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Forord 
 

Denne rapport er en del af afrapporteringen af SLIB- projektet: Segregering, Lokal Integration og 

beskæftigelse som er blevet gennemført i samarbejde mellem RUC og SBI. SLIB projektet er finan-

sieret af regeringens strategiske velfærdsforskningsprogram og har haft tilknyttet en større følge-

gruppe med repræsentanter for integrations-, velfærds- og erhvervsministerierne, boligselskaber, de 

involverede lokale områder og kommuner (København, Odense, Høje Tåstrup og Århus). Følge-

gruppen er blevet ledet af Asger Munk fra Integrationsministeriet. Nærværende delprojekt og tidli-

gere rapportudkast om iværksætteri blandt etniske minoriteter i udsatte byområder er blevet diskute-

ret grundigt og engageret i følgegruppen i flere omgange. Tak for et aktivt engagement som har 

været vigtigt for det færdige produkt.  

 

Den foreliggende rapport har fokus på om iværksætterpraksis og iværksætterpolitik i flg. områder: 

Gellerupparken (Århus), Vollsmose (Odense), Mjølnerparken (Nørrebro, København) samt Tå-

strupgård (Høje Tåstrup). Analysen kan med fordel læses i sammenhæng med en af de andre del-

analyser fra SLIB-projektet om beskæftigelsespolitik i de ovennævnte områder. Analysen og anbe-

falingerne til udvikling af beskæftigelsespolitikken i de fire områder er sammenfattet i bogen Res-

sourcemobiliserende beskæftigelsespolitik – strategier og erfaringer fra udsatte byområder. Ander-

sen (red.) 2008. Roskilde Universitetsforlag. 

 

Rapporten er blevet færdiggjort og redigeret af dr.scient.pol. Flemming Mikkelsen på basis af tidli-

gere rapportudkast og bidrag fra cand.scient.pol. Marco Goli, der var ansat som post.doc på projek-

tet og i projektperioden fik nyt job som lektor på Den Sociale Højskole i København. Sociolog 

Svend Møballe har været den centrale drivkraft i design og analyse af analysens kvantitative data. 

  

Roskilde Universitet.  

 

April 2010 

 

John Andersen, projektleder for SLIB. 
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Resume og anbefalinger 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de fire områders kommunale iværksætterstrategier, hvad de 

har til fælles, og hvad som skiller dem. Endelig fremsættes en række anbefalinger til, hvad der kan 

gøres for at styrke iværksættermiljøerne, samarbejdet mellem de kommunale myndigheder og (po-

tentielle) iværksættere og ikke mindst, hvad der kan gøres for at balancere mellem beskæftigelses-

politik og erhvervspolitik.  
 
Kommunale iværksætterstrategier 
 

Mjølnerparken – Nørrebro  

Iværksætterindsatsen på Nørrebro er udviklet i et samarbejde mellem Københavns kommune, EVU, 

Kvarterløftprojektet og Informateket. Også nyskabende projekter som har kvinder eller relativt højt-

uddannede indvandrere som målgruppe med globalisering som referenceramme synes at have skabt 

gode resultater og erfaringer. Hvordan disse gode resultater er blevet forankret står imidlertid ikke 

helt klart. Indsatsen retter sig mod hele Nørrebro-området og ikke specifikt mod Mjølnerparken. Det-

te valg forekommer at være velbegrundet pga. områdets demografiske og socioøkonomiske struktur 

med mange yngre mennesker og en i særdeleshed stor koncentration af personer tilhørende de laveste 

matchgrupper. Kort sagt, Mjølnerparken kan ikke ses adskilt fra det øvrige Nørrebro, hverken når det 

drejer sig om offentlige institutioner, beskæftigelse eller iværksætteraktivitet.  

 

I forhold til målgruppen i denne undersøgelse synes det at være lykkedes at skabe et meget vigtigt 

mellemled mellem forvaltningen og indvandrerne; et mellemled der er lokal forankret, er tættere på 

målgruppen og som i forhold til valget af metoder og strategier, herunder den klare prioritering af 

det opsøgende arbejde, tager udgangspunkt i den lokale virkelighed. Holdningen til de lokale 

iværksætterrådgiveres indsats opfattes som positiv i området, dog skal det bemærkes, at blandt dem 

som overvejer at blive selvstændige er kendskabet til de lokale iværksætterrådgivere forholdsvist 

ringe. Evalueringsrapporten om udlicitering til et kursus afholdt i EVU-regi synliggør en lang række 

problemer af institutionel og organisatorisk karakter, hvor den vigtigste drejer sig om forvaltningens 

manglende kendskab (og hensyntagen) til behov og ressourcer blandt indvandrerne.  
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Tåstrupgård 

Der findes ikke iværksætterfremmende politik i forhold til indvandrere og efterkommere, uanset om 

de bor i Tåstrupgård eller i kommunen. Der cirkulerer kun en mere sporadisk viden om de særlige 

forhold der præger etniske iværksættere. Der bliver afholdt arrangementer med henblik på at fremme 

og facilitere iværksætteri, men forvaltningen har endnu ikke gjort det til et særskilt tema, ej hellere 

foreligger der nogle planer eller administrative prioriteringer på området. Årsagen hertil forekommer 

imidlertid at være indlysende set på baggrund af områdets sociale sammensætning og dermed forde-

lene ved at benytte en anden arbejdsmarkedsstrategi (”work first strategi”), der går ud på at få ledige 

hurtigt ud på arbejdsmarkedet gennem enten virksomhedspraktik eller løntilskud frem for at satse på 

opkvalificering herunder iværksætterkurser. Og strategien ser ud til at have virket, fordi Høje Tåstrup 

er den kommune, som på kortest tid har formået at gøre kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgende. 

 

Ydermere skal det bemærkes, at Tåstrupgårds beboere har den højeste gennemsnitsindkomst og den 

laveste andel af beboere uden for arbejdsmarkedet. De fleste er endvidere indvandret til Danmark 

som arbejdsmigranter heraf mange af tyrkisk oprindelse. Denne gruppe præges ikke af de store socia-

le problemer, og har desuden et meget veludviklet socialt netværk, der retter sig mod arbejdsmarke-

det (jobsøgningsnetværk). Når de økonomiske konjunkturer forbedres, vil oplysninger om jobmulig-

heder hurtigt forplante sig i miljøet og skaffe mange i beskæftigelse.  

 

Vollsmose 

Forvaltningen i Vollsmose synes at udmærke sig ved et positivt syn på de menneskelige incitamenter 

og motivationer blandt indvandrerne set i forhold til de overordnede mål i helhedsplanen. I Vollsmo-

se synes der både på centralt hold (kommune og helhedsplanen) og ikke mindst på områdeniveau at 

være en vis opmærksomhed på iværksætteri, som forsøges implementeret i den almene kommunale 

praksis i samarbejde med lokale aktører. Strategien synes i højere grad at have fokus på empower-

ment og innovative aktører (Virksomhed Vollsmose og de tilhørende projekter). Iværksætterrådgive-

ren, som er en del af mainstream-indsatsen (Odense Erhvervsråd), nyder de forskellige aktørers be-

vågenhed. Iværksætterrådgiverens fremskudte indsats synes umiddelbart at være kendt, idet resulta-

terne af denne indsats, om end sparsom på nuværende tidspunkt, er synlige og mærkbare. 

 

Der er begyndende forsøg på at udnytte den iværksætter-relevante sociale kapital. Et eksempel herpå 

er projekt Silk Road, der ikke kunne eksistere uden et bredt samarbejde. Der er et relativt stort fokus 
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på kvindelige iværksætterpotentialer, som dels skyldes Virksomhed Vollsmose dels andre projekter, i 

hvilken forbindelse EU's Social Fond synes at være afgørende. 

 

Virksomheden Vollsmose, kan betegnes som en ”Social Enterprice” båret oppe af ”Sociale Entre-

prenører” med empowerment som grundlæggende værdi. Her er tale om en vigtig innovation i 

grænsefeltet mellem aktiverings- og beskæftigelsespolitik, lokalsamfunds-empowerment og iværk-

sætterpolitik. Virksomhed Vollsmose har udviklet en fleksibel model, der kombinerer udvikling af 

sociale kompetencer med skræddersyede uddannelseselementer (f.eks. hygiejne kursus) og produk-

tion af salg og produkter og services på markedsvilkår. Social Enterprice-konstruktionen giver såle-

des en radikal fleksibilitet i forhold til den enkelte i forhold til at ”slå flere fluer med et smæk” in-

denfor rammerne af et praksisfælleskab, der både har  

- virksomhedstræk: fordi der skal produceres noget til en deadline,  

- daghøjskoletræk: et alternativt læringsrum, hvor ikke mindst social isolation kan brydes og 

sociale kompetencer kan udvikles, 

- uddannelseselementer som er tilpasset de øvrige aktiviteter og målgruppens forudsætninger. 

 
 

Urban og Nyvirk 

I Urban synes der både fra centralt hold (Kommunen) og ikke mindst på områdeniveau at være en 

særdeles stor opmærksomhed på iværksætteri; overvejelser som har fundet indpas i forvaltningen på 

et tidligt tidspunkt. Den områdebaserede indsats er godt institutionaliseret og forankret i den gene-

relle indsats. Der er individuel og konkret rådgivning og en stor viden hos de personer, som har 

ansvaret for indsatsen. Grundet den store grad af forankring såvel i de formelle institutioner (kom-

munen og den øvrige erhvervsfremme), de semiformelle indsatser (Urban-programmet) og de ufor-

melle miljøer, synes der at være stor opbakning til de iværksætterrelaterede aktiviteter. Hertil kom-

mer opsøgende arbejde og beliggenheden i forhold til Bazar Vest, hvor visionen om selverhverv 

folder sig i ud lokalt.  

 

Urban synes at være karakteriseret ved at det uformelle netværk er godt integreret i de semiformelle 

netværk (Urban-programmet), som igen er forholdsvis godt integreret i den formelle struktur via 

formaliserede kontakter og lignende. Resultaterne synes at være særdeles gode. En evaluering af 

Nyvirk viser eksempelvis, at mange anvender denne service såvel i forhold til etablering, samt ved-

bliver at holde kontakten efterfølgende.  
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Nyvirks rådgivning af iværksætterne har primært taget form af individuel rådgivning i alt fra bran-

chevalg, formidling af kontakt til kommunen og banken og til praktiske ting som at finde lokaler og 

rådgivning i at føre regnskab, markedsføring, levnedsmiddelkontrol og arbejdstilsyn – kort sagt: i 

alle faser af starten og driften af egen virksomhed. Der er tale om ”et-stop” rådgivning, hvor alt er 

samlet under samme tag, hvad der gør, at man ikke behøver at bestille tid på forhånd, hvad iværk-

sættere sætter stor pris på. I den forbindelse fremhæver målgruppen, iværksættere og potentielle 

iværksættere, det gensidigt personlige kendskab og tillid mellem rådgiverne og målgruppen som 

afgørende for en succesfuld rådgivning.  

 

Nyvirk har igennem systematisk aktivitet placeret sig centralt i forhold til alle aspekter ved iværk-

sætteri i Urbanområdet: Udover en stærk forankring i forhold til målgruppen og de forskellige net-

værk der binder området sammen, har Nyvirk også haft succes med at gøre sig til den nødvendige 

sparringspartner for formelle institutioner og organisationer, herunder Nordea, lokale virksomheds-

netværk, kommunen, mv. I henhold til de kommunale aktørers oplysninger supplerer Nyvirk den 

traditionelle indsats og udfordrer systemet på en positiv måde. Man oplever ikke, at Nyvirk modar-

bejder kommunen, tværtimod. Nyvirk har en ekspertise, som det kommunale system mangler og har 

et godt kendskab til målgruppen. Man er derfor positivt indstillet overfor Nyvirk og mener ikke, at 

Nyvirks indsats umiddelbart kan erstattes af andre eksisterende rådgivningscentre. Ligeledes er der 

blandt de kommunale afdelingsledere og sagsbehandlere en generel tilfredshed med samarbejdet 

med Nyvirk. Man værdsætter Nyvirks evne til at skabe netværk og at tage ansvar for at være en del 

af det samlede områdes udvikling. 

 
Kommunale iværksætterstrategier – en sammenligning 

To af case-områderne, Vollsmose og Urban, har viet etniske iværksættere i indvandrertætte områder 

særlig opmærksomhed. De har formået at opbygge nogle organisatoriske strukturer og skabt et sam-

arbejde (en form for governance netværk om man vil) mellem kommunen, forvaltningen, private 

aktører og (potentielle) iværksættere med indvandrerbaggrund, der alt i alt ser ud til at øge iværk-

sætterraten bland indvandrere, øge omsætningen og skabe bedre forudsætninger for overholdelse af 

regler og love på området. Det skal imidlertid pointeres, at dokumentationen for denne positive ud-

vikling er noget tynd, men til en vis grad understøttes af diverse case-beskrivelser, kvalitative inter-

view og kvantitative survey med de involverede aktører herunder ikke mindst de selverhvervende 
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indvandrere. Man har også til en vis grad formået at fremme iværksætterlysten blandt indvandrer-

kvinder, men skal det understreges dokumentationen herfor er spinkel. 

 

De to andre case-områder, Mjølnerparken og Tåstrupgård, kan ikke fremvise sammen organisatori-

ske fremstød over for (potentielle) iværksættere med indvandrerbaggrund. At lave en specifik 

iværksætterstrategi for Mjølnerparken ville heller ikke have været hensigtsmæssigt eller på anden 

vis gavnligt, eftersom området bebos af meget ressourcesvage grupper. De personer som har lysten, 

evnen og midlerne til at etablere sig som selvstændige vil på ingen måde relatere sig til Mjølnerpar-

ken, men derimod have hele Nørrebro som deres referenceramme. Her er det så de får mulighed for 

at indgå i de iværksætterfremmende aktiviteter, som Københavns Kommune i samarbejde med 

halvoffentlige og private aktører har sat i gang.  

 

Tåstrupgård ligger i den modsatte ende af skalaen med en stor andel af indvandrere, som har op-

holdt sig mange år i Danmark, og som er velintegreret i samfundet. Disse grupper er socialt velfun-

gerende, men har problemer med ledighed. Tåstrup Kommune har i den forbindelse valgt ikke at 

satse på en målrettet iværksætterpolitik over for specielt indvandrere, men derimod på at få de ledi-

ge så hurtigt som muligt i beskæftigelse – og det med en betydelig succes.   

 

Konklusionen på ovenstående er, at kommunernes iværksætterpolitik skal afstemmes efter områ-

dernes socioøkonomiske og demografiske profil og karakteren af social kapital. Især hvad det sidste 

angår, skal det understreges, at man fra kommunens side skal være meget forsigtig med at modar-

bejde/tilsidesætte områdets sociale kapital. I stedet skal man søge at forstå karakteren af den sociale 

kapital, hvilken betydning den har og om muligt skabe nogle gunstige mulighedsstrukturer, som 

leder den i den ønskede retning. Søger man at ændre i den sociale kapital fører det til at indvandrer-

ne enten afbryder ethvert samarbejde med kommunen/forvaltningen eller, at antallet af konkurser 

vil stige. Antallet af konkurser er stort nok i forvejen, og generelt er politikerne og de kommunale 

forvaltninger for lidt opmærksomme på denne side af problemet, og de omkostninger man evt. påfø-

rer indvandrerfamilierne. 
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Anbefalinger 
 

1. Iværksætterfremme som beskæftigelsespolitik 

At støtte opstart af egen virksomhed blandt indvandrere og efterkommere er først og fremmest en 

fleksibel integrations- og beskæftigelsespolitik, der tager hensyn til de erfaringer og ressourcer mål-

gruppen er i besiddelse af. Iværksætteraktiviteten er større blandt indvandrere og efterkommere end 

blandt danskere, ligesom der er en langt mere positiv holdning blandt indvandrere og efterkommere 

i alle aldersgrupper til at etablere sig som selvstændig. 

 

Overordnet består udfordringen således ikke i at presse på for at få flere indvandrere og efterkom-

mere til at starte egen virksomhed, men om at skabe bedre forudsætninger og betingelser for at op-

start og drift forløber så gnidningsløst som muligt og at fremme den langsigtede bæredygtighed i 

iværksætteriet. Det vil med lidt andre ord sige, at når man fra myndighedernes side søger at regulere 

– dvs. både at fremme og begrænse – iværksætteraktiviteter blandt indvandrere og efterkommere, 

bør man tage hensyn til målgruppens generelt svage økonomiske position, og de sociale netværk 

(læs social kapital), som er gruppens væsentligste ressource.  

 

I almindelighed og af mange forskellige årsager er hverken formelle bureaukratiske systemer eller 

for den sags skyld det rene marked egnet til at skabe de bedste mulighedsbetingelser for opstart og 

drift af den type virksomheder, vi her har med at gøre.  

 

Den vigtigste overordnede anbefaling er således behovet for et smidigt og effektivt faciliterende 

mellemled mellem det offentlige og (potentielle) etniske entreprenører, der har et grundigt kendskab 

til iværksættermiljøet og nyder tilstrækkelig med tillid i relevante kredse. 

 

2. Iværksætterfremme som erhvervspolitik  

Skønt det beskæftigelsesmæssige aspekt bør have førsteprioritet, bør det ikke skygge for de er-

hvervsmæssige potentialer iværksætterfremmepolitikken også er forbundet med. For det første, er 

iværksætterfremme – under givne betingelser – i de fleste tilfælde med til at trække nogle personer 

og grupper ud af en marginaliseret position og aktivere nogle ressourcer, som ellers vil ligge ubrugt 

hen. For det andet, indgår iværksætterfremme som en aktiv del af et større etnisk arbejdsmarked, 

der har været under opbygning de seneste tyve år. Det etniske arbejdsmarked skaber ikke kun jobs 
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til mange ledige, men fungerer også som læringssted for en kommende yngre generation af etniske 

entreprenører herunder ”vækstiværksættere”.  

 

Unge indvandrere og efterkommere er, som tidligere nævnt, mere aktive som iværksættere end en 

tilsvarende grupper af yngre danskere, hvad der uden tvivl kan forbindes med et opvækstmiljø og 

nogle familietraditioner, hvor det at være selvstændig vurderes ganske højt. De yngre indvandrere 

og efterkommere adskiller sig imidlertid fra deres forældre ved at være langt bedre uddannet og – til 

forskel fra deres danske jævnaldrende – at vælge teknisk-naturvidenskabelige fag, der er så stort 

brug for. Kort sagt, traditioner, uddannelse og relevante fagkombinationer kan i fremtiden forventes 

at lægge grundlaget for en egentlig vækstfremmende erhvervspolitik. 

 

3. Brancheskift 

Fra de kommunale og offentlige myndigheders side, fra integrationsforskere og fra indvandrerne 

selv siges det ofte, at de indvandrer-ejede virksomheder klumper sig sammen i traditionelle indvan-

drerbrancher med deraf faldende omsætning og flere konkurser til følge – hvad der også bekræftes 

af den kvantitative og kvalitative analyse. En vej ud af denne situation kunne være brancheskift 

hævdes det. Set på baggrund af de ressourcer i form af social kapital (netværk, kontakter, finansie-

ring, rådgivning, ol.) der medgår til etableringen af en virksomhed, forekommer denne løsning ikke 

særlig realistisk. Hverken information eller rådgivning kan ændre på disse forhold. Man kan håbe 

på, at de kontakter ejere af indvandrervirksomheder har med danske erhvervsdrivende og med 

mainstream rådgivere (banker, revisorer, iværksætterrådgivere) kan flytte noget af opmærksomhe-

den over på andre (ofte mere risikofyldte) alternativer, men det er ikke sandsynligt. På længere sigt 

vil den bedre uddannelse (human kapital) blandt især andengenerationsindvandrere løse noget af 

problemet. Højere uddannelse er lig med en bedre og mere gunstig økonomisk mulighedsstruktur, 

ligesom yngre indvandrere, hvoraf mange er født og opvokset i Danmark, har andre typer af net-

værk og en anden holdning til valg af branche.  

 

3. Kontanthjælpssystemets begrænsninger – mulighed for gradvis udfasning 

Fra iværksætterrådgiverne, de kommunale medarbejdere, private aktører og ikke mindst indvan-

drerne selv lyder det samstemmende, at det er et problem, at kontanthjælpsmodtagere automatisk 

får frataget hele deres overførselsindkomst, hvis de får et cvr. nummer. Indvandrere og andre der 

forsøger sig som selvstændig løber derfor risikoen for helt at miste deres forsørgelsesgrundlag. Det-
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te peger på overvejelser om at se på ændringer i loven, der gør det muligt for indvandrere og andre i 

en overgangsperiode at modtage overførselsindkomst, samtidig med at de starter op som selvstæn-

dige. Dvs. en model for gradvis udfasning fra kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag 

 

3. Opsøgende og faciliterende iværksætterrådgivning 

De tre kommuner, som har valgt at opbygge nogle institutioner for at fremme og i visse tilfælde 

også ændre iværksætterstrukturen blandt indvandrere kan vise hen til både positive og negative er-

faringer. De negative erfaringer handler om manglende information og svag, fraværende eller direk-

te negativ kommunikation mellem forvaltningen og (potentielle) indvandreriværksættere. Forvalt-

ningernes måde at fungere på passer meget dårligt til indvandrernes behov og kan vanskeligt passes 

ind i en meget travl døgnrytme, som er betingelserne for de fleste små erhvervsdrivende. Det er 

imidlertid her, at de positive erfaringer kommer ind og fremstår som meget tydelige. Kort sagt, dre-

jer det sig om iværksætterrådgiverne (rådgivning over for iværksættere: personlig rådgivning eller 

vækstrådgivning) som et effektivt medierende led, der træder ind mellem forvaltningen og indvan-

dreriværksætterne. 

 

Den kvantitative og kvalitative undersøgelse understreger og tydeliggøre iværksætterrådgivernes 

positive rolle inden for følgende områder: 

 

 kapacitet til at kommunikere og mægle mellem kommunen/forvaltningen og (po-
tentielle) indvandreriværksættere; 

 
 at forstå de reelle problemer som iværksætterne står konfronteret med i dagligda-

gen; 
 
 en viden om indvandrernes netværk og en realistisk vurdering af hvad man kan 

forvente sig af indvandrerejede virksomheder; 
 
 at skabe tillid mellem kommunen/forvaltningen og indvandrerne; 
 
 at skabe kontakter mellem indvandreriværksættere og andre ikke-statslige aktører 

(eks. banker, revisorer); 
 
 at skabe kontakt mellem forskellige indvandrerbrancher; 
 
 at være i stand til at sige fra over for urealistiske forslag fra politikere/kommunens 

side; 
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 at få indvandrerne til at se en fordel i at overholde regler og love og undgå ”sort 
arbejde”. 

 

Listen med positive aktiviteter kunne fortsættes, men kan koges ned til to begreber: ’vidensdeling’ 

og ’tillid’. Iværksætterrådgiverne sidder inde med en viden, som går på tværs af etablerede instituti-

oner, men en viden som kan benyttes af alle parter. Iværksætterrådgiverne nyder tillid fra de for-

skellige aktører ikke mindst på grund af deres nærhed til indvandrermiljøerne. Derfor anbefaler vi, 

at man styrker iværksætterrådgivernes position inden for rammerne af den kommunale forvaltning, 

så kendskabet til dem kan udbygges. Samtidig er det helt afgørende at kommunalt forankrede 

iværksætterrådgivere ikke i deres daglige praksis bliver for ”kommunaliserede”, men reelt er synlige 

og kan fungere udadgående og opsøgende i civilsamfundet i forhold til indvandrernetværk og mil-

jøer (herunder også skoler, biblioteker m.v.). Iværksætterrådgiverne skal således fungere i samspil 

med netværk og indsatser (herunder andre rådgivningsaktiviteter i forhold til uddannelse og beskæf-

tigelse) i boligområderne.  

 

 I det hele taget er der meget som tyder på, at en opprioritering af en opsøgende og tillidsskabende 

rådgivningsfunktionen vil være en god økonomisk og integrationspolitisk investering. Den vil ikke 

alene fremme mere ordnede forhold inden for området, øge effektiviteten og afkastet af den enkelte 

iværksætters indsats, men også sikre en vis kontinuitet mellem ’traditionelle’ iværksættere og po-

tentielle ’vækstiværksættere’. 

 

4. Særlig kompetence til rådgivning for kvindelige iværksættere 

Kvinderne spiller en stor og uundværlig rolle i de fleste små familiebaserede indvandrervirksomhe-

der både som arbejdskraft og som planlægger af familiens ressourcer. Og i fremtiden er det sand-

synligt, at mange af de unge veluddannede kvinder med indvandrerbaggrund dukker op som vækst-

iværksættere. Ellers indtager de kvindelige iværksættere i denne rapport en noget tilbagetrukken 

position på trods af, at visse lokale initiativer viser, at der er en del kvinder, som er iværksættere 

eller ytrer ønske om at oprette egen virksomhed. Flere af de kvindelige iværksættere har som deres 

mandlige modpart fået hjælp fra familie og venner. Men generelt er erfaringen, at kvinderne står 

overfor flere barrierer for at opnå succes som iværksætter. Derfor bør der sættes ind med en særlig 

rådgivning for de kvinder som kun har få uddannelsesmæssige ressourcer, men som alligevel ønsker 

at nedsætte sig som selvstændig. Derimod kan det forventes, at flere af de yngre og bedre uddanne-

de indvandrerkvinder vil etablere sig på lige vilkår med mændene. 
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5. Socialt Entreprenørskab og alternative virksomhedskonstruktioner 
 
Social Enterprises eller social-økonomiske virksomheder som Virksomheden Vollsmose rummer 

store potentiale for en sammentænkning af iværksætteri og jobtræning gennem en fleksibel cocktail 

af small scale produktion, fleksibel kompetence- og uddannelsesopgradering og social kapital på 

områdeniveau. Konceptet udmærker sig også ved ikke at have et snævert fokus og et ideal om indi-

vid eller familiebaseret iværksætteri. Der er mere tale om et fællesskabsorienteret grundtiltag som 

for nogle kan være mere realistisk og attraktivt end enkeltmandsbedriften. 

 

Konceptet med social-økonomiske virksomheder kan videreudvikles (bl.a. ved at trække på de om-

fattende udenlandske erfaringer med denne type social økonomi) med henblik på en bredere anven-

delse i f.eks. helhedsplaner eller ligefrem som en integreret del af den almindelige drift (f.eks. ved-

ligeholdelse) m.v. i de almene boligorganisationer. 
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1. SLIB – Iværksættere i indvandrertætte boligområder 
 
 
1.1. Indledning 
 
Det centrale mål for SLIB (Segregation, Lokal Integration og Beskæftigelse), herunder for delpro-

jektet vedrørende iværksættere i indvandrertætte boligområder, er at vurdere effekterne af de for-

skellige lokale beskæftigelsespolitiske og iværksætterfremmende foranstaltninger i forhold til ind-

vandrere og efterkommere i områderne Mjølnerparken & Nørrebro park-kvarteret, Tåstrupgård, 

Vollsmose og Urban-området.1

 

 Antagelsen er, at disse lokalområder dels udgør eksperimentarier til 

nye veje i forhold til indvandrere og efterkommeres arbejdsmarkedsintegration, og dels på visse 

punkter udgør strømpile i forhold til reorganiseringen af samspillet mellem den kommunale og 

partsstyrede arbejdsmarkedspolitik. 

Opgaven bliver således at skaffe overblik over hvilke eksterne og interne indsatser, der kan løfte 

mennesker ud af marginalisering. Det stiller krav til såvel valget af teori, metode og empiri. Konkret 

betyder det en kombination af top-down og bottom-up metoder, som gør at problemstillingens 

mange facetter kan belyses. Det er værd at bemærke at skellet intern-ekstern er af operationel (og 

ikke substantiel) karakter: Således menes med eksterne indsatser statslige og kommunale institutio-

ner, mens interne indsatser peger på sociale relationer mellem individer i de belastede områder, 

samt mellem en række semioffentlige og private organisationer.2

 

 

1.2. Status og centrale metodiske aspekter 

Undersøgelsen bygger videre på tidligere forskning, herunder teoretiske og empiriske indsigter i 

offentlige institutioners effektivitet i forhold til integrationspolitiske strategier (Goli, 2002), foruden 

adfærdsbaserede beskrivelser af indvandrernes arbejdsmarkedsrelaterede dispositioner, der udgør 

kernen i Rezaei & Golis forskning (Rezaei & Goli, 2005, Goli & Rezaei, 2004). Vægten i hervæ-

rende forskningsprojekt, ligger således på dette i dansk sammenhæng nye empiriske fokus, som 
                                                 
1 Beskæftigelsesdelen er afrapporteret i John Andersen (red.): Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik – strategier og erfarin-
ger fra udsatte byområder. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag. 
2 Projektets samarbejdsaftaler med lokalområderne, gør det muligt at oparbejde en praksisnær ”bottom-up” beskrivelse af indvan-
drernes møde med og oplevelse af de beskæftigelsesfremmende (og i nogle områder også iværksætterfremmende foranstaltninger i de 
4 lokalområder). Disse data er blevet oparbejdet i dialogworkshops med ledige indvandrere i områderne for at give en vurdering af 
foranstaltningernes effektivitet set gennem målgruppens briller. Bottom-up vinklen kontrasteredes gennem de professionelle jobvej-
ledere og sagsbehandlere erfaringer, med særlig vægt på at indkredse både målgruppens og de professionelles ”best practice” erfarin-
ger.  
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denne forskning har skabt. Formålet er at skaffe en up-to-date praksis-orienteret viden, der kan om-

sættes til iværksætterfremmende strategier og tiltag. I henhold hertil fokuserer undersøgelsen på 

iværksætterfremmende politik i krydsfeltet mellem aktører og institutioner og omfatter: 

 

1. Målgruppen for den offentlige iværksætter- og beskæftigelsesindsats (efterspør-
gere). 

2. Den offentlige og semioffentlige lokale indsats i disse case-områder (udbydere).  
3. Indvandrernes egne uformelle initiativer og institutioner, samt  
4. Samspillet mellem den offentlige indsats, indvandrernes egne institutioner samt 

ledige indvandrere og efterkommere. 
 

Delprojektet om iværksættere i indvandrertætte boligområder sigter på dels at kortlægge resultater-

ne via kvantitative og kvalitative opgørelser med henblik på at afsøge mulighederne for, hvordan 

best practices kan overføres fra område til område under hensyntagen til de forskellige strukturelle 

og institutionelle vilkår og omstændigheder, der præger de specifikke områder. Analytisk set er 

denne målsætning blevet operationaliseret via opstilling af en række centrale spørgsmål, som præ-

senteres i det følgende.  

 

Der er først og fremmest foretaget en videre kortlægning af organiseringen af iværksætterfremmen-

de politik på lokalt plan, hvor følgende temaer bliver adresseret:  

1. Baggrunden, Visionen og formålet med indsatsen 

2. Organiseringen af indsatsen 

3. Indsatsens centrale karakteristika 

4. De foreløbige resultater og perspektiver 

Disse observationer er blevet uddybet og nuanceret i forbindelse med de kvalitative data som præ-

senterer aktørernes aktuelle erfaringer, refleksioner og perspektiver. Det drejer sig om aktører, som 

direkte er involveret i eller er genstand for formelle (kommunale) og semiformelle iværksætter-

fremmende indsatser på lokalt plan. Disse interviews omfatter interviews med de centrale aktører i 

forhold til iværksætterfremmende politikker blandt indvandrere og efterkommere i det specifikke 

område, kommunale repræsentanter samt selverhvervende indvandrere, der tidligere har været på 

kontanthjælp. 
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1.3. Centrale spørgsmål 
Med udgangspunkt i de metodiske præmisser samt det fokus og perspektiv der er defineret indenfor 

rammerne af Det Strategiske Velfærdsforsknings Program, har vi som grundlag for vores vurdering 

af faktuelle og plausible effekter samt perspektiveringen af indsatsernes, søgt at finde svar på føl-

gende spørgsmål: 

 

• Hvilke iværksætterfremmende strategier karakteriserer områderne? 
 
• Hvilken betydning har de organisatoriske og institutionelle forhold for den generelle og om-

rådespecifikke iværksætter-orienterede indsats i case-området? 
 
• Hvad er karakteren og beskaffenheden af interaktion mellem forvaltningen og indvandrere 

og efterkommere i case-området? Eksempelvis i hvilken grad deltager de i aktiviteterne? 
Hvor stort et kendskab har de til mulighederne? Hvilken rolle spiller indvandrernes egne 
uformelle institutioner, samt hvilken type og udbredelse har de? 

 
• Hvilke resultater bliver produceret i case-området i forhold til fremme af iværksætter og en-

treprenørskab?   
 

• Hvordan, gennem hvilke programmer og med hvilken effekt er den eventuelle udnyttelse af 
indvandrernes sociale kapital organiseret?  

 
• Hvilke faktorer forklarer forskellige grader af succes på tværs af case-områderne?  

 
• Hvordan kan succes (i forbindelse med iværksætterfremmende indsatser) øges og udbredes 

på tværs af case-områderne, og i forhold til forskellige stratifikationer (nationalitet, køn, 
m.m.) af indvandrere og efterkommere? 

 

Metodisk set tjener opstillingen af disse spørgsmål til at operationalisere projektets centrale ærinde 

som er effektmåling. Spørgsmålene har desuden været anvendt som udgangspunkt for design af 

survey-spørgsmålene. 

 

Informationerne på de næste sider har til formål dels at etablere en referenceramme i forhold til den 

eksisterende viden på området, dels at give en beskrivelse af de eksisterende data. Fokus i forhold 

til denne undersøgelse er selvstændige, herunder de potentielle iværksættere, som har været/kunne 

have været omfattet af en offentlig og/eller lokal indsats. Måden hvorpå vi undgår en evt. risiko ved 

at datagrundlaget (frem for problemstillingen) bliver styrende, er den ovenfor beskrevne metodiske, 

datamæssige og analytiske fokuseringen, der nærmere omtales under følgende fire punkter:  
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a. den eksisterende teoretiske og empiriske viden 

b. desk- og de eksplorative studier 

c.  projektets analytiske og policy-orienterede målsætninger 

d. de kvalitative og de generelle og ikke mindst områdebaserede kvantitative data 

 

Vi har ladet ovenstående analytiske spørgsmål i videst mulig udstrækning være vejledende og ud-

slagsgivende i forhold til den spørgeguide, der er blevet anvendt i forbindelse med indsamling af de 

områdebaserede kvalitative data (se bilag 5.1 og 5.2 – Spørgeguide). Endvidere har vi ladet disse 

spørgsmål, der som nævnt danner den røde tråd mellem projektets analytiske og policy-orienterede 

ambitioner været udslagsgivende i forhold til design af den nævnte områdebaserede survey-

undersøgelse. Resultatet af disse overordnede metodiske prioriteringer har været dels en stram or-

ganisering af de eksplorative interviews, som i sagens natur har det med at sprede sig, og dels at 

besvarelsen og beskrivelsen af forholdene i områderne har kunnet læne sig kraftigt op af de faktiske 

observationer.  

 

1.5. Rapportens opbygning 
Efter at have redegjort for rapportens fokusområde og de centrale spørgsmål følger i næste kapitel 

en række metodiske overvejelser foruden nogle empiriske indsigter, som det er muligt at bygge vi-

dere på. Endvidere omtales rapportens datagrundlag, der både består af registerdata, kvantitative 

interview (survey-data) og kvalitative interview med centrale aktører; det være sig repræsentanter 

for den kommunale forvaltning, lokalpolitikere, iværksætterrådgivere og diverse iværksættere med 

indvandrerbaggrund. Nogle af interviewene og dertil benyttede spørgeguides er gengivet i bilags-

materialet, der også indeholder et større tabelmateriale.  

 

I kapitel 3 gives et demografisk portræt af indvandrerbefolkningen med særligt henblik på iværk-

sætter-populationen på landsplan og på kommuneniveau, dvs. København, Høje Tåstrup, Odense og 

Århus. Kapitel 4 indleder med en beskrivelse af den branchemæssige sammensætning i forhold til 

enkeltmandsejede virksomheder i henholdsvis Nørrebro (Mjølnerparken), Tåstrupgård, Vollsmose 

og Urban (Gellerup-Hasle, Hersted). Derefter fokuseres på de selvstændiges familiære baggrund, 

deres bevægegrunde til at vælge vejen som selvstændig, hjælp og rådgivning i etableringsfasen 

samt benyttede finansieringskilder. Der spørges ind til hvilke erhvervsparametre som har påvirket 

virksomhedens udvikling, og hvilke barrierer iværksættere, lønarbejdere og kontanthjælpsmodtage-
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re giver udtryk for afholder dem fra at etablere sig som selvstændig. Til slut gives en vurdering af 

iværksætterrådgivningen. Kapitlet konkluderer, at de indvandrerejede virksomheder grundlæggende 

bygger på familiecentrerede og monoetniske netværk, ensbetydende med at indvandrerne gør opti-

malt brug af tætte sociale netværk og etnisk kapital.  

 

Denne konklusion har betydning, for hvordan man skal vurdere den kommunale indsats i de fire 

områder, herunder om den iværksætterfremmende indsatsen skal ses som et udtryk for beskæftigel-

sespolitik eller erhvervspolitik. På denne baggrund gennemgås i kapitel 5 iværksætterindsats i 

Mjølnerparken/Nørrebro, Tåstrupgård, Vollsmose og Urban. Gennemgangen er næsten udelukken-

de baseret på interview med de relevante aktører, hvis holdninger og vurderinger sættes op overfor 

kommunens erhvervspolitik og politisk-administrative reguleringer på området. Et vellykket ek-

sempel på samarbejde mellem kommunen og (potentielle) iværksættere er Århus Kommunes råd-

givningcenter Nyvirk, der fik til opgave at rådgive personer med både udenlandsk og dansk oprin-

delse. Nyvirks aktiviteter omtales i kapitel 6 under overskriften ”best practice”.  

 

I det afsluttende og sammenfattende kapitel 7 beskrives i kort form de fire områders kommunale 

iværksætterstrategier, hvad de har til fælles, og hvad som skiller dem. Endelig fremsættes en række 

anbefalinger til, hvad der kan gøres for at styrke iværksættermiljøerne, samarbejdet mellem de 

kommunale myndigheder og (potentielle) iværksættere og ikke mindst, hvad der kan gøres for at 

balancere mellem beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik.  
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2. Den eksisterende empiriske og teoretiske indsigt 

For at besvare ovenstående spørgsmål er det nødvendigt at bygge videre på den eksisterende empi-

riske viden i forhold til samspillet mellem iværksætter, indvandrermiljøerne og de implicerede for-

melle og semi-formelle institutioner (Rezaei & Goli, 2005a, Rezaei & Goli, 2005b, Rezaei, 2004, 

Rezaei, 2002, Goli, Rezaei & Bager, 2005, Goli, 2002). 

 

2.1. Empirisk indsigt 

Den nedenfor beskrevne empiriske viden indikerer, at selverhvervende og entreprenante indvandre-

res præferencer og strategiske valg i forhold til etablering som selvstændig er præget af følgende 

konkrete grundvilkår og omstændigheder:  

Status 

• Langt hovedparten af indvandrerejede virksomheder i Danmark er placeret i fire til seks så-
kaldt typiske indvandrer-brancher. 

• Den gennemsnitlige egenkapital for indvandrerejede virksomheder i Danmark er omkring 
167.000 kr. 

• Indvandrerejede virksomheder har en årlig gennemsnitsforrentning (forrentning af virksom-
hedens købspris, ekskl. inventar og varelager) på 12.5 %. 

• Der er en svag sammenhæng mellem uddannelsesniveau på den ene side og den årlige gen-
nemsnitlige vækst i inventarets værdi på den anden. 

• Indvandrerejede virksomheders salgsværdi har i de senere år, i takt med at etablering som 
selvstændig i stigende grad er blevet erkendt som en attraktiv vej ud af marginalisering, op-
nået eksplosive vækstrater. 

• Der findes relativt mange med videregående og faglige uddannelser blandt de selverhver-
vende indvandrere. Der er ingen sammenhæng mellem virksomhedsejernes højeste gennem-
førte uddannelse (anno 2003), og deres brancheplacering. Ej heller er der sammenhæng mel-
lem højest gennemførte uddannelse på den ene side og indtjening på den anden.  

• Groft sagt, kan selverhvervende indvandrere opdeles i to grupper: Dem der valgte at etablere 
sig som selvstændig, fordi de havde et stærkt ønske derom, og de som gjorde det, fordi der 
ikke var andre muligheder. 

• Relativt mange indvandrere og efterkommer med mellemlange og lange uddannelser (det 
være sig hjemmebragte eller taget i Danmark) har etableret sig som selverhvervende. Der er, 
qua den specifikke karakter af indvandrernes brancheplacering (Rezaei, 2004), samt de kva-
lifikationer denne påkræver for succes, så godt som ingen sammenhæng mellem branche og 
uddannelse for så vidt det angår indvandrerne. Ydermere bliver disse uddannelser ikke brugt 
til at skab branchespredning, endsige større omsætning, overskud m.v.  

• Der er ingen sammenhæng mellem uddannelsesniveau på den ene side, indvandrerens tilbø-
jelighed til at benytte sig af de formelle finansieringskanaler på den anden side, og de for-
melle finansieringskanalers tilbøjelighed til at give lån på den tredje side.  
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Eksistensen af ”sort arbejde” 

• Ca. 70% af samtlige virksomhedsejere, samt knap 60% af ansatte i disse virksomheder, er-
kender eksistensen af sort arbejde. Disse oplyser skønsmæssigt at ca. 20% af lønsummen 
udgøres af sort arbejde. 75% erkender at skattelovgivningen ikke bliver overholdt til punkt 
og prikke, (et fænomen der tilsyneladende er mest udbredt i restaurationsbranchen.) Men 
sort arbejde og sorte lønudbetalinger forekommer i alle brancher: Den sorte gennemsnitsløn 
for personer med indvandrerbaggrund er på 42,56 kr. men indenfor branchen ”Fremstilling, 
service, underholdning m. v.” og ”Restauranter, grillbarer m. v.” er det ikke ualmindeligt at 
tilbyde en times arbejde for under 30 kr., det vil sige cirka en tredjedel af den overens-
komstmæssige mindsteløn før skat.  

• Meget få selverhvervende indvandrere er medlemmer af en arbejdsgiverforening, og endnu 
færre er medlem af en fagforening eller ønsker at være det. Dette står i skærende kontrast til, 
at mange af dem er medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Det hænger naturligvis sammen 
med, at der er konkrete fordele ved at være medlem af en arbejdsløshedskasse.  

• Flertallet af indvandrerejede virksomheder medgiver at have eller kende til, ansatte der mod-
tager dagpenge. 

• Indvandrerejede virksomheder oplever, at de oftere er udsat for myndighederne kontrolbe-
søg, men de fleste tillægger dette ingen eller ringe betydning. 

 

Monoetniske netværks rolle 

• Der er en stor grad af monoetnisk orientering blandt selverhvervende indvandrere.  
• Denne monoetniske orientering tjener dog praktiske formål, idet brugen af de monoetniske 

netværk tydeligvis er både kontekstafhængig og instrumentel: Grænserne for en etnisk soli-
daritet udvides (i bedste fald) kun til den nære familie. Herudover er langt hovedparten af 
virksomhedsoverdragelserne ikke af monoetnisk karakter. De involverer danskere og perso-
ner med anden national oprindelse end sælgerens. Spillereglerne og adfærdsnormerne er 
stort set ens, hvad enten det handler om at involvere etniske fæller eller personer af anden 
etnisk/national oprindelse. 
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2.2. Den eksisterende teoretiske indsigt 

På baggrund af ovenfor beskrevne hovedpunkter i den eksisterende empiriske viden om selverhver-

vende og entreprenante indvandreres grundvilkår i Danmark, har Rezaei & Goli (2005) samt Goli, 

Rezaei & Bager (2005) udviklet teoretiske indsigter og perspektiver, der gør det muligt at sikre kon-

tinuiteten og undgå metodiske valg, som ikke stemmer overens med den eksisterende viden. Disse 

aspekter er præsenteret kortfattet i det følgende. Hovedpointen er, at mødet mellem selverhvervende 

og/eller entreprenante indvandrere, herunder de der er bosat i indvandrertætte boligområder, er un-

der indflydelse af: 

indvandrervirksomheders koncentration i nogle få (typiske indvandrer-) indkapslede brancher, som 
er karakteriseret ved at være placeret på den sekundære og perifere del af erhvervslandskabet, hvor 
regulering er en svær kunst, og hvor adfærd i uoverensstemmelse med gældende arbejdsmarkeds- 
og anden relevant lovgivning forekommer. 
 
At branchespredning kun yderst sjældent forekommer, og at hvis og når denne forekommer, kræver 
særlige alliancer, især med de indfødte enkeltindivider og med de formelle institutioners samvirke.  
 
At indvandrerejede virksomheders og de entreprenante indvandreres bestræbelser er indlejret i et 
monoetnisk rådgivnings- og finansieringssystem.  
 
Den mulighedsstruktur der møder iværksætter-indvandrerne og som er repræsenteret af det danske 
samfunds institutioner og strukturer.  
 
At selverhvervende og entreprenante indvandrere traditionelt set kun i meget ringe grad trækker på 
det etablerede rådgivningssystem, det være sig nationalt eller lokalt. Ligeledes indgår de i yderst 
sjældne tilfælde et samarbejde med de formelle arbejdsmarkedsinstitutioner, med mindre der er 
konkrete og håndfaste fordele ved et sådant samarbejde. 
 
At selverhvervende og entreprenante indvandreres præferencer og strategier dannes, udvikles og 
artikuleres i relativt lukkede monoetniske netværk. 
 
At disse netværk er kontekst-afhængige, og at deres udbredelse, leve- og bæredygtighed er stærkt 
afhængig af deres evne til at opfylde praktiske behov, det være sig for finansiering, rådgivning, mo-
bilitet mv. 
 

 

2.3. Metodiske overvejelser 
Entreprenørskab og iværksætteri blandt indvandrere og efterkommere er et socialt fænomen, som 

har fået en stadig større udbredelse i det danske samfund og dermed betydning i det økonomiske liv 

indenfor de seneste år. Det skyldes ikke blot den øgede indvandring, der har fundet sted men også, 
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at de personer der er kommet til landet i højere grad har nedsat sig som selverhvervende sammen-

lignet med resten af befolkningen. Årsagen til den højere hyppighed af selverhvervende blandt ind-

vandrere har samfundsvidenskaben hidtil søgt to steder: 

1) En kulturel forklaring, der bygger på at indvandrere fra bestemte lande i højere grad end andre 
skulle være i besiddelse af en ”iværksætterkultur”. 
  
2) En strukturel forklaring, der bygger på at etablering som selvstændig er en mulig strategi for so-
cial opstigning, som der pga. etnisk stratificering blokeres for på arbejdsmarkedet og andre steder i 
samfundslivet. 
 

Vi har på baggrund af omfattende analyser af kvantitative og kvalitative data, danske såvel som 

internationale, konstateret et behov for en model, der erstatter den kulturfikserede tilgang, som har 

været toneangivende i forhold til integrationspolitikken og integrationsforskningen i Danmark, med 

et rationalitet-betonet økonomisk-sociologisk paradigme, der forholder sig til integrationsrelaterede 

problemstillinger, hvori selverhverv hører til.  

 

SLIB-projektet om iværksættere i indvandrertætte boligområder søger i overensstemmelse med 

denne forståelse og de ovenfor opridsede empiriske og teoretiske indsigter at etablere et perspektiv, 

der kombinerer de praksisorienterede aspekter i den kulturelle og strukturelle tilgang, men samtidig 

inddrager et adfærdsforklarende interaktionistisk institutionelt perspektiv, som en central del af det 

metodiske og teoretiske grundlag. En sådan model vil kunne indfange og forklare afgørende aspek-

ter som incitamentsstrukturen, netværk, empowerment-processer, og den gensidige effekt mellem 

de forskellige formelle, semiformelle og uformelle institutioner og aktører.  

 

Set i dette lys skal såvel dynamikken, udviklingen og effekterne af de lokale iværksætter-

fremmende politikker i case-områderne opfattes som udtryk for forskellige former og grader af 

samspil mellem formelle og uformelle institutioner, indvandrernes egne netværk, muligheds- og 

incitamentsstrukturen samt en række øvrige strukturelle forhold.  Kernen i disse overvejelser er, at 

indvandrernes dispositioner og præferencer i forhold til ageren i den økonomiske sfære opfattes 

som udtryk for en strategisk kalkule og tænkning, der under bevidst hensyntagen til de givne struk-

turelle og institutionelle rammer, søger at optimere den opadgående socioøkonomiske mobilitet. 

Argumentet er søgt opsummeret i to hovedpunkter:  
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1. Indvandreres handlinger i den socioøkonomiske sfære skal forstås som rationelle i betydnin-

gen nyttemaksimerede. Det indebærer, at bestræbelser på at forstå indvandrernes socioøko-

nomiske dispositioner, strategiske valg og præferencer, og dermed også jagten på de meto-

der der gør det muligt at påvirke disse i hensigtsmæssige retninger, skal tage udgangspunkt i 

den socioøkonomiske incitaments- og motivationsstruktur, der præger indvandrernes hand-

linger.  

 

2. Indvandrere og efterkommere handler rationelt, praktisk orienteret og nyttemaksimerende, 

det vil sige ”etnisk neutralt”, men det gør de kun i forhold til socioøkonomiske relationer, 

som ikke er domineret af det etniske spørgsmål. Her handler de i overensstemmelse med den 

gældende sociale (og ikke etniske) rollebeskrivelse. Men når det etniske tilhørsforhold bliver 

politiseret og dominerer karakteren, omfanget og mønstret af en, eksempelvis arbejdsmæssig 

relation, bliver etnisk tilhørsforhold skubbet i forgrunden og antager en dominerende rolle. 

Dette betyder at de formelle institutioner, har en opgave i at sikre, at den etniske stratifikati-

on ikke dominerer interaktionerne i det offentlige rum, og at denne går på tværs af de øvrige 

socioøkonomiske stratifikationer (Banton, 1994, Hector, 1996). 

 

2.4. Empirisk tilgang 
Undersøgelsens karakter har gjort, at valget af et undersøgelsesdesign der kombinerer kvantitative 

og kvalitative metoder, fremstår som det mest hensigtsmæssige. De kvantitative undersøgelser vil 

først og fremmest blive baseret på analyser af områdebaseret registerdata, der suppleres med tidlige-

re indsamlet og analyseret datamateriale. De kvalitative undersøgelser består af dybdegående inter-

views med et antal virksomhedsejere og entreprenante indvandrere, som har deres bopæl i de re-

spektive områder foruden et antal repræsentanter fra det institutionelle miljø (dvs. offentlige myn-

digheder, iværksætterrådgivningscentre, lokale netværksaktører etc.), der omgiver de indvandrer-

ejede virksomheder.  

 

Det samlede kvantitative datagrundlag, som qua tidligere undersøgelser har været  til rådighed for 

dette projekt, består af: 

1. Det generelle billede på landsplan: Særligt dataudtræk fra Danmarks Statistik af 

person- og virksomhedsdata for hvert af årene 1997 til 2002. Udtrækket består af 

hele populationen af indvandrere og efterkommere samt en 10% stikprøve af po-
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pulationen af indfødte danskere3

 

. Udtrækket er dannet på baggrund af Danmarks 

Statistiks databaser RAS (den Registerbaserede ArbejdsstyrkeStatistik), IDA 

(den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning), CER (det Centrale Er-

hvervsRegister), Statistikregisteret vedrørende indkomsterstattende ydelser (den 

såkaldte sammenhængende socialstatistik) samt Befolkningsregisteret (Se bilag 

3.1 med hensyn til hvilke variable der er blevet udtrukket). 

2. Udviklingen: Et dataudtræk fra et tidligere projekt, der rummer en del af de 

samme variable som i ovennævnte udtræk. Persondata er udtrukket for årene 

1982, 1989 og 1996, og består af alle 18-59-årige indvandrere og efterkommere 

samt en 5% stikprøve af alle indfødte danskere tilhørende samme aldersgruppe. 

Virksomhedsdata er udtrukket for hvert af årene fra 1992 til 1996. 

 

3. Surveydata indsamlet i 1998 hos 279 ejere af virksomheder i hovedstadsområ-

det, som har national oprindelse i enten det tidligere Jugoslavien, Tyrkiet, Paki-

stan, Kina/Vietnam eller Iran (se Rezaei 2004, 2005). 

 

4. Surveydata indsamlet i 2003, som geninterviews med 135 af ovennævnte virk-

somhedsejere samt med 81 ansatte i disse virksomheder og 18 virksomhedsejere 

der havde afviklet deres forretning i den mellemliggende periode (se Rezaei 

2004, 2005). 

 

Data der blev indsamlet i forhold til foreliggende undersøgelse består endvidere af: 

 

1. Kvantitativ områdespecifik data hentet i kraft af et udvidet samarbejde med vores lo-

kale samarbejdspartnere med kommunerne og CVR-registret.4

                                                 
3 I forhold til kategorien  ”indvandrere og efterkommere” følges Danmarks Statistiks definitioner, hvorunder indvandrere er personer 
født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller 
født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene og personen er født i udlandet, opfattes personen også som 
indvandrer. 

 (Disse data bliver sup-

Efterkommere er personer født af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om 
nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. 
4 Der er i den forbindelse rettet henvendelse til CVR-registret med udgangspunkt i et såkaldt best scenarie for levering 
af data, altså udtræk på baggrund af Cpr.nr., som i gennem forhandlinger er  blevet tilpasset hvad CVR kan levere. Data 
som vi har bedt om omfatter - Ejerform/selskabsform ,- Branche , - Tidspunkt for virksomhedsetablering , - Ejerens køn 
, - Omsætning , - Overskud , - Egenkapital , - Værdi af aktiver , - Antal ansatte , - Antallet af ansatte som er bosat in-
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pleret med data og evalueringer fra iværksætterfremmende aktører i de specifikke om-

råder.) 

2. Survey-undersøgelse i områderne (som er integreret med beskæftigelsesdelen) ind-

samlet i dec. 2006 – feb. 2007 (Jf. Andersen 2008). 

3. Relevant data baseret på vores samarbejde med AKF’s undersøgelse, samt dele af 

SBI’s undersøgelse som kan bruges som supplement. 

4. Områdebaserede interviews med indvandrere og øvrige aktører. 

 

Datamaterialet til denne undersøgelse stammer fra SLIBs spørgeskemaundersøgelse med 1253 be-

boere fra undersøgelsens fire områder; Mjølnerparken og Nørrebro, Tåstrupgård, Vollsmose og 

Urbanområdet. Selve spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført som telefoninterviews. Af spør-

geskemaundersøgelsens 1253 respondenter har 319 svaret, at de inden for de sidste 5 år har været i 

(aktiv) aktivering og 261 af disse har svaret på denne del af spørgeskemaet. Den relativt lave andel 

af respondenter i forhold til den generelle ledighed i disse områder skal bl.a. ses i forhold til aktive-

ringsgraden i områderne. Antallet af respondenter har en vis betydning for tolkningen af undersø-

gelsens resultater i forhold til hvor håndfaste slutninger der kan drages i set i relation til de forskel-

lige populationer de interviewede respondenter repræsenterer (Larsen 2008). 

                                                                                                                                                                  
denfor et af de fire boligområder, evt. oplysninger om ejerens nationale oprindelse og statsborgerskab, endvidere udtræk 
fra CVR for virksomheder ejet af personer, som er bosat indenfor de fire områder. DCM oplyser i den forbindelse at der 
indenfor et meget overskueligt tidshorisont kan leveres udtræk baseret på virksomheder i de 4 områder, matchet på de 
adresser de har fået oplyst, at der kan leveres oplysninger såsom virksomhedsform, branche, startdato, antal ansatte, 
men ikke omsætning, egenkapital, overskud, værdier af aktiver, ejerens køn og hvor de forskellige ansatte er bosat. 
Herudover kan DCM ikke levere oplysninger om national oprindelse eller om statsborgerskab, samt at virksomheder 
som eksisterede før 1999 og ophørte inden 1999 ikke vil komme med i udtrækket, samt at match af cpr.nr i henhold til 
CVR.nr er muligt. 
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3. Indvandrerbefolkningen – et demografisk portræt 
 

3.1. Iværksættere på landsplan 
Da det er indvandrergrupperne og deres interne dynamik, der i samspil med værtslandets institutio-

ner skaber forskellige udviklingstendenser for iværksættere, branchespredning og break out, er det 

væsentligt at gøre sig klart hvad der karakteriserer disse grupper. I forbindelse med det tidligere 

surveyprojekt (Rezaei, 2004, 2005) er en lang række faktorer i indvandrergruppernes interne dyna-

mik kortlagt, herunder udviklingen af det uformelle samfund, netværk m.m.  

 

Det følgende er en overordnet præsentation af registerbaserede socio-økonomiske data (fra 2002) 

for samtlige indvandrere og efterkommere i Danmark (samt et 10% sample af alle danskfødte), her-

under også data om oprindelsesland – forstået som det land de er indvandret fra. I registrene findes 

desuden data om nuværende statsborgerskab, fædreland og indvandringsdato/opholdslængde samt 

en lang række øvrige baggrundsvariable (jf. bilagstabel 3.1: Variabelliste). 

 

Et hurtigt kig på indvandrerbefolkningens sammensætning tydeliggør, at der er væsentlige forskelle 

mellem de forskellige nationale oprindelseslandegrupper. Disse forskelle skyldes en lang række 

årsager, der bunder i gruppernes forskellige baggrunde for ankomst til landet, deres socioøkonomi-

ske status i Danmark m.v. Ifølge bilagstabel 3.2 skal den største relative andel af selvstændige ind-

vandrere, målt i forhold til den enkelte kategoris andel af personer i den erhvervsaktive alder (ikke 

at forveksle med de erhvervsaktive), findes blandt personer med oprindelse i Pakistan (8,2%), Iran 

(7,6%) og Tyrkiet (7,1%). De grupper med den laveste andel selvstændige målt i forhold til alle 

personer i den erhvervsaktive alder, skal findes blandt dem med nationale oprindelser i Somalia 

(0,3%), Bosnien-Herzegovina (0,8%), Afghanistan (2,2%) og Sri Lanka (2,5%). Personer med nati-

onal oprindelse i arabiske lande har kun halv så mange selvstændige sammenlignet med indvandre-

re fra Tyrkiet, Iran og Pakistan. Det betyder – alt andet lige – at områder med mange pakistanere, 

tyrkere og iranere kan fremvise en større andel selverhvervende. 

 

Til sammenligning med danskerne er det en relativt beskeden andel af indvandrere i den erhvervs-

aktive alder, der ernærer sig som lønmodtagere/funktionærer. Disse stillinger besættes ofte af per-

soner med oprindelse i Polen (37,3%), Sri Lanka (34,7%), Indien (29, 9%), samt Iran, Bosnien-

Herzegovina, og Det tidligere Jugoslavien (alle mellem 28,4% og 29,6%). Ser man på andelen af 
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uddannelsessøgende, adskiller grupperne med national oprindelse i Kina, Iran, Pakistan og Bosnien-

Herzegovina, Polen og Afghanistan sig på en positiv måde, med andele af uddannelsessøgende der 

ligger mellem 1,6% og 6% højere end for danskere, mens kun få grupper adskiller sig markant fra 

danskerne i negativ retning. Det gælder for personer med national oprindelse i Thailand, hvoraf kun 

2,8% er uddannelsessøgende, samt personer med oprindelse i lande fra det tidligere Jugoslavien og 

det tidligere Jugoslavien med henholdsvis 3,1% og 3,5% uddannelsessøgende. 

 

I 2002 udgjorde den samlede andel af selvstændige i den erhvervsaktive alder (18-65 år) 5,3% af 

befolkningen på landsplan. For danskere lå denne andel på 5,4%, mod et gennemsnit på 5,1% for 

resten af befolkningen. Bag dette tal gemmer der sig store forskelle mellem de respektive oprindel-

seslande (se figur 3.1) og afspejler gruppernes forskellige egenskaber. Men vi kender ikke dette 

mønsters variationer i forhold til case-områderne. En større afvigelse fra dette mønster kunne – alt 

andet lige – tilskrives områdets særlige karakteristik, herunder samspillet mellem indvandrernet-

værk, motivations- og incitamentsstrukturen samt de lokale formelle og semiformelle institutioners 

praksis og deres anvendte metoder. 

 

De indvandrergrupper som har opholdt sig længst tid i Danmark er typisk også dem, der har den 

største iværksættergrad. Således kan man se den sammenhæng, at grupper med oprindelse i Somalia 

og Bosnien-Herzegovina, der har opholdt sig relativt kort tid i Danmark, ikke i lige så høj grad er 

repræsenterede blandt de selvstændige, mens indvandrere med oprindelse i eksempelvis Tyrkiet, 

Pakistan og Iran, der har været i Danmark gennem længere tid, også er bedre etablerede på virk-

somhedsområdet. Der er dog langt fra en entydig positiv sammenhæng mellem opholdslængde på 

den ene side og iværksætteraktivitet på den anden. Det kan i den forbindelse konstateres at visse 

grupper, navnlig irakere, afghanere og personer med oprindelse i Palæstina/Libanon, som ikke kan 

datere deres ankomst til Danmark lige så langt tilbage, som personer med national oprindelse i Tyr-

kiet og Pakistan, er kendetegnet ved en meget høj andel af selvstændig erhvervsdrivende blandt de 

erhvervsaktive.  

 

Tidligere forskning (Rezaei, 2004, 2005) har sandsynliggjort, at et hierarki blandt indvandrere be-

stående af ”gamle” indvandrere og nyankomne indvandrere kan forklare en del af dette fænomen. 

En rigid mulighedsstruktur, samt det faktum at mange indvandrere ikke besidder de fornødne for-

melle kvalifikationer og kompetencer for at entrere det formelle arbejdsmarked, efterlader ofte til-
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værelsen som selvstændig i den mindst attraktive del af virksomhedsmarkedet, som en af de få mu-

ligheder for økonomisk engagement der er til rådighed for mange nyankomne indvandrere. I forbin-

delse med mulighedsstrukturens betydning, herunder anerkendelse af indvandreres uddannelse, er 

det endvidere blevet klargjort, at også mange indvandrere med videregående uddannelser havner i 

disse brancher.   
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Figur 3.1: Andel af selvstændige blandt alle 18-65-årige, samt for alle erhvervsaktive 

på landsplan 2002 

 
Kilde: Rezaei & Goli, 2005 på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 
 
Et interessant aspekt, der fremgår af ovenstående figur er, at indvandrergrupper, som ellers ikke 

deler særlig mange fællestræk (mht. uddannelsesbaggrund, social baggrund, opholdslængde m.m.), 

har en næsten identisk andel af selvstændige blandt deres respektive populationer på landsplan: 
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Blandt disse kan nævnes nationale oprindelseslandegrupper som Palæstina/Libanon/Statsløse, Irak, 

Iran, Pakistan og Tyrkiet. Herudover fremgår et andet forundrende aspekt ved tabellen: Specifikke 

nationale oprindelseslandegrupper, som heller ikke deler fællestræk med hinanden, har en fordeling 

af selvstændige i forhold til hele populationen i den erhvervsaktive alder, der er meget lig hinan-

dens. Her er der eksempelvis tale om det tidligere Jugoslavien, Sri Lanka og ikke mindst Somalia 

med kun 1,1% af alle erhvervsaktive. Det kunne tyde på at andre faktorer, herunder lokale formelle 

og semiformelle institutioners aktiviteter og praksis kan have en betydning. 

 

3.2. Iværksættere på kommuneniveau (København, Høje Tåstrup, 
Odense, Århus) 
I dette afsnit følger en redegørelse for fordelingen af iværksættere på kommuneniveau baseret på 

registerdata i forhold til de kommuner, hvor rapportens case-områder ligger, dvs. i København, Hø-

je Tåstrup, Odense og Århus. I tabel 3.2 er vist antallet og andelen af selvstændige i 2002 fordelt på 

national oprindelse og kommune. 

 

Tabel 3.2: Selvstændige bosat i København, Høje Tåstrup, Odense og Århus Kommune 2002 
fordelt efter national oprindelse (n=27.936)  
  København Høje Tåstrup Odense   Århus    Total 

Danmark           10.620 960 4.150 7.230 22.960 
76,5% 79,5% 88,6% 88,7% 82,2% 

Tyrkiet           439 110 147 107 803 
3,2% 9,1% 3,1% 1,3% 2,9% 

Kina, Vietnam, 
Hongkong, Taiwan  

156 13 75 79 323 
1,1% 1,1% 1,6% 1,0% 1,2% 

Pakistan          525 36 35 8 604 
3,8% 3,0% 0,7% 0,1% 2,2% 

Iran              165 9 50 142 366 
1,2% 0,7% 1,1% 1,7% 1,3% 

Det tidligere Jugoslavien 122 2 2 6 132 
0,9% 0,2% 0,0% 0,1% 0,5% 

Bosnien-Herzegovina 18 1 8 0 27 
0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 

Lande fra det tidl. Jug. 
ekskl. Bosn.-Herz. 

35 0 1 0 36 
0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Sri Lanka         7 1 3 13 24 
0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

Irak              233 16 22 59 330 
1,7% 1,3% 0,5% 0,7% 1,2% 

Palæstina/Libanon/Statsl
øs 

109 9 38 103 259 
0,8% 0,7% 0,8% 1,3% 0,9% 

Somalia           3 0 2 2 7 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Afghanistan       31 0 0 17 48 
0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 
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Øvrige lande      1.426 51 153 387 2.017 
10,3% 4,2% 3,3% 4,7% 7,2% 

Total 13.889 1.208 4.686 8.153 27.936 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Iværksættere med dansk baggrund udgør som forventet langt den største gruppe efterfulgt af ind-

vandrere fra Tyrkiet og Pakistan. Tyrkerne er især aktive i Høje Tåstrup, mens pakistanerne især er 

virksomme i København og Høje Tåstrup. Denne koncentration af etniske iværksættere i specifikke 

områder kan først og fremmest sættes i forbindelse med bosætningsmønstret, som både øger antallet 

af potentielle etniske iværksættere og samtidig udgør et marked for etniske produkter. 
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4. Den kvantitative undersøgelse 
 

Den kvantitative undersøgelse omfatter to dele: Dels en registerbaseret undersøgelse, som er blevet 

til i samarbejde med CVR-Registret (jf. bilagstabel 3.1), og dels en kvantitativ data-indsamling 

(survey) som en integreret del af SLIB projektet. Fokus i den første type (CVR-registret) har været 

at tegne en profil af områderne, de kvantitativt registrerbare bevægelser m.v. i forhold til iværksæt-

terne. Surveyen retter sig mod en afklaring af holdninger, bevæggrunde, m.v. i forhold til målgrup-

pen; omfattende dels de personer som aktuelt har været og/eller er iværksættere bosat i de fire om-

råder, samt de personer der går under kategorien ”potentielle” iværksættere. I det følgende præsen-

teres resultaterne fra henholdsvis register og survey kørslerne.  

 

4.1. Branchemæssig placering i de forskellige områder og modtagere af  

sociale ydelser 
Tabel 4.1 viser antal iværksættere bosat i de fire områder (N= 485) der i perioden 1998-2006 har 

modtaget en social ydelse. Tabellen indikerer entydigt at tendensen til at modtage sociale ydelser 

blandt områdernes iværksættere er overvejende lille. Dog kan man konstatere, at de fire områder i 

forhold til dette spørgsmål kan deles i to kategorier: I Tåstrupgård og Vollsmose er der procentvis 

en større andel iværksættere (henholdsvis 12,1% og 14,3%) der har modtager en social ydelse, hvor 

de tilsvarende andele for den anden kategori er væsentlig mindre, nemlig blot 4,3% for iværksættere 

bosat i Urban området og 5% for personer der er bosat i Mjølnerparken. På denne baggrund kan vi 

ligeledes slutte, at iværksættere ikke – som det ofte antydes – pendler mellem offentlig forsørgelse 

og privat aktivitet og dermed ”udnytter” det offentlige sociale system.   
 
Tabel 4.1: Antal ejere af enkeltmandsvirksomheder fordelt efter om de har modtaget eller 
ikke-modtaget en social ydelse i perioden 1998-2006 og efter bopælsområde (n=485) 
  Har Har ikke Total 

Nørrebro (Mjølnerparken) 
1 19 20 
5,0% 95,0% 100,0% 

Tåstrupgård 
4 29 33 
12,1% 87,9% 100,0% 

Vollsmose 
9 54 63 
14,3% 85,7% 100,0% 

Urban (Gellerup-Hasle, 
Hersted) 

16 353 369 
4,3% 95,7% 100,0% 

Total 
30 455 485 
6,2% 93,8% 100,0% 

Kilde: CVR og kommunale data, egne beregninger 
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Nedenfor i tabel 4.2 ses der på den branchemæssige sammensætning i forhold til enkeltmandsejede 

virksomheder i de fire udvalgte områder. 

 

Tabel 4.2: Antal ejere af enkeltmandsvirksomheder fordelt efter branche  
og bopælsområde (n=485) 

  

Nørrebro 
(Mjølnerparken) Tåstrupgård Vollsmose 

Urban (Gel-
lerup-Hasle, 
Hersted) 

Total 

Superm., kiosk. 0 1 3 12 16 
0,0% 3,0% 4,8% 3,3% 3,3% 

Nærings-/nydel. 0 0 3 20 23 
0,0% 0,0% 4,8% 5,4% 4,7% 

Specialfo. M.v. 0 2 8 34 44 
0,0% 6,1% 12,7% 9,2% 9,1% 

Caf, grillbarer 1 1 5 23 30 
5,0% 3,0% 7,9% 6,2% 6,2% 

Fremstilling 0 1 2 7 10 
0,0% 3,0% 3,2% 1,9% 2,1% 

Handel, ag. M.v. 1 0 3 41 45 
5,0% 0,0% 4,8% 11,1% 9,3% 

Taxikørsel 5 1 0 7 13 
25,0% 3,0% 0,0% 1,9% 2,7% 

Anden landtransp 4 7 5 8 24 
20,0% 21,2% 7,9% 2,2% 4,9% 

Byggeri/håndværk 1 2 5 16 24 
5,0% 6,1% 7,9% 4,3% 4,9% 

Autoservice 1 0 0 3 4 
5,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 

Køb/salg ejend. 0 0 1 11 12 
0,0% 0,0% 1,6% 3,0% 2,5% 

IT/forskning 1 2 3 36 42 
5,0% 6,1% 4,8% 9,8% 8,7% 

Adv/rev/rådg. 1 0 2 21 24 
5,0% 0,0% 3,2% 5,7% 4,9% 

Arkitekt/design 0 0 0 1 1 
0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 

Reklame 0 0 1 6 7 
0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,4% 

Frisør/pleje 0 0 0 7 7 
0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,4% 

Service i øvr. 3 7 9 43 62 
15,0% 21,2% 14,3% 11,7% 12,8% 

Forlyst./kultur 0 0 3 7 10 
0,0% 0,0% 4,8% 1,9% 2,1% 

Anden virks. 2 9 10 66 87 
10,0% 27,3% 15,9% 17,9% 17,9% 

Total 20 33 63 369 485 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kilde: CVR og kommunale data, egne beregninger 
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Det fremgår således af tabellen, at tendenser i forhold til branchemæssig sammensætning i områ-

derne er som følgende: I Mjølnerparken findes de fleste virksomheder inden for Taxikørsel, Anden 

Landstransport, Anden virksomhed og Service i øvrigt. Ser man nu på fordelingen i forhold til Tå-

strupgård, så er tendensen næsten identisk: Her udgør tre brancher: Anden virksomhed (27,3%), 

Service i øvrigt (21,2%) og Anden Landstransport  (21,2%) knap ¾ af virksomhederne. Også i 

Vollsmose slår en lignende tendens i gennem, dog langt fra så kraftigt: Brancherne Anden Virk-

somhed (15,9%), Service i øvrigt (14,3%) og Specialforretninger (12,7%) som de største andrager 

”kun” knap 43 % til sammen. En væsentlig større branchespredning er altså konstaterbar i dette 

område.  

 

Ser man herefter på Urban området er tendensen mod større branchespredning mere dominerende: 

Anden virksomhed (17,9%), Service i øvrigt (11,7), Handel agentur m.v. (11,1%) andrager omkring 

40% af virksomhederne. Samtidigt forekommer der flere brancher her, som ikke er til at få øje på i 

de andre områder, eksempelvis IT/forskning. Den anden væsentlig forskel på Vollsmose og Urban 

på den ene side og Tåstrupgård og Mjølner parken på den anden side er brancher, der ser ud til at 

være udbredte i de to sidste områder udgøre forsvindende små andele i de to første områder; ek-

sempelvis udgør Anden Landetransport og Taxikørsel større andele i såvel Tåstrupgård som Mjøl-

nerparken, men er næsten ikke til at få øje på i Vollsmose og Urban.  

 

4.2. Branchesammensætning på kommuneniveau og på landsplan 
Dette afsnit viser med henvisning til en række bilagstabeller antallet af virksomheder, branchesam-

mensætningen m.v. på kommuneniveau og på landsplan.5

 

 

I Høje Tåstrup kommune var der i 2003 i alt 189 enkeltmandsejede virksomheder ejet af personer 

med anden oprindelse end dansk. Den største gruppe virksomheder var ejet af personer med natio-

nal oprindelse i Tyrkiet, hvoraf de fleste var placeret i 3 brancher: Cafe/grillbar, Service i øvrigt og 

Anden virksomhed (i alt ca. 70 %). For de 34 personer med pakistansk oprindelse befandt ca. 75% 

af dem indenfor brancherne: Taxikørsel, Service i øvrigt, Anden landstransport & Supermar-

ked/Kiosk.  

 

                                                 
5 For Københavns Kommunes vedkommende se (bilagstabel 4.1), Høje Tåstrup Kommune (bilagstabel 4.2), Odense Kommune 
(bilagstabel 4.3), Århus Kommune (bilagstabel 4.4) og på landsplan (bilagstabel 4.5). 
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Ser man nu på Odense kommune, hvor Vollsmose ligger, er der i det hele taget flere enkeltmandse-

jede virksomheder (4816). Heraf er de 356 ejet af folk med indvandrerbaggrund. Det viser sig også, 

at flere forskellige nationale oprindelsesgrupper er repræsenterede blandt enkeltmandsejede virk-

somheder. Også i Odense er de enkeltmandsejede virksomheder ejet af indvandrere domineret af 

personer med national oprindelse i Tyrkiet, Kina m.v. Pakistan og Iran. Herudover er personer med 

national oprindelse i Bosnien Herzegovina, Irak og Palæstina/Libanon/statsløse også repræsentere-

de. Til gengæld ser det ud til, at de forskellige grupper befinder sig i primært 2 brancher (med over-

lap grupperne imellem), mens det for Høje Tåstrup var 3 brancher hver enkelt oprindelseslande-

gruppe primært befandt sig indenfor. 

 

I Århus kommune var der i 2003 7.615 enkeltmandslejede virksomheder, hvoraf de 665 var ejet af 

indvandrere. Også i denne kommune var den største gruppe af virksomhedsejere med oprindelse i 

Tyrkiet (81 personer), dog skarpt forfulgt af folk med oprindelse i Palæstina/Libanon/statsløse og 

Iran (med 79 personer fra hver gruppe). Også folk med oprindelse i Kina mv. har tag i virksomhe-

derne i Århus – her var 76 personer repræsenterede. Om de fire dominerende indvandrergrupper 

blandt virksomhedsejerne, kan det siges at blandt alle grupper befandt en stor procentdel af virk-

somhederne sig i branchen Cafe/Grillbarer. Herudover var de placerede indenfor: Anden Service-

virksomhed, Taxikørsel, Anden virksomhed, Næring/Nydelse, Service i øvrigt samt Supermar-

ked/Kiosk. For alle disse fire grupper befandt ca. 2/3 af virksomhederne sig indenfor 3 af de nævnte 

brancher. Kun 4 personer med national oprindelse i Somalia figurerede blandt enkeltmandsejede 

virksomhedsejere i Århus kommune i 2003. 

 

Ser man nu på de tilsvarende fordelinger for resten af landet ser mønsteret således ud: For folk med 

oprindelse i Tyrkiet, Kina, Pakistan og Iran ligner billedet af branchemæssig placering, det der også 

gør sig gældende i de fire områder. Personer med oprindelse i Bosnien-Herzegovina (i alt 249 per-

soner i resten af landet) havde hovedsagligt deres virksomheder indenfor brancherne Han-

del/Agentur, Anden virksomhed samt Byggeri og håndværk, men var ellers væsentligt mere spredt 

branchemæssigt end de andre grupper, et mønster som de til dels deler med personer med oprindel-

se i Det tidligere Jugoslavien. Det kan noteres, at personer med oprindelse i Somalia ikke i resten af 

landet udviser nogen større tendens til at lade sig etablere som selverhvervende – hvilket er i over-

ensstemmelse med det billede, der kunne ses i kommunerne. Forholdet er omvendt for personer 

med national oprindelse i Sri Lanka. 
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4.3. Introduktion til de selvstændige med enkeltmandsejede virksomheder 
I det følgende ser vi nærmere på forholdene på det konkrete lokale områdeniveau. Tabel 4.3 viser 

antallet af selvstændige fordelt efter bopælsområde og national oprindelse blandt de personer, som 

indgår i surveyundersøgelsen. 

 

Tabel 4.3: Antal selvstændige fordelt efter bopælsområde og national oprindelse (n=189) 

 

Libanon, 
Palæstina
, statsløs 

Tyrkiet Somalia Iran Irak Danmark 
Anden 
oprindel-
se 

Total 

Nørrebro 
(Mjølnerpar-
ken) 

12 1 3 1 8 2 3 30 

40,0% 3,3% 10,0% 3,3% 26,7% 6,7% 10,0% 100,0% 

Tåstrupgård 0 4 0 0 1 2 0 7 
0,0% 57,1% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 0,0% 100,0% 

Vollsmose 3 3 0 0 0 3 1 10 
30,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

Urban (Gelle-
rup-Hasle, 
Hersted) 

35 13 4 8 7 4 3 74 

47,3% 17,6% 5,4% 10,8% 9,5% 5,4% 4,1% 100,0% 

Andet sted 20 7 0 8 21 5 7 68 
29,4% 10,3% 0,0% 11,8% 30,9% 7,4% 10,3% 100,0% 

Total 70 28 7 17 37 16 14 189 
37,0% 14,8% 3,7% 9,0% 19,6% 8,5% 7,4% 100,0% 

 

Af tabellen fremgår det, at 189 selverhvervende respondenter indgår i undersøgelsen, heraf har (189 

– 68 =) 123 bopæl i et af de fire områder. Heraf har 30 deres bopæl på Nørrebro eller i Mjølnerpar-

ken, 7 i Tåstrupgård, 10 i Vollsmose og 74 i Urbanområdet. Af disse respondenter har 70 national 

oprindelse i Libanon/Palæstina/statsløse, 28 i Tyrkiet, 7 i Somalia, 17 i Iran, 37 i Irak, 16 i Danmark 

og 14 er af øvrige nationale oprindelser. I tabellen neden for er vist den branchemæssige sammen-

sætning i forhold til respondenterne ved at sammenholde nationale oprindelser og brancher. 

 

Tabel 4.4: Antal selvstændige fordelt efter national oprindelse og branche (n=189) 

 

Libanon, 
Palæstina
/statsløs 

Tyrkiet Somalia Iran Irak Danmark 
Anden 
oprindel-
se 

Total 

Restauranter 3 4 0 0 0 1 2 10 
4,3% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 14,3% 5,3% 

Cafeterier, 
pizzariaer, 
grill-barer mv. 

13 9 0 0 5 2 2 31 

18,6% 32,1% 0,0% 0,0% 13,5% 12,5% 14,3% 16,4% 
Detailhandel, 10 5 1 1 5 0 0 22 
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nærings- og 
nydelsesmidler 14,3% 17,9% 14,3% 5,9% 13,5% 0,0% 0,0% 11,6% 
Detailhandel, 
special-
forretninger 

22 3 2 2 9 0 1 39 

31,4% 10,7% 28,6% 11,8% 24,3% 0,0% 7,1% 20,6% 
Detailhandel, 
super-marked, 
kiosker mv. 

5 1 0 2 3 0 3 14 

7,1% 3,6% 0,0% 11,8% 8,1% 0,0% 21,4% 7,4% 
Forlystelser\ 
kultur 

2 2 0 1 3 0 0 8 
2,9% 7,1% 0,0% 5,9% 8,1% 0,0% 0,0% 4,2% 

Handel, agen-
tur mv. 

3 0 1 0 2 1 0 7 
4,3% 0,0% 14,3% 0,0% 5,4% 6,3% 0,0% 3,7% 

Landtransport 
(Hyrevogn) 

1 2 1 2 0 0 0 6 
1,4% 7,1% 14,3% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

Fremstilling 1 0 0 1 0 2 0 4 
1,4% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 12,5% 0,0% 2,1% 

Rengøring mv. 2 2 1 2 0 0 1 8 
2,9% 7,1% 14,3% 11,8% 0,0% 0,0% 7,1% 4,2% 

Anden service-
virksomhed\ 
konsulent mv. 

4 0 1 6 8 3 4 26 

5,7% 0,0% 14,3% 35,3% 21,6% 18,8% 28,6% 13,8% 
Andre bran-
cher\uoplyst 

4 0 0 0 2 7 1 14 
5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 43,8% 7,1% 7,4% 

Total 70 28 7 17 37 16 14 189 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Indvandrere og danskere i den tilgrundliggende survey er især at træffe inden for detailleddet og 

blandt indvandrere fra Libanon (dvs. palæstinensere heraf mange statsløse) og fra Irak. Opdelt på 

køn viser der sig en klar overvægt af mænd svarende til 82% mod kvindernes 18%. Kvindeandelen 

er især stor blandt iværksættere fra Danmark og fra Iran og inden for handel, servicevirksomhed 

(konsulentområdet) og fremstillingsvirksomhed, mens kvinderne er mindre aktive som selvstændige 

inden for de typiske/traditionelle indvandrerbrancher såsom detailhandel, transport, rengøring og 

cafeterier. Aldersmæssig finder vi de fleste selvstændige blandt de 35-44-årige svarende til 37,6%.  

 

Populationen er aldersmæssigt jævnt fordelt, men for visse områder er der en vis bias; eksempelvis 

er en forholdsvis stor andel af respondenterne i Vollsmose mellem 30 og 40 år, herudover er der en 

forholdsvis større andel af personer i den lavere ende af aldersskalaen (18-24 år). I Tåstrupgård der-

imod ligger hovedvægten på de 25-35-årige, og også er en større andel personer i den højere ende af 

aldersskalaen er repræsenterede. 
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4.4. De selvstændiges baggrund 
De følgende tabeller søger at gå bagom den beskrevne statistiske opgørelse og søge forklaringer på 

de konstaterede fænomener. Først ses der på evt. sammenhænge mellem antal selvstændige, natio-

nal oprindelse og hvorvidt der fandtes iværksættere i respondentens familie. 

 

Tabel 4.5: Antal selvstændige fordelt efter national oprindelse og efter hvorvidt der er en 
overvægt af selvstændige i deres familie eller ej (n=189) 

  

Ja, overvægt 
af selvstæn-
dige 

Nej, over-
vægt af 
ikke-
selvstændige 

Ved ikke Total 

Libanon, 
Palæstina, 
statsløs 

41 27 2 70 

58,6% 38,6% 2,9% 100,0% 

Tyrkiet 17 11 0 28 
60,7% 39,3% 0,0% 100,0% 

Somalia 3 4 0 7 
42,9% 57,1% 0,0% 100,0% 

Iran 2 14 1 17 
11,8% 82,4% 5,9% 100,0% 

Irak 22 15 0 37 
59,5% 40,5% 0,0% 100,0% 

Danmark 4 12 0 16 
25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

Anden oprin-
delse 

4 10 0 14 
28,6% 71,4% 0,0% 100,0% 

Total 93 93 3 189 
49,2% 49,2% 1,6% 100,0% 

 

Det er fremdeles indvandrere fra Tyrkiet, Irak og Libanon, der svarer bekræftende på, at der er en 

overvægt af selvstændige i deres familie, mens iranere og danskere har meget få selvstændige i fa-

milien. Endvidere fremgår det, at forholdsvis få (25,4%) har gjort brug af deres uddannelse (”sidst 

afsluttede uddannelse”) i forbindelse med etableringen som selvstændig. 

 

4.5. Bevæggrunde til at vælge vejen som selvstændig og brancheskift 
Tabel 4.6 viser respondenternes bevægegrunde til at etablere sig som selvstændig krydset med nati-

onal oprindelse. Svarene falder i tre kategorien: en som svarer, at manglende jobmuligheder fik dem 

til at nedsætte sig som selvstændig (41,8%); en anden kategori, som svarer, at de har et stærkt ønske 

om at blive selvstændig (58,7%), og en tredje kategori som begrunder deres beslutning med den 

højere indtjening (evt. højere prestige) (53,9%). Fordelt på national oprindelse er det især tyrkere og 

somaliere der svarer, at de har et stærkt ønske om at blive selvstændig, mens somaliere og iranere 
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peger på de manglende jobmuligheder og højere indtjening, som en begrundelse for at blive selv-

stændig.  

 

Tabel 4.6: Antal selvstændige fordelt efter national oprindelse og efter årsagen til at de valgte 
at blive selvstændige (n=189, multiple svarmuligheder) 

  

Libanon, 
Palæstina, 
statsløs 

Tyrkiet Somalia Iran Irak Danmark Anden 
oprindelse Total 

N 70 28 7 17 37 16 14 189 
Kunne ikke få job i 
mit fag 

9 2 3 5 8 1 2 30 
12,9% 7,1% 42,9% 29,4% 21,6% 6,3% 14,3% 15,9% 

Kunne ikke få job i 
det hele taget 

15 8 4 9 10 2 1 49 
21,4% 28,6% 57,1% 52,9% 27,0% 12,5% 7,1% 25,9% 

Stærkt ønske om at 
blive selvstændig 

44 20 6 4 21 8 8 111 
62,9% 71,4% 85,7% 23,5% 56,8% 50,0% 57,1% 58,7% 

Min familie ønske-
de det \ pressede 
mig 

6 3 2 1 7 1 0 20 

8,6% 10,7% 28,6% 5,9% 18,9% 6,3% 0,0% 10,6% 
Gode indtjenings- 
og markedsmulig-
heder 

24 9 5 6 14 2 6 66 

34,3% 32,1% 71,4% 35,3% 37,8% 12,5% 42,9% 34,9% 
Forventning om 
højere prestige og 
status 

11 7 3 5 6 2 2 36 

15,7% 25,0% 42,9% 29,4% 16,2% 12,5% 14,3% 19,0% 

Andet 5 2 1 0 3 3 0 14 
7,1% 7,1% 14,3% 0,0% 8,1% 18,8% 0,0% 7,4% 

 

Blandt de selvstændige er der kun et mindretal på 16,9% som har foretaget et brancheskift og den 

overvejende begrundelse er indtjeningsmuligheder og kontakter til andre erhvervsdrivende. 

 

4.6. Hjælp og rådgivning i etableringsfasen 
Spurgt om hvem som hjalp dem i etableringsfasen svarer hovedparten, at det var familien og slægt-

ninge (62,4%), personer fra samme landsby/egn (25,9%) eller fra samme etniske gruppe (18,5%). 

Kun et fåtal henviser til andre indvandrere med anden etnisk oprindelse (6,9%) eller etniske danske-

re (7,4%). Den meget familieorienterede startfase hænger sammen med de mange enkeltmandsfir-

maer (86,8%), hvad der kun levner meget lidt plads til anpartsselskaber (4,8%), interessentskaber 

(2,6%) og aktieselskaber (1,1%). Derfor kan det heller ikke undre, at hele 44,4% tilkendegiver, at 

de ikke modtog hjælp fra en dansk institution i etableringsfasen (se tabel 4.7). 28% har gjort brug af 

revisor/advokat, mens 24% har fået hjælp af banken. 
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Tabel 4.7: Antal selvstændige fordelt efter national oprindelse og efter hvilke danske instituti-
oner der hjalp dem i etableringsfasen (n=189, multiple svarmuligheder) 

  

Libanon, 
Palæstina, 
statsløs 

Tyrkiet Somalia Iran Irak Danmark Anden 
oprindelse Total 

N 70 28 7 17 37 16 14 189 
Etableringsrådgivere, 
erhvervskontorer 

4 2 0 0 0 0 2 8 
5,7% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 4,2% 

Revisor, advokat 17 8 2 8 8 5 5 53 
24,3% 28,6% 28,6% 47,1% 21,6% 31,3% 35,7% 28,0% 

Bank 18 4 0 7 7 2 7 45 
25,7% 14,3% 0,0% 41,2% 18,9% 12,5% 50,0% 23,8% 

Jobcentre, arbejdsfor-
midling, kommune 

7 3 2 1 3 1 0 17 
10,0% 10,7% 28,6% 5,9% 8,1% 6,3% 0,0% 9,0% 

Lokale iværksætterråd-
givning med etnisk sigte 

10 2 4 1 4 2 2 25 
14,3% 7,1% 57,1% 5,9% 10,8% 12,5% 14,3% 13,2% 

Anden almindelig iværk-
sætterrådgivning i byen  

3 0 0 0 0 2 2 7 
4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 14,3% 3,7% 

Andre 4 3 0 0 2 1 0 10 
5,7% 10,7% 0,0% 0,0% 5,4% 6,3% 0,0% 5,3% 

Ingen 33 13 3 5 21 6 3 84 
47,1% 46,4% 42,9% 29,4% 56,8% 37,5% 21,4% 44,4% 

  

 

4.7. Finansiering 
De mange enkeltmandsejede firmaer og deres centrering om familien genspejles i finansierings-

strukturen, som er blevet kortlagt i tabel 4.8.  
 

Tabel 4.8: Antal selvstændige fordelt efter national oprindelse og efter hvordan de finansiere-
de etableringen af deres virksomhed (n=189, multiple svarmuligheder) 

  

Libanon, 
Palæstina, 
statsløs 

Tyrkiet Somalia Iran Irak Danmark Anden 
oprindelse Total 

N 70 28 7 17 37 16 14 189 

Egen opsparing 38 21 5 10 17 8 11 110 
54,3% 75,0% 71,4% 58,8% 45,9% 50,0% 78,6% 58,2% 

Danske banklån (al-
mindelig) 

13 5 1 8 11 2 7 47 
18,6% 17,9% 14,3% 47,1% 29,7% 12,5% 50,0% 24,9% 

Danske lån fra finan-
sieringsselskaber 

3 3 0 3 2 1 0 12 
4,3% 10,7% 0,0% 17,6% 5,4% 6,3% 0,0% 6,3% 

Udenlandsk lån 13 1 2 3 5 0 0 24 
18,6% 3,6% 28,6% 17,6% 13,5% 0,0% 0,0% 12,7% 

Lån fra familie\slægt 26 11 6 8 11 0 2 64 
37,1% 39,3% 85,7% 47,1% 29,7% 0,0% 14,3% 33,9% 

Lån fra venner 11 5 4 1 11 1 0 33 
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15,7% 17,9% 57,1% 5,9% 29,7% 6,3% 0,0% 17,5% 

Kom-i-gang lån 1 1 0 0 0 0 0 2 
1,4% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Gaver, kontante bi-
drag o.l. 

1 0 1 0 0 1 0 3 
1,4% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 1,6% 

Andet 5 3 0 0 0 3 0 11 
7,1% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 5,8% 

 

Egen opsparing er den langt hyppigste finansieringsform, mens lån fra familie/slægt og venner også 

fylder en del. Danske banklån benyttes af 24,9% og er især fremherskende blandt iranerne. Det har 

været fremme i forskningen, at aktivering af ressourcer i indvandrermiljøet er afhængig af tilstede-

værelsen af og kendskabet til finansieringsklubber (Rezaei & Goli, 2006). Men som det fremgår af 

svarene i denne survey svarer hele 65,6%, at de ikke har kendskab til disse finansieringsklubber, 

men 22,2% svarer ”ja, men de er sjældne”, kun 12,2% siger, at de er udbredt. Finansieringsklubber-

nes betydning for gruppen af iværksættere i de udvalgte byområder må derfor siges at være meget 

begrænset. At så forholdsvis få har benyttet sig af banklån til finansiering af deres virksomhed kan 

evt. bero på, at de har fået afslag på en ansøgning. Dette spørgsmål kan ikke direkte besvares, men 

man får et indtryk af omfanget af og former for afslag ved at se på tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9: Antal selvstændige fordelt efter oplevet afslag fra deres bankforbindelse på lån, 
kassekredit m.m. og efter national oprindelse (n=189, multiple svarmuligheder) 

  

Libanon, 
Palæstina, 
statsløs 

Tyrkiet Somalia Iran Irak Danmark Anden 
oprindelse Total 

N 70 28 7 17 37 16 14 189 
Afslag på låne ansøg-
ning 

15 3 3 7 7 2 3 40 
21,4% 10,7% 42,9% 41,2% 18,9% 12,5% 21,4% 21,2% 

Afslag på ansøgning om 
kassekredit 

4 6 3 3 5 3 2 26 
5,7% 21,4% 42,9% 17,6% 13,5% 18,8% 14,3% 13,8% 

Afslag på startkapital 
for etablering af ny 
virksomhed 

10 5 2 2 3 1 0 23 

14,3% 17,9% 28,6% 11,8% 8,1% 6,3% 0,0% 12,2% 

Ingen af ovennævnte 50 19 4 10 27 12 10 132 
71,4% 67,9% 57,1% 58,8% 73,0% 75,0% 71,4% 69,8% 

 

Det ses af tabellen at hovedparten (69,8%) aldrig har oplevet at få afslag fra banker. (Det hænger jf. 

tidligere forskning fra Rezaei & Goli (2005) sammen med at hovedparten af selvstændige indvan-

drere ikke ansøger om lån hos bankerne, samt at nogle af dem der ansøger modtager lån). Tabellen 

viser desuden at selvstændige med national oprindelse i Somalia og Iran har hyppigst oplevet af få 

afslag på låneansøgninger af diverse art (formentlig fordi de i højere grad ansøger om lån), hvor-



 49 

imod respondenter med national oprindelse i Irak og Libanon/Palæstina/statsløse sjældent oplever at 

få afslag. 

 

4.8. Rådgivning af virksomhederne 
Spørger man de selvstændige, hvem de rådfører sig med, når de skal tage vigtige beslutninger i de-

res virksomhed er det tydeligt at 61,4% svarer familie/slægt, mens 42,3% enten svarer fra samme 

landsby/egn eller fra samme etniske gruppe. 33,9% svarer bank og revisor. Etniske danske venner 

og bekendte, lokale iværksætterrådgivere og almindelig iværksætterrådgivning i byen er der kun få 

iværksættere som har gjort brug af. Et næsten tilsvarende spørgsmål kommer frem til samme resul-

tat. Her spørges der til ”hvem de, dvs. iværksætterne, vil råde andre (landsmænd/familie) til at kon-

takte, hvis de eventuelt kunne tænke sig at blive iværksætter”. Og igen er det familien med 45,0% 

der kommer ind på en klar førsteplads efterfulgt af banken med 38,6% og venner fra samme etniske 

gruppe med 33,9%. Derefter følger lokale iværksætterrådgivere med 23,3%, erhvervsrådgivere 

18,5% og jobkonsulenter med 14,8%.   

 

Skønt forholdsvis få har gjort brug af iværksætterrådgivere, når de skulle tage vigtige beslutninger i 

deres virksomhed er der alligevel 50 iværksættere (svarende til 26,5%), der har haft ”besøg” af lo-

kale iværksætterrådgivere heraf langt de fleste i Urban bydelen (28 iværksættere). Spørgsmålet er 

efterfølgende om disse besøg er blevet oplevet som en hjælp i forhold til virksomhedens udvikling. 

Svarene er vist i tabel 4.10 og krydset med bopælsområde. 

 

Tabel 4.10: Antal selvstændige, som har haft besøg af lokale iværsætterrådgivere, fordelt efter 
på hvilke punkter disse iværksætterrådgivere har kunnet hjælpe med at forbedre deres virk-
somhed og efter bopælsområde (n=50, multiple svarmuligheder) 

  

Nørrebro 
(Mjølner-
parken) 

Tåstrupgård Vollsmose 

Urban 
(Gellerup-
Hasle, 
Hersted) 

Andet 
sted Total 

N 2 2 1 28 17 50 

Større omsætning 0 0 0 9 3 12 
0,0% 0,0% 0,0% 32,1% 17,6% 24,0% 

Større overskud 1 1 0 9 1 12 
50,0% 50,0% 0,0% 32,1% 5,9% 24,0% 

Overholdelse af love og 
regler (evt. smiley) 

1 1 0 13 5 20 
50,0% 50,0% 0,0% 46,4% 29,4% 40,0% 

Blive bedre til regnskab, 
momsafregning m.v. 

1 1 0 15 4 21 
50,0% 50,0% 0,0% 53,6% 23,5% 42,0% 

Få udviklet produkter 1 1 0 4 0 6 
50,0% 50,0% 0,0% 14,3% 0,0% 12,0% 
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Få udvidet kundekreds 0 1 0 3 0 4 
0,0% 50,0% 0,0% 10,7% 0,0% 8,0% 

Blive inspireret til bran-
cheskift. 

0 1 0 1 0 2 
0,0% 50,0% 0,0% 3,6% 0,0% 4,0% 

Indgå samarbejde med 
andre erhvervsdrivende 
for at minimere omkost-
ninger 

0 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 2,0% 
Blive bedre til at tage lån 
i banken 

0 0 0 3 0 3 
0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 6,0% 

Ingen af ovenstående 0 0 1 6 7 14 
0,0% 0,0% 100,0% 21,4% 41,2% 28,0% 

  

Generelt oplever de selvstændige at de lokale iværksætterrådgiveres besøg har haft en positiv effekt 

på deres virksomhed især inden for områderne regnskab og moms, overholdelse af love og regler 

samt, hvad der måske er af særlig stor betydning, større omsætning og overskud.  

 

 

4.9. Kontakt til andre erhvervsdrivende 
Til sammenligning med den begrænsede kontakt indvandrerne havde til de finansielle institutioner 

og til lokale iværksætterrådgivere er det overraskende, hvor hyppigt de plejer kontakter til selv-

stændige inden for andre etniske grupper, andre brancher og til danske erhvervsdrivende. Det frem-

går af tabel 4.11. 

    

Tabel 4.11: Kontaktformer 
Kontaktformer Kontaktfrekvens i %  

(dagligt+ugentligt+månedligt) 
N 

Kontakt med lokale iværksætterråd-
givere 

 
26,9 

 
189 

Kontakt med selvstændige fra samme 
etniske gruppe 

 
58,2 

 
189 

Kontakt med selvstændige fra andre 
etniske grupper 

 
52,4 

 
189 

Kontakt med selvstændige af dansk 
oprindelse 

 
45,4 

 
189 

Kontakt med selvstændige i samme 
branche 

 
64,6 

 
189 

Kontakt med selvstændige i andre 
brancher 

 
57,6 

 
189 

 

Fokuserer vi herefter på kontakthyppigheden fordelt på bopælsområder, er det Urban-området der 

kan fremvise de hyppigste kontakter mellem de erhvervsdrivende, hvorimod kontakter i Tåstrup-
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gård forekommer sjældent. Det hænger givetvis sammen med det langt større antal indvandrerejede 

virksomheder i Urban-området. 

 

4.10: I hvor høj grad en række erhvervsparametre har påvirket  

virksomhedernes udvikling 
Iværksætterne er også blevet spurgt om hvilke forhold – her omtalt som erhvervsparametre – der 

har påvirket udviklingen af deres virksomhed. De ni spørgsmål er blevet rangordnet og resultatet er 

blevet præsenteret i tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12: Antal selvstændige fordelt efter hvorledes en række erhvervsparametre har på-
virket udviklingen af deres virksomhed (i %) (n=189) 
 Fremmer Neutral Hæmmer Total 
Hjælp fra familie og slægt 51,3 40,7 7,9 100 
Geografisk placering, lokaler og parkering 50,3 32,3 17,5 100 
Revisors rådgivning 49,7 40,2 10,1 100 
Nærmiljøets sociale sammensætning 41,3 49,2 9,5 100 
Overholdelse af love, regler, moms og regn-
skab 

 
36,0 

 
47,6 

 
16,4 

 
100 

Lokale iværksætterrådgivere 34,9 55,6 9,5 100 
Myndighedernes kontrol 31,7 51,9 16,4 100 
Konkurrencen i branchen 24,3 36,0 39,7 100 
Investeringer i oprindelseslandet 16,9 68,8 14,3 100 
 

Størst betydning tillægges hjælp fra familie og slægtninge, derefter følger geografisk placering, re-

visors rådgivning og nærmiljøets sociale sammensætning. Mindre betydning har den lokale iværk-

sætterrådgivning haft, ligesom myndighedernes kontrol og konkurrencen scorer lavt. Investeringer i 

hjemlandet ser heller ikke ud til at have haft den store betydning. Kort sagt det er igen de nære soci-

ale relationer som har haft den største betydning for virksomhedens fremgang. 

 

Krydser vi herefter erhvervsparametrene med de forskellige boligområder er det muligt at rangord-

ne boligområderne, efter hvor gode de er til at ”fremme” udviklingen af indvandrerejede virksom-

heder ifølge iværksætternes egen vurdering. Resultatet er vist i tabel 4.13.      

   

Tabel 4.13: Hvorledes en række erhvervsparametre har påvirket udviklingen af virksomhe-
der efter bopælsområde (i %) (n=189) 
 Andet 

sted 
Urban Nørrebro 

(Mjølnerparken) 
Vollsmose Tåstrupgård Total 

Hjælp fra familie og slægt 58,8 56,8 40,0 30,0 0,0 51,3 
Geografisk placering, loka-
ler og parkering 

 
60,3 

 
52,7 

 
43,3 

 
20,0 

 
0,0 

 
50,3 
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Revisors rådgivning 52,9 50,0 43,3 40,0 57,1 49,7 
Nærmiljøets sociale sam-
mensætning 

 
45,6 

 
40,5 

 
40,0 

 
20,0 

 
42,9 

 
41,3 

Overholdelse af love, reg-
ler, moms og regnskab 

 
47,1 

 
31,1 

 
26,7 

 
40,0 

 
14,3 

 
36,0 

Lokale iværksætter-
rådgivere 

 
30,9 

 
50,0 

 
16,7 

 
10,0 

 
28,6 

 
34,9 

Myndighedernes kontrol 45,6 23,0 23,3 40,0 14,3 31,7 
Konkurrencen i branchen 23,5 23,0 30,0 40,0 0,0 24,3 
Investeringer i oprindelses-
landet 

 
19,1 

 
10,8 

 
30,0 

 
10,0 

 
14,3 

 
16,9 

Antal respondenter 68 74 30 10 7 189 
Gennemsnit (n=9) 42,6 37,5 32,6 27,8 19,1 37,4 
 

Urban bydelen ser ud til at klare sig bedst ifølge respondenternes egne udsagn efterfulgt af Mjøl-

nerparken, Vollsmose og Tåstrupgård. Man skal imidlertid være opmærksom på, at antallet af re-

spondenter fra Vollsmose og Tåstrupgård området er meget lavt, hvad der kan påvirke resultatet. 

 

4.11. Barrierer for selverhverv 
De følgende overvejelser angående barrierer for at nedsætte sig som selvstændig tager udgangs-

punkt i hele populationen fra SLIB-projektet, der omfatter både iværksættere, lønarbejdere, kon-

tanthjælpsmodtagere og øvrige. I den forbindelse er der blevet spurgt om vedkommende har overve-

jet om at blive selvstændig. Svarene fordelt på boligområde og national oprindelse er vist i bilagsta-

bel 4.6, mens hovedresultatet kan kortes ned til at: 

 

23,6% svarer ja (n=296) 

59,3% svarer nej (n=743) 

17,1% svarer ved ikke (n=214) 

 

Antallet af celler bliver meget stort når svarerne fordeles på national oprindelse og boligområde, 

hvorfor man også skal være forsigtig med at drage for håndfaste konklusioner. Tendensen er imid-

lertid, at færre på Nørrebro (Mjølnerparken) og i Tåstrupgård ønsker at blive selvstændig, hvorimod 

der ikke er nogen signifikant forskel mellem de nationale grupper. I tabel 4.14 har vi set nærmere på 

den gruppe som svarer nej til, om de har overvejet at blive selvstændig.   
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Tabel 4.14: Begrundelse for at svare nej til, om de har overvejet at blive selvstændig fordelt 
på national oprindelse (n=743, multiple svarmuligheder) 

  
Libanon, 
Palæstina, 
statsløs 

Tyrkiet Somalia Iran Irak Danmark Anden 
oprindelse Total  

N 153 72 29 19 75 268 127 743 
Det er for dårlige arbejdsvil-
kår 

17 8 7 1 6 48 12 99 
11,1% 11,1% 24,1% 5,3% 8,0% 17,9% 9,4% 13,3% 

Man tjener ikke nok 
13 16 2 2 7 23 24 87 
8,5% 22,2% 6,9% 10,5% 9,3% 8,6% 18,9% 11,7% 

Jeg har ikke startkapital og 
forventer ikke at kunne få lån 

38 14 7 4 23 36 29 151 
24,8% 19,4% 24,1% 21,1% 30,7% 13,4% 22,8% 20,3% 

Det er svært at sætte sig ind i 
reglerne 

8 10 3 2 10 22 13 68 
5,2% 13,9% 10,3% 10,5% 13,3% 8,2% 10,2% 9,2% 

Jeg har spurgt sagsbehandle-
ren\ jobkonsulenten, men de 
har ikke hjulpet mig 

0 2 0 0 2 1 2 7 

0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 2,7% 0,4% 1,6% 0,9% 

Jeg har ikke det netværk der 
skal til 

14 5 3 0 9 9 10 50 
9,2% 6,9% 10,3% 0,0% 12,0% 3,4% 7,9% 6,7% 

For meget bureaukrati og 
myndigheds kontrol 

0 1 0 0 1 4 4 10 
0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,3% 1,5% 3,1% 1,3% 

Kan ikke finde egnede loka-
ler i mit boligområde 

1 1 0 0 2 0 1 5 
0,7% 1,4% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,8% 0,7% 

Kan ikke finde egnede loka-
ler i det hele taget 

1 1 0 0 0 0 1 3 
0,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,4% 

Andet 
94 31 14 11 40 174 65 429 
61,4% 43,1% 48,3% 57,9% 53,3% 64,9% 51,2% 57,7% 

 

De fleste begrunder deres stillingtagen med, at de ikke har tilstrækkelig startkapital og ikke forven-

ter at kunne få lån. Dernæst følger for dårlige arbejdsvilkår, dårlig indtjening og svært at sætte sig 

ind i reglerne. Problemet med at opnå banklån er vi tidligere stødt på og anden forskning bekræfter, 

at selvstændige ofte døjer med meget lange arbejdsdage, skæve arbejdstider og lav indtjening, hvad 

der er med til at præge familielivet i en negativ retning. Endvidere skal man tage i betragtning, at 

antallet af konkurser er en del større blandt iværksættere med indvandrerbaggrund sammenlignet 

med iværksættere med dansk baggrund (Iværksættere med udenlandsk baggrund 2009).  

 

4.12: Mødet med det offentlige 
Efter at have fokuseret på den gruppe, som svarede nej til at de overhovedet havde overvejet at ned-

sætte sig som selvstændig vender vi os i dette kapitel mod de 296 personer, som har haft overvejel-

ser om at blive selvstændig. Det første spørgsmål som søges afklaret, er varigheden af denne over-

vejelse: hertil svarer 20,9% under 6 måneder, 22,6% under 2 år og 56,4% over 2 år. Der er ikke 
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nogen markant forskel mellem de nationale grupper og heller ikke nogen signifikant forskel mellem 

boligområderne i forhold til gennemsnittet.  

 

De langvarige overvejelser ser ikke ud til at have givet anledning til drøftelser med deres sagsbe-

handler eller jobkonsulent. Kun 10,5%, ud af den samlede gruppe på 296, har haft kontakt med en 

sagsbehandler/jobkonsulent én gang, og 12,5% har haft flere end ét møde, hvad der efterlader 

77,0% som aldrig har drøftet deres overvejelser med en sagsbehandler eller jobkonsulent.6

 

 De 68 

respondenter som rent faktisk har drøftet deres overvejelser om at blive selvstændig med deres 

sagsbehandler/jobkonsulent understreger for 51,5% vedkommende, at de fik en positiv reaktion 

mens 23,5% svarer nogenlunde og kun 20,6% at de fik en negativ reaktion. Der synes med andre 

ord at være en betydelig opbakning blandt sagsbehandlere/jobkonsulenter til at respondenten forsø-

ger sig som selvstændig. 

4.13. Vurdering af rådgivningen 
Blandt de 296 personer som overvejer at blive selvstændig svarer 40,2% ja til, at der findes iværk-

sætterrådgivere i deres område, mens 21,3% svarer nej og 38,5% ved ikke. Og blandt dem som sva-

rede ’ja’ nævnes følgende organisationer, som vist i tabel 4.15.  

 

Tabel 4.15: Organisationer, der nævnes af de beboere, som har overvejet at blive  
selvstændige, og som har svaret ”ja” til at der findes iværksætterrådgivere i deres  
lokalområde (n=119) 
Nyvirk (Århus ved Bazar Vest) 35 29,4% 
Infomateket (Nørrebro) 3 2,5% 
EVU (har kontor uden for København, men kører rundt på Nørrebro 5 4,2% 
Andre 76 63,9% 
Total 119 100,0% 

 
 

Tabellen viser at Nyvirk i Århus er kendt for sin reelle funktion og formål. Derimod er det overra-

skende, at 63,9% nævner andre ”lokale iværksættere”. Det kan hænge sammen med at responden-

terne har en anden opfattelse af begrebet ”lokale iværksætterrådgivere”, og at de inkluderer ufor-

melle netværk, jobkonsulenter og sagsbehandlere, som i sagens natur kan spørges til råds men også, 

at deres geografiske fornemmelse for hvad der er lokalt varierer fra projektets afgrænsning af ”loka-

                                                 
6 Denne gruppe på 228 personer er derefter blevet spurgt om, hvorfor de ikke har drøftet deres overvejelser om at blive 
selvstændig med deres sagsbehandler/jobkonsulent. Men da 21,9% svarer ”ved ikke” og 70,1% svarer ”andet”, må disse 
oplysninger betragtes som ubrugelige.  
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liteter” eller øvrige faktorer. De 119 personer er herefter blevet spurgt, om hvordan de oplever sam-

arbejdet med iværksætterrådgivere og sagsbehandlere/jobkonsulenter, hvortil 24,4% svarer godt, 

23,5% ”nogenlunde” og 9,2% ”dårligt”, hvad der efterlader 42,9% ”ved ikke”. 

 

Det samlede indtryk er, at et ganske stort antal på 114 personer blandt dem som overvejer at blive 

selvstændig (i alt 296 personer) ikke ved, om der findes iværksætterrådgivere i deres lokalområde 

men også, at 76 personer peger på ikke-eksisterende iværksætterrådgivere. Eller med andre ord, 

kommunikationen mellem myndigheder og borgere – i dette tilfælde potentielle iværksættere – fo-

rekommer at lade noget tilbage at ønske.  

 

4.14. Sammenfatning 
Vi kan for det første slå fast, at hele 94% af ejere af enkeltmandsvirksomheder i perioden 1998-

2006 ikke har modtaget en social ydelse. Vi kan ikke med vished sige, at det skyldes deres er-

hvervsvalg, men mener at korrelationen afviser enhver anklage om, at iværksættere pendler mellem 

offentlig forsørgelse og privat aktivitet og dermed ”udnytter” det offentlige sociale system. 

 

Som begrundelse for at blive selvstændig svarer over halvdelen, at de har et stærkt ønske om at bli-

ve selvstændig og dernæst mulighederne for en højere indtjening; lidt færre peger på de manglende 

jobmuligheder. Langt de fleste selvstændige har finansieret etableringen af deres virksomhed med 

egen opsparing eller lån fra familie/slægt eller venner. Et mindretal har modtaget banklån. Ser vi 

herefter på hvilke erhvervsparametre som har påvirket virksomhedernes udvikling, er det først og 

fremmest hjælp fra familie og slægt og nærmiljøet der slår igennem. Samme mønster går igen, når 

der spørges til hvem de rådfører sig med, når der skal tages vigtige beslutninger i virksomheden: 

Flertallet svarer her familie/slægt og personer fra samme landsby/egn. 

 

Kort sagt, de indvandrerejede virksomheder bygger grundlæggende på familiecentrerede og mono-

etniske ressourcer i alle faser af udviklingen. Indvandrerne gør med andre ord optimalt brug af tætte 

sociale netværk (social kapital) og etnisk kapital. Denne strategi rummer både fordele og ulemper. 

Fordelene er, at uudnyttede ressourcer kommer i spil og kanaliseres ind i produktive aktiviteter; 

ulemperne er, at det hårde arbejdspres belaster familielivet, og at mange indvandrerfamilier kommer 

til at stå med en stor gældsbyrde hvis virksomheden lukker.  
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Den store satsning på social kapital relativt til human kapital gør det meget vanskeligt for indvan-

drerne at skifte branche fra de meget traditionelle indvandrersektorer til brancher med større eks-

pansionsmuligheder: ”break-out” strategien er derfor ikke en realistisk mulighed for langt hoved-

parten af de enkeltmandsejede indvandrervirksomheder.  

 

At den statistiske beskrivelse tydeligt demonstrerer hvor indlejret indvandrervirksomhederne er i 

sociale og etniske netværk, skal ikke forhindre os i samtidig at pege på de relationer som virksom-

hedsejerne faktisk har til det omgivende samfunds institutioner og miljøer. Eksempelvis har en del 

indvandrere fået hjælp til etablering af både revisorer, advokater, banker og anden iværksætterråd-

givning, og en del banker har faktisk bevilliget lån til indvandrere. Der ser også ud til at være en 

livlig kontakt mellem ejere af indvandrervirksomheder og selvstændige inden for andre etniske 

grupper og mellem indvandrere og danske virksomhedsejere. Desuden tilkendegiver lidt over en 

fjerdedel af de selvstændige indvandrere, at de har haft kontakt til en lokal iværksætterrådgiver. 

Dertil kommer, at iværksætterrådgiverne vurderes som havende en positiv effekt på virksomheden 

lige fra større omsætning og overskud til overholdelse af love og regler. Betydningen af social kapi-

tal til opstart og drift af virksomheden kan ikke overdrives, men det hører også med til billedet, at 

de selvstændige indvandrere har brede sociale kontakter til personer uden for deres eget miljø (bro-

byggende social kapital), og tillige gør brug af de mere etablerede institutioner samfundet stiller til 

disposition.  
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5. Iværksætterindsats i Mjølnerparken/Nørrebro, Tåstrupgård, 

Vollsmose og Urban 
 

5.1. Overordnet socioøkonomisk og demografisk profil af områderne 
Iværksætteri foregår ikke i et samfundsmæssigt tomrum men er indlejret i sociale, kulturelle og 

økonomiske strukturer. Som introduktion til iværksætteindsatsen i områderne gives derfor en kort 

indføring i områdernes socioøkonomisk og demografiske profil. Undersøgelsen er foretaget på bag-

grund af en analyse af de 35 områder som Programbestyrelsen har udvalgt (Programbestyrelsens 

status rapport del II 2006), og med udgangspunkt i en korrespondanceanalyse af 13 statistiske vari-

able er områderne blevet klassificeret i fire kategorier, der kan betegnes som hhv. (1).’Stærkt segre-

gerede områder’, (2). ’Konjunktur segregerede områder’, (3). ’Transit områder’ og (4) ’Segregerede 

transit områder’. 

 

Hvert af SLIBs fire områder kan således kategoriseres inden for de fire forskellige klassifikationer. 

Men da modellen er udarbejdet på et bredere grundlag, et nationalt niveau om man vil, falder områ-

derne kun inden for tre at kategorierne. Der er således ingen af de fire områder, der kan karakterise-

res som et transitions område. Omvendt kan Tåstrupgård karakteriseres som et ’Konjunktur segre-

geret område’, mens Møjlnerparken og dele af Urban bedst karakteriseres som ’Stærkt segregerede 

områder’ og sidst men ikke mindst, kan Vollsmose karakteriseres som et ’Segregeret transit områ-

de’.  

 

Tåstrupgård befinder sig som et Konjunktur segregeret område på den københavnske vestegn. 

Området er kendetegnet ved særligt to faktorer: for det første, at det i væsentligt omfang er tidligere 

fremmedarbejderne (og disses efterkommere) fra højkonjunkturen i tresserne og begyndelsen af 

halvfjerdserne, der udgør de etniske minoriteter i disse områder. Det betyder, at de etniske minorite-

ter i området generelt er bedre integreret da de har opholdt sig i Danmark i mange år, samtidig med, 

at de særligt i forhold til gruppen af flygtninge har relativt få andre problemer end ledighed. Dette 

billede afspejler sig også i fordelingen af matchgrupper i områderne hvor Tåstrupgård har den stør-

ste andel af matchgruppe 1, 2 og 3. For det andet, at det omgivende arbejdsmarked – der har en af 

landets højeste koncentrationer af produktions og service erhverv (50-56% af arbejdspladserne) – 

har en stor efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft, der betyder, at en relativt stor del af beboerne i 

ikke bare Tåstrupgård men i en række af vestegnskommunerne (herunder også de etniske minorite-
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ter) er i arbejde. Tåstrupgårds beboere har således den højeste gennemsnitsindkomst (knap 

150.000kr.), den laveste andel af beboere uden for arbejdsmarkedet og laveste andel af tilflyttere 

uden for arbejdsmarkedet. Dette hænger dog også sammen med en stadigt mere aktiv allokeringspo-

litik (fleksible udlejnings- og anvisningspolitikker). Samtidig er Tåstrupgård også kendetegnet ved 

at have en lav flyttefrekvens (i de seneste år har den været under 10%), hvilket til dels skyldes den 

førnævnte allokeringspolitik men i endnu højere grad er et resultat af boligmarkedet i hovedstads-

området, der mindsker boligmobiliteten blandt dem med de laveste indkomster. Sidst men ikke 

mindst er Tåstrupgård kendetegnet ved at der har været foretaget store renovationsarbejder svarende 

til 300.000 – 500.000 kr. pr. lejemål, hvilket er et udtryk for, at byggeriet har været massivt ramt af 

byggeskader og konstruktionsfejl, noget der tidligere har været med til at give området et dårligt 

image. 

 

Mjølnerparken er som stærkt segregeret område kendetegnet ved en høj andel af beboere uden for 

arbejdsmarkedet (over 50%), en meget lav gennemsnitsindkomst (110-120.000 kr.), en høj andel af 

etniske minoriteter (over 90%), en stor andel af ungen under 18 (40-50% af beboerne). Med andre 

ord området scorer højt på alle fire beboer/segregerings variable. Endvidere er Mjølnerparken ken-

detegnet ved den højeste boligtæthed (kun 20-30 m2 pr beboer) samtidig med, at de rekreative area-

ler er få, små og mangelfulde. Men i modsætning til f.eks. Gellerupparken, der også er et stærkt 

segregeret område, er Mjølnerparken, der er beliggende omtrent midt i København, karakteriseret 

ved et meget lavt beboerflow gennem området. Dette skal ses særligt i forhold til det omgivende 

boligmarked. Dette bevirker, at de negative konsekvenser af en høj gennemstrømning ikke ses i 

Mjølnerparken; omvendt er der en stærk tendens til at beboerne bliver fastholdt i området, selv hvis 

det skulle have lyst til at flytte. Her er det imidlertid vigtigt at understrege at en overbevisende andel 

af beboerne er glade og tilfredse med at bo i Mjølnerparken og ikke udtrykker ønske om at flytte.  

 

Når Vollsmose er betegnet som et segregeret transit område er det fordi, der er flere processer på 

spil samtidig.Vollsmose er et område med lav gennemsnitsindkomst (125.000), en høj andel af unge 

(ca. 40% af beboerne), en høj andel af etniske minoriteter (over 60%), en høj andel af beboere uden 

for arbejdsmarkedet (over 60%) og en høj andel af tilflyttere uden for arbejdsmarkedet (over 50%) 

samtidig med, at der er en høj flyttefrekvens (omkring 20%) og en del ledige lejligheder (42 lejemål 

i 2006). Der er således tale om processer, der kendetegner både de stærkt segregerede områder og 

om processer, der ses i transitområderne og som sådan et eksempel på, at der ikke er tale om enten-
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eller-problematikker. Særligt når det påpeges, at de udsatte boligområder er områder, der fastholder 

beboerne eller er springbræt til integration. 

 

Urbanområdet dækker geografisk over en større del af det vestlige Århus og inkludere det meste 

af Gellerup, Hasle og Herredsvang og danner rammerne for det af EU støttede byudviklingsprojekt 

”Bydel i bevægelse – Urbanprogrammet”. Urbanområdet er i denne forstand ikke et område på 

samme måde som de tre andre områder. Udover mere belastede boligområder findes der også mere 

almindelige parcelhusområder. Men tages der udgangspunk i Gellerupparken og Bispehaven er der 

ingen tvivl om, at området er stærkt segregeret med en høj andel af beboere uden for arbejdsmarke-

det (50-60%), en meget lav gennemsnitsindkomst (110-125.000 kr.), en høj andel af etniske minori-

teter (70-85%), en stor andel af unge under 18 (omkring 40% af beboerne). Til forskel fra Mjølner-

parken er der særligt i Gellerupparken en meget høj fraflytningsprocent på knap 20% om året, men i 

modsætning til Vollsmose er denne ikke i så høj grad betinget af beboergennemstrømning og tom-

me lejligheder som af det faktum, at der er mange små 1 værelses lejligheder der bebos af studeren-

de som har en høj flyttefrekvens. 

 

Med denne baggrundsinformation kan vi gå i gang med en nøjere beskrivelse af de enkelte case-

områder. Kildematerialet består overvejende af interview med kommunale medarbejdere, iværksæt-

terfremmende aktører og iværksættere foruden diverse officielle dokumenter bl.a. evalueringsrap-

porter (jf. spørgeguider bilag 5.1 og 5.2). 

 

5.2. Mjølnerparken og Nørrebrokvarteret 7

5.2.1. Baggrund, visioner og formål 

 

Iværksætterindsatsen i Mjølnerparken skal ses i sammenhæng med udviklingen på Nørrebro. Bag-

grunden for iværksætterindsatsen på Nørrebro hænger sammen med den rivende udvikling af små 

virksomheder, der igennem de sidste 10 – 15 år har ændret gadebilledet med mange indvandrereje-

de virksomheder. Denne udvikling går, i særdeleshed i starten, så godt som helt udenom de formelle 

institutioner herunder kommunen. Udviklingen har været relativt uhæmmet, konkurrencen mellem 

de forskellige virksomheder har været koncentreret om prisen, og man kan egentlig betegne udvik-

lingen indtil for nogle år siden som en slags ”race towards the bottom”.  

                                                 
7 Jf. interviews med Shariar Shams Ili, Heidi Wang og Johan Kehler i bilag 5.3. 
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Den lokale iværksætterfremmende indsats på Nørrebro er sagt meget kort rettet mod skabelsen af 

flere, men også bedre, virksomheder i forhold til overholdelse af love og regler, samt identificere og 

afstedkomme branchespredning og sætte andre dagsordener for konkurrencen mellem de typisk små 

enkeltmandsejede virksomheder, hvoraf langt hovedparten kan kategoriseres som ”traditionelle ind-

vandrerbrancher” (Rezaei & Goli, 2006). Herudover skal baggrunden ses i lyset af de anbefalinger 

der fulgte i kølvandet på det opsøgende Butikkonsulent-projekt og rapporten ”Flere og bedre virk-

somheder” (New Insight, 2004). Sideløbende hermed har kvarterløftprojektet Nørrebro Park taget 

notits af den eksisterende udvikling, og sat sig det mål at bidrage til institutionaliseringen af indsat-

sen.  

 

Det karakteristiske for iværksætter-udviklingen på Nørrebro er således, at de formelle (kommunen), 

og ikke mindst semi-formele institutioner som Erhvervscenter for Vækst og Udvikling (EVU) og 

kvarterløft forsøger at koble sig på en igangværende udvikling med henblik på at lede denne hen i 

en mere hensigtsmæssig retning for virksomhedsejerne, borgerne og bydelen samt for de handlende.  

 

Vision og strategi for Københavns Kommunes erhvervspolitik – hvori også indvandrernes iværk-

sætteraktivitet – er defineret for perioden 2005-2008 i forlængelse af ovenstående perspektiver: 

 

København vil i tæt samspil med private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner – styrke og udbygge byens position som: 
  
• Vidensbaseret, kreativ og mangfoldig metropol 

• Omdrejningspunktet for vækst og udvikling i Danmark og Øresundsregionen 

• En aktør på den internationale scene, der udnytter globaliseringens muligheder 

 

I forbindelse med målsætningen om styrkelse af København som omdrejningspunkt for vækst, ind-

går støtte til iværksættere som en af grundsøjlerne. 

 

 

 

 

5.2.2. Københavns Kommunes Erhvervscenter for Vækst og Udvikling (EVU) og  
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EU’s Social Fond 

I forlængelse af bestræbelserne på at forenkle og koordinere det offentlige erhvervsservice-system, 

blev der pr. 1. januar 2004 etableret 15 nye Erhvervsservice-centre, for Københavns og Frederiks-

berg kommuner EVU (Erhvervscenter for Vækst og Udvikling). Opgaverne var at servicere eksiste-

rende små og mellemstore virksomheder (med op til 50 ansatte) samt potentielle iværksættere med 

rådgivning. Det generelle tilbud omfattede fire timers gratis vejledning fra Erhvervs-service, kort-

lægning af problemer og vejledning af virksomheder ved start og vækst, tilbud og anvisning af kur-

ser, informations- og temamøder, etablering af netværk og mentorordninger, samt afslutningsvis 

henvisning til passende privat rådgivning.  

Der er en lang række erhvervspolitiske interessenter i EVU, herunder repræsentanter for de to 

nævnte kommuner, private rådgivere såsom revisorer og advokater, de to A-kasser for selvstændige, 

ASE og DANA, regionale uddannelsesinstitutioner, innovationsmiljøer, faglige videncentre m.v. 

I regi af EVU findes der et såkaldt Videnscenter for Etnisk Erhvervsfremme, som har sat sig den 

opgave at opsamle, formidle og forankre viden om etnisk erhvervsfremme, herunder forhold der 

præger etniske erhvervsdrivende og iværksætteres muligheder og begrænsninger for etablering, 

vækst og udvikling. Herudover findes der et korps af opsøgende rådgivere som er placeret lokalt i 

flere områder i København herunder to på Nørrebro. Disse udmærker sig ved dels at have eksklusivt 

fokus på etniske iværksættere, dels at gøre opsøgende arbejde til den centrale karakteristik for deres 

indsats, samt endelig at gøre aktivt brug af sproglige og flerkulturelle kompetencer. Rådgivning 

herfra består af salg og markedsføring, udarbejdelse af forretningsplan og budget samt momsregn-

skab, oplysning om nicheområder med henblik på branchespredning, ejerform og registrering af 

virksomhed, miljøspørgsmål, hygiejneregler og egenkontrol, formidling af kontakt til netværk in-

denfor forskellige relevante organisationer, rådgivning vedr. muligheder for brancheskift eller tiltag 

der kan forbedre forretningsdrivendes valgmuligheder. EVU har således en central placering også i 

forhold til andre iværksætterindsatser, via sin rolle som administrator og koordinator af Equal-

midler fra EU’s Social Fund, som del-finansierer Nyvirks arbejde i Urban (se afsnittet om Urban), 

Iværksætterrådgivningen og Projekt Silk Road i Vollsmose, m.m. 

 

EVU, som er ejer af partnerskabsprojektet Equal, står for samarbejdet, hvori Odense, Århus og Kø-
benhavn indgår. Behovet for projektet er kommet af, at de tre byer står overfor lignende udfordrin-
ger i forbindelse med iværksættere med indvandrerbaggrund. Udfordringerne for de tre byer formu-
leres således af EVU: 
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- At sikre mere stabile og perspektivrige beskæftigelsesforhold  

- At støtte op om de positive aspekter ved de uformelle netværk  

- At tilføre virksomhederne viden (rådgivning)  

- At åbne virksomhederne op for arbejdskraft og kapital udefra  

- At sikre en branchespredning 

 

Socialfondens Integrationsindsats er en pulje på 55 mio. kr., der skal benyttes til at igangsætte pro-
jekter indenfor de to temaer:  

• Etniske iværksættere og  

• Samspil med frivillige foreninger og organisationer  

Samtlige projekter under Socialfondens Integrationsindsats skal være afsluttet ultimo juli 2007. Ge-
nerelt for begge temaer gælder, at aktiviteterne primært skal gennemføres i indvandrertætte byom-
råder i bred forstand og/eller til gavn for indvandrere og efterkommere fra disse boligområder. 

EVU’s opsøgende medarbejdere på Nørrebro befinder sig tæt på det etniske erhvervsliv i lokalom-

rådet i Informatekets lokaler i hjertet af lokalområdet. EVU’s flerkulturelle medarbejdere udmærker 

sig ved et personligt engagement og en personlig stil der distancerer sig fra de bureaukratiske meto-

der på forskellige måder. De markedsfører sig på forskellige sprog, fremhæver frivillighedsprincip-

pet og tilbyder anerkendelse, tillid og troværdighed i øjenhøjde. I Københavns kommune er der 

enighed om at fortsætte succesen. 

 

Partierne er enige om, at Københavns Kommune skal gøre en særlig indsats for at fremme etnisk 
iværksættere. Der igangsættes følgende initiativer: 
• En kampagne for Kom-i-gang-lån, der er en landsdækkende ordning rettet mod iværksættere. 

Lånene gives med en statslig kaution, som dækker 75 pct. af et eventuelt tab og kombineres med 
rådgivning om etablering og drift af egen virksomhed 

• Informationsmateriale om iværksætteraktiviteter på flere sprog, herunder en særlig iværksætter-
kampagne målrettet indvandrerkvinder 

• Med henblik på at fastholde og tiltrække nye iværksættere, ansættes et antal ekstra konsulenter, 
der skal arbejde med individuel rådgivning, grupperådgivning, hotline for iværksættere og fore-
drag om iværksætter i eksempelvis udsatte boligområder, sprogskoler og indvandrerklubber mv.   

• På baggrund af en evaluering af den nuværende ordning for rådgivning af etniske virksomheder 
på EVU, som udløber 31. december 2007, skal der tages stilling til hvordan indsatsen kan vide-
reføres 
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Udgifterne til initiativerne udgør 2 mio. kr. Alle initiativerne skal i deres udførelse søge at fremme 
branchespredning på iværksætterområdet, og der skal udarbejdes koncepter for branchesprednings-
tiltag og introduktion af særlige grupper som iværksættere herunder kvinder.  
 

Der er i Københavns kommunes nye integrationspolitik lagt op til en større integration af iværksæt-

terperspektivet i forhold til den almene kommunale praksis.:  

Kommunen skal – ud fra princippet om at integration er et fælles ansvar – samarbejde med virk-
somheder, foreninger og de almene boligorganisationer om etableringen af fritids-, kultur-, og ind-
købsmuligheder i de udsatte områder. Dette indebærer også fokus på iværksætter. Virksomheder og 
foreninger, der går forrest skal kunne mærke kommunens princip om, at integration skal være at-
traktivt - også i regnskabet eller foreningskassen.  
 

 

5.2.3. EVU’s evaluering af iværksætterkurser 

EVU har lavet en evaluering af visitationsprocessen til et iværksætterkursus, som afdækker samar-

bejdsstrukturen og problemstillinger og perspektiver relateret til dette. (Dorthe Marie Degn, EVU, 

2006). Evalueringen bygger på semistrukturerede individuelle interview, der er ligeligt fordelt mel-

lem de tre partnere, der arbejder sammen om at gøre processen til en succes. Navnlig på organisati-

onsniveau – de ansvarlige for projektet, mellemlederniveau – projektleder, medlemmer af den ned-

satte fælles visitationsenhed og de, som står for formidlingen af projektet ud i systemerne, og ende-

ligt praktikerniveau – sagsbehandlere, jobkonsulenter, vejledere og rådgivere, der har været invol-

veret i selve markedsføringen og i visitationsprocessen.  

 

Som optakt til iværksættelsen af kurset fremhæves to rapporter fra Oxford Insight/New Insight 

(2003)  om ”Indvandrervirksomheder i Storkøbenhavn” og ”Indvandrervirksomheder og integrati-

on”, hvoraf det bl.a. fremgår, at hver fjerde beskæftigede indvandrer i København har tilknytning til 

indvandrervirksomheder. En af følgekonklusionerne var, at der er behov for opkvalificering af virk-

somhedsejere og iværksættere med henblik på at gøre virksomhederne, og dermed også arbejds-

pladserne, mere stabile. Herudover fremhæves forsøget med ansættelse af en opsøgende butikskon-

sulent under Kvarterløft Nørrebro Park, som viste at der eksisterer en række barrierer. Blandt andet 

gør et utilstrækkeligt kendskab til muligheder og sprogbarrierer at det eksisterende kursusudbud 

næsten ikke benyttes, samt store vanskeligheder med at afse tid til at komme på kursus. Antagelsen 

var at en målrettet indsats i den henseende ville hjælpe de potentielle iværksættere og arbejdsmar-

kedet ved at afstedkomme en positiv udvikling for beskæftigelsen. ”Det var baggrunden for, at 
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kommunen lancerede ønsket om at gøre forsøg med et nyt iværksætterkursus-koncept med indbyg-

get danskundervisning.” (op.cit.)  

 

I løbet af foråret og sommeren 2004 blev der indgået et partnerskab mellem Københavns Kommune 

(tidl. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF), nu Beskæftigelses- og Integrationsforvalt-

ningen (BIF)), Arbejdsformidlingen Storkøbenhavn (AF Storkbh.) og Erhvervscenter for Etable-

ring, Vækst og Udvikling (EVU), om at udvikle og etablere iværksætterkurser med danskundervis-

ning. Den finansielle støtte til udvikling af kursuskonceptet kom fra Det regionale Arbejdsmarkeds-

råd, RAR, som også har bevilget denne evaluering. Kurset skulle indgå i Equal-programmet ”Inte-

gration og udvikling af indvandrervirksomheder i Odense, Århus og København”, et EU projekt 

som EVU udførte i partnerskab med København, Odense og Århus Kommuner og i et transnationalt 

partnerskab med fire projektorganisationer i Ungarn, Spanien, Polen og Storbritannien. Til udvik-

lingen af kursuskonceptet blev Dansk Pædagogisk Universitet (DPU) inddraget sammen med un-

dervisere fra EVU og Undervisningscenter for Indvandrere (UCI) i Københavns Kommune. 

  

Evalueringen beretter om nogle startvanskeligheder, bl.a. at det i starten ikke lykkedes at skaffe 

tilstrækkeligt med deltagere. Ca. 3 mdr. efter det fastsatte starttidspunkt var der kun fem der havde 

meldt sig som interesserede, og af dem dukkede kun én person op. EVU’s evaluering forsøgte såle-

des at finde årsagerne til hvorfor det ikke lykkedes for projektet at finde deltagere. Formålet med 

evalueringen var at få et beslutningsgrundlag for, om et kursustilbud til denne målgruppe helt skal 

opgives, eller om det fx er målgruppen, visiteringsprocessen eller kursuskonceptet, der skal ændres i 

fremtiden. Evalueringsrapportens hovedkonklusioner peger på følgende forhold: 

• Især på praktikerniveau er det blevet påpeget, at konceptet er sammensat efter bevillings-
rammen og lovgivningskravene frem for at undersøge målgruppens behov. Kursets daglige 
varighed, kursuslængden, mængden af danskundervisning og teori uden praksis nævnes som 
barrierer. 

 
• Målgruppen af ledige har forandret sig de sidste par år. Der kommer færre nye flygtninge og 

indvandrere til landet og de, der har været ledige i længere tid har typisk hverken det faglige 
og sproglige niveau eller incitament til at tage kurset. De har heller ikke økonomisk funda-
ment i form af opsparing eller banklån til at blive iværksættere efter kurset.  

 
• At hele familien mister kontanthjælpen og den enkelte sine dagpenge virker som en markant 

barriere for de, som er usikre på, om en tilværelse som iværksætter kan bære.  
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• Flere sagsbehandlere og mellemledere har påpeget, at de kommer i konflikt med kravet om 
at anvise den kortest mulige vej til arbejdsmarkedet, da der langt fra er sikkerhed for selv-
forsørgelse efter kurset.  

 
• Dårlig timing. Kommunens og AF’s energi og fokus er gået til omstruktureringer og ikke til 

dette projekt.  
 
• AF kan ikke registrere lediges ønsker om iværksætteri, dvs. at kursister ikke kan udsøges. 

Visiteringsmuligheden er derfor begrænset til de, der i perioden ytrer ønske om iværksætter.  
 
• Københavns Kommune og AF er ikke vant til at samarbejde og EVU er bortset fra målgrup-

pen ’ledige akademikere’ ikke vant til at arbejde beskæftigelsespolitisk. Det har sammen 
med gensidigt ukendskab til hinandens vilkår og lovgivningsrammer udgjort en barriere for 
visiteringen og udviklingen af et brugbart kursuskoncept.  

(EVU, feb. 2006) 
 

 

5.2.4. Born Global 

I særdeleshed i forhold til afsøgning af muligheder og potentialer angående branchespredning skal 

man nævne projektet Born Global, der startede primo 2004 og havde til formål via en kombination 

af kendskabet til globale markeder, lokal forankring og kendskabet til integrationsproblemstillinger 

og via et samarbejde mellem Kvarterløft Nørrebro Park og Dansk Iværksætterforening (samt Inte-

grationsministeriet bl.a. med to personer i projektets Styregruppe) at skabe synergi mellem iværk-

sættere med dansk og anden etnisk baggrund. Meningen var, at der med tiden skulle udvikles kon-

cepter og virksomheder der kunne klare sig på det globale marked. Etablering af netværk bestående 

af mentorer, samt en formålstjenlig rekruttering af potentialerne var sat i centrum. Perioden op til 

januar 2005 brugtes på etablering af netværk; herefter var projektet åbent for deltagerne, som i tiden 

efter blev delt op i a, b og c grupper afhængigt af forretningskoncepternes brugbarhed og potentia-

ler. 

 

Projektets overordnede mål samt succeskriterier omfattede følgende:  

 • At etablere høj-margen virksomheder, dvs. virksomheder i andre brancher (branchespred-
ning) eller med bedre forretningsprocesser end de, som traditionelt vælges af etniske iværk-
sættere  

 • At skabe en række rollemodeller - etniske og danske iværksættere, som ejer succesrige 
vækst-virksomheder  

 • At udvikle en metode for opstart af etniske iværksættere, som kan genbruges i forløb i re-
sten af landet  
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Succeskriterierne var:  

 • At etablere 25 vækstvirksomheder, hvor ejerkredsen har mindst 50 % etnisk islæt  
 • At de etablerede virksomheder har høj-margen potentiale, dvs. at forretningsplanen viser et 

dækningsbidrag, som er tilsvarende eller bedre end det danske gennemsnit på samme udvik-
lingstrin  

 • At mindst 200 forskellige iværksættere har deltaget i projektets arrangementer, heraf 100 
med anden etnisk herkomst end dansk  

 • Der er etableret et mentornetværk på 20 erfarne erhvervsledere med både dansk og anden 
etnisk baggrund  

 • Der er etableret et virksomhedsnetværk på 10 virksomheder  
 

Målgruppen for projektet har været dels iværksættere med anden etnisk baggrund, der enten er i 

eksisterende job; personer, der har været iværksættere i 0-3 år; nyuddannede akademikere eller per-

soner i opsagt job. Målgruppen for danske iværksættere beskrives primært som personer med 0-3 

års erfaring som iværksættere.  

 

Projektet startede med 77 deltagere efter en screening af 120 interesserede deltagere, og ved projek-

tets slut var der 57 deltagere tilknyttet. Der har som nævnt før været en udvælgelse på baggrund af 

kriterier, der drejer sig om konceptets realisme, ansøgers kvalifikationer, kompetencer og motivati-

on, samt konkurrenceforhold på det pågældende område. Ved projektets egentlige start var der 46 

mænd og 31 kvinder. Den største del af deltagerne var personer der allerede havde deres virksom-

hed på fuld eller delebasis, eller var dagpengemodtagere – så vidt vides ingen kontanthjælpsmodta-

gere. Ved projektets slut har der været 33 mænd og 24 kvinder. Af de 77 deltagere, hvoraf ca. 20 

med tiden blev koblet af, er alle undtagen to deltagere over 25 år. Fælles for deltagerne er, at de 

overvejende har en uddannelse på minimum studenterniveau. Men uddannelsesniveauet bevæger 

sig på hele spektret fra relativt korte uddannelser til Ph.d. og Master-niveau, de fleste dog med en 

kortere eller mellemlang videregående uddannelse, da en stor del er designere ol. 27 procent af del-

tagerne ved projektopstart var af anden etnisk herkomst, mens andelen var oppe på 32 procent i den 

sidste måned af projektets levetid. Evalueringen konstaterede, at projektet i høj grad har levet op til 

målet om at rekruttere deltagere med forskellige etniske baggrunde, eftersom cirka en tredjedel af 

deltagerne har en anden etnisk herkomst end dansk.  

 

Evalueringen fandt, at af de ca. 57 deltagere var 62 % af mændene og 38 % af kvinderne blevet 100 

% selvstændige i løbet af projektet, at deltagerne har fået redskaber og viden, som de kan bruge i 

opstarten af ny virksomhed, og at deltagerne har fået adgang til et omfattende netværk af både er-
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farne erhvervsfolk og nye iværksættere, som i længden kan være givtigt for et forretningsmæssigt 

samarbejde. Langt hovedparten af deltagerne har oplevet forløbet positivt eller særdeles positivt, og 

ingen har haft negativer oplevelser med deltagelsen. Nogle af de største barrierer omfatter bl.a. (a) 

for langt projektforløb og tidsmangel hos deltagerne, (b) svært at engagere iværksættere med anden 

etnisk baggrund end dansk, (c) Manglende samarbejde mellem deltagere, (d) mindre optimalt sam-

arbejde mellem projektansatte.8

 

 

Ovennævnte iværksætterfremmende indsatser er rettet mod hele området. Der er dog nogle særlige 

forhold der gør sig gældende i forhold til iværksætter-fremmende indsatser i Mjølnerparken. Iværk-

sætterrådgiveren, der har sit kontor på Nørrebro og tæt på Mjølnerparken, påpeger det problemati-

ske i overhovedet at lave en specifik iværksætterstrategi for dette område, da en stor del af beboer-

ne er under myndighedsalderen, samt at der efter hans skøn, er en forholdsvis stor del af de potenti-

elle iværksættere, der er i matchkategori 4 og 5 og dermed ikke i stand til at give sig i kast med den 

krævende livsstil det er at være iværksætter. 

 

5.2.5. Kommunen og iværksætterrådgiverne 

Interaktion mellem forvaltningen og beboerne i Mjølnerparken er, når det kommer til iværksætter-

aktiviteter, meget beskeden. Og i og med at der ikke findes forretningslokaler i Mjølnerparken, er 

fokus fra rådgiverens side rettet mod de mange forretningsdrivende i Mjølnerparkens nabolag om-

kring Nørrebrogade. Denne interaktion tager som oftest afsæt i allerede etablerede virksomheder og 

handler i høj grad om, hvordan det er muligt at forbedre disse samt øge kendskabet til den danske 

lovgivnings krav.  

 

Rådgiverne selv oplever det som en klar fordel, at der findes indvandrerrådgivere med forskellige 

etniske baggrunde, der kan virke som et formidlende led mellem forvaltning og iværksættere. I 

                                                 
8 Der er dog vise metodiske omstændigheder omkring evalueringen der skal tages med i betragtning: 
1. Kun ca. halvdelen af deltagerne har besvaret spørgeskemaet. 
2. Det er svært konkret at bestemme en virksomheds identitet som højmargen-virksomhed, hvilket er relevant for at 
svare på flere af delmålene, som er nævnt i socialfondsansøgningen.  
3. Evaluator har ikke haft adgang til datamateriale, der kan påvise antallet af etablerede vækst-virksomheder og ejer-
kredsens etniske herkomst  
4. Der er risiko for, at de, som har besvaret spørgeskemaet, hovedsagelig er dem, der har den personlige motivation, 
eller som føler, de skylder projektet at evaluere. Dermed er undersøgelsen ikke nødvendigvis nået ud til alle typer af 
deltagere, idet ikke alle har besvaret skemaet. 
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kommunen peger man på, at der er tale om en langsom proces, der munder ud i, at kendskabet til de 

kommunale tilbud øges. 

”Det er det gode eksempel. Jeg er da sikker på at det rygtes, men det er klart 

at det tager lang tid. Det er det der med, at når vi skal ud til den her mål-

gruppe, så nytter det ikke at knalde en annonce i lokalavisen. Det er den her 

mund-til-mund-metode. Det er også derfor, at de 5 rådgivere har deres bag-

grund hver især, og jeg er da også rimelig fortrøstningsfuld omkring, at de 

når ud til hver deres etniske målgruppe. Men vi skal heller ikke være naive, 

fordi selvfølgelig når de ikke ud til alle.” (int.cit.) 

 

Kommunen oplever også, at der er tale om et formidlingsarbejde, der kompliceres af bureaukratiet, 

som måske kan være en medvirkende faktor til at budskabet ikke altid kommer ud. Samtidig ople-

ver både kommunen og iværksætterrådgiverne, at problemer med at nå iværksættere med indvan-

drerbaggrund også er betinget af forskelle mellem danskere og indvandrere, der kan have et ganske 

anderledes syn på statens rolle. Løsningen på dette er, fra kommunens vinkel, information om sta-

tens rolle og hvilke pligter virksomhedsejere skal leve op til: 

”Jeg har hørt er, at det er den her meget langsomme proces, med at komme 

nogle af de fordomme til livs, som eksisterer blandt nogle af vores målgrup-

per, om hvad det er der sker, når de kommer op på kommunen. De oplever, 

at de kommer med en anden habitus i forhold til, hvad der er statens funkti-

on og hvordan staten fungerer og i den stil. Det tager meget lang tid at æn-

dre på en habitus. Det er et meget langt informationsarbejde.” (int.cit) 

 

Iværksætterrådgiveren har meget positive erfaringer omkring de organisatoriske og institutionelle 

forhold, som Kvarterløft Nørrebro arbejder under. Den tætte forbindelse til bl.a. Nørrebro Handels-

forening, har fra projektets start betydet, at mange døre var åbne, og at der var meget stor opbakning 

til projektet fra lokalområdet. Det har efter hans mening været afgørende for projektets succes, at de 

var lokalt forankrede. 

 

Fra kommunens side ser man den lokale forankring som en styrke. Man kan ikke forestille sig, at 

projektet kunne have haft samme succes uden kommunens deltagelse. Det forudses, at rent private 

projekter, ville betyde en afkobling af såvel politikudvikling og metodeudvikling på området. Her-
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udover er der den betydning, som den kommunale aktør har som kvalitetssikring overfor andre ak-

tører på området, idet det kan forventes, at private aktører vil skabe monoetniske enklaver. Desuden 

peger kommunen på, at problemet er af bevillingsmæssig karakter, da den eneste måde man kan 

sikre fortsat bevilling, er ved at projektet er på kommunens driftsbudget. 
 
 

5.2.6. Kvindelige iværksættere 

Der er forskel på kommunens og iværksætterrådgiverens holdning til, om kvinderne kan anses som 

mulige iværksættere. Den kommunale tilgang er, at kvinderne udgør et stort potentiale, mens iværk-

sætterrådgiveren mener, at vejen frem er at lave ’social enterprises’ og specielt for kvindernes ved-

kommende peger han på andelsvirksomheder med kommunen som tovholder. Der er her tale om 

virksomheder, hvor andelshaverne hver især yder det antal timer og de ressourcer, de har til rådig-

hed, men altså virksomheder, der ikke er fuldstændig selvbærende. Dette findes nødvendigt, da 

iværksætterrådgiveren ikke mener, at det er sandsynligt, at særlig mange af de kvindelige beboere i 

Mjølnerparken reelt er i stand til at åbne og drive en økonomisk bæredygtig virksomhed. 

 

Med hensyn til forskellige etniske grupper, finder kommunen, at det reelt er uddannelsesmæssige 

forskelle, der udmønter sig i forskellen på succes med selverhverv. Således at etniske grupper, 

blandt hvem man finder relativt mange højtuddannede, klarer sig bedre med virksomhedsdrift, end 

de grupper hvor det modsatte gør sig gældende. 

 

5.2.7. Indvandrernes uformelle netværk 

Betydningen af indvandrernes uformelle netværk vurderes forskelligt afhængig af, om man spørger 

kommunen eller praktikeren. Kommunen opfatter netværkene som adgangsgivere, der kan være 

med til at formidle kontakten til andre indvandrere:  

”Man kan sige, at de fungerer nogle gange som gate-keepers. Hvis man er i 

stand til at bruge døråbnere til at komme i kontakt med nogen, som man el-

lers ikke ville kunne komme i kontakt til. Det handler meget om det tillids-

skabende. Der er en anden opfattelse blandt indvandrere om statens rolle. 

Der kan vi håbe, at der kan aflives nogle myter. Det er den vigtigste funkti-

on”. (int.cit.) 
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Iværksætterrådgiveren, der har den praktiske erfaring på feltet, har den holdning, at det er fint at 

komme ind i nye netværk, men reelt giver en enkelt iværksætters netværk måske adgang til 4 eller 5 

andre selverhvervende, som allerede er etablerede, og måske allerede har benyttet sig af de tilbud 

der findes, så derfor er det ikke en farbar vej, at satse alt for megen energi på at finde gate-keepers.  

På nuværende tidspunkt er der ikke nogle programmer eller specifikke strategier i Mjølnerparken, 

der peger mod at udnytte indvandrernes netværk, hvorimod kommunen mener, at der i kommunens 

integrationspolitik er lagt op til, at rådgiverne skal aktivt ud i foreninger. Dog er dette primært møn-

tet på generel integrationsarbejde. 

 

Praktikeren har dog tidligere forsøgt sig med at skabe netværk mellem iværksættere og allerede 

etablerede virksomhedsejere på Nørrebro. Ideen var, at lade disse grupper mødes og snakke med 

hinanden, og derefter selv finde ud af at fortsætte og bruge hinandens ressourcer. Rådgiveren bød 

på middag og 13 personer dukkede op, men mere kom der ikke ud af det. De involverede følte ikke 

behovet for at etablere et nyt netværk stort nok. 

 

5.2.8. Kommunen og de opnåede resultater 

Fra såvel kommunens side som rådgiverens er der tilfredshed med de opnåede resultater. Rådgive-

ren var specielt i den første tid meget begejstret for den vækst i bæredygtige virksomheder, som der 

fremkom. På nuværende tidspunkt kan han se behovet for at udvikle nye metoder, så at sige ’finde 

recepten på’ hvordan man laver det bedste arbejde, for at hjælpe flere iværksættere til at starte virk-

somhed. Løsningen som han umiddelbart finder, er de før omtalte andelsvirksomheder, samt social 

entreprise. 

 

Kommunen fremhæver flere aspekter, der er vigtige i forhold til at opnå det bedst mulige resultat. 

Et vigtigt element er, hvordan forvaltningerne kommunikerer med de selverhvervende både under 

opstart og efter etableringsfasen. Et særlig vigtigt element i denne sammenhæng er devisen om, at 

forskellige tiltag rettet mod forskellige mennesker, kan sigte mod det samme mål. Altså, at man er 

nødt til at differentiere indsatsen, for at nå det ønskede resultat. I såvel Københavns kommune som 

fra rådgiverens side peger man også på problemstillingen med, at kontanthjælpsmodtagere får frata-

get deres overførselsindkomst, hvis de får et cvr. nummer.  

”Jo, de kan sagtens blive iværksættere, hvis vi giver dem de rigtige redska-

ber til det. Det kræver en lovændring. Hvis vi snakker kvinder generelt, så 
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skal staten give adgang til benyttelse af kapitel 10, der er et opkvalifice-

ringstilbud. Det må vi simpelthen ikke i dag, vi har spurgt om det utallige 

gange.” (int.cit.) 

 

Vender man blikket mod de faktorer, der udgør forklaringen bag succes i de forskellige case-

områder, peger kommunen på kommunestørrelsen, som begrænser muligheden for at give en diffe-

rentieret ydelse. Iværksætterrådgiveren peger på, at der på Nørrebro allerede var et driftigt erhvervs-

liv, da indsatsen startede, hvilket har betydet, at indsatsen har haft en anden karakter, end i de andre 

case-områder. Herudover er der i Mjølnerparken, som allerede beskrevet, ikke nævneværdigt mange 

potentielle iværksættere, da det er et relativt lille område, og en stor del af befolkningen består af 

børn og ganske unge. 

 

5.2.9. Iværksætterens perspektiv 

Den virksomhedsejer vi har været i kontakt med, har et meget ringe kendskab til kommunens tilbud. 

Så ringe, at det faktisk var, da han blev interviewet, at han første gang blev præsenteret for, at 

kommunen hjælper iværksættere og erhvervsdrivende (se interview i bilag 5.4). Alligevel har kom-

munen haft en indvirkning på, at han blev selvstændig. Efter et aktiveringsforløb i den virksomhed 

han nu ejer, overtog han den fra den daværende ejer. Valget af den type fødevarevirksomhed han 

har, bunder i erfaring fra hjemlandet. For den erhvervsdrivende har det betydning at bo i et indvan-

drertæt boligområde med et stort kundegrundlag og et personligt kendskab til området. Butikkens 

beliggenhed, der er tæt på Mjølnerparken, har yderligere den betydning, at hans salg forøges men 

også, at kunderne består af både danskere og indvandrere. Han har brugt sit netværk i etableringsfa-

sen. Både i form af praktisk hjælp i butikken, og til at låne startkapital. 

 

For informanterne i København kan det noteres, at der lægges særligt vægt på det gab, der er mel-

lem hvad der forventes af borgeren, og så borgerens aktuelle viden. Dette problem er funderet i 

manglende uddannelse, og betragtes som et socialt problem, der ikke bare kendetegner indvandrere 

og efterkommere. Herudover er der fra både kommunens og rådgiverens side fokus på, at metode-

udvikling indenfor området er essentielt. 
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5.2.10. Evaluering af EVU’s opsøgende rådgivning 

EVU har i samarbejde med København, Odense og Århus kommuner indledt et treårigt forsøgspro-

jekt under EU's EQUAL program. Formålet med projektet er at tilbyde opsøgende rådgivning til 

etniske etablerede virksomheder og iværksættere med henblik på at fremme professionalisering og 

lovliggørelse og facilitere brancheskift for etablerede virksomheder og at yde den fornødne rådgiv-

ning til etniske iværksættere, så muligheden for at overleve højnes. Projektet startede i maj 2005 og 

afsluttedes i december 2007. 

 

Baggrunden for at starte et projekt baseret på opsøgende rådgivning frem for at udbyde et kursus, er 

erfaringen om, at målgruppen ikke anvender eksisterende tilbud om rådgivning og kurser, selvom 

de ofte konfronteres med store vanskeligheder med at opretholde virksomhedens drift. Erfaringen 

viser, at for at komme i kontakt med denne målgruppe, må der opbygges et personligt tillidsforhold 

til den erhvervsdrivende.  

 

For at imødekomme dette behov er der i Københavns Kommune ansat 6 opsøgende rådgivere, som 

er lokalt placeret på henholdsvis Nørrebro/Nordvest, Vesterbro, Amager og Valby. Rådgiverne har 

alle selv en anden etnisk baggrund end dansk for at undgå sproglige og kulturelle barrierer. Mål-

gruppen for projektet er hovedsageligt indvandrere fra ikke vestlige lande, der er bosat, har virk-

somhed eller tænker på at starte virksomhed i Københavns Kommune. Målsætningerne for projektet 

var følgende: 

a. fremme professionalisering og lovliggørelse af flere virksomheders aktiviteter 

b. forbedre samarbejdet og kontakten til myndigheder 

c. skabe flere og bedre arbejdspladser i den enkelte virksomhed 

d. forøgelse af overlevelsesgraden 

e. facilitere brancheskift 

f. støtte og udvikle potentialet i de uformelle etniske netværk 

g. fremme brugen af professionel erhvervsrådgivning  

 

I november 2006 blev der foretaget en foreløbig intern evaluering af projektet. På tidspunktet for 

evalueringen har projektet fungeret i 1½ år. Evalueringen bygger hovedsageligt på kvalitative data, 

som består af interviews med 19 virksomhedsejere. Evalueringen skal ikke anses som en eksakt 

effektmåling, men som en dokumentation af indikatorer på effekter af den opsøgende rådgivning.  
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I evalueringen vurderes projektets resultater at være særdeles positive, da der er foretaget flere råd-

givninger end forventet, og da den opsøgende rådgivning har medført at kendskabet til rådgiv-

ningsmulighederne er øget, således at iværksættere og virksomhedsejere nu i overvejende grad selv 

henvender sig og modtager rådgivning på eget initiativ. 

 

De kvantitative resultater for projektet er følgende: 

• 1469 rådgivninger er foretaget 
• Der er rådgivet 156 iværksættere og 452 etablerede virksomheder, hvilket svarer til 18% af 

samtlige etniske virksomheder i Københavns Kommune. 
• 18 af 19 interviewede havde ikke hørt om eller anvendt gratis erhvervsrådgivning før de 

blev kontaktet af EVUs opsøgende rådgivere. 
 

Fra maj 2005 til november 2006 er der blevet foretaget 1469 rådgivninger. Målet var på 750 råd-

givninger, og det reelle antal rådgivninger har derfor oversteget de indledningsvise forventninger. 

Antallet har ikke kun været højere end forventet, men har også været stigende fra 2005 til 2006.  

At 18 af 19 interviewede ikke havde hørt om eller anvendt gratis erhvervsrådgivning før de blev 

kontaktet af EVUs opsøgende rådgiver viser, at den opsøgende rådgivning har været nødvendig, da 

disse personer ikke ellers ville have fået rådgivning. 

 

64% af rådgivningerne er i 2006 sket på baggrund af, at kunderne selv har henvendt sig til rådgiv-

ningen. De fleste iværksættere kontakter selv rådgiverne på baggrund af anbefalinger fra venner, 

der selv har en virksomhed, som har fået rådgivning. Rådgiverne kommer således i kontakt med 

iværksætterne gennem at yde rådgivning til de eksisterende virksomheder. Den opsøgende rådgiv-

ning er dog stadig den vigtigste metode for at nå ud til EVUs kunder.  

 

Der har været flest rådgivninger til allerede eksisterende virksomheder, men der er også blevet ydet 

service til iværksættere på dagpenge eller kontanthjælp. For nogle af EVUs kunder (17) er skridtet 

mod at blive iværksætter en vej væk fra offentlig forsørgelse. Denne gruppe har krævet ekstra støtte 

og vedholdende rådgivning af de opsøgende rådgivere. 

 

Det er EVUs erfaring, at kvinderne er mere forsigtige og åbne overfor at modtage råd end mænde-

ne, men har samtidig også mange barrierer for at opnå succes som iværksætter. EVU har fokus på at 

komme i kontakt med flere kvinder, hvilket er grunden til at der pr. 1. april er blevet ansat en opsø-
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gende rådgiver med specielt fokus på kvinder. Resultatet er at 60 til 70 kvindelige iværksættere og 

erhvervsdrivende har modtaget rådgivning af de opsøgende rådgivere. Det svarer til, at 11 % af de 

opsøgende rådgiveres kunder er indvandrerkvinder. 

 

At lette brancheskift er et væsentligt fokus for den opsøgende rådgivning, men det har i praksis vist 

sig vanskeligt, da det kræver en længerevarende mobiliseringsproces af virksomhedsejerne, før de 

er beredte på at skifte branche. Det er lykkedes for rådgiverne at påvirke nogle virksomheder: Bran-

cheskift er blevet drøftet med 60 virksomhedsejere, hvoraf 6 har foretaget brancheskift og flere er 

på vej. 

 

De fleste erhvervsdrivende modtager tilbuddet om at få rådgivning, når de bliver opsøgt af rådgi-

verne. Kun 5 har afslået at modtage hjælp i 2006. Samtidig hersker der stor tilfredshed med den 

opsøgende rådgivning blandt iværksættere og virksomhedsejere, idet 80% af de adspurgte mener, at 

rådgivningen har været afgørende eller vigtig for dem i forhold til at kunne drive eller starte deres 

virksomhed. Tilfredsheden med den opsøgende rådgivning har medført, at flere virksomhedsejere 

har ønsket at få rådgivning mere end én gang, idet hver rådgivet virksomhed i gennemsnit modtog 

3,2 rådgivninger i 2006 og ca. 50 % af kunderne har modtaget rådgivning mere end 2 gange.  

 

Nedenfor opsummeres EVUs opsøgende rådgivning med særlig hensigt på projektets målsætning, 

som de formuleres under punkterne a til g. 

Ad a. Professionalisering og lovliggørelse af virksomheder: Den opsøgende rådgivning er især 

vigtig i forhold til lovliggørelse og professionalisering af virksomhederne. Rådgivning om grund-

læggende drift og regler, såsom registrering, kasseafstemning, beregning af skat og moms, egenkon-

trol, hygiejneforhold og fødevarehåndtering, har været mest efterspurgt hos virksomhedsejerne. Det 

er således oplevelsen hos rådgiverne, at det er de grundlæggende forhold, der skal organiseres først, 

før de kan fokusere på områder som marketing og videreudvikling af virksomhedens forretnings-

koncept. Derfor går rådgivningen hovedsageligt ud på at lovliggøre den daglige drift og rutiner. 

Rådgiverne har hovedsageligt ydet rådgivning om emner som egenkontrol og næringsbase, da man-

ge ikke har haft kendskab til næringsbasen. EVU tilbyder kurser i næringsbase og prøver, men selv-

om kurserne ikke er en del af EQUAL-projektet, har 77 personer været på kursus og 70 har taget en 

prøve. Der er dog også blevet ydet rådgivning i forhold som markedsføring, salgsstrategi, produkt-

udvikling og udvikling af forretningsplan og forretningsidé. 
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Ad b. Kontakt og samarbejde med myndigheder: Den opsøgende rådgivning har også været 

særdeles gavnlig i forhold til at formidle myndighedernes krav og rolle overfor virksomhedsejerne. 

Virksomhedsejernes forhold til myndighederne er præget af konkrete forståelsesproblemer, misfor-

ståelser, frygt, og følelsen af, at der ikke er nogen at stille spørgsmål til. Rådgiverne kan løse mange 

misforståelser mellem myndighederne og borgerne ved f.eks. at oversætte og forklare indholdet af 

henvendelser i form af breve og bøder og forklare regler og kontrolprocedurer. 

Mange erhvervsdrivende har ikke kendskab til, at myndighederne har en dobbelt rolle, hvor de både 

er oplysningsinstanser og kontrolfunktion. Derfor er det EVUs erfaring, at mange kunder er bange 

for at kontakte myndighederne selv. Rådgiverne forsøger at motivere kunderne til selv at kontakte 

myndighederne, men det opleves som en vanskelig proces at nedbryde deres mistillid til de offentli-

ge instanser. 

 

Tillid er generelt en vigtigt faktor i rådgivningen – også for den opsøgende rådgiver, da der ofte skal 

afsættes tid til at skabe et venskabsforhold til iværksætteren, så vedkommende får tillid til at indgå i 

en dialog og være lydhør overfor rådgiveren. Den personlige og venskabslignende tillid er derfor 

altafgørende i rådgivningen.  

 

Ad c. Skabelse af flere og bedre arbejdspladser: En rapport af New Insight fra 2003, ” Indvan-

drervirksomheder og integration” viser som nævnt, at selvstændige indvandrere i høj grad ansætter 

andre indvandrere. Derfor er det vigtigt, at de indvandrerejede virksomheder udvikler sig, så der 

kan sikres flere arbejdspladser til ledige indvandrere.  Dette har været baggrunden for målsætning 

om, at den opsøgende rådgivning skal fremme skabelsen af flere arbejdspladser.  

I praksis har det dog vist sig, at dette ikke kan være et mål i sig selv, da det også kan være nødven-

digt at afskedige ansatte, hvis virksomheden har et for højt udgiftsniveau. I stedet har denne assi-

stance fundet sted indirekte gennem at etablere konkrete forbedringer i virksomhederne, der kan 

føre til øget omsætning og behov for flere ansatte. Det har tilmed været en målsætning for den op-

søgende rådgivning at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i virksomhederne. Størstedelen af 

de virksomheder, der har modtaget rådgivning er dog enkeltmandsvirksomheder, hvor den primære 

rådgivning har taget udgangspunkt i den grundlæggende drift. Der har dog også været rådgivning af 



 76 

enkelte virksomheder med ansatte. Rådgiverne har rådgivet 6-7 virksomheder om arbejdspladsvur-

dering (APV) og  en virksomhed er blevet rådgivet om efteruddannelse af personalet. 

 

Indledningsvist havde man en ambition om, at få flere danskere ind i indvandrerbrancher. Denne 

målsætning er dog opgivet på baggrund af en erkendelse af, at indvandrerne netop har fået chancen, 

fordi danskerne ikke er motiverede for at arbejde i disse brancher. I stedet har man fokuseret på, at 

facilitere brancheskift for indvandrerne.  

 

Ad d. Forøgelse af overlevelsesgraden: Projektet har indledningsvist haft som mål at forøge over-

levelsesgraden af etniske virksomheder, da de oftere lukker end indfødt danske virksomhedsejere. 

Erfaringerne viser dog, at dette mål er problematisk, da rådgiverne ofte må rådgive urentable virk-

somheder til at lukke. Det er derfor uhensigtsmæssigt at anvende overlevelsesgraden af virksomhe-

der som et parameter i en effektmåling. Rådgiverne har bidraget til at sælge eller lukke 15 urentable 

virksomheder, der primært er inden for de typiske indvandrerbrancher, der har svært ved at overle-

ve. Forebyggelse af lukninger og fremme af overlevelsesgraden mobiliseres gennem rådgivning, der 

på sigt kan bidrage til at øge omsætningen i virksomheder. 

Ad e. Facilitering af brancheskift: Det er rådgivernes erfaring, at facilitering af brancheskift er en 

langvarig proces. Årsagen hertil er, at mange har valgt at etablere en virksomhed inden for en typisk 

indvandrerbranche pga. manglende kapital, uddannelse og danskkompetencer. Derfor eksisterer der 

en stor usikkerhed blandt virksomhedsejerne overfor, om det er muligt at overleve i en anden bran-

che. Rådgivning og støtte over en længere periode er derfor nødvendig for at en virksomhedsejer 

beslutter at skifte branche. I november blev der igangsat en ny kampagne med formålet at udbrede 

viden om brancheskift. Dette foregik som en del af det opsøgende arbejde foretaget af rådgivere i 

samtlige virksomheder i Nørrebro/Nordvest, Vesterbro, Amager og Valby. 

Ad f. Udvikling af potentialet i de uformelle etniske netværk: Et andet vigtigt aspekt ved projek-

tet er at udvikle potentialet i etniske netværk, da dette kan have afgørende betydning for virksomhe-

dens drift. De opsøgende rådgivere hjælper iværksætterne med at opbygge netværk ved at introdu-

cere dem for rådgivernes egne netværk. Derved styrkes dannelsen af netværk på tværs af etniske 

grænser på baggrund af fælles erhvervsmæssige interesser. Rådgiverne har desuden støttet projek-

ter, der har til formål at styrke netværk blandt iværksættere. Blandt andet et projekt kaldet ”Kompe-
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tenceløft for etniske iværksættere”, der arbejder for at skabe en etnisk brancheforening. Et andet 

projekt omhandler en gruppe somaliske iværksættere, der vil danne et netværk og holder foredrag 

om at opstarte sin egen virksomhed. 

Ad g. Fremme brugen af professionel rådgivning: Rådgiverne har indledningsvist oplevet en 

skeptisk og afvisende attitude fra nogle virksomhedsejere på deres tilbud om rådgivning. Dette kan 

skyldes, at virksomhedsejerne ikke ved hvad rådgivning er, at de ikke har indset, at de har et behov 

for rådgivning eller at de ikke har tillid til rådgiveren. Derfor må rådgiveren afsætte tid til at etable-

re et tillidsfuldt forhold gennem venskabelig kommunikation og dialog om andre emner end virk-

somhedsdrift, før rådgivningen kan bringes i fokus igen. Det kan være vanskeligt, at få de erhvervs-

drivende til at indse at de har behov for rådgivning. Derfor skal rådgiveren vise, at vedkommende 

kan hjælpe med mindre ting, før virksomhedsejeren er overbevist om at rådgivningen er til gavn for 

virksomheden. Efterfølgende viser det sig ofte, at virksomhedsejerne indser den gavnlige effekt af 

rådgivningen og henvender sig igen for at få yderligere rådgivning. Antallet af rådgivninger for 

hver virksomhed er stigende, da gennemsnittet var 3,2 rådgivninger pr. virksomhed i 2006 og kun 

2,1 i 2005. Selvom der er en stigende tendens til at virksomhedsejerne får rådgivning på eget initia-

tiv, vurderes det af EVU, at den opsøgende rådgivninger stadig er vigtigt, for at nå ud til så mange 

som muligt. 

5.2.11. Indsatsen i Mjølnerparken 

Beskæftigelsesforvaltningen påpeger, at årsagen til, at der ikke foregår samme målrettede indsats i 

Mjølnerparken, som i andre belastede boligområder som Vollsmose og Gellerupparken, er Mjølner-

parkens størrelse. I København er der fem mindre belastede boligområder, hvoraf Mjølnerparken er 

ét af dem, hvilket betyder, at indsatsen ikke er målrettet ét specifikt område, men at indsatsen er 

spredt ud over hele København. 

 

I forbindelse med den opsøgende rådgivning i EVUs Equalprojekt, er der ydet rådgivning til virk-

somhedsejere, der er bosiddende i Mjølnerparken. De har ofte en virksomhed lokaliseret på Nørre-

bro tæt på Mjølnerparken. Det vurderes af en rådgiver, at der er ca. 50 virksomhedsejere blandt de 

ca. 2000 beboere i Mjølnerparken. Ud af disse 50 virksomheder, har EVU rådgivet ca. 25 erhvervs-

drivende i forbindelse med den opsøgende rådgivning. I projektet er der dog ikke foretaget en in-

formationsindsats i Mjølnerparken, da det opsøgende arbejde har været specifikt målrettet iværksæt-

tere og selvstændige. Selvom det anses for vigtigt at stimulere lysten og motivationen til at blive 
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iværksætter, vurderes det, at der er for mange barrierer for folk i lavindkomstgrupper, såsom den 

økonomiske formåen og manglende uddannelse. EVUs erfaring er, at de fleste succesfulde iværk-

sættere har en baggrund som lønmodtager. En rådgiver oplever, at beboerne i Mjølnerparken mang-

ler motivation og siger, at hele området er præget af en opgivenhed. Derfor er der ikke mange bebo-

ere i Mjølnerparken, der overvejer at blive iværksætter. For at skabe en iværksætterånd anbefales 

det, at alliere sig med beboerne gennem opsøgende arbejde til hver enkelt husstand og etablere 

langsigtede projekter, der kan skabe motivation og engagement. Dette vil ikke nødvendigvis føre til 

etableringen af flere virksomheder, men kan gøre beboerne til engagerede samfundsborgere, der kan 

skabe initiativer til at gøre en indsats for området. 

 

Rådgiveren påpeger, at der er igangsat mange projekter for beboerne i Mjølnerparken, men de har 

hovedsageligt slagordet ”den korteste vej til arbejdsmarkedet” i fokus, har en kort tidshorisont og 

mangler forankring. 

 

Ofte er rådgiverne fra EVU skeptiske overfor en kontanthjælpsmodtagers ønske om at blive iværk-

sætter, da det økonomisk er for risikabelt. Dét, der karakteriserer de iværksættere, der får succes fra 

Mjølnerparken, er, at de tør tage en risiko, de er meget motiverede, passer til forretningskonceptet, 

har økonomisk kapital, relevant erfaring og et bredt netværk af familie og venner, der kan hjælpe i 

virksomheden.  

  

En rådgiver påpeger, at det væsentlige for iværksætterrådgivningen ikke er at foretage arbejde i 

ghetto-områder, men at facilitere brancheskift ud af ghetto-brancher: 

”Det er en stor misforståelse, at der findes en fysisk ghetto. Der findes en usynlig ghetto: 

hele restaurationsbranchen, pizzarier, grillbarer, de er ghetto- brancher. Det kan godt væ-

re de kommer fra ghettoer, men det vi arbejder på er hvordan vi kan få indvandrere ud af 

de ghetto brancher, til at skifte til andre brancher og andre måder at være iværksættere 

på. I de områder er der ikke brug for os, fordi du ikke kan få en kontanthjælpsmodtager 

til at blive iværksætter, fordi så mister den person sine ydelser, så der er ikke noget sik-

kerhedsnet. Man skal ikke ind i en ghetto for at rådgive etniske iværksættere, for så snart 

man går ind og laver forretningsplaner for dem, så mister de jo deres forsørgelsesgrund-

lag”.(Heidi Wang) 
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Det udtrykkes således, at problemet med at rådgive beboere i Mjølnerparken er, at de er på kontant-

hjælp, hvilket anses som en stor barriere, da de vil miste deres forsørgelsesgrundlag. Derfor priori-

teres der anderledes blandt de opsøgende rådgivere, grundet de ressourcer, de har til rådighed. Der 

har ikke været afsat ressourcer til også at arbejde for at få kontanthjælpsmodtagere motiveret til at 

blive iværksættere. For at opnå en sådan effekt vurderes det nødvendigt at etablere et længerevaren-

de projekt. 

 

5.2.12. Nedlæggelse af EVU 

Som følge af kommunalreformen er der sket væsentlige ændringer på erhvervsserviceområdet. Hvor 

erhvervsservicen tidligere var placeret og finansieret af stat, amt og kommune i fællesskab, er det 

nu kommunerne, der alene har ansvaret for området. De 15 regionale erhvervscentre, der tidligere 

blev finansieret halvt af staten og halvt af amterne og nogle kommuner, er derfor blevet nedlagt. For 

Københavns Kommune betyder det, at erhvervsservicecenter EVU vil blive nedlagt. I en 4-årig 

overgangsperiode vil der stadig eksistere regional erhvervsservice, der vil blive finansieret af staten. 

Den regionale erhvervsservice bliver dog ændret fra at foregå i de regionale erhvervsservicecentre 

til at foregå i regionale væksthuse, hvis fokus er erhvervsservice til virksomheder i vækst. Målgrup-

pen for de nye regionale væksthuse er således vækstiværksættere og mindre virksomheder med 

vækstambitioner. 

Baggrunden for at skabe de nye væksthuse var, at det i forbindelse med regeringens globaliserings-

strategi blev vurderet, at der var et behov for at styrke rådgivningsindsatsen, hvis flere nye og min-

dre virksomheder skulle udvikle sig til vækstvirksomheder. Betragtningen var, at alt for få virksom-

heder gennemgår et succesrigt vækstforløb, hvilket bl.a. skyldes, at rådgivningen til nye og mindre 

virksomheder var spredt, vanskelig at overskue og ikke var tilstrækkelig velkvalificeret. Derfor er 

der blevet afsat 42 mio. kr. i 2007, der øges til 60 mio. kr. i de efterfølgende år til at skabe et samlet 

kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen over for nye og mindre virksomheder i de nye 

væksthuse. Midlerne skal bl.a. anvendes til: 

 

• Specialiserede rådgivningstilbud på relevante områder og formidling af rådgivningstilbud til 
nye og mindre virksomheder, fx viden om patentbeskyttelse mv. samt tilbud om hjælp til 
konkurstruede virksomheder gennem et Early Warning System. Derudover skal nye og min-
dre virksomheder gennem husene kunne få adgang til specialiseret rådgivning fx fra GTS-
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institutterne, Vækstfonden, Dansk Design Center og Danmarks Eksportråd, innovationsmil-
jøerne mv. 

 
• Netværk med erfarne erhvervsfolk og formidling af uddannelsestilbud, fx oprettelse af pri-

vate mentornetværk. Derudover skal der være adgang til uddannelser målrettet specifikke 
branchebehov samt tilbydes et kursus i udvikling og vækst i nye virksomheder. 

 
• Fælles serviceplatform for iværksætter/væksthusene, fx kompetenceudvikling af iværksæt-

ter/væksthusenes vejlederkorps, systematiske afrapporteringer og effektmålinger af husene 
og etablering af fælles hjemmeside med brugervenlige værktøjer som rådgiverdatabase, in-
ternetbaseret virksomhedsskole samt henvisning til de tilbud, som husene stiller til rådighed 
regionalt for de nye og mindre virksomheder. 

(Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, 
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen November 
2006) 

 

Der er etableret et Væksthus i hver af de 5 regioner i et samspil mellem kommunerne i hver region, 

de regionale vækstfora og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Væksthus Hovedstaden har etableret ho-

vedkontor i København med filialer i Hillerød, Høje Taastrup og på Bornholm, der åbnede 1. maj 

2007. Efter 2010 vil staten ikke længere finansiere den regionale erhvervsservice. Midlerne vil 

overgå til kommunernes bloktilskud og det vil herefter være kommunerne, der har ansvaret for fi-

nansieringen.  

 

Københavns Amtsregionale opgaver, såsom den ordinære erhvervsservice, overgår til Det Regiona-

le Væksthus i Storkøbenhavn. Det betyder, at aktiviteterne og medarbejderne fra EVU, der har ind-

gået i den ordinære erhvervsservice overgår til Væksthus Hovedstaden. Københavns Kommune har 

stillet en lånegaranti, således at de EU-fiansierede projekter såsom EQUAL-projektet, Integrations-

indsatsen, Generationsskifte, og BaltMet Inno., der bliver varetaget af Videnscenter for Etnisk Er-

hvervsfremme, kan fortsætte i EVU-regi indtil deres afslutning i december 2007.  
 

Hovedparten af EVUs tidligere kunder var iværksættere og mindre virksomheder, der ikke indgår i 

Væksthusets målgruppe af vækstvirksomheder. Derfor vurderer Københavns Kommune, at der er et 

behov for at have en erhvervsservice for mindre virksomheder og for at fortsætte den opsøgende 

indsats overfor etniske erhvervsdrivende.   

Kommunalreformens ændringer på erhvervsserviceområdet betyder, at det nu alene er kommunen, 

der skal initiere og finansiere tiltag som EVUs opsøgende arbejde til etniske erhvervsdrivende. Det 

er dog i skrivende stund uvist, hvordan den kommunale erhvervsservice, herunder EVUs opsøgende 
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rådgivning til etniske erhvervsdrivende, vil fortsætte i 2008. Beslutningen vil blive taget i au-

gust/september 2007 af Økonomiudvalget. 

5.2.13. Væksthusenes betydning for indvandrere og efterkommere i København 

Direktøren for det Regionale Væksthus i Hovedstaden påpeger, at der ikke vil blive etableret en 

særlig indsats for etniske erhvervsdrivende i de nye væksthuse. Dette skyldes, at alle borgere anses 

som lige og derfor skal have de samme tilbud. Derfor kan de benytte sig af den samme type rådgiv-

ning, som danske erhvervsdrivende i vækst har til rådighed. 

De Regionale Væksthuse har vækstvirksomheder som målgruppe, hvilket indebærer et fokus på 

større, højteknologiske, innovative virksomheder, der kræver et højt uddannelsesniveau af sine 

medarbejdere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at det problematiske ved dette 

fokus er, at det ikke skaber mange job til kommunens arbejdsløse. Der er i stedet et behov for at 

udvikle mindre virksomheder, der ansætter ufaglært arbejdskraft, herunder etniske virksomheder, i 

for eksempel restaurationsbranchen og derfor har beskæftigelsesforvaltningen sit fokus der. Der er 

ganske enkelt behov for flere mindre virksomheder. Dette behov nedprioriteres i de nye Væksthuse: 

”Det, der er problemstillingen er, at de er fuldstændig gearet på high technology, IT, bio-

tech og alt mulig andet. Det kan man sige er meget fint i et vækstperspektiv men det gi-

ver ingen job og det der er helt afgørende for os som Beskæftigelse- og Integrationsfor-

valtning er, at vi har 40.000 ledige i København inklusiv dagpenge berettiget ledige. Og 

det er ikke ligefrem folk der kan blive ansat i IT- virksomheder, det har de i dag ikke 

funktionerne til. Så derfor har vi behov for mange flere ufaglærte jobs, og det skaber 

man via udvikling af lavteknologiske virksomheder. Der har vi et helt andet fokus som 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Det handler om udvikling af servicefag og 

hotel/ restaurationsområdet. Og ikke mindst udvikling af de etniske virksomheder, fordi 

en fjerdedel af vores etniske borgere er ansat er de etniske virksomheder, så det er et 

meget vigtigt jobmarked”. (Johan Kehler) 

 

Beskæftigelsesforvaltningen påpeger, at Væksthuset overser, at der også kan skabes vækstpotentiale 

i f.eks. hele serviceindustrien, hvis der gennem det opsøgende arbejde skabes legitimitet i virksom-

heden. Dermed kunne der skabes mange ufaglærte jobs til de ledige. Det vurderes, at Væksthuset 

satser på en strategi, der ikke kommer flertallet af borgerne til gode. I stedet er der behov for en 

tosidet strategi, som EVU udfører med sit opsøgende arbejde: EVU bidrager til at lovliggøre virk-
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somhederne, hvorved de fjerner et væsentligt stigma i integrationsdebatten, samtidig med at de bi-

står mindre virksomheder i at øge omsætningen, så der skabes flere arbejdspladser.  

Organisering af indsatsen: Iværksætter er i dag organiseret under området erhvervspolitik, som 

varetages af Økonomiforvaltningen. Når det gælder iværksætter for indvandrere og efterkommere, 

har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen et tæt samarbejde, da 

der er et sammenfald mellem beskæftigelsespolitiske-, integrationspolitiske- og erhvervspolitiske 

mål indenfor dette område. Etnisk iværksætter har væsentlig betydning for Beskæftigelses- og Inte-

grationsforvaltningen, da det er et arbejdsmarkedsområde for en stor del af befolkningen i Køben-

havn, som har en høj repræsentation af ledige.  

Ifølge et medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har etniske iværksættere ikke et fast 

tilhørssted i forvaltningen, men er spredt ud over forskellige politiske områder, hvilket anses som 

problematisk. Anerkendelsen af at iværksætteraktiviteter er jobskabende, betragtes som fraværende 

blandt de andre politikere:  

”Problemet ligger i, at vi taler om etnisk iværksætter. Der har man ikke besluttet sig om 

det skal være under erhvervspolitik, integrationspolitik eller beskæftigelsespolitik.  

Etnisk iværksætter falder imellem tre stole”. (Heidi Wang) 

 

Det vurderes, at en manglende forankring og anerkendelse af området medfører, at der ikke er udar-

bejdet en konkret iværksætterpolitik for København. Der mangler visioner og engagement for at 

udarbejde langsigtede strategier for at yde en erhvervsservice til mindre virksomheder, som ikke er i 

vækst og for at fremme iværksætteraktivitet blandt indvandrere og efterkommere, da det er disse 

virksomheder der er flest af.  

”Netop fordi kommunen ikke har besluttet sig om etnisk iværksætter er erhvervspolitik, 

integrationspolitik eller beskæftigelsespolitik, så kan man ikke gå ind og lave visioner, 

planer og handlingsplaner.(…) Hvis Københavns kommune havde en  iværksætterpolitik 

eller etnisk iværksætterpolitik, så burde man også kunne gå ind og se på de ting, der for-

hindrer indvandrere og efterkommere i at være iværksættere”. (Heidi Wang)  

 

Udvalgsmedlemmet understreger, at indsatsen ikke er prioriteret højt nok blandt politikerne, da der 

ikke er etableret en permanent vedvarende løsning men i stedet kortvarige projekter. Der mangler 

en grundlæggende politik og strukturering af området, for at kunne forankre en langvarig indsats, 
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der kan have en gennemgribende og vedvarende effekt. Desuden mangler der overblik over de for-

skellige aktører, der agerer på området.  

 

Det er udvalgsmedlemmets betragtning, at kommunalreformen og den manglende langsigtede stra-

tegi i Københavns Kommune bevirker, at fremtiden for EVU’s aktiviteter for mindre virksomheder 

og for indvandrere og efterkommere på nuværende tidspunkt er uvis, og at de nu befinder sig i et 

tomrum. Det er er derfor umuligt at forudsige, hvilke tilbud, der vil være til rådighed i 2008 for et-

niske erhvervsdrivende. 

Samarbejde med Jobcentre: EVUs rådgivere indgår ikke i et etableret samarbejde med sagsbe-

handlerne i Jobcentrene i Københavns Kommune. Ifølge en rådgiver i EVU, henviser sagsbehand-

lerne ikke potentielle iværksættere til EVU i tilstrækkelig grad. Det fremhæves, at sagsbehandlerne 

har fokus på den korteste vej til beskæftigelse og vurderer ofte, at det er for risikabelt for kontant-

hjælpsmodtagere at blive selvstændige, da de mister den offentlige forsørgelse, så snart de får et 

CVR – nummer.  

Kom-i-gang lån: EVU indgik i et samarbejde med Nordea om kom-i-gang lån fra 2004 til 2006. 

Kom-i-gang låneordningen indebærer, at staten stiller en delvis kaution for et lån på højest 500.000 

kr. Herved gives der mulighed for at udstede lån til virksomheder, som under normale omstændig-

heder ikke ville blive anset for kreditværdige. Det vurderes dog både af flere rådgivere i EVU og af 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at Kom-i-gang lån ikke har den tilsigtede effekt over-

for etniske erhvervsdrivende. Dette skyldes, at bankerne anlægger en restriktiv holdning overfor 

iværksætterne og kreditvurderer dem ud fra samme kriterier som til andre lån. I praksis er det derfor 

næsten umuligt for iværksætterne at opnå lånet, og i mange tilfælde er det billigere for dem at opta-

ge en anden type lån. 

”Vores erfaringer er, at i København har det ikke fungeret rigtig godt for de indvan-

drere og efterkommere med ” Kom i gang” lån. Fordi man i vores øjne stiller de sam-

men krav som man gør med et almindeligt lån. Og så er det jo ikke nogen fidus med” 

Kom i gang” lån. Så der er mange, der vælger helt at gå uden om bankerne, og går til 

alternative lånekilder”. (Dorte Marie Degn, EVU) 

Kom-i-gang lånsordningen har desuden en rådgivningskomponent tilknyttet, hvor iværksætteren 

som supplement til lånet skal have rådgivning i start og drift af egen virksomhed i op til 18 måneder 
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efter opstart, hvis banken vurderer det nødvendigt. Samarbejdsaftalen med Nordea indebar, at EVU 

skulle varetage denne rådgivningsfunktion. Rådgivningen er dog ikke blevet udført i samme grad 

som planlagt, da rådgiverne fra EVU har oplevet, at det ikke var realistisk muligt at gennemføre i 

praksis pga. manglende finansiering af rådgivningen og manglende samarbejdsvilje fra Nordea.  

5.2.14. Perspektiver 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fremhæver, at der er en ny mulighed i lovgivningen 

for at forbedre forholdene i boligområder gennem anvendelse af lejemål i boligselskaber til er-

hvervslejemål. Det bliver på nuværende tidspunkt drøftet politisk, hvordan dette kan anvendes i 

Københavns Kommune. Det vurderes dog at være en langvarig proces, da Boligorganisationen, 

afdelingsbestyrelsen og kommunen skal være enige, og der skal findes midler til at gennemføre 

ændringerne. 

 

Ved at skabe mulighed for flere erhvervslejemål i boligområder ville der kunne etableres virksom-

heder i Mjølnerparken. Ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil flere forretninger 

skabe liv i området og trække folk ud af den nuværende isolation, de lever under. Desuden ville 

tilstrømningen af flere folk udefra kunne skabe et bedre image for boligområdet, da mange for-

domme ville blive afkræftet. En rådgiver fra EVU vurderer dog, at etableringen af nogle få forret-

ninger i Mjølnerparken ikke vil være rentabelt, når kundegrundlaget dermed udelukkende er bebo-

erne i Mjølnerparken. For at opnå succes, er det nødvendigt at etablere mange forretninger, så folk 

udefra vil blive tiltrukket af forretningsmiljøet.  

5.2.15. Vurdering 

Hvad består henholdsvis de generelle og de områdespecifikke iværksætterfremmende strate-

gier i case-området i? Strategien her er at opkvalificere en igangværende udvikling, der udviklede 

sig som ringe i vandet, dog uhæmmet og ustyret. Udover de generelle indsatser bliver der gjort rela-

tivt meget for at tage udgangspunkt i områdets selverhvervende indvandrere og potentielle iværk-

sættere. 

• Hvad er karakteren og beskaffenheden af interaktion mellem forvaltningen og indvandrere 

og efterkommere i case-området? I forhold til iværksættere synes det at være lykkedes at skabe et 

mellemled mellem forvaltningen og indvandrere og efterkommere, et mellemled der er lokal foran-

kret, er tættere på målgruppen og som i forhold til valget af sine metoder og strategier, herunder den 
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helt klare prioritering af opsøgende arbejde, tager udgangspunkt i den lokale virkelighed. Holdningen 

til de lokale iværksætterrådgiveres indsats opfattes som positiv i området, dog er forholdet mellem 

indvandrere/efterkommere og forvaltningen præget af distance. Evalueringsrapporten om udlicitering 

til et kursus afholdt i EVU-regi synliggører en lang række problemer af institutionel og organisatorisk 

karakter. Et flertal på 78% af beboerne i området, der har overvejet at blive selvstændige, har ikke 

kendskab til lokal iværksætterrådgivning.   

• Hvilke resultater bliver produceret i case-området i forhold til beskæftigelse og iværksætte-

re? Iværksætterindsatsen på Nørrebro er udviklet i et samarbejde mellem Københavns kommune, 

EVU, Kvarterløftprojektet og Informateket. Også utraditionelle projekter som har kvinder eller rela-

tivt højtuddannede indvandrere som målgruppe med globalisering som referenceramme synes at have 

skabt gode resultater og erfaringer. 

• Hvilken effekt har de organisatoriske og institutionelle forhold for den generelle og områ-

despecifikke iværksætter-orienterede indsats i case-området? Sammensætning af en lang række 

aktører, som til trods for organisatoriske og institutionelle barriere, deler de samme opfattelser, har 

gjort det nemmere at samles om de samme strategier dog med skiftende succes.  

• Hvad er de signifikante forskelle i den iværksætterfremmende indsats resultater i forhold 

til lokalitet, nationalitet, køn m.m.? Der er særdeles gode resultater i forhold til kvindelige iværk-

sættere. Dog opleves indsatsen forskelligt afhængigt, om man er kommunal aktører eller rådgivere. I 

forhold til lokalitet synes indsatsen at være rettet mod hele området, der er den kontekst som Mjøl-

nerparken er placeret i. Områdespecifikt i forhold til Mjølnerparken synes at være så godt som fravæ-

rende grundet en række demografiske og socioøkonomiske problemstillinger, herunder en stor kon-

centration af personer tilhørende de laveste matchgrupper. 

• Hvilken rolle spiller indvandrernes egne uformelle institutioner, samt hvilken type og ud-

bredelse har de? De mange indvandrerejede virksomheder i området er blevet udviklet så godt som 

uden om formelle og semiformelle aktørers medvirken.  

• Hvordan, gennem hvilke programmer og med hvilken effekt er den eventuelle udnyttelse af 

indvandrernes sociale kapital organiseret? Vores viden om dette forhold er beskeden, men et pro-

jekt som Born Global har netop taget udgangspunkt i dette forhold ved etablering og udvikling af 

tværetniske netværk. 

• Hvilke faktorer influerer på de institutionelle aktørers, herunder sagsbehandleres, resulta-

ter? De kommunale sagsbehandlere er ikke involveret i at fremme iværksætteri i området. De seneste 

års udvikling, herunder EU-finansierede programmer kunne alt andet lige have afstedkommet en ud-
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bredelse af iværksættertanken i disse miljøer, men den kommunale indsats har gennemgået omstruk-

tureringer og i denne proces er et sådan engagement blevet negligeret. 
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5.3. Tåstrupgård 

5.3.1. Baggrund, Vision og formål 

Høje Tåstrup Kommune råder over hovedstadsområdets største arealer til erhvervsbyggeri. Kom-

munen lægger stor vægt på at fremme erhvervsmulighederne og har udarbejdet en erhvervspolitisk 

vision frem til 2010:   

Erhvervsudvikling: Etablering af netværk, vækstfora, erfa-grupper, mentor-ordninger, iværk-
sætter, tiltrækning af virksomheder, rådgivning af virksomheder om bestyrelser/advisery 
boards, m.m.  

Erhvervsservice: Rådgivning og information om f.eks. iværksætter, beskæftigelsesforhold, 
uddannelsestilbud, lokaliseringsmuligheder, m.m.  

Primære rammebetingelser: Erhvervsarealer, infrastruktur, kommunal sagsbehandling, m.m.  

Sekundære rammebetingelser: Boliger, butikker, kultur- og fritidstilbud, uddannelse, kom-
munale serviceydelser, m.m.  

Den erhvervspolitiske vision Visionen for erhvervspolitikken fastsætter den overordnede 
ramme for arbejdet i de erhvervspolitiske handlingsplaner frem til 2010.  

Visionen for år 2010: I 2010 har Høje-Taastrup Kommune en stærk position i hovedstadsre-
gionen og er en væsentlig aktør i Region København Vest. Særligt inden for områderne de-
tailhandel, design/livsstil, oplevelsesindustri, logistik/transport, bygge- og anlæg, engrohandel 
og "back office" har virksomhederne et forspring i den regionale og internationale konkurren-
ce. Virksomhedernes vækstmuligheder er blevet styrket gennem fokusering på særlige poten-
tialer og kompetencer og gennem et målrettet arbejde med at udvikle og markedsføre de loka-
le rammebetingelser. 

På samme måde som tilfældet Mjølnerparken i forhold til Nørrebro, er Tåstrupgård speciel i forhold 

til de andre case-områder, fordi der ikke er en politik for iværksætterfremme blandt indvandrere i 

området. Den væsentlige forskel kunne imidlertid være at en lang række demografiske faktorer 

(herunder alderssammensætning, nationale oprindelser, opholdslængde og matchgrupper) indikerer, 

at en indsats her i væsentligt højere grad kunne have sin berettigelse: Som det tidligere er fremgået, 

skiller Tåstrupgård sig ud i forhold til de tre andre områder ved størst andel indvandrere med længst 

ophold, mange tidligere arbejdsmigranter og ikke traumatiserede flygtninge samt størst andel ar-

bejdsmarkedsparate.  

Ifølge Erhvervschefen i Erhvervsrådet er der ikke en politik på området, og hjælp til iværksættere er 

udliciteret til Erhvervsknudepunktet, der er et samarbejde mellem 9 vestegnskommuner, Køben-
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havns Amt og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn. Herunder ligger Erhvervsservicecenteret, der 

er finansieret af Erhvervsknudepunktet, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Københavns Amt. I Er-

hvervscenteret kan man få hjælp inden for områder som økonomi, salg, markedsføring, virksom-

hedsopstart, produktion og personaleforhold. 

Der er en række organisationer i området, som udfører aktiviteter der kan være relateret til iværk-

sætteraktiviteter. Men lokalcentret, der i mellemtiden og som følge af kommunalreformen er flyttet 

fra området, medgiver at man på ingen måde har forsøgt at inddrage iværksætter-aspektet i sine 

overvejelser. 

”Det man kan sige er, hvad er vores formål: Vores formål hernede er at gøre det som 95 

eller 98 procent af befolkningen gør, går på arbejde, tjener deres penge og så klarer de 

sig selv, det er ligesom det der er vores udgangspunkt. Vores udgangspunkt er jo ikke at 

vi skal lave en masse projekter… vores mål er at skaffe folk i arbejde, det arbejde de nu 

kan få… Ja det er lønarbejde, vi har ikke nogen særlige projekter med henblik på at folk 

skal være selvstændige erhvervsdrivende, det har vi ikke…..hvorfor skulle man egentlig 

det, hvis man tager udgangspunkt i at 98 eller 95 procent af befolkningen beskæftiger sig 

med, hvis man er ledig, vores udgangspunkt er jo at når man er ledig kontanthjælpsmod-

tager så får man en overførselsindkomst, så står man til rådighed for arbejdsmarkedet, og 

så skal man hurtigst muligt blive selvforsørgende, det er vores udgangspunkt, det er lige-

som hvis du var forsikret ledig så er det ligesom også AFs udgangspunkt, vores ud-

gangspunkt er jo ikke at når du er på kontanthjælp jamen så må vi prøve at se hvordan vi 

kan gøre dig til en selvstændig erhvervsdrivende, det er sådan det er, sådan er det jo også 

andre steder i samfundet, at hvis man er ledig kontanthjælpsmodtager så står man til rå-

dighed for arbejdsmarkedet og så skal man så have et arbejde, og den mest almindelige 

måde at få arbejde, den korteste måde at få arbejde på er ved at få en lønmodtagerbe-

skæftigelse indenfor det man så kan bestride, og da det er sådan at vi er i en heldig peri-

ode med hensyn til at få job, så går det meget godt…. Vi har jo ikke det udgangspunkt at 

det er særlig synd for nogle grupper i det her samfund, eller man skal tage særlig hensyn 

til nogle bestemte mennesker, eller nu skal vi også tænke på at det kan være svært at væ-

re person med en anden etnisk baggrund i det her samfund, vores udgangspunkt er at alle 

mennesker er lige, men det er ikke alle mennesker der har de samme forudsætninger, 

men folk skal behandles lige godt, uanset hvem de er, og så må man så hjælpe så godt 
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man kan hvis de ikke har de tilstrækkelige forudsætninger, og det er måske det der ad-

skiller os…”  (int.cit.) 

5.3.2. Generel hjælp til iværksættere 

Det har imidlertid været muligt at modtage hjælp i Erhvervsservicecenter for Københavns Amt, der 

er placeret på Teknologisk Institut. Her kan man modtage hjælp til etablering og registrering, for-

retningsplan, forhold omkring økonomi, krav til selvstændige, valg af kundegrupper, markedsføring 

og salg. Der er ikke rådgivere, der arbejder specifikt med indvandrere eller særlige strategier for 

hvordan man hjælper indvandrere i gang. Den rådgiver vi har interviewet, har arbejdet med en del 

iværksættere med indvandrerbaggrund, men har klart haft flest danske iværksættere gennem butik-

ken.  

I Erhvervsservicecenter for Københavns Amt, mener rådgiveren, at kendskabsgraden til den tilgæn-

gelige vejledning nok er lav. De fleste iværksættere der kontakter stedet, kender andre der har be-

nyttet sig af muligheden. Der er jævnligt åbent hus-arrangementer, som tiltrækker mange menne-

sker – eftersigende også indvandrere:  

”Vi har lavet et åbent hus arrangement i erhvervsservicecenteret. Sidste år 

kom der 400 mennesker. Der er en masse gode workshops, eksempelvis om 

produktion af tekstiler, salg mm. Der er mad bagefter. Det er sådan net-

værksagtigt, der kommer advokater og revisorer, som man kan booke sig ind 

hos gratis under arrangementet. Der kommer helt sikkert også indvandrere.” 

(int.cit.) 

 

Men der er ingen opsøgende arbejde, endsige målrettede kampagner med henblik på decideret at 

tiltrække indvandrere til åbent hus-arrangement. Holdningen har været, at der ikke er signifikante 

forskelle på hvordan indsatsen udføres, afhængigt af iværksætterens køn eller etniske baggrund, 

men rådgiveren mener, at langt de fleste iværksættere er mænd, der etablerer sig indenfor de traditi-

onelle indvandrerbrancher. Det ser ikke ud til at den viden der eksisterer i forhold til indvandrere og 

iværksættere, og som i de andre tre områder via Nyvirk i Urban, Iværksætterrådgivning i Vollsmose 

og de opsøgende rådgivere på Nørrebro, cirkulerer i Høje Tåstrup. 

”Hovedvægten af iværksætterne er mænd. Jeg ved ikke om vi har vejledt 

nogen kvinder. Jeg har ikke set, at der er forskel på hvor de kommer fra. Al-

le sammen går under den paraply, der kan kaldes traditionelle iværksætter-
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brancher. F. eks. frugt/grønt, tøj, restaurationsbranchen. De knokler bedre 

end danskerne, så jeg tror succesraten er væsentlig højere, end danskernes. 

Det er fordi de arbejder mere. Der er ikke noget med sygedage og ferier. De 

er ikke bedre funderet rent strategisk – forretningsplaner er en by i Rusland. 

Tværtimod. Men til forskel fra danskere så får de gjort det – de er effekti-

ve.” (int.cit.) 

 

Årsagerne til brancheenklavisering finder rådgiveren i iværksætternes uddannelsesniveau: 

”Tit er de ufaglærte. Det er også derfor de hopper ind i de traditionelle erhverv. Vi havde 

nogle faglærte slagtere, der fandt på at distribuere halalslagtet kød til kebabstederne. De 

gør noget der er i forlængelse af, hvad de kan i forvejen, eller noget som nogen i famili-

en gør. De vælger de klassiske brancher fordi de er velkendte og fordi de har lave ad-

gangsbarrierer. Kinesere og indere er lidt mere videnstunge. Vi har haft nogle indere der 

gør sig i IT, de er mere globalt orienterede.” (int.cit.) 

 

Rådgiveren finder ikke, at der er den store forskel på, om han vejleder danskere, eller folk med et-

nisk baggrund. Det er stort set de samme problematikker, han arbejder med begge grupper. 

”Det er lige svært og lige let med danskere og indvandrere. Det de typisk ef-

terspørger, er driftsoperationelle opgaver. De søger mere specifik vejledning 

- som revision - i familien. Det er mere noget om, hvordan man starter virk-

somhed op, eller regler omkring import. Men vi får gode evalueringer, så de 

er vel glade for os.” (int.cit.) 

 

I og med rådgiveren ikke arbejder specifikt med indvandrere og Erhvervsservicecenteret ikke er 

med i samarbejdet omkring Socialfondsmidlerne med den medfølgende vidensudveksling, har han 

ikke et voldsomt stort kendskab til de andre case-områder. 

 

For at få flere indvandrere op at stå som iværksættere, foreslår rådgiveren, at man tager fat i de helt 

unge, så de tidligt kan få øjnene op for, at der er muligheder som selverhvervende. 

”Det starter med uddannelse. Jeg har været ude på Ishøj Handelsskole. De skal ekspone-

res, for det med at starte virksomheder, på en ordentlig måde. Jeg tror på større åbenhed, 

og en afmystificering af det danske system i forhold til, at de tror, at det kun skal være 
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kontrollerende. De skal ind i nogle andre fora, hvor man kan starte andre typer virksom-

heder. Det skal være tilgængeligt og åbent. Der er forskellige muligheder - ligesom 

100svar - men der er ingen der ved, at de er der.” 

Erhvervschefen lægger vægt på forskellen mellem en lille kommune som Høje Taastrup, og de an-

dre kommuner denne rapport omhandler. Det er færre ressourcer at bruge af i en lille kommune, når 

det kommer til at investere i etniske iværksættere. 

5.3.3. Institutioner og aktører 

Erhvervsknudepunktet er et samarbejde mellem 9 vestegnskommuner: Københavns Amt og Ar-

bejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn. Herunder ligger Erhvervsservicecenteret, der er finansieret af 

Erhvervsknudepunktet, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Københavns Amt, og som yder hjælp inden 

for økonomi, salg, markedsføring, virksomhedsopstart, produktion og personaleforhold. Her kan 

man modtage hjælp til etablering og registrering, forretningsplan, forhold omkring økonomi, krav 

til selvstændige, valg af kundegrupper, markedsføring og salg.   

Kommunen indgår i arbejdet med at formulere og realisere erhvervspolitikken og de erhvervspoliti-

ske handlingsplaner. Herudover har kommunens daglige administration en indflydelse ved myndig-

hedsbehandling m.v. på erhvervslivets vilkår og medvirker derved også til erhvervsudviklingen og 

til at skabe de rigtige rammebetingelser for erhvervsudviklingen. I slutningen af 2004 er der etable-

ret en særlig funktion, der står for kommunens erhvervsservice og er virksomhedernes egen direkte 

indgang til den kommunale administration. Kommunens erhvervsservice og det øvrige erhvervspo-

litiske arbejde koordineres af Byrådscentret. Erhvervsrådet i Høje-Taastrup Kommune er en privat 

forening med ca. 250 medlemmer. Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse og et repræsentantskab og 

driver et erhvervskontor, hvor erhvervschefen tilbyder medlemmerne og det lokale erhvervsliv for-

skellige former for erhvervsservice, herunder bistand til iværksættere. Kommunen støtter aktivite-

terne i Erhvervsrådet med et årligt bidrag.  

Siden 1988 har der været nedsat to udvalg, som har koordineret kommunens og Erhvervsrådets ind-

sats på området. De to udvalg er Erhvervskontaktudvalget (EKU) og Erhvervskontaktudvalgets ar-

bejdsgruppe (EA). EKU består af repræsentanter fra Byrådet (borgmesteren), Erhvervsrådets besty-

relse og den kommunale direktørgruppe, og fastlægger strategier og følger op på indsatsen i den 

erhvervspolitiske handlingsplan. Udvalget holder møde en gang om måneden. Borgmesteren er 
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formand for udvalget. EA består af repræsentanter fra kommunens administration og erhvervsche-

fen, og står for at gennemfører projekterne i den erhvervspolitiske handlingsplan. Udvalget holder 

møde en gang om måneden. Kommunens udviklingschef er formand for udvalget EKU er formelt 

ansvarlig for koordinering af erhvervsfremmearbejdet og samarbejdet med de øvrige aktører på om-

rådet. 

I Høje Taastrup er der muligheder for at starte egen virksomhed, men i Tåstrupgård er der ingen 

aktører eller institutioner der specifikt identificere behov hos indvandrere eller henvender sig til 

indvandrere, der ønsker at være selvstændige. I det følgende vil det blive vist, hvilke forhold to 

iværksættere, der er bosat i Tåstrupgård, har til de kommunale tiltag med at hjælpe iværksættere i 

gang. Der er tale om henholdsvis en yngre mand, der er selvstændig køreskolelærer og en mand, der 

har en købmandsforretning sammen med sin kone.  

 

Køreskolelæreren er vokset op i Danmark. Han købte en bil og startede virksomhed første gang i 

1998 efter at have erhvervet sig tilladelsen til køreundervisning. Han fik en kontakt til en køreskole 

og begyndte at arbejde, men da han aldrig var blevet undervist eller rådgivet i den økonomiske side 

af sagen, stod han efter kort tid med en del gæld. Han opgav i første omgang at være selvstændig og 

fik arbejde i et rengøringsfirma, men da kroppen tog skade af det, vendte han tilbage til køreskolebi-

len, og startede op igen for et par år siden. Denne gang nogen erfaring rigere og med mere succes. 

 

Købmanden kom til Danmark som flygtning i år 2000. Han har en uddannelse i hotel management 

fra et universitet i Schweiz, men har haft svært ved at finde job indenfor sit fag. Før han blev selv-

stændig har han dog arbejdet på et lille hotel med restaurant inde i København K, samt på et hotel i 

Høje Taastrup. I begge stillinger har han været i den branche, han er uddannet indenfor, men i un-

derordnede stillinger. Dels i køkkenet og dels som tjener. For 14 måneder siden valgte han at over-

tage købmandsbutikken. 

 

Hverken køreskolelæreren eller købmanden har fået hjælp fra kommunen eller andre instanser til at 

åbne virksomhed. Der er heller ingen af dem, der har fået hjælp i deres netværk. Men begge har fået 

hjælp af deres revisorer. Købmanden fortæller: 

”Jeg har en dansk revisor i Valby, der er rigtig god. Hvis jeg spørger: Hvor-

dan skal jeg lave det, eller det? Så hjælper han. Han lærer mig mange ting. 

Det er bedre, hvis jeg spørger, end at jeg gør det forkert.” (int.cit.) 
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Køreskolelæreren uddyber: 

”Den anden gang, da var jeg lidt ældre og lidt mere moden. Så jeg købte en 

brugt bil til en billig pris. Så sørgede jeg denne gang for at have lidt mere 

styr på økonomien. Så har jeg min revisor, og han sagde: Kom så skal jeg 

hjælpe dig. Jeg vidste for eksempel ikke at, man kunne få kursus i at blive 

selvstændig. Det vidste jeg ikke, for ellers havde jeg søgt om det. Man prø-

ver bare på, at gøre det så godt som man kan.” (int.cit.) 

 

De to virksomhedsejeres forklaringer på hvorfor mange indvandrere befinder sig i de traditionelle 

indvandrerbrancher, tager udgangspunkt i deres egne erfaringer. Køreskolelæreren henviser til 

manglende forbilleder blandt de unge, hvis forældre ofte er uuddannede og selv har virksomheder i 

disse brancher. Dette, tror han, kan afhjælpes ved ordentlig vejledning og flere forbilleder:  

”Det eneste forbillede man har, det er grønthandleren rundt om hjørnet. Og 

fordi de [forældrene] er analfabeter, så ved de jo ikke så meget. Der har ikke 

rigtig været et skub på de unge, så de kunne komme i gang. Så fordi de ikke 

har andre muligheder, så åbner de en grønthandler og er selvstændige. Der 

er det eneste, de kender til, og det eneste de kan finde ud af. Det er så fars 

arbejde, de tager til sig.” (int.cit.) 

 

”De unge skal allerede i folkeskolen have nogle eksempler at kigge efter. 

Det skal fortælles dem, hvor vigtigt det er at læse. For eksempel når de får 

hue på, så er der mange af de unge som ikke ved, hvor stor en betydning den 

har. De har bare hue på og render rundt i en lastbil. Der kommer ikke sådan 

rigtig skub i den. Det skal der fortælles forældrene. Fordi de har ikke, den 

der viden. Derfor synes jeg, at de skulle hjælpe med at skubbe dem i gang. 

Forbilleder kan man jo også have i ghettoer, men spørgsmålet er om man 

kan få de forbilleder ind i ghettoer.” (int.cit.) 

 

Købmanden, der har en 5-årig uddannelse i bagagen, tager udgangspunkt i de muligheder, der er, 

når man ikke kan få arbejde indenfor sit fag, men må finde andre løsninger: 
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”Jeg tror det er flygtninge. Ligesom mig. Hvis jeg tog andre steder hen i Eu-

ropa, eller hvis jeg tog til USA, så har jeg mit diplom fra universitetet i 

Schweiz. Men jeg kan ikke komme ind i min rigtige branche, hvor jeg kan 

bruge min uddannelse. Jeg har boet 5-6 år i Danmark, og jeg taler ikke rigtig 

godt dansk. Men det betyder ikke at jeg er dum. Jeg har ikke en chance for 

at arbejde for SAS, selvom jeg spørger. Jeg spørger i SAS. Så skal jeg gøre 

rent. Jeg har ikke læst i 5 år, er taget til Danmark og gør rent. Så jeg arbejder 

selv her. Jeg synes det er godt her.” (int.cit.) 

 

Selvom købmanden foretrækker at have noget at lave frem for at være arbejdsløs, så synes han alli-

gevel, at det er for hårdt at have en virksomhed i de klassiske indvandrerbrancher. Han planlægger 

at opgive virksomheden om et halvt års tid: 

”Måske skal jeg tilbage til min rigtige branche. Jeg vil gerne til restauranten, 

eller hotellet. De har begge to respekt for mig, for de ved, hvordan jeg ar-

bejder. Men jeg vil aldrig være selvstændig igen. Der er hårdt. Men jeg er 

glad for det, for det er nyt.” (int.cit.) 

 

Købmanden oplever, at det er en fordel at bo i det samme område, som butikken ligger i. Det gør 

det lettere at skabe tillid, og hjælper på den måde med at få kunder i butikken:  

”Jeg bor lige herovre. Jeg tror det hjælper mig, at alle mennesker kender 

købmanden. Så de ikke tænkte, det skulle blive dårligere, når der kom en ny 

købmand.” (int.cit.) 

 

De tiltag kommunen kunne gøre, for at få flere til at starte op som iværksættere, mener køreskolelæ-

reren, burde gøres allerede i folkeskolen blandt andet ved hjælp af rollemodeller og ved at undervise 

kvinderne. Det er, efter hans udsagn, kvinderne, der har mulighed for at ændre tingene i hjemmene, 

og dem der skal opfordre børnene til at uddanne sig.  

 

Grundlæggende finder han to ting, der kan gøres for at få flere iværksættere i gang. Dels kan man 

tilbyde rådgivning, og dels kan man vise de gode eksempler og hvilke muligheder der findes for 

forskellige typer iværksætter. En tredje mulighed kunne også være at stille butikslokaler til rådig-

hed: 
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”Har du været inde på Tåstrup station? Der er der mange tomme butikker. 

Der kunne kommunen godt sige, at der er nogle butikker til rådighed, så 

kom hvis I har lyst til at lave noget. Hvis I har lyst til at åbne der, så vil vi 

hjælpe jer med det. Og så give dem rådgivning.” (int.cit.) 

 

Men selvom han tror, at mange ville blive glade for rådgivning, og også tage imod den, har han helt 

grundlæggende ikke troen på, at der er mange, der selv ville være i stand til at etablere og køre en 

virksomhed. Han har en oplevelse af, at der ikke er nogen opbakning og en manglende tillid til, at 

indvandrerne kan selv. Denne manglende tro har han bl. a. mødt i folkeskolen. 

”Altså, min søster har arbejdet i en butik, og har haft sin egen pizzeria. Men 

jeg tror igen at hun ville have brug for meget hjælp og rådgivning. Så skulle 

der være nogen der støtter hende, for de vil ikke kunne alene. Det er ligesom 

en gruppe børn man skal holde i hånden indtil de kommer over på den anden 

side af vejen.  

Jeg synes det er i folkeskolen, der er der ikke nok opbakning. Jeg synes ikke 

man giver nok til eleverne. Jeg kan huske da jeg gik i folkeskolen. Der var 

ingen af mine lærere der sagde; nu skal du i gymnasiet, det er der man kan 

komme videre. De fortalte ikke; du skal gøre det her for at komme på gym-

nasiet, vi skal have dig på gymnasiet. Der er der ikke nogen lærere der har 

givet opbakning til. Det oplever jeg også i dag i folkeskolen, at de ikke rig-

tig giver opbakning. Min lillesøster fik at vide af hendes lærere, at gymnasi-

et var overhovedet ikke godt og at der ikke var nogen jobmuligheder. Hvis 

hun bare valgte handelsskolen, for der var der virkelig brug for folk. Så 

spurgte jeg til et møde; hvad med dine børn, går de også på handelsskolen? 

Nej, nej, de går på gymnasiet. Så spurgte jeg, hvorfor går de så der? Jo men, 

det var fordi at de selv valgte det. Så kan man se den der dobbeltmoral. Jeg 

har spurgt mange: Hvordan gik jeres 9 og 10. klasse, fik i at vide i skulle gå 

på gymnasiet? Nej, vi fik at vide at vi skulle gå på handelsskolen. Det er det 

eneste de fik at vide.” (int.cit.) 

 

Det er karakteristisk for de interviewede i Høje Taastrup, at de ikke forestiller sig, at der er potentia-

le blandt beboerne i Tåstrupgård til at blive iværksættere. Selv blandt de få etablerede iværksættere 
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det lykkedes at finde, er der tvivl om det realistiske i et sådant projekt. Modsat i de andre områder 

synes iværksætter-tanken at være en fjern og fremmed tanke for såvel Jobexpres og lokalcentret 

Tåstrupgård, der handler i henhold til de relevante love, og følger den traditionelle tanke om at skaf-

fe personer på kontanthjælp i ordinært lønarbejde i virksomheder. Der er ingen programmer for at 

udnytte områdets iværksætterpotentiale. Dette står i skærende kontrast i forhold til Jobexpres, der i 

henhold til projektets erklærede målsætninger også skal bistå borgere, der gerne vil opstarte egen 

virksomhed. Oplysningerne om dette område er næsten ikke eksisterende. Det vides p.t. ikke hvilke 

muligheder, borgere på kontanthjælp har for at blive selverhvervende, eller hvilke instanser der 

hjælper dem med rådgivning og øvrig assistance.  

 

5.3.4. Indsatsen efter kommunalreformen  

Erhvervsservicecentret er nedlagt og medarbejderne bliver overflyttet til Væksthus Hovedstaden. 

Væksthuset har fokus på vækstvirksomheder, hvor der tidligere i Erhvervsservicecenteret blev ydet 

rådgivning til alle typer af virksomheder om grundlæggende forhold ved virksomhedsopstart. Den 

kommunale erhvervsservice fortsætter i Iværksætterkontaktpunktet, som er et samarbejde mellem 

kommunerne på Vestegnen: ”Der var ingen specielle tilbud til indvandrere & efterkommere i Er-

hvervsservicecentret, hvilket ligeledes gør sig gældende i Iværksætterkontaktpunktet. Grunden til 

dette er, at alle borgere betragtes som lige og skal derfor have samme tilbud.” (int.cit.). I væksthuset 

er der heller ikke tilbud målrettet indvandrere og efterkommere. 

 

5.3.5. Vurdering 

 

• Hvad består henholdsvis de generelle og de områdespecifikke iværksætterfremmende stra-

tegier i case-området i? Strategien i forhold til fremme af iværksætter bliver defineret på det centra-

le plan og i samarbejde med de etablerede virksomheder. Der findes ikke iværksætter-fremmende 

politik i forhold til indvandrere og efterkommere, uanset om de bor i Tåstrupgård eller i kommunen 

generelt. Der tages ikke udgangspunkt, ej heller findes eller cirkulere viden om de særlige forhold der 

præger sammenhængen ”indvandrere og iværksætter.” 

• Hvad er karakteren og beskaffenheden af interaktion mellem forvaltningen og indvandrere 

og efterkommere i case-området? Der bliver afholdt arrangementer med henblik på at fremme 

iværksætteraktiviteter, men forvaltningen har endnu ikke gjort det til et særskilt tema, ej hellere fore-

ligger der nogle planer, eller et perspektiv og kognitiv ramme som kan fremme sådanne overvejelser.  
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• Hvilken effekt har de organisatoriske og institutionelle forhold for den generelle og områ-

despecifikke iværksætter-orienterede indsats i case-området? Der er grundet ovenstående for-

hold, alt andet lige, en negativ effekt. 

• Hvad er de signifikante forskelle i den iværksætterfremmende indsats resultater i forhold 

til lokalitet, nationalitet, køn m.m.? Tåstrupgård skiller sig ud fra de andre områder, ved at have 

særdeles få kvindelige iværksættere. Der er kun 11,1% kvinder blandt virksomhedsejerne. 

• Hvilken rolle spiller indvandrernes egne uformelle institutioner, samt hvilken type og ud-

bredelse har de? Vores viden om dette forhold er meget beskeden. Der findes klubber i området, og 

der finder en interaktion sted. Men en besvarelse af dette spørgsmål forudsætter en målrettet inter-

view med disse.  

• Hvordan, gennem hvilke programmer og med hvilken effekt er den eventuelle udnyttelse af 

indvandrernes sociale kapital organiseret? Indvandrernes iværksætter-relevante sociale kapital, 

omfanget af hvilket vi ikke har overblik over, synes ikke at være genstand for politisk, endsige admi-

nistrativ prioritering. Ligeledes synes innovative projekter, i særdeleshed hvad de mål man stræber 

efter angår, at være integreret i den samme kognitive ramme, der er udslagsgivende for forvaltnin-

gens praksis.   

• Hvilke faktorer influerer på de institutionelle aktørers, herunder sagsbehandleres, resulta-

ter? Der findes ingen nævneværdige resultater i forhold til iværksætter. De manglende resultater sy-

nes imidlertid at være begrundet i den kommunale beskæftigelsespolitiske fokusering på lønarbejde. 
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5.4. Vollsmose 
5.4.1. Baggrund, visioner og mål 

I Odense Kommunes helhedsplan for Vollsmose indgår fremme af erhverv som et centralt element. 

Dette kommer bl.a. til udtryk i forhold til delstrategier, der bliver formuleret for områdets udvikling:  

 

Hovedprioriteringerne i strategien er bl.a.:  

1) Vollsmose som flerkulturel bydel i Odense, med omlægning af lejligheder til blandet erhverv/ 
bolig - og forsøg med blandede ejerformer, udvikling af billige iværksætterlokaler i bebyggelsen, 
mulighed for basarudvikling og brydning af bebyggelsens stramme karakter. 
 
2) Udvikling og bedre håndtering af Vollsmoses rolle som integrationssluse for Odense med en 
yderligere styrket erhvervsindsats og ikke kun med fokus på fastholdelse i Vollsmose, styrket kon-
takt mellem integrationstilflyttere og eksisterende kulturer i Vollsmose, styrket Iværksætterindsats i 
Vollsmose og øget samarbejde på tværs af kommuner på Fyn. Øget rådgivning og hjælp til at styre 
flytning efter opnåelse af selvforsørgelse. Styrke beskæftigelsesindsatsen yderligere ud fra de stra-
tegier, der er på området. 
 
Andet sted i Helhedsplanen hedder det:  
Med henblik på at borgere i Vollsmose i større udstrækning er med til at løse opgaver i området 
(håndværksmæssige, servicemæssige og lignende opgaver) skal Odense Kommune understøtte op-
kvalificering og uddannelse af borgere, der kan bestride disse job. Håndværksmestre og andre 
iværksættere kan for eksempel opfordres til at etablere lokale afdelinger med arbejdskraft fra områ-
det. 

(Kilde: Helhedsplanen) 
 

Ovenstående tager bl.a. udgangspunkt i et estimat der siger, at der kommer omkring 20-25 nye 

iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk fra Vollsmose om året. Der formodes endvidere 

at være et potentiale af andre, som gerne vil begynde, men hvor forskellige krav stiller sig hindren-

de i vejen eksempelvis manglende kendskab til danske forhold, uddannelsesmæssige svagheder, 

manglende kendskab og overblik over de danske regler og sidst, men vigtigst manglende kapital. 

 

Den overordnede tilgang er derfor at stimulere iværksætteraktivitet ved at virke i det miljø, hvor de 

potentielle iværksættere findes og at agere på præmisser, som de lokale kan forstå. I Helhedsplanen 

indgår således ambitionen om at etablere et iværksættercenter der kan danne ramme for en sådan 

lokal strategi. Centret vil have stort potentiale som integrationssluse, da det giver nye indvandrere 

mulighed for at komme i gang for små midler. Der vil være god mulighed for at flere end iværksæt-

terne kan komme i gang, enten ved direkte ansættelse, eller ved at hjælpe i perioder. Hensigten er at 
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skabe en mere varieret bydel, med flere muligheder, både erhvervsmæssigt og for beboerne, der vil 

efterspørge nogle af de services, der udbydes.  

 

Iværksættercenter og lokalt tilpasset rådgivning 
 
• Bærende element i en lokalt fokuseret iværksætterstrategi er et iværksættercenter. 
• Den direkte rådgivning skal udvikles i en form, som er særligt tilpasset de vilkår, som gælder i 

Vollsmose. 
• Der indledes drøftelser med boligforeningerne om etablering af iværksættercentre eller iværk-

sætterhotel. 
 

I forhold til baggrunden for den iværksætterfremmende indsats i Vollsmose skal man se nærmere på 

tre typer af aktører:  

1. Kommunen: Den kommunale indsats og integreringen af iværksætter-perspektiv i 

den almene kommunale beskæftigelsespraksis. 

2. Erhvervslivet: Odense Erhvervsråd og dets erfaringer 

3. NGO og konsulentbaserede initiativer: Virksomhed Vollsmose 

Herudover spiller lokale boligorganisationer en rolle, og for alle tre indsatser gælder det, at der ar-

bejdes på tværs af organisationer.9

 

  

5.4.2. Virksomhed Vollsmose 

I forhold til de grundlæggende kendsgerninger for ideen Virksomhed Vollsmose tager man ud-

gangspunkt i at der bor cirka 10.000 mennesker i Vollsmose, hvoraf cirka 5000 er i den erhvervsak-

tive alder, det vil sige mellem 18-60 år. Cirka 65% af beboerne i området har en anden etnisk bag-

grund end dansk fordelt på 78 forskellige etniske grupper. Ud af de cirka 5.000 i den erhvervsaktive 

alder er cirka 2.000 på kontanthjælp, hvilket svarer til cirka 25% af alle Odense Kommunes kon-

tanthjælpsmodtagere. Af disse cirka 2.000 kontanthjælpsmodtagere er cirka 1.100 omfattet af ”Lov 

om aktiv beskæftigelse”. De øvrige cirka 900 personer er enten revalidender, under afklaring til 

pension eller får ingen ydelse fra kommunen (Harder 2008). 

 

For at opfylde målsætningen om at skabe et bæredygtigt område samt øge arbejdsstyrken og be-

skæftigelsesfrekvensen, skal der spilles på mange strenge. Det er i den forbindelse projekt Virk-

somhed Vollsmose ser sin berettigelse. Man erkender herfra at Vollsmose er karakteriseret ved, ”at 
                                                 
9 Jf. interview i bilag 5.5 og bilag 5.6. 
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der hver morgen kommer en mængde mennesker ind i området, udfører deres arbejde og tager af-

sted igen medbringende lønningerne. Der er meget få lokale jobs, der udføres af lokale.” Herudover 

ser man baggrunden for Virksomhed Vollsmose opståen i, at området gennem årene har været et 

yndet objekt for iderige projektmagere, med en såkaldt projekttræthed og en lokal modstand mod 

projekter, der ikke i tilstrækkelig grad bliver forankret blandt områdets egne beboere.” 

 

Virksomhed Vollsmose vil på denne baggrund skabe jobs på områdets præmisser med borgerind-

dragelse og empowerment i centrum. Målet for denne øvelse er at skabe ”Vollsmose Enterprise”; en 

virksomhed, der arbejder på almindelige markedsvilkår, men hvor ejerskabet er lokalt.  Der tænkes i 

en lang række erhvervsområder så som vikarbureau, catering, mad til ældreplejens modtagere, fri-

sørbus, mobil købmand, cykelværksted, rullende købmandsservice til ældre medborgere, systue og 

bygningsrenovering, pasning af udenomsarealer samt renovering og vedligeholdelse af bygninger-

ne.  

 

Virksomhed Vollsmose, der er et EU- social fonds Equal projekt, er resultatet af et samarbejde mel-

lem en lang række aktører, og som nævnt karakteriseret ved at sætte empowerment i centrum. Den-

ne skal komme til udtryk ved at samle kræfterne i området for at udvikle bæredygtige modeller til 

virksomheden, opkvalificering af beboerne, udvikle en lokal kultur, der understøtter et aktivt ar-

bejdsmarked baserede på civile aktørers initiativer og netværk, nytænkning, og udfordre de gængse 

måder at tænke beskæftigelses- og iværksætterpolitik med en større tilpasning til den mangfoldig-

hed der præger et område som Vollsmose.  

 

Konkret består Virksomhed Vollsmose af en række underprojekter som Idun 1 & 2 og Balder 1. 

Kontakt til virksomheder for at fortælle om projektet, skaffe praktikpladser og lærepladser til pro-

jektets deltagere, samt indhente viden om flaskehalse eller nicheproduktioner. De empowerment-

baserede metoder i Virksomhed Vollsmoses regi tager udgangspunkt i en logisk sammenhæng, der 

er beskrevet som: Medinddragelse skaber engagement - Engagement fører til medejerskab - Med-

ejerskab skaber motivation - Motivation fører til succes. Derfor er frivillighed det centrale element i 

metoderne, og det er netop deri Virksomhed Vollsmose skiller sig ud fra samt inspirerer den almene 

praksis.  

 

I praksis betyder det eksempelvis, at kvinderne i IDUN selv definerer – under ansvar naturligvis – 
hvilken vej, de vil gå. Mændene i Balder skal ligeledes selv definere hvilke faglige områder, der 
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skal udvikles i projektet. Konsekvensen heraf er en anderledes måde at budgettere på. De kendte 
driftsudgifter kan naturligvis forudses, mindre forudsigelige er konti til materialer, inventar, under-
visere, indkøb og studieture. Dette bliver først ”budgetlagt”, når deltagerne sammen har bestemt, 
hvilken vej de vil gå. 
 

I øjeblikket er der cirka 40 kvinder i gang i IDUNs lejlighed på 120 m2 i tre værksteder: frisørsalon, 

systue og design samt catering. Flere af kvinderne er i gang med praktikophold, og tre har modtaget 

jobtilbud. Fremadrettet har projektet fat i følgende konkrete henvendelser om arbejdsopgaver: • 

Fejlretning af importeret tøj fra virksomheder • Modelproduktion af design • Tilbud om madleve-

ring • Tilbud om parallel læring ved opgaver om renovering og vedligehold i Balder 

  

Borgerinddragelsen og lokalt ejerskab sikres ved at etableringen af Vollsmose Enterprise skal ske 

gennem et anpartsselskab. Anparterne udbydes til beboere, lokale erhvervsdrivende og arbejdsmar-

kedsrelaterede organisationer. Salget af anparterne vil blive varetaget af lokale kræfter gennem en 

nystartet erhvervsforening, og prisen på en anpart beløber sig til 1000 kr., mens en halv anpart kan 

købes for 500 kr. Køber hæfter kun for det indskudte beløb. 

 

5.4.3. Odense Erhvervsråd 

Odense Erhvervsråd tilbyder services og assistance til byens iværksættere, eksempelvis kurser og 

foredrag, individuel rådgivning, netværksgrupper, mentorordning samt særskilt sparring. I april 

2004 etablerede erhvervsrådet et særligt rådgivningstilbud til iværksættere med anden etnisk bag-

grund end dansk. Ifølge Odense Erhvervsråd har ca. 80 etniske iværksættere søgt rådgivning hos 

iværksætterkonsulent. Andelen af etniske iværksættere udgjorde i 2005 knap 20% af det samlede 

antal nye iværksættere i rådgivning hos Odense Erhvervsråd. Det skete bl.a. på baggrund af en ana-

lyse, som påviste et stort potentiale i denne gruppe, men også et særligt behov for rådgivning. Siden 

januar 2006 er denne indsats rykket ud i Vollsmose. 

 

Baggrunden for Odense Erhvervsråds initiativ om den fremskudte iværksætterfremmende indsats i 

Vollsmose skal ses i en rapport fra Fyns Amt og EU’s Socialfond, der viste, at der var et stort po-

tentiale i denne gruppe men også et særligt behov for rådgivning. Rapporten viste bl.a., at for hvert 

1½ job, en dansk iværksætter skaber, skaber en etnisk iværksætter i gennemsnit 2½. Blandt rappor-

ten anbefalinger var en styrkelse af målrettet rådgivning. Den fremskudte indsats og rådgivning 

består af et kontor og tilhørende workshop i Vollsmose, hvor man kan møde en iværksætterkonsu-
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lent, der ud over sin brede professionelle og erhvervsmæssige erfaring fra vidt forskellige brancher 

og sit kendskab til området også kan trække på flerkulturelle kompetencer. Konsulentens opgave er 

at rådgive bydelens primært etniske iværksættere og lave opsøgende arbejde i de forskellige etniske 

miljøer. I forhold til dette arbejde integrerer konsulenten, qua sin brede profil, kendskabet til dansk 

erhvervsliv og til de etniske iværksætteres udfordringer.  

 

Den nye iværksætterrådgivning i Vollsmose, der er finansieret af EU’s Socialfond lanceres således 

som en styrkelse af Odense Erhvervsråds særlige rådgivning til etniske iværksættere. Qua dette 

samarbejde har en række etnisk ejede forretninger set dagens lys i lokaler der er udstukket til er-

hverv, herunder et rejsebureau, der har specialiseret sig i rejser til Mellemøsten og Nordafrika. Bu-

reauet er ejet af den lokale rådgivnings første ”kunde”, en tidligere taxachauffør, der havde taget 

bestik af, at der i området er et kundegrundlag på over 10.000 mennesker, og som kvalificerede sig 

til erhvervet via intensiv oplæring i et rejsebureau. n v 

 

5.4.4. Odense Kommune og Lokalkontoret 

Det kommunale engagement skal først og fremmest ses i forhold til lokalkontorets og de øvrige 

kommunale aktørers lydhørhed overfor innovative projekter, samt den nytænkning og det helheds-

orienteret perspektiv, der udvikles i samarbejde med lokale aktører, og hvor en bæredygtig udvik-

ling af Vollsmose indtager en større plads. Det ses i samarbejdet med Virksomhed Vollsmose, i 

samarbejdet med Odense Erhvervsråd og lignende. Ifølge Odense Erhvervsråd har ca. 80 etniske 

iværksættere søgt om rådgivning hos iværksætterkonsulenter siden det første tilbud i 2004. Odense 

Erhvervsråd mener ligeledes, at etniske iværksættere udgjorde knap 20% af det samlede antal nye 

iværksættere i rådgivning hos rådet i 2005. 

 

Med hensyn til karakteren og beskaffenheden af den interaktion der forekommer mellem forvalt-

ningen og indvandrere og efterkommere i Vollsmose, finder man fra kommunens side en stor stig-

ning i antallet af indvandrere, der kommer i rådgivning. Det ser ud til, at der er succes med kvinde-

projektet Idun, som kommunen indgår et samarbejde med, og som skal opkvalificere indvandrer-

kvinder til at blive selvstændige. 

 

Et ønske fra kommunens side er, at tilrettelægge undervisningsforløb med tosprogede lærere i for-

bindelse med oprettelsen af en bazar. I tilknytning til bazaren skal der være et rådgivningscenter. 
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Undervisningen og centret skal sikre at alle iværksættere kender de danske regler og lovgivningen, 

samt er i stand til at manøvrere indenfor disse. Primært finder kontakten sted mellem kontant-

hjælpsmodtagere og sagsbehandlere, men kvindeprojektet og iværksætterrådgivningen har dog også 

godt fat i en gruppe af potentielle iværksættere.  

 

Idet de kommunale sagsbehandlere har svært ved at vurdere, om en potentiel iværksætters idé er 

realiserbar, er der risiko for, at potentielle iværksættere aldrig får mulighed for at starte op. Det er 

her iværksætterrådgivningen kommer ind i billedet. Interaktionen på tværs af den almene beskæfti-

gelsespolitiske indsats og de innovative projekter har bidraget til en synergi med meningsudveks-

linger og udviklingen af fælle forståelsesrammer: Eksempelvis finder man både fra kommunens 

side, Virksomhed Vollsmose og Iværksætterrådgivningen begrænsningerne i kontanthjælpssystemet 

problematisk, idet en stor del af de potentielle iværksættere i Vollsmose er kontanthjælpsmodtagere. 

 

Siden etableringen af iværksætterrådgivningen i området er indsatsen blevet intensiveret. Man reg-

ner med, at der er knap 90 iværksættere med adresse i Vollsmose, og henvendelserne til iværksæt-

terrådgivningen har været mærkbart stigende i forhold til den gang hvor iværksætterrådgivning lå 

inde i byen i Odense Erhvervsråds lokaler. Virksomhed Vollsmose og samarbejdet med kommunen 

har herudover været med til at introducere alternative scenarier for selvforsørgelse i forhold til den 

almene beskæftigelsespolitiske indsats, hvis fokus har været lønarbejde i nederste rækker på ar-

bejdsmarkedet. Der er allerede og i samarbejde med lokalkontoret og en af områdets 3 boligfor-

eninger etableret en række butikker. Der knyttes stort håb til at disse og andre initiativer kan ændre 

imaget, lokal identifikationen m.v. Herudover synes det at EU-støttede projekter har været med til 

at præsentere andre perspektiver for selvforsørgelse, heriblandt kunne man nævne et projekt under 

navnet ”Silk Road”, der i et samarbejdet med kommunen, arbejdsmarkedet og de lokale netværk 

forsøger at udvikle potentialerne til brugskunst og kunsthåndværk.   

 
5.4.5. Aktørperspektiver – Iværksætterrådgiveren  

Der er både elementer af fælles og divergerende opfattelser at spore i Vollsmose; dog kan man sige 

at en fælles forståelsesramme er under udvikling. Iværksætterådgivningen, der endnu kun har haft 

sit virke i Vollsmose i kort tid, oplever stigende interesse blandt potentielle etniske erhvervsdriven-

de, samt at der kommer flere henvendelser end i Odense Erhvervsråd (der er den generelle iværk-

sætterrådgivning for hele Odense). Men iværksætterrådgivningen oplever også en langt fra optimal 

kontakt mellem iværksætter-spirer og sagsbehandlere, og at sagsbehandlere ofte ikke kan se det 
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samme potentiale, som rådgiveren kan. Også for hans vedkommende ser han en barriere i kontant-

hjælpssystemets begrænsninger. (Se endvidere bilag 5.5: Iværksætterrådgiverens erfaringer og per-

spektiver).  

 

Efter iværksætterrådgivningens opfattelse, ser mange potentielle iværksættere stadig kommunen 

som modspillere frem for medspillere, et forhold der kan begrundes med truslen om at blive beskå-

ret – eller helt miste – kontanthjælp i den økonomisk hårde opstartsfase. 

”Der er ikke så meget kontakt til kommunen. Det er oppefra ned. Jeg har li-

ge snakket med en fra Syrien, som ikke taler så godt dansk, men vil åbne et 

skrædderi. Han vil arbejde med kommunen og lave noget for dem. Proble-

met er, at han er på kontanthjælp, og han og konen mister deres kontant-

hjælp hvis de starter forretning. Konen mister det også, fordi hvis han åbner 

forretningen så viser han, at han kan forsørge hende. Det er en lov fra folke-

tinget og kommunen, og sagsbehandleren kan ikke gøre noget. Vi prøver at 

snakke med dem, om de ikke kan hjælpe dem lidt, men de er ikke glade for 

at snakke om det. I Vollsmose er mange på kontanthjælp, og de vil ikke tage 

den risiko at starte, for så mister de alt.” (int.cit.) 

 

Til gengæld oplever iværksætterrådgivningen, at folk er mere åbne overfor rådgivningen, end over-

for andre kommunale sagsbehandlere, fordi han selv er af udenlandsk herkomst. Iværksætterrådgi-

veren peger på manglende kendskab til hans virke, som en hæmsko for at få flere iværksættere.  

”Vi har f.eks. nogle workshops, men der er ikke mange der udnytter det. Vi 

har pc og Internet og skrevet, at der er et sted her, de kan arbejde. For ek-

sempel kan de søge på nettet og planlægge, men det bliver ikke brugt. Det er 

viden der mangler om, at du kan udnytte os og stedet. Det viser også, at folk 

ikke går ud fremmede steder og snakker om det. Ideen er jo i en konkurren-

cebranche, så det er nok derfor. De går i den tanke, at det er en god ide, og 

at det skal holdes hemmeligt.” (int.cit.) 

 

5.4.6. Kvindelige iværksættere 

Det ser ud til, at der er forskelle på Iværksætterindsatsen i forhold til køn. Tidligere har der mest 

været fokus på at hjælpe mænd i gang som iværksættere, men med kvindeprojektet, ser det ud til, at 
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man fanger interessen hos en ny gruppe. Iværksætterrådgivningen har også haft et par kvinder igen-

nem. 

 

Indvandrernes egne uformelle netværk opfattes som betydningsfulde både fra kommunens, iværk-

sætterådgiverens og iværksætternes synspunkter. Kommunen peger på den økonomiske håndsræk-

ning, som det er muligt at få gennem sociale netværk, som en vigtig succesfaktor for potentielle 

indvandreriværksættere. En iværksætter underbygger dette, når hun fortæller, hvem hun har fået 

hjælp af til at starte virksomhed:  

”Af familien. Hvis jeg har brug for penge. Jeg har lånt fra familien, min svi-

gerfar og min mands søster. Vi får de penge, og vi aftaler, at når jeg har 

pengene, så begynder jeg at betale tilbage. Hvis jeg går til banken, siger de, 

at jeg skal hente årsopgørelse, og bagefter siger de: ”Nej, vi kan ikke give 

kreditten.” (int.cit.) 

 

En anden iværksætter ser på netværket som et stort kundepotentiale. Som iværksætteren selv siger:  

”Jeg bor selv i området. Det har haft en stor betydning, fordi jeg har arbejdet 

meget i Vollsmose området, så jeg kender mange forskellige folk, og jeg 

ved hvad det er, de mangler og har behov for. [...] Jeg kender mange forskel-

lige nationaliteter, fordi jeg arbejder her.” (int.cit.) 

 

 

5.4.7. Indvandrernetværk eller individuelle ressourcer 

Ifølge iværksætterrådgiverens erfaringer, kan der også være uhensigtsmæssigheder i den måde net-

værkene fungerer på. De kan udvikle sig til at være en hæmsko for udviklingen af nye idéer, idet de 

sociale netværk også kan forstås som risikable steder at udveksle idéer, der kan blive taget i brug af 

konkurrenter.  

”Der er klubber, og for eksempel netcafeen er et samlingssted. Boligfor-

eningen er også et sted, hvor vi mødes. De etniske snakker ikke om forret-

ning med hinanden, de er bange for at ideen bliver stjålet. De snakker med 

familien. Jeg lavede en konkurrence, hvor man kunne vinde 2000 kr. for at 

komme med gode ideer. Vi fik kun to ideer. Det er gode ideer, men de er 

urealistiske. En ville åbne et værksted og samtidig sætte gratis ting til rådig-
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hed for beboerne. Vi sagde, det ikke var en god ide. Så har vi skrevet til 

dem, at de kan komme og snakke med os om det. Vi fik kun to, fordi folk 

nok er bange for det. De har ikke engang nok tiltro til os.” (Int.cit.) 

 

I Vollsmose er der ikke en klar strategi til hvordan man kan benytte indvandrernes netværk, dog 

opfordrer iværksætterrådgiveren til, at iværksætteren skaffer en lille startkapital via sine sociale 

netværk.  

 

Både iværksætterrådgiveren og kommunen, ser meget positivt på rådgivningens resultater i Volls-

mose. Der er mange der henvender sig, men fordi iværksætterrådgivningen åbnede i indeværende 

år, er det svært at vurdere hvor mange af virksomhederne der reelt kommer på benene og hvor man-

ge der vil kunne overleve. Forestillingerne om hvilke faktorer der forklarer succes på tværs af case-

områderne er, for kommunens vedkommende, præget af både egenskaber ved specifikke personer 

og praktiske forudsætninger. Forestillingen om at egenskaber ved specifikke personer, der har rela-

tion til området, har særlig betydning, udtrykkes ved idéen om ildsjælens formåen.  

”...hvis vi finder en ildsjæl så rykker det enormt meget, i forhold til hvad 

nogen af de danske medarbejdere kan udrette. De lider ikke af samme berø-

ringsangst, som vores danske medarbejdere. De danske medarbejdere kan 

blive usikre på hvilke hensyn der vejer tungest.” (int.cit.) 

 

De praktiske forudsætninger bliver eksemplificeret ved Bazar Vest i Urbanområdet, der ikke er et 

kommunalt initiativ. For at udbrede succes på tværs af caseområderne ser kommunen det som en 

farbar vej at øge vidensniveauet om de muligheder der findes. En anden mulighed er forskellige 

typer af virksomheder, hvor danskere og folk med anden etnisk baggrund indgår i et samarbejde. 

Hvordan dette skal føres ud i livet, er via oplysning og kurser: 

” Umiddelbart vil jeg sige opsøgende virksomhed og nogle kampagner, så 

de får bedre viden inden de starter op, så de kender kravene. Og så hvis man 

kunne lave flere virksomheder i samarbejde med danskere og etniske. Vi har 

en succeshistorie. En dansk iværksætter, der har igangsat en samosa-

produktion med en somalisk kvinde. De har fået ansat 5 somaliere. Han har 

ekspertisen til at skaffe penge, hun kan skaffe ansatte. Det ser ud til, at de 

har held med at afsætte dem som frosne i Superbest. ... Kunne man kombi-
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nere danskernes viden med de etniskes viden om varerne. Jeg synes, de 

mangler at se på hvad der kan sælges til en dansk kundekreds. Man kunne 

udvikle deres butikker og koncepter. Hvordan kombinerer man? Man kunne 

lave en målrettet kampagne. Er der risikovillige danskere, nogen med kapi-

tal, der tør være med i sådan noget samarbejde.” (int.cit.) 

 

I forhold til køn og etnicitet opleves det, at særligt kvinder (ofte med oprindelse i Somalia) har et 

potentiale: 

”Med køn er det svært og man skal henvende sig til de unge. De gamle har 

ofte meget familie og de kan ikke videreuddannes. De vil typisk være i 

kvindefag. Jeg prøvede at hjælpe en kvinde som ville have en makeup tato-

vørbutik, men hun ville ikke permanente mænd. Det er svært med kvinder, 

for de vil have specielle brancher. Men kvinder har egentlig bedre indsigt i 

forretningsanalyse. De sikrer sig og går stille og roligt. De tænker sig om og 

går forsigtigt frem. Hvor mænd spiller smarte.” (int.cit.) 

  

”I forhold til køn er det specielt de somaliske kvinder, der tager uddannelser. 

Mange af dem er fraskilte. De har smidt de kath-tyggende mænd ud. Vi har 

to grupper. Den ene er traditionel og den anden er meget frigjort og tager 

uddannelse. Jeg talte med en, der gerne vil åbne en cafe med salg af frisk 

frugt. Jeg tror ikke, man troede på, at hun ville være i stand til at køre den 

hjem. Men det handler også om vores danske ide om, hvad det kræver at 

være iværksætter.” (int.cit.) 

 

Som kommunen er citeret for, handler det også om hvilke krav, man mener, iværksætterne skal leve 

op til, samt i hvilken grad man overhovedet tillægger disse mennesker ressourcer og kompetencer 

nok til at være i stand til at være selvstændige. Iværksætterrådgiveren tager udgangspunkt i de po-

tentielle iværksætteres videns- og uddannelsesniveau, når han udtrykker:  

”Det er politikerne, der skal lave lempelser og hjælpe dem, der er seriøse. 

Ham fra kontanthjælp troede, at de alle var svage, men det sagde jeg, det er 

de ikke. Han troede, at de ikke kunne bruges. Skolelærere er nogle af dem 

som er i gang. Og nogle gange er det læger eller ingeniører som er havnet i 
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Dansk Flygtningehjælp. De kan ikke komme ud af det. De bliver kastet fra 

det ene til det andet, og kan ikke finde ud af hvordan det skal bruges. Kur-

serne skal målrettes. Ikke alle har brug for at lære noget om markedsføring, 

og det skal være overfladisk. Det skal være enkel og nem butiksregning, det 

svære fatter de ikke. Han skal jo bare vide at der er noget der hedder omsæt-

ning osv. Vi har snakket om at lave en forkortet udgave. Enklere kursere 

ville skaffe flere iværksættere. Målrettet til hver enkelt og individuelt. Det 

ville kunne bruges i hele landet. Da jeg startede var jeg også på kursus, og 

jeg fik en kæmpe mappe. Jeg blev så forvirret, selvom jeg forstod det. Det 

går i detaljer med aktier og alt muligt. Det er ikke nødvendigt for en Mu-

hammed, som bare vil åbne en butik. Jeg har problemer med somaliere og 

de er ikke iværksættere og de har ikke kulturen med som iværksættere. Dem 

som driver forretninger er enten velhavende, eller noget andet. De vil hellere 

have et lortejob end at være selvstændige. Dem som er bedst at snakke med, 

er tyrkere, de søger udfordringer og vil vise os og familien, at de klarer sig 

godt.” (int.cit.) 

 

Det pointeres på denne måde, at det vil være en god vej at give mere uddannelse for at skabe mere 

konkurrencedygtige virksomheder. Spørgsmålet er så, om det er muligt at finde et meningsfuldt 

kompromis mellem iværksætternes oplevede behov og de kommunale forventninger. I det følgende 

gives en beskrivelse af iværksætternes oplevelser af de kommunale tilbud. 

 

5.4.8. Kommunen som aktør – Iværksætternes oplevelse af de kommunale tilbud 

Den ene virksomhed er en købmand beliggende i Vollsmose, mens den anden virksomhed, er et af 

de kommunale tilbud til arbejdsløse. Det er en virksomhed der, støttet af EVU og med Odense Er-

hvervsråd som partner, underviser arbejdsløse i kunsthåndværk og dansk sprog kombineret med 

undervisning i, hvordan man kan blive selvstændig erhvervsdrivende (Silk Road). Projektet er yder-

ligere støttet af Socialfondens integrationsindsats og EU’s pulje til fremme af integration. Med an-

dre ord er det en virksomhed, der står ”med et ben i hver lejr”. 

”Der kommer to slags gæster her. En til kunst, håndværk og håndarbejde og 

en til sprog. Det er det, som deltagerne mangler. De får undervisning i fag-

ligt sprog - kunst- og håndarbejdesprog. Hvis der er nogen af deltagerne der 
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bliver klar til at arbejde, så kan de forklare deres arbejde på dansk. For at 

målrette nogle af deltagerne til at arbejde. Vi fik en i arbejde. Det var om 

maleri. Alle, der kommer, er udenfor arbejdsmarkedet. Hvis de er på bi-

stand, kommer de herhen og kigger, om det er noget for dem. Men jeg kan 

ikke presse dem og sige, kom her. Jeg snakkede med sagsbehandleren, og 

hun ville gerne sende en til mig. Hun siger, at første gang de kommer herhen 

skal de se, om det er noget for dem. Men alle der kommer herhen og kigger, 

vil gerne. Det er flest kvinder, der kommer. Deltagerne er glade for at gå 

her, og de skriver i en dagbog. Hvis de er færdige om tre måneder, kan de 

fortsætte igen i tre måneder. Fordi sagsbehandlerne kun giver dem tre må-

neder ad gangen.” (int.cit.) 

 

Begge virksomhedsejere lægger vægt på betydningen af placeringen i Vollsmose. Dels i forhold til 

deres kundekreds, dels i forhold til at kunne benytte sig af egne netværk. Købmanden, som er etab-

leret i et samarbejde med Rådgivningen og boligforeningen, fortæller: 

”Det er alle folk her der er glade for butikken. Fordi du ved, i vores land kan 

du købe et kilo tomater og skrive det på et stykke papir. (købe på kredit) Det 

er meget nemmere end i Center Øst. Det her er tæt på hvor alle folk bor, og 

det er et stort udlændingeområde det her. Næsten 60-70 pct. skriver på et 

stykke papir: 1 kilo tomater, og så pakker han den ind og de betaler. Så 

hjælper det mor. For eksempel når mor går på arbejde og på kursus. Så skal 

hun i center øst og det tager tid. Den lille søn kommer og henter en pakke 

yoghurt eller brød, og det er ligesom service. Problemet er her i Danmark, at 

man må ikke hjælpe nogen. Men i vores kultur hjælper alle hinanden. Fx 

hvis vi har en gammel mor må vi ikke sætte hende på plejehjem vi skal pas-

se og vaske hende. F.eks. da vi skulle starte butikken kom familien, onkler 

og tanter og hjalp med at flytte, uden at de fik penge, sådan er det. Og vi 

hjælper dem når de flytter. Vi hjælper alle hinanden. Vi må ikke her i Dan-

mark, men vi gør det alligevel. Efter at vi fik denne her store butik, fik vi 

mange flere kunder og jeg er glad for at der også kommer danskere fra andre 

steder. (int.cit.) 
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Næsten de samme fordele ser den anden virksomhedsejer (Silk Road) 

”Jeg bor selv i området. Det har haft en stor betydning, fordi som jeg sagde, 

har jeg arbejdet meget i Vollsmoseområdet, så jeg kender mange forskellige 

folk, og jeg ved hvad det er, de mangler og har behov for. Det her, tror jeg, 

bliver en succes.” (int.cit.) 

 

Den pågældende person har også erfaringer fra at have butik i et mindre indvandrertæt område: 

”Jeg åbnede en orientalsk butik i Assens for 10 år siden. Den var åben i et 

år, men det var en dårlig ide… Vi tabte mange penge og lukkede til sidst bu-

tikken.” (int.cit.) 

 

Virksomhedsejerne har fået hjælp forskellige steder fra ved opstart af virksomheden. De repræsen-

terer to modsætninger i forhold til opfattelsen af i hvilken grad andre aktører, end bare det tætte 

netværk, med fordel kan benyttes i opstartsfasen. Som kontrast til købmandens negative oplevelse 

med kommunen og bankerne, står Silk Roads positive oplevelse med et længere samarbejdsforløb 

med EVU og Odense Erhvervsråd:  

”EVU hjalp med at skrive ansøgning og projektbeskrivelse. De læste det mange gange 

og diskuterede det. Bagefter accepterede de, fordi det er kunstintegration og, det her om-

råde er der behov. Kommunen hjalp ikke. Men vi har partnere i kommunen og de hjæl-

per også meget. Odense Erhvervsråd er en stor støtte. Det hele er gået godt. Vi har haft 

et godt samarbejde med EVU og med sagsbehandlerne. De fleste, som kommer her, er i 

kontakt med kommunen, og det er kommunen, som sender dem. Så der er et godt samar-

bejde med kommunen, sagsbehandlere og konsulenter.” (int.cit.)  

   

Der var ikke nogen af iværksætterne der deltog i nogen af kommunens tilbud, da de startede op og 

heller ingen af dem, der på nuværende tidspunkt mener, at de har noget kendskab til de tilbud der 

findes. Dog fik købmanden en praktikant via kommunen, der gik til hånde i butikken.  

 

Købmandens opfattelse af sagsbehandleren stemmer overens med kommunens og iværksætterråd-

giverens betragtninger om, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem folks reelle res-

sourcer, og de kompetencer sagsbehandleren tillægger dem: 
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”Det gik lang tid, inden jeg åbnede min butik. Jeg lavede ikke noget, for jeg 

havde en handicappet pige. Sagsbehandleren sagde, at jeg skulle blive 

hjemme. Da jeg åbnede min butik kom hun på besøg, og hun var rigtig glad. 

I 13 år var hun min sagsbehandler, og hun kom først på besøg, da jeg åbnede 

min butik. Så kom hun og sagde tillykke, hun var rigtig glad den dag, hun 

besøgte mig i butikken. Hun havde set mig i tv og var blevet overrasket. 

Mange sagsbehandlere kom sammen med hende, og hun begyndte at fortæl-

le dem, hvor mange gange vi havde sagt, at vi ville åbne en butik.” (int.cit.) 

 

Købmanden peger på kulturelle forskelle og manglende kendskab til regler, som nogle af de hæm-

sko hun er stødt på i driften af sin virksomhed: 

”I sidste uge har der været miljøfolk i min butik. De siger, at alle varer skal 

have danske tekster. Jeg har et problem. Jeg har ikke lært dansk. Jeg kan læ-

se, jeg kan skrive, jeg kan snakke. Uden at jeg har lært det et eller andet 

sted. Hvordan? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne lære det, men vi har 200 slags 

varer. Hvis jeg skal sidde foran en computer ved jeg ikke hvordan jeg skal 

tænde og slukke den. Det er som om, at de gør mange af tingene sværere 

her. Du ved godt, at i vores land åbner du en butik og stiller varer op og sæl-

ger. Her er alting svært. For eksempel skal du passe på regningerne. Hvis du 

taber nogen regninger bliver det et stort problem med told og skat. Du skal 

passe på med teksten på varerne. Det er ligesom om, at de finder på små 

ting, og de presser udlændinge. Hvis de gav tid og viste dem... Fordi udlæn-

dinge ikke har forstand på reglerne. Selvfølgelig bor vi i Danmark, og vi 

skal lære de regler, men ikke på en gang. Danskerne har lært de regler, fordi 

de bor her. Men vi ved slet ingen ting. De skal ikke presse alt for meget. Jeg 

vil ikke sige, at de skal lukke øjnene hver gang, men nogen gange. For ek-

sempel spørger de, hvordan folk skal vide, hvad vi handler med. Men det 

står på engelsk. De siger, nej det skal være på dansk. Det er fødevarekon-

trollen, som har sagt det.” (int.cit.) 

 

De største problemer, der bør løses, for at få flere iværksættere i Vollsmose, ser fra respondenternes 

synsvinkel, ud til at være: 
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- begrænsningerne i kontanthjælpssystemet, der forhindrer iværksætterne i at have en person-

lig indtægt ved siden af virksomheden i den svære opstartsfase 

- manglende kendskab til og viden om de forhold som virksomheder i Danmark skal leve op 

til  

- manglende kendskab til hvor de kan tilegne sig denne viden samt vigtigheden af at gøre det  

- sagsbehandlernes manglende evner til at se de ressourcer som indvandrerne kan udnytte i 

virksomhedsøjemed 

 

Den sidste pointe bliver således formuleret af projektlederen i Silk Road: 

”Mange indvandrere, som er kommet hertil, har været meget aktive i deres 

hjemland og arbejdede og tjente penge. Det har været indenfor erhverv som 

tømrer, kunstner, glas, skulptur eller smed. Lige pludselig kommer de til 

Danmark, og det stopper, og de kan ikke fortsætte. Hvorfor? Der er mange 

grænser med sprog, hvordan man skal lave udstillinger og lave regnskaber, 

skat og materialer. De kan ikke finde ud af det og ender på kontanthjælp. 

Vores opgave er at give dem tillid igen. Sige at de skal komme her. Vi skal 

udvikle dem og tro på dem. Lære dem alt med skat og regnskab. Så bliver de 

måske selvstændige og åbner deres egen butik, forening eller værksted. Det 

er vores opgave.” (int.cit.) 

 

For informanterne i Vollsmose er det karakteristisk, at ingen af dem udtaler sig om indvandrernes 

manglende kvalifikationer eller manglende evne til at føre virksomhed. 

 

I forhold til beskæftigelsen:  

”Der har været en konsensus om at det, og det fungerede og det gik godt, at 

den der beskæftigelsesindsats var en mekanik der kørte relativt smurt, men 

også lige så meget fordi vi er gået over i en fase hvor man tænker knap så 

meget igangsættelse og udvikling, men mere tænker forankring, og en del af 

forankringen er jo at forvaltningerne tager teten, eller forvaltningerne der har 

råderummet og handler og agerer i forhold til Vollsmose, de har selvfølgelig 

altid handlet og ageret, det har vi også altid gjort i forhold til Vollsmose, 

men det der har været vores opgave er jo den helhedsorienterede indsats hvor 



 113 

man både kigger på forskellige muligheder men især de der samarbejder på 

tværs af organisationerne” (int.cit.) 

 

Et eksempel på den relative tilbageholdenhed kunne være det tidligere arbejdsmarkedscenter, som i 

forhold til beskæftiglesesindsatsen har præsteret særdeles gode resultater:  

”En af grundende til at de her som gerne vil være altså selvstændige ingen 

vegne kommer, det er simpelthen finansieringsproblemer, altså vi har jo haft 

en igangsætningsydelse i Danmark og en iværksætterydelse, det gik ad 

pommeren til, sådan hurtigt sagt fordi de fik startet på et forretningsgrundlag 

som, det er ganske almindelig husmandskundskabs viden det her, det er gået 

dem ad pommeren til… dem der var på igangsætningsydelse, de kunne sim-

pelthen ikke klare sig over tid, og det er også min kolde vurdering at mange 

af dem der sidder og gerne vil være iværksættere de har ikke en kinamands 

begreb om hvor mange penge du egentlig skal tjene for at forsørge en familie 

i Danmark og hvor hårdt, det er ikke fordi… det ved du nu… det er ikke for-

di jeg ikke mener de gider at arbejde, men hvor hårdt det egentlig er, der skal 

rigtig meget til at starte en forretning og få den op, så to ting, til dem der må-

ske godt kunne der mangler vi en regulær igangsætningsydelse altså en neu-

tral ydelse hvor man, hvis man i øvrigt er omfattet og alt det der, så får man 

en eller anden starthalløj over tid til at køre en virksomhed i gang, og den 

anden del at de fleste af forretningsplanerne og ønskerne er ganske og alde-

les urealistiske….” (int.cit.) 

 

Præsenteret for den statsgaranterede kom-i-gang lån og om de formelle aktører kunne tænke sådan-

ne scenarier ind i indsatsen er reaktionen:  

”Min tilgang er bare sådan mere at, det er meget vigtigt at vi der synes vi ved 

noget om det hvis vi gør det, samarbejder med dem derude der gerne vil no-

get om noget som er realistisk i forhold til den danske erhvervsstruktur og alt 

muligt andet, vi skal passe lidt på at vi ikke bliver alt for lyserøde med kan 

man sige borgerens tid og penge, det er jo ikke os der lægger krop til alt det 

der f.eks. så sidder der i et af vores projekter i Vollsmose det der empower-

mentbaseret projekt for kvinder, der sidder de og syer. Nu skal man jo altid 
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være positiv og optimistisk og det synes jeg også, men når man kigger på, 

når du fra arbejdsformidlingen analyserer på hvordan det er gået danske sy-

ersker og hele området så er der ingen arbejdspladser i det, der sidder i det 

område jeg bor en vietnamesisk syerske på tre kvadratmeter med en syma-

skine og reparere tøj for os relativt velhavende mennesker der bor i området 

og hun kan måske akkurat leve af det, hun åbner kl. 9 og lukker kl. 17 hver 

dag men der er et eller andet der siger mig at det er altså ikke syerske, forstår 

du hvad jeg prøver at sige, det er i hvert fald meget meget vigtigt at vi giver 

en meget hardcore rådgivning på de der områder, og jeg kan fortælle dig, at 

nu sad jeg og smågrinede lidt lige før men det der med igangsætningsydelsen 

det var ganske katastrofalt for mange familier, især med anden etnisk bag-

grund fordi når man lukker en virksomhed som ikke er gået ret godt i Dan-

mark så har man som regel en gæld til Told og Skat og alt muligt andet, og 

gæld til det offentlige det forfølger jo en i 150 år, og det offentlige går ind 

når man begynder at tjene løn, det ved du sikkert, så går de offentlige ind og 

kan tage, nu er jeg ikke lige ekspert i det mere, men inkasso kan tage op til 

40 procent af familiens indkomst til gæld, så der er også noget med at passe 

på at man ikke kommer ud i en livssituation der er endnu ringere end den 

man havde da man startede.” (int.cit.) 

 

5.4.9. Vurdering 

• Hvad består henholdsvis de generelle og de områdespecifikke iværksætterfremmende 

strategier i case-området i?  I Vollsmose synes der både på centralt hold (kommune og hel-

hedsplanen) og ikke mindst på områdeniveau at være en begyndende opmærksomhed omkring 

iværksætteraktiviteter, som forsøges indtænkt i den almene kommunale praksis i samarbejde 

med lokale aktører. Strategien synes i højere grad at være et fokus på empowerment og innova-

tive aktører, der tænker såvel iværksætter og beskæftigelse i helhedsorienterede perspektiver. 

Virksomhed Vollsmose og de tilhørende projekter synes at nyde lydhørhed og opbakning fra en 

lang række formelle, semiformelle og uformelle aktørers side. Iværksætterrådgiveren som er en 

del af mainstream-indsatsen Odense Erhvervsråd, synes også at få succes i dette samarbejdsnet-

værk. 
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• Hvad er karakteren og beskaffenheden af interaktion mellem forvaltningen og indvandre-

re og efterkommere i case-området? Kommunikationen i Vollsmose synes at have gode kår 

(Vollsmoseavisen, tv m.m.). Samtidig nyder indsatsen forskellige aktørers bevågenhed. Den 

fremskudte indsats synes umiddelbart at være kendt, idet resultaterne af denne indsats, om end 

sparsom på nuværende tidspunkt, er synligt og mærkbare.  

• Hvilke resultater bliver produceret i case-området i forhold til beskæftigelse og iværksæt-

teri? Der er mange bestræbelser i gang via samarbejdet mellem de kommunale aktører og de 

innovative projekter. Der forekommer at være grobund for initiering, udvikling og iværksættelse 

af bæredygtige projekter, som dog til stadighed mangler at producere de helt udslagsgivende re-

sultater.  

• Hvilken effekt har de organisatoriske og institutionelle forhold for den generelle og områ-

despecifikke iværksætter-orienterede indsats i case-området? Effekterne af den måde hvor-

på den helhedsorienterede indsats i Vollsmose er blevet defineret, samt den organisatoriske 

sammenhængskraft og netværksudvikling synes at være særdeles gode.  

• Hvad er de signifikante forskelle i den iværksætterfremmende indsats resultater i forhold 

til lokalitet, nationalitet, køn m.m.? Der er et relativt stort fokus på kvindelige iværksætterpo-

tentialer, som dels skyldes Virksomhed Vollsmose, dels øvrige projekter som er blevet defineret 

i et bredt samarbejde, blandt hvilke den diskurs og den tænkning som præger EU-socialfond sy-

nes at være afgørende.  

• Hvordan, gennem hvilke programmer og med hvilken effekt er den eventuelle udnyttelse 

af indvandrernes sociale kapital organiseret? Der er begyndende forsøg på at udnytte den 

iværksætter-relevante social kapital. Et eksempel herpå er projektet Silk Road, der ikke kunne 

eksistere uden et bredt samarbejde og det helhedsorienterede perspektiv som blandt andet også 

præger EU-social Fond projekter. 

•  Hvilke faktorer influerer på de institutionelle aktørers, herunder sagsbehandleres, resul-

tater? Forvaltningen i Vollsmose synes at udmærke sig ved et positivt syn såvel på de menne-

skelige incitamenter og motivationer hos indvandrergruppen, og en bevidsthed om de overord-

nede mål i helhedsplanen. Herudover er der en stor opmærksomhed omkring skelnen mellem 

opfyldelsen af de substantielle målsætninger (hvad der kommer ud af det i forhold til målgrup-

pens socioøkonomiske mobilitet) og de organisatoriske målsætninger (opfyldelsen af måltal og 

lignende,) altså mellem realisering af lovens ordlyd og ånd. 
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5.5. Urban 

5.5.1. Baggrund, mål og visioner 

Indvandrere med små virksomheder/forretninger har været kendt i Urban-området siden 1996 hvor 

Bazar Vest på baggrund af et privat initiativ åbnede. I dag huser Bazar Vest 70 forretninger, be-

skæftiger 200 personer, og der foreligger planer for udvidelsen af Bazaren.  

 

Baggrunden for indsatser der har til formål at opkvalificere og fremme iværksætterinitiativer blandt 

indvandrere og efterkommer skal ses i lyset af Urban-programmets målsætninger og strategier, der 

er blevet til i et samarbejde mellem tre typer af aktører: Dels Århus kommune, dels EU’s Urban-

program, og dels det civile samfund i området.  

 

Urban-Programmets helhedsorientering har gjort at selverhverv er blevet anerkendt som en af veje-

ne til at undgå offentlig forsørgelse, der ikke levner megen plads til socioøkonomisk mobilitet.  Ur-

ban-programmet knytter således en vækstorienteret erhvervsudvikling sammen med princippet om 

et rummeligt arbejdsmarked både for de mere ressourcestærke og de med nedsat arbejdsevne. Er-

kendelserne der gennemsyrer Urbanprogrammet indbefatter bl.a., at befolkningens sammensætning 

med mange etniske grupper sigter på tilpasning og fleksibilitet i forhold til de kulturelle forudsæt-

ninger.  

 

Ser man tilbage til primo 2000 var der allerede opmærksomhed om de måder, hvorpå fremme af 

iværksætteri kunne både bidrage til beskæftigelse og til et generelt løft og imagepleje af området. I 

2002 besluttede man således at igangsætte en undersøgelse med henblik på at ”analysere iværksæt-

terpotentialet samt udvikle en handlingsplan for etablering af investeringssekretariat og øvrige 

iværksætter-aktiviteter i Urbanområdet” (Mastrup Development). Her tiltrak især iværksætterpoten-

tialer af anden etnisk baggrund end dansk særlig opmærksomhed, hvor man vurderede at uddannel-

se af rådgivere, gennemførelse af iværksætterkurser, udbredelse af iværksætterkulturer og etablering 

af et egentlig iværksættersekretariatet var på tale.    

 

Mastrup-undersøgelsen, der var foranlediget af grundlæggende erkendelser af iværksætteriets be-

tydning, mundede ud i en række forslag til en handlingsplan, om hvordan man kunne bistå folk i 
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Urban-området, som overvejede at blive iværksættere og starte egen virksomhed, hvordan man kan 

rådgive iværksætterne/ejerne af eksisterende mikro-virksomheder omkring udvikling af deres virk-

somhed, hvordan man kunne assistere dem i at få adgang til mere driftskapital med tilknyttet træ-

ning og rådgivning, samt hvordan man kunne sikre at iværksætterne kunne få adgang til små loka-

ler, som kunne lejes til en rimelig pris uden lange opsigelsesvarsler. (Mastrup, 2003). Ikke mindst 

finansieringsaspektet var sat i fokus: ”at give iværksætterne mulighed for at låne penge i opstartfa-

sen, hvor han/hun ikke har nogen historik i banken eller værdier, der kan pantsættes og at sikre, at 

der efterfølgende bliver lagt en plan for virksomhedens videre udvikling, som gør, at den har mu-

lighed for at opnå videre driftsfinansiering i et pengeinstitut og for nogles vedkommende tiltrække 

investorer på længere sigt. Herudover stod det centralt, at en iværksætter-indsats i Urban-området 

skulle karakteriseres ved en opmærksomhed om at rådgivningen skulle være multikulturel, hvor 

man i ansættelsen af personale og i valget af metoder tager hensyn til den befolkningssammensæt-

ning, der er i Urban-området. Rapportens anbefalinger indikerer bl.a. følgende om iværksætterind-

satsens målsætninger om ”at (undgå) at mange etniske iværksættere starter virksomhed i indkapsle-

de traditionelle forretningsområder, etniske enklaver, som gør det svært for virksomheden at vokse, 

hvorved man fastholdes i bestemt rolle”, og at sørge for en ”… ansættelse i dansk virksomhed, hvor 

man lærer dansk forretningskultur og opbygger netværk, er en god ballast for en etnisk person, som 

ønsker at starte egen virksomhed.”  

 

Sideløbende med disse overvejelser vedtog Århus byråd i 2003 seks konkrete mål for erhvervs-og 

beskæftigelsesudviklingen i Århus, som skulle gøre byen til et markant internationalt vækstcenter 

med et stærkt, innovativt og konkurrencedygtigt erhvervsliv samt med en udviklingsorienteret og 

effektiv offentlig sektor. Uddannelsen skulle i højere grad i centrum, og man ville satse på et sam-

arbejde mellem erhvervslivet og institutioner indenfor forskning og uddannelse. Byen skulle være 

på forkant i forhold til kultur, privatserviceerhverv og detailhandlen. 

 

På baggrund af analysen ”iværksætter-indsats i urban-området”/(Mastrup-rapportens anbefalinger) 

der forelå i 2003, nedsatte Århus Kommune et iværksætterpanel med det formål at få koordineret 

indsatsen på iværksætterområdet. Rapportens anbefalinger var: Oprettelse af et rådgivningscenter i 

området for etablering af egen virksomhed inklusiv en direkte opsøgende indsats i forhold til mål-

gruppen. Rådgiverne skal have et solidt kendskab til de etniske iværksætteres kulturelle baggrund. 

Således satte Århus kommune et treårigt forsøgsprojektprojekt i gang, med fokus på iværksættere 



 118 

med en anden etnisk baggrund. I efteråret 2004 blev rådgivningscenteret Nyvirk etableret, og fik til 

opgave at rådgive personer med både udenlandsk og dansk oprindelse (jf den udførlige omtale af 

Nyvirk i kapitel 6). 

Lignende fremgangsmåde præger også et andet erhvervsrettet projekt ”Erhvervsambassaden”, lige-

ledes finansieret af Århus Kommune og Urban-programmet, og som baserer sig som et lokalt er-

hvervs- og byudviklingstiltag på et bredt forankret samarbejdet med bydelens øvrige interessenter 

og Brabrand Erhvervsforenings. I dette projekt spiller aspektet borgerinddragelse en central rolle. I 

forbindelse med transformeringen af området, spiller også de ”utraditionelle” erhvervsaktører så-

som lokale foreninger og kommunale forvaltningerne en aktiv rolle. ”Erhvervsambassade”, der til-

knyttes Brabrand Erhvervsforening skal via opsøgende og koordinerende arbejde skabe, udvikle og 

forankre et innovativt netværk mellem foreninger, myndigheder, beboere, institutioner og erhvervs-

liv i området. Inden for rammerne af netværket etableres 2-3 udviklings- og inspirationsgrupper, der 

skal gennemføre en række udviklingsscenarier inden for nogle temaområder med relevans for er-

hvervs- og byudviklingen. 

Blandt de særligt positive forhold ved projektet fremhæves det, at de ansatte har forskellige kompe-

tencer indenfor iværksætteri og komplementerer derfor hinanden godt. Derudover har de ansatte 

store, men også forskellige netværker i området, som gør det muligt at nå ud til mange mennesker 

med iværksætterdrømme og at finde nye samarbejdspartnere. 

Nyvirk der kontraktligt er bundet til Urbanområdet er finansieret af Integrationsministeriet, Urban-

programmet og Århus Kommune, arbejder efter frivillighedsprincippet, og henvender sig til alle, 

men personer og virksomheder i Urban-området har fortrinsret. Samarbejde med lokale formelle 

såvel som uformelle aktører, herunder lokale netværk står centralt for aktiviteterne.  

 

I Urban området forekommer iværksætteraktiviteter at være sat i højsædet. Epinion-evalueringen 

(2005) anbefaler en nedjustering af nogle af de specifikke (relativt uopnåelige) beskæftigelsesrette-

de mål, samtidig med en styrkelse af andre initiativer, der kan medføre en forbedring af beskæfti-

gelsessituationen i Urbanområdet på længere sigt:  

”En dialogisk styrkelse, der kan tilkobles den statslige og kommunale indsats, 

samt en modarbejdelse af evt. konkurrence om de arbejdsmarkedsparate borgere, 

hvor Urban-programmet i højere grad fokuserer på og tilpasser sine målsætninger 
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en udvidelse af arbejdsstyrken der tager udgangspunkt i effektiv anvendelse af den 

eksisterende mangfoldighed, nytænkning og kreativitet på længere sigt. Sådanne 

initiativer kunne være en større fokusering på vejlednings og rådgivningsstruktu-

rer, arbejdsmarkedsvejledning, iværksætterkulturer, uddannelsesvejledning, barrie-

re-afdækninger og …” (Epinion, 2005). 

 

Et innovativt projekt under urban-programmet er Jobkomité, der har til formål at skabe en organisa-

tion, der kan fungere som samtalepartner for myndigheder på arbejdsmarkedsområdet via en syn-

liggørelse af de ressourcer, jobønsker og ideer til at blive selvforsørgende, herunder som selvstæn-

dig, som de ledige i Vestbyen har (Klemmensen 2008). Ledige borgere i Urbanområdet indgår som 

partnere i projektet.  I overensstemmelse med Urban-programmets grundlæggende principper om 

nærhed og lokal forankring er Jobkomité således placeret i Bazar Vest, hvor visionerne om selver-

hverv såvel på kollektivt som individuelle plan tager form. Men flagskibet i forhold til Urbans 

iværksætter-indsats er Nyvirk, der, som nævnt, behandles udførligt i næste kapitel. 

5.5.3. Aktørernes perspektiver 

”Jeg tror, man i Århus har turdet at udbyde opgaven. Først lave en analyse, det 
man kalder Mastrupsrapporten. Hvad er grundlaget, og hvad er mulighederne i 
området og så lave en EU-licitation på det, hvem byder på denne her opgave? 
Der er så og så mange penge, kom med en strategi. Kom med nogle mål. Det 
har man turdet gøre, hvor man typisk har nogle amtsligt eller statslig finansie-
ret iværksættertilbud, hvor man kan få fire timers rådgivning, så prøver man at 
bygge ovenpå. Her har man turdet at sige, lad os lige se. Det kan være, at det 
er dem, der normalt laver det, der skal lave det, men det kan også være, at det 
ender med at være nogle andre.” (int.cit.Urban ledelse) 
 
”… Jeg ved ikke om det skal være aktivering… , for det må heller ikke blive 
et projekt, for dem er der nok af, det skal være noget de selv tilvælger at gå 
ind i og prøve det af. Der kunne det være spændende hvis der var 5 der kom 
ud af et længere forløb der sagde vi vil det her, 3 er altså gode til at lave mad, 
og så har vi faktisk fundet ud af at en af vores piger der var med her hun var 
god til administration og så var der faktisk en som var god til at gå ud at sælge 
det, og så lave det som en kollektiv virksomhed…” (int.cit.. Urban-ledelse). 
 
”Men det kan føre til nogle nye nicher, og på sigt vil vi nok også få skabt nog-
le nye brancher, fordi vi prøver at tænke muligheder med udgangspunkt i per-
sonen. Men det er jo ikke sådan at vi pludselig kommer og siger, nu har vi 100 
mand herfra Gellerup der kan arbejde med nano-teknologi” (Int.cit.Urban le-
delse) 
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”Men noget af det som vi virkelig ser som et fremtidsperspektiv, det er iværk-
sætter indenfor håndværk, og jeg ved godt at det er ikke sådan noget der ran-
gerer højest på ønskeseddelen, det er typisk at hvis man skal have en uddan-
nelse så er det ingeniører og advokater osv., men faktisk kan man jo lige i øje-
blikket, hvis man tager en håndværksmæssiguddannelse f.eks. tømmer, og så 
starter selvstændig virksomhed, så tjener du jo 5-6-7-800.000 om året bare dig 
alene, 330 kr. i timen otte timer om dagen plus fortjeneste af materialerne, 
plus hvis der også er nogle familiemæssige ting hvis man skal giftes forholds-
vis ung og være forsørger, så kan man netop starte tidligt, hvis man uddanner 
sig som tømmer, fordi man starter med at få lærlingeløn meget meget tidligt, 
og der savner jeg noget synliggørelse af hvad er livslønnen, og det er positivt 
det her, at være tømmer…” (Int.cit.Urban ledelse). 
 
 
”Et af de mest interessante iværksætterprojekter kommunen var med til at sæt-
te i gang for år tilbage, og det er jo Basar Vest, det er jo en kæmpe iværksæt-
tervirksomhed som nu kører og der har været så meget bøvl da vi startede det 
for 8 år siden, både med udlejer og penge og moms og dit og dat, men nu kører 
den jo på et helt andet og professionelt niveau, og det er jo fædre nede fra Gel-
lerup-parken der har et drive som har fået lejet sig en biks og så er blevet lille 
forretningsindehaver, og det er jo simpelthen et udtryk for den energi, eller den 
foretagsomhed som nogle har i hvert fald, og nu er det så Nyvirk…” 
(Int.cit.Arbejdsmarkedsleder) 
 
”Jeg har lige for nyligt talt med en af vores lokale chefer om nogle af de em-
ner, hvor jeg har sagt til hende, at jeg tror du skal være opmærksom, hun er så 
forholdsvis ny i området, du skal være opmærksom på om dine sagsbehandlere 
er blevet for rå, der kan godt opstå, for hvis du arbejder mange år med flygt-
ninge og indvandrere og du ligesom hele tiden synes du skal være kontrolle-
rende eller der skal stilles krav, og det skal der også, men det kan godt gå over 
i en melodi hvor du slet ikke lytter mere, men man kan sige at den personale-
ledelse der er lokalt, den har jeg ikke så særlig meget fornemmelse af, men jeg 
har dog ligesom sagt, er du nu sikker på at i lytter nok og i sørger for nok pro-
gression, for mig er progression det jeg hele tiden går efter, udvikling i forhold 
til arbejdsmarkedet, jeg går ikke så meget efter kontrol og holde fast i syste-
met, jeg går efter udvikling…” (int.cit.Arbejdsmarkedsleder) 
 
 
 
”Vi begynder ikke at skrive en forretningsplan fra dag 1, eller sætter en revisor 
på eller en advokat. Vi tager en snak om, hvad det er, de drømmer om. Så tager 
man med ud og kigger på det. Hvis du vil have sådan en butik, hvad så med 
ham, der har en mage til 100 meter derfra. Er du sikker på, at det er det rigtige 
sted. Sommetider lidt pædagogisk og sommetider lidt markant, som det vi kal-
der rådgivning med en hammer.” (int.cit.-Rådgiver) 
 
”Det er lidt ærgerligt at de konkurrere på prisen som de gør, for jeg mener ikke 
det er nødvendigt, jeg siger ikke de skulle gå ind at lave fastprisaftaler med 
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hinanden, men der er ingen grund til at en klipning skal koste 100 kr., den 
kunne godt have kostet 120 kr.… basaren har solgt 3 kg. frugt for 25 kr. siden 
basaren åbnede for 9-10 år siden” (int.cit. Rådgiver). 
 
”… men bankerne er jo ikke særlig meget for iværksættere, og det er ligegyl-
digt om de kommer fra Jylland eller København eller er danskere eller udlæn-
dinge, de bryder sig ikke om at risikere deres penge, vores samarbejde det er 
sammen med Nordea, der har vi et godt samarbejde, uden at vi er den forlæn-
gede arm af Nordea, vi er dem der skal prøve at hjælpe og understøtte virk-
somhederne…” (int.cit.Rådgiver) 
 
”Nogle kommer jo og søger direkte ved Nordea med forretningsplan og budget 
osv. så får de et lån og så bliver de sent ud til os bagefter, andre bliver sent ud 
til os ligeså snart de henvender sig og siger i skal lave en forretningsplan og et 
budget i alle afskygninger …” Dette samarbejde involvere også en tilknytning 
til og et samarbejde med vækstfonden, der kvittere for den serviceydelse, Ny-
virk giver nye iværksættere ” (int.cit. Rådgiver). 
 
”Vi blåstempler ikke nogen, vi siger heller ikke nej, det kan godt være vi anbe-
faler nogle at lade vær med at starte egen virksomhed, men det er mere proces-
sen i det, at en person selv når frem til en afklaring, vi har da forløb med folk 
hvor vi allerede efter 2 eller 3 møder sidder og drøfter internt, at det her går 
ikke, og alligevel tager vi en række møder bagefter med personen, for at per-
sonen selv kan komme frem til den…” (Int.cit. Rådgiver). 
 
 
”Jeg tror nogle af de udfordringer vi står overfor det er at få de arabiske kvin-
der med, og få nogle af dem i gang, og så derefter somalier, palæstinensere det 
er egentlig der, der er det helt store potentiale, og en stor gruppe mennesker 
som kan være med til at bidrage til samfundet” (int.cit.Rådgiver) 
 
 
”Vi er selv selvstændige, vi har ikke læst os til det, vi har prøvet det selv, vi 
ved hvad det betyder, hvor meget arbejde der skal lægges i det, og hvad det be-
tyder for familien, så vores store udfordring er at man i det offentlige system 
finder ud af, at det vi gør, er anderledes, og netop når man taler iværksætter 
skal man prøve at bruge selvstændige til at rådgive, det tror jeg er en meget 
stor udfordring, tendensen har jo været til at vi nu laver en iværksætterrådgiv-
ning som er under embedsmændene, nu har de godt nok ændret lidt på det så 
det nu ikke er direkte under, men det er stadigvæk noget der minder om en of-
fentlig institution… det kræver mod fra embedsmændenes side at ændre kurs 
her..” (Int.cit.Rådgiver) 
 
”Jeg har fået meget råd og vejledning fra Nyvirk. Ellers så kunne jeg ikke selv 
gå videre med det. De har hjulpet mig med det, som min familie ikke kunne 
hjælpe med. Min familie har ikke forstand på at åbne en butik, de har mere 
firmaer. De har hjulpet med at komme i gang med lån i banken og snakke med 
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kommunen og få støtte derfra. Den slags praktiske ting, som min familie ikke 
kunne hjælpe mig med.” (int.cit- Bruger)) 
 
  
Nej, jeg har ikke nogen familie. Der er ikke nogen jeg kender fra Eks-
Jugoslavien som jeg kunne bruge til noget. Ikke nogen venner eller noget, men 
der er en del folk, som jeg kunne bruge, som jeg kender i forvejen. Jeg har ar-
bejdet i nogle forskellige arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer og så kommunen. 
(int.cit. Bruger) 
 
”Jeg var til en samtale hos et konsulentfirma for ledige, ”jobvision” eller et el-
ler andet. De har sådan nogle bombastiske navne. De kunne ikke hjælpe mig 
med at finde arbejde. De hjalp ikke nogen... Det fungerer på den måde, at én 
der arbejder i arbejdsformidlingen, kender én, der har sådan et firma, og så er 
der kunder. Sådan nogle kurser fik jeg en masse tilbud om. [...] Så var der en, 
der sagde: Der findes en fyr, der hjælper dem, der gerne vil starte. Så har jeg 
ringet hertil, og snakket med en fyr, der hedder Shahid, der er medejer. Og så 
kom jeg hertil. Så snakkede vi, og så besluttede jeg mig.” (int.cit.Bruger) 
 
”Vejlederen var en stor hjælp. Han har arbejdet i nogle ingeniørfirmaer, og 
hans far har ejet et ingeniørfirma. Han var min vejleder, for de havde ikke no-
gen erfaringer på det område. Så fandt de en, der havde stor erfaring. Det er 
måske heldigt, men så fik jeg adgang til et kæmpestort netværk i hele Dan-
mark. Og jeg har fået nogle opgaver via ham. Han startede faktisk med at sige, 
at jeg bare skulle henvise fra ham. Når jeg ringer og siger, at jeg skal hilse fra 
ham, så lytter de til mig. Så har jeg opbygget mit netværk ved hjælp af ham.  
Og så har jeg fået almindelig hjælp, afklaring af nogen ting. Så har Shahid hel-
digvis et revisionsfirma ved siden af. Han er revisor, og så kan han på telefo-
nen afklare nogen af de små spørgsmål, som jeg stiller. For eksempel hvad kan 
jeg trække fra i skat? Hvordan skal jeg registrere moms? Og sådan nogen ting. 
Helt almindelige ting. Det er faktisk en stor hjælp.” (int.cit.Bruger) 
 
”Nej, jeg har ikke noget med kommunen at gøre. Men jeg har spurgt kommu-
nen, om der var muligheder for at få hjælp, eller kurser eller konsulenter, der 
kan forklare mig, hvordan det fungerer med at være selvstændig, hvis jeg star-
ter. Så henviste de mig til en socialrådgiver, og det er dem der udbetaler bi-
standshjælp. Der fik jeg at vide, at jeg kan få edb-kurser. Det som jeg kunne 
bruge, er hjælp til markedsføring. Det kan jeg få hjælp til her. Alle de spørgs-
mål jeg kommer med, kan de hjælpe med her.” (int.cit.Bruger) 

 

 

 

5.5.4. Vurdering 

• Hvad består henholdsvis de generelle og de områdespecifikke iværksætterfremmende 

strategier i case-området i? I Urban synes der både på centralt hold (kommune) og ikke 
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mindst på områdeniveau at være en særdeles stor opmærksomhed omkring iværksættere; en 

opmærksomhed som på et tidligt tidspunkt har fundet indpas i forvaltningen. De områdeba-

serede indsatser er godt institutionaliseret i den generelle indsats (eksempelvis at den lokale 

indsats Nyvirk er direkte involveret i vurdering af projekter i forhold til at opnå Kom-i-

gang- lån). Der er individuel og konkret rådgivning, og en stor viden hos de personer der har 

ansvaret for indsatsen.  

• Hvad er karakteren og beskaffenheden af interaktion mellem forvaltningen og ind-

vandrere og efterkommere i case-området? Grundet den store grad af forankring i de 

formelle institutioner (kommunen og den øvrige erhvervsfremme) og de uformelle miljøer, 

synes der at være stor deltagelse i de direkte såvel som de indirekte iværksætterrelaterede 

aktiviteter. Hertil kommer opsøgende arbejde og beliggenheden i forhold til Bazar Vest hvor 

visionen om selverhverv folder sig ud i.   

• Hvilke resultater bliver produceret i case-området i forhold til beskæftigelse og iværk-

sætter? Resultaterne synes at være særdeles gode. En evaluering af Nyvirk viser eksempel-

vis, at mange anvender denne service såvel i forhold til etablering samt vedbliver at holde 

kontakten efterfølgende.  

• Hvilken effekt har de organisatoriske og institutionelle forhold for den generelle og 

områdespecifikke iværksætter-orienterede indsats i case-området? Effekterne af den 

måde hvorpå den helhedsorienterede indsats i Urbanregi er blevet defineret, samt den orga-

nisatoriske sammenhængskraft og netværksudvikling synes at være særdeles gode. 

• Hvad er de signifikante forskelle i den iværksætterfremmende indsats resultater i for-

hold til lokalitet, nationalitet, køn m.m.? Der er for nyligt kommet fokus på kvindelige 

iværksættere, og en evalueringsrapport viser forskellige nationale oprindelser og køns an-

vendelse af den iværksætterfremmende indsats.  

• Hvilken rolle spiller indvandrernes egne uformelle institutioner, samt hvilken type og 

udbredelse har de? Urban synes at være karakteriseret ved at det uformelle netværk er godt 

integreret i de semiformelle netværk (Urban-programmet), som igen er forholdsvis godt in-

tegreret i de formelle struktur via formaliserede kontakter og lignende. 

• Hvordan, gennem hvilke programmer og med hvilken effekt er den eventuelle udnyt-

telse af indvandrernes sociale kapital organiseret? Udnyttelsen og i øvrigt også initiering 

og udviklingen af indvandrernes sociale netværk finder sted indenfor rammerne af Urban-

programmet. 
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• Hvilke faktorer influerer på de institutionelle aktørers, herunder sagsbehandleres, re-

sultater? Vores viden om de kommunale sagsbehandleres engagement i Iværksætterfrem-

mende indsats er begrænset. Dog findes der et samarbejde, og personer der er omfattet af 

den offentlige forsørgelse kan blive introduceret for muligheden ”Nyvirk”. 
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6. Best practice – Nyvirk 
 

6.1. Målgruppebeskrivelse 
Målgruppen for Nyvirks rådgivning er potentielle iværksættere og ejere af mindre virksomheder, 

som bor eller har virksomhed i Urban-området. I Urbanområdet er 50,2% af beboerne af anden nati-

onal oprindelse end dansk, hvor der i hele Århus kommune er 10,2%. Dertil kommer, at væksten i 

beboere med anden national oprindelse and dansk i Urbanområdet har udgjort 30,8% af kommunens 

samlede tilvækst af borgere fra 1994 til 2000.  

 

6.2. Organisering og finansiering af Nyvirk 

Nyvirk er etableret i forbindelse med Århus Kommunes ønske om at oprette et rådgivningscenter for 

iværksættere i Urbanområdet. Nyvirk er oprettet på basis af et partnerskab mellem Shahid Mah-

moud, ejer af Multicon Revision, og Steffen Thomsen, ejer af Métier ApS.  

 

Nyvirk er finansieret af Århus Kommune, EU's Urban II-program samt Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration. Tilskuddet er samlet på 6 mio. kr. over en 3-årig forsøgsperiode. Nyvirk 

har fået den første del af tilskuddet ved opstart i august 2004 og får det sidste tilskud i maj 2007. 

Tilskuddene er blevet udbetalt med et halvt års mellemrum forudsat at Nyvirk lever op til fastsatte 

mål. Der er blevet etableret en følgegruppe, der består af repræsentanter fra Erhvervsafdelingen, Ar-

bejdsmarkedsafdelingen i Århus Kommune, Integrationsministeriet og fra Urbanprogrammets sekre-

tariat. Følgegruppen mødes en gang hvert kvartal i hele kontraktperioden og skal vurdere om krave-

ne i kontrakten, udbudsmaterialet og tilbuddet opfyldes og dermed om Nyvirk fortsat opfylder betin-

gelserne for udbetaling af tilskud. Ud fra disse vurderinger bestemmes det, om Nyvirk fortsat skal 

have tilskud. Efter det sidste tilskud er udbetalt i maj 2007, forventes det, at Nyvirk selv finansierer 

aktiviteterne i rådgivningscenteret. 

 

Status i forbindelse med Nyvirks aktiviteter ved projektets afslutning er, at 198 virksomheder har 

modtaget rådgivning. Af dem er 137 nyetablerede (61 eksisterede altså allerede – de betegnes såle-

des som ’kun assisterede’). Af de 198 er i alt 179 assisterede (19 har kun fået rådgivning under etab-

lering – de betegnes som ’ikke assisterede’). I alt er 2 virksomheder lukket og 6 er blevet solgt (se 

tabel 6.1). 
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Tabel 6.1: Virksomheder der har modtaget rådgivning fordelt på rådgivningstyper 
 Assisterede Ikke-assisterede Total 

Nyetablerede 118 19 137 

Eksisterende 61 0 61 

Total 179 19 198 

 

Som det fremgår af tabel 6.2, ligger en tredjedel af de nyetablerede virksomheder i Urbanområdet 

(Urbanområdet er her defineret som postnumrene 8220 og 8210). Af de virksomheder, som kun er 

assisterede og startet uden rådgivning fra Nyvirk ligger halvdelen (30) i Urban. 74 af de 137 (54 %) 

nye virksomheder ejes af personer, som bor i Urban. 57 % af de ’kun assisterede’ ejes af urbanbor-

gere. Der er således en svag tendens til at de nyetablerede virksomheder i højere grad end de allerede 

eksisterende ligger udenfor eller ejes af personer udenfor Urbanområdet. 

 

Tabel 6.2: Virksomhedsejere og virksomheder i Urbanområdet 
 A: Ejer bor i Urban B: Virksomhed ligger i Ur-

ban 

A og/eller B 

Nyetablerede 74 45 88 

Eksisterende 35 30 38 

Total 109 75 126 

Bemærk: Tallene i tabel 6 er ikke fuldstændig nøjagtige, da enkelte virksomhedsadresser mangler i databasen. Tallene er 
lavet på baggrund af procentfordelingerne.  
 

 I det følgende vil fokus være rettet mod de 198 virksomheder, som har benyttet sig af Nyvirks til-

bud, hvad enten det har været for at starte ny virksomhed eller for at få rådgivning i forbindelse med 

en allerede eksisterende virksomhed (assisterede virksomheder). Langt de fleste nyetablerede virk-

somheder har også modtaget rådgivning efter opstart. Disse virksomheder er således både nyetable-

rede og assisterede. 

 

Hvad karakteriserer de personer, som har fået rådgivning hos Nyvirk?  

• Køn: 23% af virksomhederne ejes af kvinder. 

• Alder: Gennemsnitalderen for virksomhedsejerne er 34 år. Den yngste er 18 og den ældste 64 

år. 

Desværre ved vi ikke noget om iværksætternes uddannelse og erhvervserfaring. 
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Tabel 6.3: Etniske oprindelse 
 Selvstændige Alle kunder 

Danmark 14 % 20,0 % 

Palæstina (statsløs) 20 % 15,8 % 

Tyrkiet 20 % 11,9 % 

Irak 11 % 9,8 % 

Libanon 4 % 3,2 % 

Øvrige Europa 7 % 6,3 % 

Iran 5 % 7,7 % 

Afghanistan 3 % 2,8 % 

Pakistan 2 % 1,4 % 

Somalia 4 % 4,2 % 

Andre/ ikke oplyst 10 % 16,8 % 

 

Total 

 

100 % (198) 

 

100 % (488) 

 

De tre største etniske grupper er for både selvstændige og alle kunder danskere, palæstinensere og 

tyrkere, som udgør mellem 50 % og 60 % (tabel 6.3). Men samler man landende i Mellemøstregio-

nen udgør de også en væsentlig andel. I det følgende beskrives det forsørgelsesgrundlag som de 

selvstændige havde inden de etablerede virksomhed.  

 

Tabel 6.4: Fordeling over forsørgelsesgrundlag for nyetablerede virksomheder hos Nyvirk 
Kontanthjælp 27 % 

Dagpenge 15 % 

Revalidering 3 % 

Lønmodtager 26 % 

Selvforsørgende10 7 %  

Andet 10 % 

Ikke oplyst 12 % 

Total 100 % (137) 

 

                                                 
10 ”Selvforsørgende” er personer uden forsørgelse. F.eks. personer, der har giftet sig med en person, hvor personen skal stå for forsørgelsen 
for at få opholdstilladelse. Altså ingen penge fra det offentlige. 
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Tabel 6.4 viser kort fortalt, at et overvejende flertal af de personer, der har etableret sig som selv-

stændige tidligere var kontanthjælpsmodtagere, lønmodtagere eller på dagpenge. 

 

Når virksomheden er etableret, giver den forhåbentlig et væsentligt bidrag til personens forsørgelse, 

men der er forskellige muligheder for at få suppleret disse indtægter fra enten dagpenge- eller kon-

tanthjælpssystemet.  

 

I A-kasse regi kan der gives dagpenge til en selvstændig erhvervsdrivende efter bi-erhvervsreglerne. 
- Denne mulighed benytter kun 4 af de 137 iværksættere sig af (ifølge databasens oplysninger).  
 
I kommunalt regi kan der gives kontanthjælp til en familie, som opfylder kravene herfor, selvom den 
ene af ægtefællerne er selvstændig.  
- 11% af iværksætterne modtager således kontanthjælp efter en særlig ordning, hvor kommunen 
jævnligt kontrollerer virksomhedens omsætning og den selvstændiges bidrag til familiens forsørgel-
se.  
 
Andre iværksættere har et job ved siden af virksomheden (7%) eller får på anden måde en del af de-
res indtægt fra andre kilder. 
- I alt er der 69% af de iværksættere, der har etableret en virksomhed, der alene lever af at drive den-
ne. 
 

Efter denne karakteristik af hvem der står bag de nye og assisterede virksomheder, vender vi blikket 

mod selve virksomhederne. Hvad kendetegner dem? 

 

6.3. Virksomhedstyper og brancher  
91% af de etablerede virksomheder er enkeltmandsfirmaer. Ganske få er interessentskaber eller an-

partsselskaber.   

 

Tabel 6.5: Branchefordeling for virksomheder startet op med hjælp fra Nyvirk 
 Nyetablerede Kun assisterede 

Handel 34 % 23 % 

Restauration 30 % 30 % 

Service 21 % 21 % 

Håndværk 7 % 5 % 

Andet / ikke oplyst 8 % 21 % 

Total 100 % (137) 100 % (61) 
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Ved en mere detaljeret gennemgang, som vises i tabel 6.5, ses det, at den største gruppe af virksom-

heder hører til indenfor detail-handel. De fleste er kiosker og købmænd, men også en del virksomhe-

der findes indenfor salg af beklædning og gaveartikler. Under kategorien ”restauration” er der en del, 

som ikke er nærmere specificerede. Der er dog minimum 17 pizzeriaer. Indenfor serviceerhvervene 

finder vi frisører (9), konsulenter (2), transport (5), IT (3), rengøring (2) og en fotograf. 

 

Figur 6.1: Fordeling over de største enkelte erhvervsområder for de nyetablerede  
virksomheder 

Brancher

Restauration
15%

Pizzeria
13%

Detail
25%E-handel

4%

Import/eksport
4%

Andet
25%

Håndværk
8%

Frisør
6%

 
 

Der findes nogle interessante virksomheder, som kan siges at udgøre brud med det som anses for 

traditionelle ”indvandrer-brancher”. Der er fire virksomheder, som er baseret på internethandel. De 

tre handler med fødevarer og den sidste med beklædning, hvilket ikke er særlig nyskabende, men 

ved at vælge Internettet som afsætningsvej, når de sandsynligvis andre kunder end ellers. Det kræver 

desuden et kendskab til IT at drive en e-handel. Tre virksomheder beskæftiger sig med IT ved at 

tilbyde service og reparation af computerudstyr. Fire virksomheder beskæftiger sig med import og 

eksport af forskellige varer, hvilket kræver kendskab til love og regler på dette område. Desuden er 

dette interessant, da det giver indvandreriværksættere mulighed for at gøre brug af netværk i hjem-

landet. Et forretningsområde som kunne dyrkes i langt højere grad.  

 

Direkte videnbaserede virksomheder og innovative virksomheder er der ikke mange af blandt Ny-

virks iværksættere. Der er en rådgivende ingeniør fra Østeuropa. Der er nogle iværksættere, der etab-

lerer en virksomhed, som kræver en bestemt uddannelse. Det gælder særligt håndværksfagene bager 

(3), slagter (1), murer (1), maler (1) og mekaniker (2). Blandt kvinderne er der fire, som har åbnet en 

virksomhed indenfor wellness-området med alternativ behandling/terapi, skønhedspleje og massage. 

 

Der synes således at være perspektiver i forhold til at arbejde videre med break-out potentialer. Den-

ne type virksomheder, som bryder med de traditionelle brancher, udgør p.t. højest 2-3 % af virksom-
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hederne. At opdage og opdyrke break-out potentialer synes grundet det hidtidige fokus ikke at være 

Nyvirks stærkeste side, hvorimod Nyvirk synes at have bidraget til at få indvandrere ud af offentlig 

forsørgelse. Det skal dog fremhæves at basarvirksomhederne benytte Nyvirk til at rådføre sig om 

mulighederne for etablering andre steder. 

 

6.4. Forskellen mellem nationaliteter? 
Der ses tydelige forskelle mellem nationaliteterne, når det gælder forsørgelsesgrundlaget før virk-

somhedsetablering. Af de, der er på offentlig forsørgelse kan der skelnes mellem forsikrede (dag-

penge) og ikke forsikrede (kontanthjælp). Iværksættere fra Danmark og fra det øvrige Europa er i 

højere grad forsikrede end de øvrige grupper. Faktisk er andelen af dagpengemodtagere fra disse 

lande dobbelt så stor som fra de andre lande tilsammen. Omvendt forholder det sig med kontant-

hjælpsmodtagere fra Mellemøsten (Palæstina, Irak, Iran og Libanon). Fra disse lande er der dobbelt 

så mange kontanthjælpsmodtagere som fra de andre lande tilsammen. Tyrkiske iværksættere skiller 

sig ud ved at have den største andel af lønmodtagere (38%). De øvrige nationaliteter er for små til, at 

det giver mening at analysere dem selvstændigt. 

 

Vi antager, at databasens opgørelse over iværksætternes forsørgelsesgrundlag efter opstart kan bru-

ges til at afgøre, om iværksætterne er blevet i stand til at forsørge sig selv. Det viser sig da, at iværk-

sættere fra Europa (inkl. Danmark) er bedst til at blive 100% selvforsørgende (”Øvrige Europa” 

85%, Danmark 75%). Derefter kommer iværksættere fra Mellemøsten (71%) og tyrkere (61%). 

 

Hvad angår alder, køn og virksomhedstype skiller iværksættere med dansk oprindelse sig ud: De er 

lidt ældre end gennemsnittet (37 år), der er flere kvinder (35%), og der er langt flere, der vælger en 

anden virksomhedstype end enkeltmandsfirma (30%). 

 

Der er en svag overrepræsentation af iværksættere fra Mellemøsten indenfor handel og restaurati-

onsbranchen, mens iværksættere med dansk oprindelse er overrepræsenterede indenfor service og 

tyrkerne indenfor håndværk. Det skal understreges, at der er tale om meget små grupper, når 198 

personer opdeles i både nationalitet og branche, så graden af tilfældighed er stor. I det følgende rettes 

fokuset mod de kvindelige iværksættere. 
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6.5. Hvordan klarer kvinderne sig? 
Indledningsvis kan vi sige, at en større andel af de kvindelige selvstændige er af dansk oprindelse. 

Der er ligesom for mændene en stor andel med tyrkisk oprindelse, mens kvinder fra Mellemøsten 

især Irak og Palæstina er underrepræsenterede. 

 

Tabel 6.6: Forsørgelsesgrundlag før etablering af virksomhed opdelt på køn 
Forsørgelsesgrundlag Mænd Kvinder 

Kontanthjælp 27 % 29 % 

Dagpenge 14 % 18 % 

Revalidering 2 % 6 % 

Lønmodtager 26 % 21 % 

Selvforsørgende 9 % 3 % 

Andet/ikke oplyst 22 % 23 % 

 

Igen forudsat at betegnelsen ”selvstændig” efter virksomhedsetablering kan tages som udtryk for, at 

iværksætteren lever 100% af indtægter fra virksomheden, kan det ses, at kvinderne er lidt bedre end 

mændene til at leve af deres virksomhed. 77% af kvinderne betegnes som selvstændige efter etable-

ring mod 67% af mændene. 

 

Tabel 6.7: Kvindernes branchevalg 
 Kvinder Mænd Alle 

Handel 41 % 33 % 34 % 

Restauration 6 % 37 % 30 % 

Service 44 % 13 % 21 % 

Håndværk 6 % 7 % 7 % 

Andet 3 % 10 % 8 % 

 

Tabel 6.7 viser, at kvinderne er overrepræsenterede i brancherne Handel og Service, hvor et overve-

jende flertal (85%) af de kvindelige iværksættere har deres virksomhed. Kvinderne er derimod stærkt 

underrepræsenterede i branchen Restauration (hvor kun 6 % af kvinderne har deres virksomhed). 

 

6.6. Iværksætteraktiviteter i Urban-området 
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Følgende er en beskrivelse af Nyvirks resultater set fra tre forskellige positioner: Dels målgruppen 

for Nyvirks aktiviteter, dvs. iværksættere. Dels de kommunale aktører som Nyvirk samarbejder med. 

Og endelig Nyvirk selv og de øvrige aktører, der er involveret i fremme af iværksætteri, eksempelvis 

i forhold til rådgivning eller afhjælpning af de finansielle barrierer, som iværksætterne møder.  

 

Nyvirks rådgivning af iværksætterne har primært taget form af individuel rådgivning i alt fra bran-

chevalg, formidling af kontakt til kommunen og banken og til praktiske ting som at finde lokaler og 

rådgivning i at føre regnskab, markedsføring, levnedsmiddelkontrol og arbejdstilsyn – kort sagt: i 

alle faser af starten og driften af egen virksomhed.  

 

I Nyvirk er der personale med forskellige nationale oprindelser. Dog udtrykker ingen af responden-

terne, at rådgiverens nationale oprindelse har betydning. Tværtimod understreger så godt som alle de 

adspurgte, at rådgivernes nationale oprindelse ingen rolle spiller. De fleste oplever heller ikke, at 

rådgiverne har taget specielle hensyn i forhold til deres kulturelle baggrund.Derimod fremhæves det, 

at det væsentligste ved Nyvirks rådgivning er, at de får en detaljeret og dybdegående forklaring af 

alle faser i processen til at starte egen virksomhed. Derudover fremhæves det personlige kendskab til 

rådgiverne som afgørende for en succesfuld rådgivning. Hos Nyvirk opleves en større tillid, der be-

tyder, at ”der er ingen spørgsmål, der er dumme”, som en iværksætter formulerer det. Det personli-

ge kendskab til rådgiverne har således stor betydning, da det skaber en uundværlig tillid parterne 

imellem. 

 

Nyvirk opleves desuden som uundværlig, fordi iværksætterne ikke kan opnå samme hjælp af deres 

eget netværk. De fleste føler ikke, at de kan få tilstrækkelig rådgivning af familie og venner, selvom 

de også er selvstændige, og er derfor afhængige af at få hjælp fra Nyvirk. Desuden har Nyvirks bre-

de netværk haft en stor betydning for flere iværksættere, da det betyder, at den enkelte iværksætter 

kan få gavn af dette og selv udbygge sit eget netværk. 

 

6.6.1. Kom-i-gang låneordningen 

Initiativet til at etablere kom-i-gang-låns ordningen blev oprindeligt taget af regeringen som et inci-

tament til at hjælpe 2.generationsindvandrere ud af offentlig forsørgelse. Derfor anmodede Urban-

programmet Nordea i 2004 om at indgå et samarbejde om at administrere kom-i-gang-lån. Den til-

knyttede rådgivningsdel skulle foretages af Nyvirk, da de var blevet valgt til at drive rådgivningscen-
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teret for iværksættere i Urbanområdet. Nordea oplyser, at det dog ikke er alle, der skal have rådgiv-

ning i forbindelse med bevillingen af et lån. Kun hvis det går dårligt for virksomheden, er det et 

krav, at der skal modtages rådgivning af Nyvirk. Det er endvidere heller ikke en betingelse, at den 

potentielle iværksætter skal henvises af Nyvirk, man kan også henvende sig direkte til Nordea. Nor-

dea oplyser dog, at de fleste iværksættere med anden national oprindelse end dansk er blevet henvist 

af Nyvirk.  

 

Det var forventet, at ordningen hovedsageligt ville blive brugt af iværksættere med anden national 

oprindelse end dansk, men det har vist sig, at det kun er en tredjedel af låntagerne, der har anden 

national oprindelse end dansk.  

 

I alt har Nordea bevilget 42 lån, hvoraf 5 virksomheder siden er ophørt. På nuværende tidspunkt er 

Nordea ved at behandle endnu 5 forespørgsler om lån. Ifølge Nyvirks registrering har 18 iværksætte-

re modtaget kom-i-gang-lån, hvoraf 10 har en anden national oprindelse end dansk.  Ud af de 18 er 5 

bosiddende i Urbanområdet. 6 iværksættere har ifølge Nyvirks registrering fået afslag på at få kom-i-

gang-lån, hvoraf 3 har anden national oprindelse end nordisk.  

 

De fleste har finansieret deres virksomhed gennem egenkapital eller lån af familie og venner. Nordea 

udtrykker, at man har været meget tilfreds med samarbejdet med Nyvirk: Der er begået fejl på begge 

sider, men det var nødvendigt at gøre noget og få erfaringer. Men samarbejdet har været informativt, 

åbenhjertet og udviklende. De har taget fat i iværksætterne på en akkurat måde og bidraget med gode 

løsninger, når der har været vanskeligheder. Fx med at finde alternative ideer og koncepter. De har 

gjort en forskel for iværksætteren. Vi har ydet lån til nogen, som vi ikke skulle, men det skyldes 

begge parter. Desuden oplyser Nordea at samarbejdet med Nyvirk har medført, at de i Nordea har 

lært at forstå iværksættere med indvandrerbaggrund bedre, og at de har fået udvidet deres horisont.  

 

Der er dog også nogle aspekter ved samarbejdet, der kan forbedres, f.eks. at iværksættere har misfor-

stået betingelserne for at få kom-i-gang-lån og derfor understreger man fra Nordeas side, at Nyvirk 

skal forbedre sin informationsindsats omkring dette. Desuden opfordrer man Nyvirk til at blive bedre 

til at fraråde valg af traditionelle brancher, de skal i stedet motivere deres brugere til at være mere 

innovative. Nyvirk mener heroverfor, at man rådgiver de personer der kommer til Nyvirk, og at den-
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ne rådgivning tager udgangspunkt i de kompetencer og uddannelser, personerne har. Nyvirk går ikke 

ud og rekrutterer iværksættere ud fra specifikke vinklinger eller præferencer.  

 

Udbudsmaterialet som dannede grundlag for etableringen af Nyvirk fremhæver at rådgivningscente-

rets opgaveløsning tilrettelægges via partnerskaber med relevante aktører i området såsom Jobvest 

og Arbejdsmarkedsafdelingerne Vest og Centrum. Nyvirk har etableret et samarbejde med disse 

kommunale enheder, da sagsbehandlerne henviser potentielle iværksættere til Nyvirk og derudover 

får rådgivning af Nyvirk omkring iværksætteri. Beskæftigelsesforvaltningen udtrykker, at der er en 

indbygget interessekonflikt mellem Urban/Nyvirk og systemet/kommunen: Mellem empowerment 

og iværksætteri vs. ”den hurtigste vej til selvforsørgelse”, aktivering og ordinær beskæftigelse. Ny-

virk ønsker større fleksibilitet fra kommunens side overfor iværksætterne og ønskede i starten at 

kontanthjælpssystemet skulle gå videre. Ifølge afdelingen er det positivt, at Nyvirk supplerer en tra-

ditionel indsats og udfordrer systemet og får kommunen til at ”bløde lidt op”.  Man oplever ikke at 

Nyvirk modarbejder kommunen, men omvendt: Nyvirk har en ekspertise, som det kommunale sy-

stem mangler og har et godt kendskab til målgruppen. Man er derfor positivt indstillet overfor Ny-

virk og mener ikke, at Nyvirks indsats umiddelbart kan erstattes af andre eksisterende rådgivnings-

centre.  

 

Blandt de kommunale afdelingsledere og sagsbehandler er der ligeledes generel tilfredshed med 

samarbejdet med Nyvirk. Nyvirk opleves som et godt og vigtigt initiativ for at hjælpe potentielle 

iværksættere med anden national oprindelse end dansk. Det fremhæves, at Nyvirk er god til at skabe 

netværk og at tage ansvar for at være en del af det samlede områdes udvikling. Derfor adskiller Ny-

virk sig fra andre tilbud. Nyvirk bliver brugt meget af sagsbehandlerne, da de har stor viden om 

regnskab, selvangivelse, moms, skat og andre regler, som sagsbehandlerne mangler. Det vurderes, at 

det er vigtigt med viden udefra, da Nyvirk bedre kan bedømme, om iværksætternes idéer er holdba-

re. 

 

I de kommunale forvaltninger kommer ordinært job i første række, da princippet ”den hurtigste vej 

til selvforsørgelse” er fremherskende. Man bliver stoppet, hvis man kommer med idé om at lave et 

pizzeria, da man i kommunen vurderer, at det generelt ikke er en holdbar idé. Der er ingen tiltag for 

at fremme iværksætteri i kommunalt regi, men dem, der ønsker at blive iværksættere bliver primært 

henvist til Nyvirk. Det betyder ikke at der ikke er problemer. De forhold, som nogle afdelingsledere 
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og sagsbehandlere oplever, har været genstand for uenighed eller har forårsaget mindre problemer, 

har primært været relaterede til fortolkningen af kontanthjælpsreglerne. Nogle afdelingsledere for-

tæller, at der har været uenighed om, der skal gives kontanthjælp til iværksætteren og ikke kun til 

ægtefællen. Desuden beskrives det, at der i starten var forhandling omkring at beregne supplement til 

folk, men nu er der en fælles forståelse af, hvordan der skal beregnes efter lovgivningen. 

 

Nogle sagsbehandlere oplever, at Nyvirk og klienterne har svært ved at acceptere lovgivningen, 

selvom de godt kender reglerne. Et andet aspekt, der kritiseres af en sagsbehandler, er, at Nyvirk 

ikke er kritiske nok i forhold til at vurdere om den pågældende potentielle iværksætter er i stand til at 

gennemføre sin idé eller om den pågældende vil få succes med sin virksomhed. Det opleves som 

ubehageligt, at sagsbehandleren må bremse en idé, som Nyvirk har ”godkendt”. Der skal gøres op-

mærksom på, at Nyvirk ikke kan ”godkende” iværksætteridéer, men derimod hjælpe den enkelte 

med at afklare mulighederne, så vedkommende selv kan drage en konklusion, der i højere grad er 

baseret på en realistisk opfattelse af barrierer og muligheder.  

 

Sammenfattende konkluderer rapporten, at der i Urban-området synes der at være en særdeles stor 

opmærksomhed omkring iværksætteraktiviteter, overvejelser der har fundet indpas i forvaltningen. 

Den områdebaserede indsats synes at være godt institutionaliseret i den generelle indsats (eksempel-

vis at den lokale indsats Nyvirk er direkte involveret i vurderingen af projekter i forhold til at opnå 

Kom-i-gang-lån). Der er individuel og konkret rådgivning og en stor viden og erfaring hos de perso-

ner, der har ansvaret for indsatsen.  

 

En gennemgang af karakteren og beskaffenheden af interaktionen mellem forvaltningen og indvan-

drere og efterkommere, der overvejer at nedsætte sig som selvstændig som en alternativ måde at 

løsrive sig fra offentlig forsørgelse, synes at være rodfæstet. Grundet den store grad af forankring 

såvel i de formelle institutioner (kommunen og den øvrige erhvervsfremme), den semiformelle ind-

sats (Urban) og de uformelle miljøer, synes der at være stor deltagelse såvel i direkte som indirekte 

iværksætterirelaterede aktiviteter. Hertil kommer opsøgende arbejde, og beliggenheden i forhold til 

Bazar Vest, hvor visionen om selverhverv udfolder sig.   

 

Resultaterne synes at være særdeles gode. Det ses eksempelvis ved at mange anvender den service, 

som Nyvirk udbyder såvel i forhold til etablering som i forhold til konsolideringsfasen og evt. over-



 136 

vejelser vedr. brancheskift.  Nyvirk synes at nyde godt af og komplementerer den infrastruktur, som 

Urban-programmet kva sin helhedsorienterede indsats har etableret og udviklet. Der er tale om en 

infrastruktur, som i høj grad bygger på skabelse og udnyttelse af uformelle netværk via empower-

ment-metoder. Dette udmærker sig bl.a. ved aktiv udnyttelse af indvandrernes sociale netværk og 

øvrige ressourcer i forhold til såvel initiering som til udviklingen af forretningsidéer. 

 

Der er konstateret en udbredt tilfredshed med Nyvirks rådgivning blandt alle de iværksættere, der 

har haft gavn af Nyvirks service. Flere iværksættere har fået rådgivning i alle faser af processen og 

oplever, at rådgiverne altid står til rådighed: Det er ikke mindst som følge af ”et-stop” rådgivning, 

hvor alt er samlet under et tag samt at man ikke behøver tidsbestilling, hvilket er noget, som iværk-

sættere sætter stor pris på. 

 

Mange af de lokale iværksættere nyder godt af Nyvirks service, som de betragter som uundværlig, 

og de mener ikke at have kunnet trække på såkaldt mainstream iværksætter-service. Det hænger 

sammen med, at Nyvirk på mange punkter skiller sig ud i forhold til mainstream iværksætter-

fremme, som det fremgår af næste afsnit. 

 

6.6.2. Nyvirk og mainstream iværksætterservice 

Ud fra iværksætternes holdninger til Nyvirk har de brug for et sted, hvor de kan få grundig og indi-

viduel rådgivning, hvilket de ikke oplever, at de kan finde hos erhvervsfremmende institutioner, der 

ikke har viden om og fokus på indvandrerne. Den dybdegående og personlige rådgivning har været 

hovedårsagen til iværksætternes tilfredshed, men også personligt kendskab til rådgiverne og Nyvirks 

placering har haft betydning for flere.  

 

Den generelle oplevelse synes at indikere, at en række forudsætninger skal være opfyldte, før ind-

vandrerne kan gøre brug af den såkaldte mainstreamrådgivning og den generelle service. På den an-

den side synes der ikke at være empirisk belæg for, at mainstream-erhvervsfremmeindsatsen i en 

overskuelig fremtid vil ændre fokus eller metoder for at indfange flere uudannede og mindre uddan-

nede indvandrere og efterkommere. I den forbindelse er der sandsynligvis tale om to uadskillelige 

elementer, nemlig den generelle erhvervsservice og så den mere individuelle afklaring (beskæftigel-

sesfremmende i forhold til de ledige). 
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Der bør ikke herske tvivl om, at tilbuddet skal gælde alle, dvs. indvandrere og efterkommere samt 

indfødte danskere. Udover at indfødte danskere også har behov for særligt tilrettelagt erhvervsser-

vice, kan de også bidrage med åbning af de etniske netværk som kan være en hæmsko i forhold 

branchespredning.  

Spørgsmålet er, hvordan et tilbud som Nyvirk bør organiseres i fremtiden - autonomt eller som del af 

den generelle erhvervsservice? Der synes at være fordele og ulemper ved begge løsninger, og hvor-

vidt den ene eller den anden løsningsmodel er formålstjenlig, afhænger i sagens natur af definitionen 

af målet og de prioriteringer og præferencer, der er afledt af denne: Tager man på baggrund af evalu-

eringens empiriske oplysninger afsæt i f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt placeringen af Nyvirk er 

formålstjenlig, skal man vide, at fordelen ved placeringen af Nyvirk ved siden af Bazar Vest er, at 

basaren er et naturligt samlingspunkt, ”erhvervsknudepunkt såvel som socialt knudepunkt”, for 

mange beboere i Urbanområdet og dermed vil flere blive opmærksomme på Nyvirks rådgivning. På 

baggrund af evalueringens empiriske data er der ingen tvivl om, at Nyvirks konsulenter har bidraget 

kraftigt til, at de forretningsdrivende i dag handler i overensstemmelse med de forskellige lovgivnin-

ger, det være sig i forhold til regnskab, moms- og skattelovgivning, arbejdsmarkedslovgivning, soci-

allovgivning og hygiejne- og sundhedslovgivning m.v.  

 

Hovedparten af virksomhederne i Bazar Vest er de traditionelle indvandrerbrancher. Derfor kan der 

være risiko for, at bestemte personer, der ikke færdes i dette område eller har andre ambitioner knyt-

tet til en iværksættertilværelse, kan falde udenfor Nyvirks rækkevidde. Altså at Nyvirk i større grad 

bliver opfattet som rådgivningsservice for etniske restauranter, grønhandlere m.v. Det vil betyde en 

selvforstærkende spiral, altså at de iværksættere, der får rådgivning af Nyvirk, primært etablerer sig i 

de traditionelle indvandrerbrancher á la basarvirksomheder, og at dette forhold dermed kommer til at 

bestemme ambitionsniveauet for Nyvirks aktiviteter, metoder, fokus m.m., som dermed kan gå i en 

anden retning end styrkelse af vækstvirksomheder, utraditionelle, evt. vidensbaserede og eller main-

stream-orienterede virksomheder. Kort sagt at Nyvirk utilsigtet kommer til at placere indvandrerne i 

og reproducere indkapslingsmønstre. Nogle af respondenterne giver herudover udtryk for, at denne 

placering kan afskære kvinder, i særdeleshed bestemte typer af kvindelige iværksættere fra Nyvirks 

tilsyneladende uundværlige rådgivning. 

 



 138 

Evalueringsrapporten anbefaler på baggrund af gennemgang af Nyvirks resultater og anvendte me-

toder, at hverken de kvantitative eller kvalitative data giver basis for at fremhæve nogen nævnevær-

dig effekt af Nyvirks indsats i forhold til branchespredning og break-out. Anderledes set, og såfremt 

potentialet til branchespredning i form af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer og kom-

petencer ikke i tilstrækkelig grad er til stede i et område, hvilket tør siges at være tilfældet i Urban-

området – så kan mulighederne for initiering af en sådan indsats være begrænsede. 

 

Der er ingen tvivl om, at mange af de virksomheder, der er etableret i Urban-området eller af Urban-

beboere i andre områder ikke ville have set dagens lys eller kunne fortsætte, hvis ikke Nyvirk havde 

været der. Denne succes beror på den personlige stil, udnyttelse af netværk, Urbans infrastruktur, det 

multikulturelle personale, Nyvirks placering, og ikke mindst det opsøgende arbejde og metoderne.  

 

Men der hersker på den anden side heller ikke tvivl om, at Nyvirk ikke har bidraget til afhjælpning 

af branche-enklavisering i tilstrækkelig grad. I det lange løb er det dette, der er udslagsgivende i for-

hold til en (lokal) integrationspolitik, hvis ambition er større end blot at sikre, at indvandrerne kom-

mer ud af offentlig forsørgelse, men også at skabe innovation, erhvervsmæssige nytænkning og 

branchespredning. Målet er således ikke nødvendigvis et kvantitativt antal selvstændige, men at der 

bliver tale om reelle, varige og i forhold til branchespredning og dermed integration perspektivrige 

etableringer.  

 

6.7. Vurdering og anbefalinger 
Der er brug for nye alliancer, nyt fokus, nye metoder, anderledes opdyrkelse og anvendelse af net-

værk, der går på tværs af nationale oprindelser, erfaringsgrundlag, kulturer og etnicitet. Disse må 

som minimum involvere de lokale mainstreamerhverv, der bliver drevet af indfødte danskere. Ny-

virk er allerede godt integreret i disse netværk, men opdyrkelse af disse skal prioriteres kraftigt. Det 

vil forudsætte en omdefinering af Nyvirks fokus og metoder. Fastholder man, at Nyvirk skal forhol-

de sig til afhjælpning af de personers problemer, der henvender sig, vil det være svært at afsted-

komme og sikre længere perspektiver.   

 

Det centrale spørgsmål der herefter bliver stillet og besvaret er om Nyvirk skal nedlægges? Så godt 

som alle respondenter svarer nej til et sådant spørgsmål. Det ser ud til at alle aktører, på hver sin 

måde, har fordele af at Nyvirk fortsætter med at eksistere. Det er i høj grad Nyvirks fortjeneste, at 
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det i dag er en udbredt opfattelse blandt mange indvandrere med iværksætterdrømme, at det kan lade 

sig gøre at drive virksomhed indenfor lovens rammer med fokus på kvalitet og kundepleje. Et andet 

central spørgsmål er således: Skal Nyvirk smeltes ind i mainstream-indsatsen? Også her svarer eva-

lueringen nej.  

 

Der er, i tilfælde af en administrativ og institutionel integration af Nyvirk indenfor mainstream-

erhvervsservice, en stor risiko for, at det bliver svært at fastholde og videreudvikle Nyvirks særlige 

udslagsgivende karakteristikker, der har bidraget til dens succes både som supplement og som alter-

nativ til mainstream-indsatsen. 

 

Man kunne indføre, at der også er gevinster at høste ved en sammensmeltning af Nyvirk i mainstre-

am-erhverve-servicen, netop fordi Nyvirks primære opgave i fremtiden skal være at fremme bran-

chespredning og break-out og sikre fremkomsten og udviklingen af nogle anderledes innovative ind-

vandrerejede virksomheder, som kan fungere som mønsterbrydere og som kan vise, at det kan lade 

sig gøre at bryde ud af indkapsling. Ved en total integrering i mainstream, kan der opstå en anden 

kultur til glæde for både indvandrer-iværksættere og de indfødte virksomhedsejere. Men det vil for-

udsætte, at Nyvirks særlige karakteristik, altså den vindende kombination, kan bibeholdes. Risikoen, 

for at denne går tabt, er for stor.  

 

Integrering eller smeltningen i et mainstream-iværksætterfremme er på den anden side ikke en for-

udsætning for succes. Nyvirk er allerede integreret i en lang række mainstream-

erhvervssammenhænge, og kan udvide sit samarbejde med mainstream-erhvervsfremme-indsatsen 

og dermed kombinere de bedste fra to verdener. Meget tyder herudover på, at Nyvirks nuværende 

beliggenhed er problematisk, især i forhold til en målsætning om at fremme innovation og at afhjæl-

pe brancheindkapsling. 

 

Afslutningsvis giver denne evaluering grund til at prioritere en udvidelse af Nyvirks aktiviteter. Det 

foreslås, at Nyvirk fremover kommer til at følge to mål: 

1. Rådgivning af den type virksomheder, der har karakteriseret Nyvirks aktiviteter, dvs. service-

ring af indvandrerejede virksomheder, ikke blot dem, der er beliggende i Urbanområdet men 

i hele byen, med henblik på at højne kvaliteten af disse virksomheder indenfor lovens ram-

mer. Ideen er, at indvandrerejede virksomheder kommer til fortsat at foretage deres dispositi-
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oner i henhold til love og regler med fokus på kvalitet, kundepleje og konkurrenceevne. Den-

ne del skal dog tildrage sig en væsentlig mindre del af Nyvirks ressourcer, organisationelle, 

såvel som finansielle og øvrige. Man kunne i højere grad alliere sig med frivillige aktører fra 

området for at løse denne opgave. 

2. Opsøgende arbejde i forhold til break-out-potentialer, opdyrkelse af netværk tværs over nati-

onale oprindelser, opdyrkelse af innovative måske transnationale forretningsidéer og lignen-

de. Det er i særdeleshed denne aktivitet, som skal udgøre hovedaktiviteten i Nyvirk fremover. 

Fokuset skal rettes mod indvandrere, der har uddannelser i bagagen, og mod efterkommere, 

kvinder og 2. generations-indvandrere. Det er disse grupper, der i henhold til den eksisteren-

de forskning har rettet blikket mod anderledes brancher, og det er blandt disse, hvor innova-

tion og break-out er hyppigst forekomne.  Disse grupper har ikke været definerede mål eller 

prioriteringer for Nyvirks virksomhed og naturligt nok heller ikke det, der har karakteriseret 

Nyvirks praksis og resultater. Men den infrastruktur, der er skabt i Nyvirk og Urban-

programmets regi, har afstedkommet et potentiale, som kan give en meget mere visionære 

udviklinger. Dette potentielle bør udnyttes. 
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7. Sammenfatning og anbefalinger 
Med udgangspunkt i den kvantitative og kvalitative analyse gives en kort karakteristik af de invol-

verede kommuner med særligt henblik på deres iværksætterstrategier. Sammenfatningen søger både 

at fremhæve styrker og svagheder i iværksætterindsatsen som afsæt for en række anbefalinger. 

 

7.1. Kommunale iværksætterstrategier 
 

Mjølnerparken – Nørrebro  

Iværksætterindsatsen på Nørrebro er udviklet i et samarbejde mellem Københavns kommune, EVU, 

Kvarterløftprojektet og Informateket. Også nyskabende projekter som har kvinder eller relativt højt-

uddannede indvandrere som målgruppe med globalisering som referenceramme synes at have skabt 

gode resultater og erfaringer. Hvordan disse gode resultater er blevet forankret står imidlertid ikke 

helt klart. Indsatsen retter sig mod hele Nørrebro-området og ikke specifikt mod Mjølnerparken. Det-

te valg forekommer at være velbegrundet pga. områdets demografiske og socioøkonomiske struktur 

med mange yngre mennesker og en i særdeleshed stor koncentration af personer tilhørende de laveste 

matchgrupper. Kort sagt, Mjølnerparken kan ikke ses adskilt fra det øvrige Nørrebro, hverken når det 

drejer sig om offentlige institutioner, beskæftigelse eller iværksætteraktivitet.  

 

I forhold til målgruppen i denne undersøgelse synes det at være lykkedes at skabe et meget vigtigt  

mellemled mellem forvaltningen og indvandrerne; et mellemled der er lokal forankret, er tættere på 

målgruppen og som i forhold til valget af metoder og strategier, herunder den klare prioritering af 

det opsøgende arbejde, tager udgangspunkt i den lokale virkelighed. Holdningen til de lokale 

iværksætterrådgiveres indsats opfattes som positiv i området, dog skal det bemærkes, at blandt dem 

som overvejer at blive selvstændige er kendskabet til de lokale iværksætterrådgivere forholdsvist 

ringe. Evalueringsrapporten om udlicitering til et kursus afholdt i EVU-regi synliggør en lang række 

problemer af institutionel og organisatorisk karakter, hvor den vigtigste drejer sig om forvaltningens 

manglende kendskab (og hensyntagen) til behov og ressourcer blandt indvandrerne.  

 

Tåstrupgård 

Der findes ikke iværksætterfremmende politik i forhold til indvandrere og efterkommere, uanset om 

de bor i Tåstrupgård eller i kommunen. Der cirkulerer kun en mere sporadisk viden om de særlige 

forhold der præger etniske iværksættere. Der bliver afholdt arrangementer med henblik på at fremme 
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og facilitere iværksætteri, men forvaltningen har endnu ikke gjort det til et særskilt tema, ej hellere 

foreligger der nogle planer eller administrative prioriteringer på området. Årsagen hertil forekommer 

imidlertid at være indlysende set på baggrund af områdets sociale sammensætning og dermed forde-

lene ved at benytte en anden arbejdsmarkedsstrategi (”work first strategi”), der går ud på at få ledige 

hurtigt ud på arbejdsmarkedet gennem enten virksomhedspraktik eller løntilskud frem for at satse på 

opkvalificering herunder iværksætterkurser. Og strategien ser ud til at have virket, fordi Høje Tåstrup 

er den kommune, som på kortest tid har formået at gøre kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgende 

(Andersen, 2008). 

 

Ydermere skal det bemærkes, at Tåstrupgårds beboere har den højeste gennemsnitsindkomst og den 

laveste andel af beboere uden for arbejdsmarkedet. De fleste er endvidere indvandret til Danmark 

som arbejdsmigranter heraf mange af tyrkisk oprindelse. Denne gruppe præges ikke af de store socia-

le problemer, og har desuden et meget veludviklet socialt netværk, der retter sig mod arbejdsmarke-

det (jobsøgningsnetværk). Når de økonomiske konjunkturer forbedres, vil oplysninger om jobmulig-

heder hurtigt forplante sig i miljøet og skaffe mange i beskæftigelse (Mikkelsen, 2008).  

 

Vollsmose 

Forvaltningen i Vollsmose synes at udmærke sig ved et positivt syn på de menneskelige incitamenter 

og motivationer blandt indvandrerne set i forhold til de overordnede mål i helhedsplanen. I Vollsmo-

se synes der både på centralt hold (kommune og helhedsplanen) og ikke mindst på områdeniveau at 

være en vis opmærksomhed på iværksætteri, som forsøges implementeret i den almene kommunale 

praksis i samarbejde med lokale aktører. Strategien synes i højere grad at have fokus på empower-

ment og innovative aktører (Virksomhed Vollsmose og de tilhørende projekter). Iværksætterrådgive-

ren, som er en del af mainstream-indsatsen (Odense Erhvervsråd), nyder de forskellige aktørers be-

vågenhed. Iværksætterrådgiverens fremskudte indsats synes umiddelbart at være kendt, idet resulta-

terne af denne indsats, om end sparsom på nuværende tidspunkt, er synlige og mærkbare. 

 

Der er begyndende forsøg på at udnytte den iværksætter-relevante social kapital. Et eksempel herpå 

er projekt Silk Road, der ikke kunne eksistere uden et bredt samarbejde. Der er et relativt stort fokus 

på kvindelige iværksætterpotentialer, som dels skyldes Virksomhed Vollsmose dels andre projekter, i 

hvilken forbindelse EU's Social Fond synes at være afgørende. 
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Virksomheden Vollsmose, kan betegnes som en ”Social Enterprice” båret oppe af ”Sociale Entre-

prenører” med empowerment som grundlæggende værdi. Her er tale om en vigtig innovation i 

grænsefeltet mellem aktiverings- og beskæftigelsespolitik, lokalsamfundsempowerment og iværk-

sætterpolitik. Virksomhed Vollsmose har udviklet en fleksibel model, der kombinerer udvikling af 

sociale kompetencer med skræddersyede uddannelseselementer (f.eks. hygiejne kursus) og produk-

tion af salg og produkter og services på markedsvilkår. Social Enterpricekonstruktionen giver såle-

des en radikal fleksibilitet i forhold til den enkelte i forhold til at ”slå flere fluer med et smæk” in-

denfor rammerne af et praksisfælleskab, der både har  

- virksomhedstræk: fordi der skal produceres noget til en deadline,  

- daghøjskoletræk: et alternativt læringsrum, hvor ikke mindst social isolation kan brydes og 

sociale kompetencer kan udvikles, 

- uddannelseselementer som er tilpasset de øvrige aktiviteter og målgruppens forudsætninger 

(Andersen, 2008). 

 
Urban og Nyvirk 

I Urban synes der både fra centralt hold (Kommunen) og ikke mindst på områdeniveau at være en 

særdeles stor opmærksomhed på iværksætteri; overvejelser som har fundet indpas i forvaltningen på 

et tidligt tidspunkt. Den områdebaserede indsats er godt institutionaliseret og forankret i den gene-

relle indsats. Der er individuel og konkret rådgivning og en stor viden hos de personer, som har 

ansvaret for indsatsen. Grundet den store grad af forankring såvel i de formelle institutioner (kom-

munen og den øvrige erhvervsfremme), de semiformelle indsatser (Urban-programmet) og de ufor-

melle miljøer, synes der at være stor opbakning til de iværksætterrelaterede aktiviteter. Hertil kom-

mer opsøgende arbejde og beliggenheden i forhold til Bazar Vest, hvor visionen om selverhverv 

folder sig i ud lokalt.  

 

Urban synes at være karakteriseret ved at det uformelle netværk er godt integreret i de semiformelle 

netværk (Urban-programmet), som igen er forholdsvis godt integreret i den formelle struktur via 

formaliserede kontakter og lignende. Resultaterne synes at være særdeles gode. En evaluering af 

Nyvirk viser eksempelvis, at mange anvender denne service såvel i forhold til etablering, samt ved-

bliver at holde kontakten efterfølgende.  

 

Nyvirks rådgivning af iværksætterne har primært taget form af individuel rådgivning i alt fra bran-

chevalg, formidling af kontakt til kommunen og banken og til praktiske ting som at finde lokaler og 
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rådgivning i at føre regnskab, markedsføring, levnedsmiddelkontrol og arbejdstilsyn – kort sagt: i 

alle faser af starten og driften af egen virksomhed. Der er tale om ”et-stop” rådgivning, hvor alt er 

samlet under samme tag, hvad der gør, at man ikke behøver at bestille tid på forhånd, hvad iværk-

sættere sætter stor pris på. I den forbindelse fremhæver målgruppen, iværksættere og potentielle 

iværksættere, det gensidigt personlige kendskab og tillid mellem rådgiverne og målgruppen som 

afgørende for en succesfuld rådgivning.  

 

Nyvirk har igennem systematisk aktivitet placeret sig centralt i forhold til alle aspekter ved iværk-

sætteri i Urbanområdet: Udover en stærk forankring i forhold til målgruppen og de forskellige net-

værk der binder området sammen, har Nyvirk også haft succes med at gøre sig til den nødvendige 

sparringspartner for formelle institutioner og organisationer, herunder Nordea, lokale virksomheds-

netværk, kommunen, mv. I henhold til de kommunale aktørers oplysninger supplerer Nyvirk den 

traditionelle indsats og udfordrer systemet på en positiv måde. Man oplever ikke, at Nyvirk modar-

bejder kommunen, tværtimod. Nyvirk har en ekspertise, som det kommunale system mangler og har 

et godt kendskab til målgruppen. Man er derfor positivt indstillet overfor Nyvirk og mener ikke, at 

Nyvirks indsats umiddelbart kan erstattes af andre eksisterende rådgivningscentre. Ligeledes er der 

blandt de kommunale afdelingsledere og sagsbehandlere en generel tilfredshed med samarbejdet 

med Nyvirk. Man værdsætter Nyvirks evne til at skabe netværk og at tage ansvar for at være en del 

af det samlede områdes udvikling. 

 
Kommunale iværksætterstrategier – en sammenligning 

To af case-områderne, Vollsmose og Urban, har viet etniske iværksættere i indvandrertætte områder 

særlig opmærksomhed. De har formået at opbygge nogle organisatoriske strukturer og skabt et sam-

arbejde (en form for governance netværk om man vil)  mellem kommunen, forvaltningen, private 

aktører og (potentielle) iværksættere med indvandrerbaggrund, der alt i alt ser ud til at øge iværk-

sætterraten bland indvandrere, øge omsætningen og skabe bedre forudsætninger for overholdelse af 

regler og love på området. Det skal imidlertid pointeres, at dokumentationen for denne positive ud-

vikling er noget tynd, men til en vis grad understøttes af diverse case-beskrivelser, kvalitative inter-

view og kvantitative survey med de involverede aktører herunder ikke mindst de selverhvervende 

indvandrere. Man har også til en vis grad formået at fremme iværksætterlysten blandt indvandrer-

kvinder, men skal det understreges dokumentationen herfor er spinkel. 
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De to andre case-områder, Mjølnerparken og Tåstrupgård, kan ikke fremvise sammen organisatori-

ske fremstød over for (potentielle) iværksættere med indvandrerbaggrund. At lave en specifik 

iværksætterstrategi for Mjølnerparken ville heller ikke have været hensigtsmæssigt eller på anden 

vis gavnligt, eftersom området bebos af meget ressourcesvage grupper. De personer som har lysten, 

evnen og midlerne til at etablere sig som selvstændige vil på ingen måde relatere sig til Mjølnerpar-

ken, men derimod have hele Nørrebro som deres referenceramme. Her er det så de får mulighed for 

at indgå i de iværksætterfremmende aktiviteter, som Københavns Kommune i samarbejde med 

halvoffentlige og private aktører har sat i gang (mere herom neden for).  

 

Tåstrupgård ligger i den modsatte ende af skalaen med en stor andel af indvandrere, som har op-

holdt sig mange år i Danmark, og som er velintegreret i samfundet. Disse grupper er socialt velfun-

gerende, men har problemer med ledighed. Tåstrup Kommune har i den forbindelse valgt ikke at 

satse på en målrettet iværksætterpolitik over for specielt indvandrere, men derimod på at få de ledi-

ge så hurtigt som muligt i beskæftigelse – og det med en betydelig succes.   

 

Konklusionen på ovenstående er, at kommunernes iværksætterpolitik skal afstemmes efter områ-

dernes socioøkonomiske og demografiske profil og karakteren af social kapital. Især hvad det sidste 

angår, skal det understreges, at man fra kommunens side skal være meget forsigtig med at modar-

bejde/tilsidesætte områdets sociale kapital. I stedet skal man søge at forstå karakteren af den sociale 

kapital, hvilken betydning den har og om muligt skabe nogle gunstige mulighedsstrukturer, som 

leder den i den ønskede retning. Søger man at ændre i den sociale kapital fører det til at indvandrer-

ne enten afbryder ethvert samarbejde med kommunen/forvaltningen eller, at antallet af konkurser 

vil stige. Antallet af konkurser er stort nok i forvejen, og generelt en politikerne og de kommunale 

forvaltninger for lidt opmærksomme på denne side af problemet, og de omkostninger man evt. påfø-

rer indvandrerfamilierne. 

 

7.2. Anbefalinger 
 

1. Iværksætterfremme som beskæftigelsespolitik 
At støtte opstart af egen virksomhed blandt indvandrere og efterkommere er først og fremmest en 

fleksibel integrations- og beskæftigelsespolitik, der tager hensyn til de erfaringer og ressourcer mål-

gruppen er i besiddelse af. Iværksætteraktiviteten er større blandt indvandrere og efterkommere end 
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blandt danskere, ligesom der er en langt mere positiv holdning blandt indvandrere og efterkommere 

i alle aldersgrupper til at etablere sig som selvstændig. 

 

Overordnet består udfordringen således ikke i at presse på for at få flere indvandrere og efterkom-

mere til at starte egen virksomhed, men om at skabe bedre forudsætninger og betingelser for at op-

start og drift forløber så gnidningsløst som muligt og at fremme den langsigtede bæredygtighed i 

iværksætteriet. Det vil med lidt andre ord sige, at når man fra myndighedernes side søger at regulere 

– dvs. både at fremme og begrænse – iværksætteraktiviteter blandt indvandrere og efterkommere, 

bør man tage hensyn til målgruppens generelt svage økonomiske position, og de sociale netværk 

(læs social kapital), som er gruppens væsentligste ressource.  

 

I almindelighed og af mange forskellige årsager er hverken formelle bureaukratiske systemer eller 

for den sags skyld det rene marked egnet til at skabe de bedste mulighedsbetingelser for opstart og 

drift af den type virksomheder, vi her har med at gøre.  

 

Den vigtigste overordnede anbefaling er således behovet for et smidigt og effektivt faciliterende 

mellemled mellem det offentlige og (potentielle) etniske entreprenører, der har et grundigt kendskab 

til iværksættermiljøet og nyder tilstrækkelig med tillid i relevante kredse (jf. omtalen nedenfor ved-

rørende ”iværksætterrådgivning”). 

 

2. Iværksætterfremme som erhvervspolitik 

Skønt det beskæftigelsesmæssige aspekt bør have førsteprioritet, bør det ikke skygge for de er-

hvervsmæssige potentialer iværksætterfremmepolitikken også er forbundet med. For det første, er 

iværksætterfremme – under givne betingelser – i de fleste tilfælde med til at trække nogle personer 

og grupper ud af en marginaliseret position og aktivere nogle ressourcer, som ellers vil ligge ubrugt 

hen. For det andet, indgår iværksætterfremme som en aktiv del af et større etnisk arbejdsmarked, 

der har været under opbygning de seneste tyve år. Det etniske arbejdsmarked skaber ikke kun jobs 

til mange ledige, men fungerer også som læringssted for en kommende yngre generation af etniske 

entreprenører herunder ”vækstiværksættere”.  

 

Unge indvandrere og efterkommere er, som tidligere nævnt, mere aktive som iværksættere end en 

tilsvarende grupper af yngre danskere, hvad der uden tvivl kan forbindes med et opvækstmiljø og 
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nogle familietraditioner, hvor det at være selvstændig vurderes ganske højt. De yngre indvandrere 

og efterkommere adskiller sig imidlertid fra deres forældre ved at være langt bedre uddannet og – til 

forskel fra deres danske jævnaldrende – at vælge teknisk-naturvidenskabelige fag, der er så stort 

brug for. Kort sagt, traditioner, uddannelse og relevante fagkombinationer kan i fremtiden forventes 

at lægge grundlaget for en egentlig vækstfremmende erhvervspolitik (jf. Iværksættere med uden-

landsk baggrund, 2009; Mikkelsen et al., 2010). 

 

3. Brancheskift 

Fra de kommunale og offentlige myndigheders side, fra integrationsforskere og fra indvandrerne 

selv siges det ofte, at de indvandrerejede virksomheder klumper sig sammen i traditionelle indvan-

drerbrancher med deraf faldende omsætning og flere konkurser til følge – hvad der også bekræftes 

af den kvantitative og kvalitative analyse. En vej ud af denne situation kunne være brancheskift 

hævdes det. Set på baggrund af de ressourcer i form af social kapital (netværk, kontakter, finansie-

ring, rådgivning, ol.) der medgår til etableringen af en virksomhed, forekommer denne løsning ikke 

særlig realistisk. Hverken information eller rådgivning kan ændre på disse forhold. Man kan håbe 

på, at de kontakter ejere af indvandrervirksomheder har med danske erhvervsdrivende og med 

mainstream rådgivere (banker, revisorer, iværksætterrådgivere) kan flytte noget af opmærksomhe-

den over på andre (ofte mere risikofyldte) alternativer, men det er ikke sandsynligt. På længere sigt 

vil den bedre uddannelse (human kapital) blandt især andengenerationsindvandrere løse noget af 

problemet. Højere uddannelse er lig med en bedre og mere gunstig økonomisk mulighedsstruktur, 

ligesom yngre indvandrere, hvoraf mange er født og opvokset i Danmark, har andre typer af net-

værk og en anden holdning til valg af branche.  

 

3. Kontanthjælpssystemets begrænsninger – mulighed for gradvis udfasning 

Fra iværksætterrådgiverne, de kommunale medarbejdere, private aktører og ikke mindst indvan-

drerne selv lyder det samstemmende, at det er et problem, at kontanthjælpsmodtagere automatisk 

får frataget hele deres overførselsindkomst, hvis de får et cvr. nummer. Indvandrere og andre der 

forsøger sig som selvstændig løber derfor risikoen for helt at miste deres forsørgelsesgrundlag. Det-

te peger på overvejelser om at se på ændringer i loven, der gør det muligt for indvandrere og andre i 

en overgangsperiode at modtage overførselsindkomst, samtidig med at de starter op som selvstæn-

dige. Dvs. en model for gradvis udfasning fra kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag 
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3. Opsøgende og faciliterende iværksætterrådgivning 

De tre kommuner, som har valgt at opbygge nogle institutioner for at fremme og i visse tilfælde 

også ændre iværksætterstrukturen blandt indvandrere kan vise hen til både positive og negative er-

faringer. De negative erfaringer handler om manglende information og svag, fraværende eller direk-

te negativ kommunikation mellem forvaltningen og (potentielle) indvandreriværksættere. Forvalt-

ningernes måde at fungere på passer meget dårligt til indvandrernes behov og kan vanskeligt passes 

ind i en meget travl døgnrytme, som er betingelserne for de fleste små erhvervsdrivende. Det er 

imidlertid her, at de positive erfaringer kommer ind og fremstår som meget tydelige. Kort sagt, dre-

jer det sig om iværksætterrådgiverne (rådgivning over for iværksættere: personlig rådgivning eller 

vækstrådgivning) som et effektivt medierende led, der træder ind mellem forvaltningen og indvan-

dreriværksætterne. 

 

Den kvantitative og kvalitative undersøgelse understreger og tydeliggøre iværksætterrådgivernes 

positive rolle inden for følgende områder: 

 

 kapacitet til at kommunikere og mægle mellem kommunen/forvaltningen og (po-
tentielle) indvandreriværksættere; 

 
 at forstå de reelle problemer som iværksætterne står konfronteret med i dagligda-

gen; 
 
 en viden om indvandrernes netværk og en realistisk vurdering af hvad man kan 

forvente sig af indvandrerejede virksomheder; 
 
 at skabe tillid mellem kommunen/forvaltningen og indvandrerne; 
 
 at skabe kontakter mellem indvandreriværksættere og andre ikke-statslige aktører 

(eks. banker, revisorer); 
 
 at skabe kontakt mellem forskellige indvandrerbrancher; 
 
 at være i stand til at sige fra over for urealistiske forslag fra politikere/kommunens 

side; 
 

 at få indvandrerne til at se en fordel i at overholde regler og love og undgå ”sort 
arbejde”. 

 

Listen med positive aktiviteter kunne fortsættes, men kan koges ned til to begreber: ’vidensdeling’ 

og ’tillid’. Iværksætterrådgiverne sidder inde med en viden, som går på tværs af etablerede instituti-
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oner, men en viden som kan benyttes af alle parter. Iværksætterrådgiverne nyder tillid fra de for-

skellige aktører ikke mindst på grund af deres nærhed til indvandrermiljøerne. Derfor anbefaler vi, 

at man styrker iværksætterrådgivernes position inden for rammerne af den kommunale forvaltning, 

så kendskabet til dem kan udbygges. Samtidig er det helt afgørende at kommunalt forankrede 

iværksætterrådgivere ikke i deres daglige praksis bliver for ”kommunaliserede”, men reelt er synlige 

og kan fungere udadgående og opsøgende i civilsamfundet i forhold til indvandrernetværk og mil-

jøer (herunder også skoler, biblioteker m.v.). Iværksætterrådgiverne skal således fungere i samspil 

med netværk og indsatser (herunder andre rådgivningsaktiviteter i forhold til uddannelse og beskæf-

tigelse) i boligområderne.  

 

 I det hele taget er der meget som tyder på, at en opprioritering af en opsøgende og tillidsskabende 

rådgivningsfunktionen vil være en god økonomisk og integrationspolitisk investering. Den vil ikke 

alene fremme mere ordnede forhold inden for området, øge effektiviteten og afkastet af den enkelte 

iværksætters indsats, men også sikre en vis kontinuitet mellem ’traditionelle’ iværksættere og po-

tentielle ’vækstiværksættere’. 

 

4. Særlig kompetence til rådgivning for kvindelige iværksættere 

Kvinderne spiller en stor og uundværlig rolle i de fleste små familiebaserede indvandrervirksomhe-

der både som arbejdskraft og som planlægger af familiens ressourcer. Og i fremtiden er det sand-

synligt, at mange af de unge veluddannede kvinder med indvandrerbaggrund dukker op som vækst-

iværksættere. Ellers indtager de kvindelige iværksættere i denne rapport en noget tilbagetrukken 

position på trods af, at visse lokale initiativer viser, at der er en del kvinder, som er iværksættere 

eller ytrer ønske om at oprette egen virksomhed. Flere af de kvindelige iværksættere har som deres 

mandlige modpart fået hjælp fra familie og venner. Men generelt er erfaringen, at kvinderne står 

overfor flere barrierer for at opnå succes som iværksætter. Derfor bør der sættes ind med en særlig 

rådgivning for de kvinder som kun har få uddannelsesmæssige ressourcer, men som alligevel ønsker 

at nedsætte sig som selvstændig. Derimod kan det forventes, at flere af de yngre og bedre uddanne-

de indvandrerkvinder vil etablere sig på lige vilkår med mændene. 

 

5. Socialt Entreprenørskab og alternative virksomhedskonstruktioner 
 
Social Enterprises eller social økonomiske virksomheder som Virksomheden Vollsmose rummer 

store potentiale for en sammentænkning af iværksætteri og jobtræning gennem en fleksibel cocktail 
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af small scale produktion, fleksibel kompetence- og uddannelsesopgradering og social kapital på 

områdeniveau. Konceptet udmærker sig også ved ikke at have et snævert fokus og et ideal om indi-

vid eller familiebaseret iværksætteri. Der er mere tale om et fællesskabsorienteret grundtiltag som 

for nogle kan være mere realistisk og attraktivt end enkeltmandsbedriften. 

 

Konceptet med social økonomiske virksomheder kan videreudvikles (bl.a. ved at trække på de om-

fattende udenlandske erfaringer med denne type social økonomi) med henblik på en bredere anven-

delse i f.eks. helhedsplaner eller ligefrem som en integreret del af den almindelige drift (f.eks. ved-

ligeholdelse) m.v. i de almene boligorganisationer (jf. overvejelserne og anbefalingerne i Andersen, 

2008).  
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