakgrunn ser ut til i} ha et slikt kundegrunnlag. Derfor 
vii mange etniske minoritetsforetakere rette produkter og tjenester inn mot et storre og 
mer generelt innvandrermarked. For eksempel finnes det en multietnisk kundekrets sen
trert rundt rituelt slaktet kjett - halal-kjett, 

Etniske minoriteters srertrekk og koder er bare potensielle identitetsmarkorer, Potensialet kan 
mobiliseres nar det tjener et mal, og det kan underkommuniseres i den grad det utgjer et pro
blem for samhandling mellom entreprener og kunde. Kulturelle/etniske forskjeller er dermed 
noe som opptrer i grader og ikke i arter, de preger situasjoner mer enn personer (Eriksen 1991). 
Dette er et teoretisk poeng som illustrerer at grensene mellom majoritet og rninoritet og mellom 
ulike minoritetsgrupper hele tiden er i bevegelse. Teorien tar imidlertid ikke hoyde for at kul
turelle/etniske forskjeller - blant folk - uansett hektes pa personer. Sjansen for a kjenne den 
generaliserte kammens lugging er minst pa det etniske markedet. Men dette er et lite marked. 

0konomisk sett har nok de forretningsdrivende sterst sjanse for a Iykkes der deres produk
ter, kunnskaper og atferdsmonstre kan innga i og 'matche' majoritetsbefolkningens for
bruksmonstre og verdimessige repertoarer, enten gjennom sin likhet eller som et annerledes 
og attraktivt 'eksotikum' . 
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Smak og behag forskjellig blant kundene 

Hvordan betrakter eiere med minoritetsbakgrunn kundene sine? Er det, etter deres me
ning, forskjell pa etnisk norske kunder og kunder med etnisk minoritetsbakgrunn? 36 
prosent av eieme ser ingen forskjell mellom kunder med etnisk norsk bakgrunn og kun
der med innvandrerbakgrunn, noe som er et interessant funn. 11 prosent svarer «vet ikke» 
pa spersmalet. Det betyr at etnisitet ikke er noe sentralt element i variasjonen mellom 
kunder. Over halvparten - 53 prosent - svarer imidlertid at det er forskjeller. 

Nar det gjelder forholdet til pris, omtales kunder med minoritetsbakgrunn pa felgende 
mater: De «tenker mer ekonomisk», de «vil ha det billigere enn det varene koster en 
gros», de «diskuterer og klager pa pris», de «har lite penger og leter etter billige varer», 
og de «pruter/presser prisene ned». En iraker med dagligvarebutikk hevder for eksempel 
felgende: 

lnnvandrere, sterlig pakistanere, prover a fa billigere varer. De vii ha en liter 
melk til 9 kroner, mens jeg selv kjeper melken for 9,60 og vanligvis seiger den vi
dere for 9,90. Pakistanere venter ogsa ofte til varene blir gamle, for eksempel til 
bananene blir brune og flekkete, og sper sa om de kan fa kjept en hel kasse for 5 
til 10 kroner. Av og til ma jeg gjere det. lnnvandrere tenker at de som driver bu
tikk, er sa rike og kan gi rabatt, men dette stemmer jo ikke. 

Eiemes omtale av etnisk norske kunders forhold til pris er annerledes. Nordmenn karak
teriseres som «litt mer rause», «de betaler godt», «de diskuterer ikke pris», «de har ingen 
sparementalitet», «de betaler det varen koster», «de vet hva det koster», «de vet ikke hva 
det koster» (nevnt av tlere), og «de synes det er veldig billig her» . 

Hva sa med mer generelle varemater - hvilke forskjeller mener eieme det her er mellom 
kunder med minoritetsbakgrunn og kunder med etnisk norsk bakgrunn? Innvandrerkun
der omtales gjennorngaende som «krevende kunder», de er «kresne», de «krever mye 
oppmerksomhet», de «er mer bestemte», de «vet hva de vil ha», de «sammenlikner med 
det de er vant med fra hjemlandet», de «prater mer», og de «prater heyere». Sammenlik
net med etnisk norske kunder omtales de som noen det er «vanskeligere a gjere tilfred
se». Og de «sniker i keen», 

Etnisk norske kunder omtales som «mer tilbakeholdne», «enklere», «mer apne for anbe
falinger», de «krever ikke sa mye», de har «god folkeskikk», de «viser mer respekt», de 
er «hefligere og hyggeligere», de er «jeevla koselige», de er «morsomme a selge til» - og 
- de «har bedre kekultur». Ved restaurantbordet beskrives etnisk norske kunder som 
noen som «vil ha det koselig nar de spiser», de «setter pris pa maten som serveres», de 
«setter pris pa service og kvalitet, de «taler ikke sterk mat», de «vil gjerne ha !i>l - men 
det har vi ikke», de «betaler mer», de «velger dyrere mat», og de «bruker gjeme lengre 
tid i restauranten». Dessuten «stopper de ikke a spise f!i>r det er tornt». Men det er ogsa 
«kulturforskjeller», hevdes det, blant nordmenn som gar pa restaurant pa Oslos estkant 
og vestkant: «Folk er hefligere pa vestkanten,» sier en av eieme som har drevet restaurant 
pa begge kanter av byen. 

l 
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For a oppsummere: Eiere med minoritetsbakgrunn er reffe i sine beskrivelser av kunder 
med minoritetsbakgrunn, og de er rosende i sin omtale av kunder med etnisk norsk bak
grunn, selv om enkelte norske kunder oppleves som noe naive, ikke minst nar det gjelder 
priser. Her majeg likevel komme med et metodisk innsmett: Eiemes positive innstilling 
overfor etnisk norske kunder kan selvsagt ha noe med at vi som intervjuet dem, er etnisk 
norske. Svarene kan ogsa retlektere at eieme har ulik relasjon til de to kundetypene: Krav 
og forventninger om ekstra ytelser til slekt, venner eller medlemmer av samme trossam
funn kan av og til skape et anstrengt selger-kunde-forhold. Uttalelsene om pris rna dess
uten ses i forhold til forskjeller i kjepekraft mellom de to kundegruppene. Det er klart det 
er artig a selge til folk som, uten a blunke, betaler det du ber om. 

Uansett - de kvalitative delene av intervjuene antyder at det ikke bare finnes en samhand
lingsbasert forstaelse for og aksept av etniske nordmenn, men at eieme ogsa liker nordmenn. 

Selvsysselsetting: Tr0stes/0S misere eller vellykket tilpasning? 
Hva viser denne studien nar det gjelder etniske minoriteters innlemmelse i det norske 
samfunnet? Ferer selvstendig neeringsdrift blant etniske minoritetspersoner til innlem
melse i samfunnet? Studien viser at mange med etnisk minoritetsbakgrunn har fatt et 
okonomisk og sosialt feste i det norske samfunnet gjennom sin virksomhet i matrelaterte 
nteringer. Nettopp derfor vii jeg dvele litt ved forskere fra henholdsvis Danmark og Sve
rige som argumenterer motsatt. 

'Danske' og 'svenske' tilstander? 

Basert pa studier av dansk arbeidsmarked stiller den danske sosialantropologen Carl-Ul
rik Schierup (1992) seg sterkt tvilende til at smavirksomhet drevet av personer med mi
noritetsbakgrunn tendensielt ferer til vellykket integrering. Han mener det foregar en 
omfattende marginalisering av innvandrere pa arbeidsmarkedet, en marginalisering som 
tvinger selv heyt utdannede innvandrere inn i selvsysselsetting. Dette fenomenet pavir
ker integreringen negativt, hevder han: Innvandrere og innfedte far frerre arenaer der de 
kan metes, noe som igjen kan fere til ekt fremmedfrykt. Schierups argument er at sma 
innvandrereide virksomheter er blitt et kjemested for utviklingen av nye subkulturer 
blant innvandrerbam, rett og slett fordi det er her de unge innvandreme har sett slekt og 
bekjente Iykkes. Schierup er overraskende entydig i sin vurdering av denne tendensen 
som et resultat av en mislykket integrasjonspolitikk. Han hevder: 

Dette kan [ere mot et etnisk delt samfunn av den typen som eksisterer i mange 
amerikanske storbyer: Pa den ene siden en ekspanderende moderne okonomisk: 
sektor med hoye lonninger, stimulerende arbeidsforhold og hey prestisje. Pa den 
andre siden en sektor med lavtlennete servicejobber (rengjering, restaurantar
beid m.m.) og darlige arbeidsforhold, samt sma utarmede innvandrervirksomhe
ter med elendige arbeidsforhold som konkurrerer med hverandre pa et snevert 
marked. (Schierup 1992 i Borchgrevink 1996:17) 
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Tendensen til oppsplitting mellom en ekspanderende ekonomisk sektor og lavtlennede 
servicejobber og innvandrervirksomheter forsterkes av aIle kulturelt tilpassede etablerer
kurs, hevder Schierup. 

Na kan det veere forskjeller mellom Danmark og Norge nar det gjelder smaforetakeres si
tuasjon. Det kan ogsa vrere at tidsforskyvningen i de respektive undersekelsene (8-9 ar) 
betyr en del. leg viI likevel hevde at de problemene Schierup reiser, kan reises innenfor 
dagens norske kontekst, seerlig i den grad 'innfedt' og 'innvandret' arbeidskraft er plassert 
systematisk ulikt i produksjonshierarkiet (se Borchgrevink 1996). Et relativt nytt moment 
i denne sammenhengen er at etniske minoriteter i Oslo na ser ut til a utvikle et solid klas
seskille seg imeIlom, en polarisering der forskjeller mellom rike og fattige er mye sterre 
enn det vi tidligere har vart vant til (Wessel 2(01) - og det i et land som ofte omtales som 
sterkt likhetsorientert (Gullestad 2002). Schierups vekstmessige fiaskobilde rna derfor 
kompletteres ved hjelp av vekstmessige suksesshistorier. Suksesshistorier er riktignok 
ikke alltid entydige: En forutsetning for vellykket nreringsvirksomhet kan, som jeg tidli
gere har nevnt, vrere en jevn tilgang pa billig og lojal arbeidskraft fra personer som er 
sprakrnessig og sosialt isolert fra samfunnet. Dette er et paradoks for en som ogsa betrakter 
denne type virksomhet som en av de aller viktigste arenaene for innlemmelse i samfunnet. 
Innlemmelse for noen kan dermed, i enkelte faser, innebeere marginalisering for andre. 

Ogsa svenske Hedi Bel Habib (Dagens Nyheter 21.02.01) peker pa at en idylliserende 
mangfoldsretorikk kan skjule en dyster sosial virkelighet - et voksende sjikt av fattige 
smaforetakere som i mangel av andre muligheter har f0lt seg tvunget til a bli entreprene
rer. Mange av de intervjuene vi har gjort i de matrelaterte nseringene, forteller heIt opp
lagt om ned og innkapslet fattigdom rundt sma foretak. 

Den tresteslese miseren er alvorlig for dem det gjelder. Sveert alvorlig. Ogsa ekstremt 
lange arbeidsdager blant selvstendig nreringsdrivende med minoritetsbakgrunn gir grunn 
til bekymring (Krogstad 2002a). Men mitt bestemte inntrykk er at det ogsa finnes en rek
ke motsatte tendenser. leg ser ikke sa pessimistisk pa virksomheten til selvstendige nte
ringsdrivende minoritetspersoner som det Schierup og til dels Bel Habib gjer, noe som 
opplagt bunner i at dette dreier seg om en annen kontekst, men ikke bare det - jeg vur
derer fenomenet annerledes. La meg presentere ankepunktene noe mer systematisk. 

For det ferste: Selv om denne norske undersokelsen viser at en del etniske minoriteter 
ruermesr presses til selvsysselsetting pa grunn av arbeidsledighet og mistrivsel i tidligere 
jobb, viser den forst og fremst at dette er virksomhet eierne i utpreget grad velger selv 
(Krogstad 2003). For det andre rna man vel, i motsetning til Schierup, kunne hevde at det 
tross alt er bedre at innvandrere er i jobb enn at de ikke er i jobb. For det tredje er det, 
etter som jeg kan skjenne, bedre at unge innvandrere ser slekt og bekjente lykkes med det 
de gj0r enn a mislykkes. For det fjerde mener jeg at forretningsdrift ferer tilflere, og ikke 
farre arenaer der innvandrere og innfedte kan metes. For det femte: Selv om mange et
niske minoriteters forankring i arbeidsmarkedet kan sies avrere indirekte, idet den gar 
via en etnisk eierskapsdominert ekonomi, er det likevel en forankring. 

La meg utdype det siste punktet. Tar man utgangspunkt i ett av denne undersekelsens empi
riske funn, denpakistanskpregede og tyrkiskpregede eierekonomien i bydelene 4,5 og 6, ut
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gjlllrdenne en interessant fonn for ekonomisk inkorporasjon. De forretningsdrivende kan her 
stette seg pa solidariteten innen den utvidede familien og etniske nettverk og organisasjoner. 
Slike multifunksjonelle etniske sterteapparater gir en viss uavhengighet av vertssamfunnet, 
og kan saledes fere til segregering. Men de utgjer ogsa et springbrett for videre sosial mo
bilitet. Eksempelvis hevder Basu og Werbner (200 I) at det nettopp er pa grunnlag av de nett
verkene som preger etniskdominerte lIIkonomier, at enkeltindivider kan avansere. Den et
niskdominerte eierskapsekonomien rna ses som en situasjonelt betinget mestringsstrategi 
som blant an net er utviklet for a motvirke den ufordelaktige minoritetsstatusen eieme har i 
sitt nye hjemland (Portes og Zhou 1992). Her ligger ogsa noe av arsaken til et annet av un
dersekelsens funn: Det utstrakte multietniske samarbeidet og samhandlingen som er pavist 
blant de forretningsdrivende i Oslo. Nettverkssamarbeidet bade innen og mellom etniske mi
noritetsgrupper kompenserer for den svake stillingen den enkelte matte ha nar det gjelder 
penger, infonnasjon, konverterbar utdannelse, politisk makt og inntlytelse. Et siste moment: 
leg har sett mange eksempler pa at innvandrere har ekspandert virksomheten sin ut av det 
Schierup omtaler som den etniskdominerte ekonomien (dersom det kan sies a vrere et mal), 
enten ved egen aktivitet eller ved at bama deres tar over og videreutvikler virksomheten i 
nye retninger, bam som kanskje har tatt handelsutdannelse, markedsfering, IT-kurs, kreative 
utdannelser og liknende. Ikke minst peker eiemes fremtidsensker pa bamas vegne nar det 
gjelder utdannelse og karriere, i tlere og mer ambisiese retninger enn selvsysselsetting. 

Eventuelle fiaskobilder motsies ogsa av eiemes overveiende positive vurderinger av de 
forretningene de driver (Krogstad 2003). Mange eiere uttrykker i intervjuene sterre til
fredshet og optimisme over forretningen enn det den reelle ekonomiske situasjonen 
forretningens ekonomi - skulle tilsi. For eksempel hevder enkelte at forretningens lIIko
nomi er sa som sa - «og tenker vi timepris, tjener vi sveert darlig». Likevel kan de samme 
eieme hevde at de generelt sett er svrert forneyde og tilfredse med forretningen. Man kan 
her trekke inn Basu og Werbners (2001) betimelige spersmal om hva suksess er, om hva 
som betegnes som vellykkede og mislykkede entrepriser. De to forfatteme argumenterer 
for at tlere dimensjoner enn de rent ekonomiske trekkes inn i slike vurderinger, noe jeg 
blant annet har gjort ved a trekke inn nettverksrelasjoner og eier/kunderelasjoner. 

Konklusjonen er at bildet av sma foretakere med minoritetsbakgrunn bade er mer kom
plekst, men ogsa noe mer positivt enn det Schierup og Bel Habib tegner av tilsvarende 
minoriteters entreprenerskap i henholdsvis Danmark og Sverige. leg er ogsa uenig i 
Schierups pastand om at minoritetspersoners foretaksvirksomhet nedvendigvis ferer til 
mislykket integrasjon og derav fremmedfrykt. Folk med etnisk minoritetsbakgrunn med 
egne forretninger er, som jeg tidligere har vist, stadig eksponert for og rna forholde seg 
til mennesker med en annen minoritetsbakgrunn og til majoritetsbefolkningen; til tidli
gere eiere, samarbeidspartnere, handverkere, offentlige etater, leveranderer, konkurren
ter, regnskapsferere osv. Tar man i betraktning de store multietniske kundemiljeene som 
eksisterer rundt forretningene, ikke minst i de bredest orienterte forretningene, kan man 
ikke unnga a se de store mulighetene for integrasjon som disse forretningene represente
rer. Daglig sosial omgang pa tvers av etniske grupper bidrar til a bryte ned stereotypier. 
Det er min overbevisning at slik samhandling, som forutsetter sprakbeherskelse, smidig
het og gjensidig tilpasning, ferer til okte sjanser for innlemmelse i samfunnet. 
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Utblikk. Integrasjon via smaks/ekene 
La meg avslutningsvis endre blikkretningen og se pa etniske minoriteters foretak fra en 
noe annen side. Hva er det etniske minoriteter har skapt? Hva har deres kulinariske entre
prenerskap betydd for folk? Jeg vil pasta at innvandreres kulinariske entreprenerskap har 
bidratt til a gjere Oslo mer interessant og intemasjonal. Med et muligens litt svulstig ut
trykk kan man si at etniske minoriteter har bidratt til en globalisering av etniske nord
menns smak, en globalisering som for en gangs skyld ikke dreier seg om amerikanisering. 
Selvsagt har de ikke vrert alene om a ekspandere nordmenns smaksvaner. Og selvsagt kan 
man ikke sla en strek over aIle problematiske trekk ved enkelte av disse foretaksmiljeene 
ved hjelp av en enkel mangfoldsretorikk. Men: I tillegg til a kile smakslekene til en be
folkning som historisk har vert lite eksponert for folk fra andre deler av verden i sitt eget 
land, har de introdusert norske nordmenn for opplevelser, skikker og kulinariske trender 
som de ellers bare ville ha nyu godt av gjennom egne reiser. Pa behendig, stedig og still
ferdig vis er befolkningen erobret via gane og mage. 

Hvordan har sa denne bemerkelsesverdige erobringen kommet i stand? Jo, den har kom
met i stand gjennomforbruk, et forbruk basert pa kommersielt bytte pa ulike markeder. 
Hvert marked har resultert i et forbruk som har vart relativt lystpreget, lite risikabelt og
for mange - spennende. Riktignok innebrerer forbruket en minimal forpliktelse rent kon
taktmessig. Kanskje kan man ogsa pasta at kontakten er svtert overflatisk. Men muligens 
er det her hemmeligheten bak det jeg innledningsvis omtalte som den stillferdige revolu
sjonen, ligger. Den gradvise utviklingen mot nye kundegrupper og nye markeder baserer 
seg pa frivillig og fredelig samhandling, samhandling omkring mat og matopplevelser. 
Dette mattilbudet har lite eller ingenting med myndighetenes planleggingsapparat og til
takspakker a gjere. Det har sprengt seg frem, ofte pa tross av byrakratiske hindre. I mot
setni ng til mange andre arenaer og meteplasser har ikke maten fremprovosert de store mot
reaksjonene. Selvsagt ligger det et konservativt element i maten, den er viktig for identitet 
og tilherighet, og det skal man aldri undervurdere. Men den har ogsa et radikalt element, 
et element av apenhet og innovasjon som kan eke repertoaret for individuell og kollektiv 
utfoldelse. Maten griper i dag inn i noen bredere tendenser som tilsier at det a beherske 
flere matkulturer er en form for modeme, individualisert selvrealisering (Serhaug 1998). 

Jeg viI pasta at maten, pa underfundig vis, er et av de mest integrasjons- og samhand
lingsfremmende feltene vi har. Det a putte det fremmede i munnen signaliserer tillit og 
apenhet. Og det er faktisk ikke trivielt. Kulinariske markedsplasser kan kanskje pastas a 
vrere et svakt fundament for gjensidig forstaelse, men de er likevel meteplasser. Som 
Donna R. Gabaccia (1998: 231) hevder i boka We are what we eat, er disse sma mete
plassene bedre enn ingenting: «Dersom maten smaker godt, gir oss nytelse og knytter oss 
sammen med naboene yare - selv om det bare er kommersielt eller folelsesmessig 
hvorfor ikke omfavne de bandene og de multietniske identitetene den skaper»? 

l
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Noter 

I.	 En interessant studie nar det gjelder disse 'apnende' aspektene ved mat er Elizabeth Fiirsts Mat - et 
annet sprdk (1995). 

2.	 leg retter en dyp takk til de 90 eieme i Oslo som satte av tid til a snakke rned oss. I den forbindelsen 
viI jeg ogsa takke de to assistentene pa prosjektet, historikeren Mette Moen Baatvik Aaserud og an
tropologen Kristine Halle Mortensen, for den stralende hjelpen med feltarbeid og intervjuing. Bente 
Abrahamsen takkes for uvurderlig stone i arbeidet med a lage sperreskjerna. Jeg vii ogsa takke for 
kommentarer pa tidligere utkast fra Grete Brochmann, Fredrik Engelstad, Marianne Gullestad og 
Hege Torp. En mer fullstendig rapport fra undersekelsen (inkludert sperreskjerna med frekvens
fordelinger) er utgitt ved Institutt for samfunnsforskning (Krogstad 2002a). Undersekelsen er fin
ansiert av Norges forskningsrad og P.M. Rewdes fond. Et stipend fra Norsk faglittener forfatter- og 
oversetterforening kom ogsa godt med. 

3.	 Aktuelle ressurser er familieressurser, etniske ressurser og klasseressurser, hvorav de to ferste 
gjeme hevdes a kompensere for svake klasseressurser. 

4.	 Dette foretaket, som fremholdes som forbilde for mange srna entreprenorer, er hovedcase i en egen 
artikkel (Krogstad 2002b, under publisering). 

5.	 Det er ogsa en tendens innen 'ethnic business'-litteraturen til a omtale etablerere som entreprenerer. 

6.	 Egenkapital inngar her. 35 prosent av eieme (30 av 86 eiere) svarte at de skaffet det sterste belepet 
gjennom egenkapital, 9 prosent benyttet bank, mens 6 prosent benyttet andre ordninger. 

7.	 En nermere diskusjon av disse ulempene finner man i Ram og Holliday (1993). 

8.	 NHOs Forum for familiebedrifter: «Familiebedriftene - en eierform for frerntiden?» Holmenkollen 
Park Hotel Rica, 5. og 6. februar 2002. 

9.	 For en problematisering av dette skillet, se Krogstad (2002b, under publisering). 

10. 2 prosent	 har hovedsakelig kunder fra andre innvandringsland, og bare 1 prosent hevder at 
flesteparten av kundene har samme etniske bakgrunn som dem selv. Tilsynelatende kan det se ut 
som om to siste kundegruppene utgjer kun tre prosent. Men dette kommer av at spersmalet dreier seg 
om hvor jlesteparten av kundene er fra; det betyr at mange av dem som hovedsakelig betjener en etnisk 
blandet kundekrets, ogsa betjener minoritetskunder med bakgrunn i eget og andre land. 

I I. Figuren er inspirert av Najib (1991) og Moshuus (1992), men videreutviklet i Krogstad (2001) og 
her. 
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By Anne Krogstad 

A matter of taste. Integration through culinary entrepreneurship 
During the last decades a quiet culinary transformation has been going on in Norway 
surprisingly unobtrusive and scarcely ever mentioned. Many Norwegians have acquired 
new eating habits and a multicultural cuisine indicating acceptance and inquisitiveness 
this in a country where just a few years ago red peppers were considered to be dubious 
vegetables. 

Today almost one third of all businesses in the food-related sector in Oslo are owned by 
people with ethnic minority backgrounds. The study, which is based on both fieldwork 
and a survey among 90 of these business owners, examines their spatial grip on the city, 
the significance of networks in the start-up and running of businesses, market orienta
tions, seller-customer relations, and forms of multi-ethnic integration promoted through 
culinary entrepreneurship. 
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