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Relativt få sociologer har intresserat sig för det fenomen som i den engelsksprå
kiga litteraturen går under namnet “entrepreneurship” och som på senare år har 
gjort inträde i det svenska språket. Huvudparten av de artiklar som skrivs om 
entreprenörskap publiceras i företagsekonomiska tidskrifter, skrivna av personer 
skolade i det företagsekonomiska tänkandet för en publik som tänker i liknande 
banor. I denna artikel kommer jag in på en avgörande begränsning i den före
tagsekonomiska litteraturen om entreprenörskap, nämligen dess tendens att 
undervärdera andra aspekter av affärsmässiga handlingar än de rent rationella. 
Att träda in i entreprenörsrollen omfattar i hög grad brott med vanetänkande 
samt involverar känslomässiga överväganden och är i denna mening en handling 
av djupt existentiell karaktär. Detta gör att själva inträdet i entreprenörsrollen 
sällan är den rationella process som företagsekonomer antar. Andra aspekter än 
de rent affärsmässiga driver processen framåt, något som i särskilt hög grad 
framgår då man studerar förstagångsentreprenörer, kvinnliga entreprenörer, 
etniskt entreprenörskap, entreprenörer med akademisk utbildning och entrepre
nörskap i undersocialiserade industriella populationer. För att övervinna den 
överrationaliserade bilden av entreprenörskap, föreslår jag att fenomenet med 
fördel kan studeras ur ett livshistoriskt eller “biografiskt” perspektiv.

Förstagångsentreprenörer
Låt mig starta med att säga något om vad jag tror är utlösande för de typer av 
entreprenöriella handlingar som kan karakteriseras som förstagångsförsök. N är
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personen väl har vuxit in i rollen tenderar entreprenören att handla någorlunda 
så rationellt som de företagsekonomiska teorierna om entreprenörskap föreskri
ver: Etablerade entreprenörer utnyttjar medvetet sitt informationsöverläge 
(Ucbasaran et al. 2001: 61-63; Shane &  Venkataraman 2000), som regel baserat 
på en etablerad position i ett komplext nätverk av affärskontakter, och är mot 
denna bakgrund i stånd att identifiera nya och profitabla affärsmöjligheter, s k 
“business opportunities” . Dessa entreprenörer kan basera sig på ett redan tidi
gare erövrat symboliskt kapital (affärsrykte) i syfte att organisera den nya verk
samheten (“organizational emergence”, se Gartner et al. 1992 och Gartner & 
Gatewood 1992) så att de redan från början har tillförsäkrat sig kunder och nöd
vändig finansiering, och kan ingå avtal med personal eller personalorganisatio
ner såsom fackföreningar eller agenturer. De kan göra allt detta för att de redan 
ingår i en existerande social miljö -  i den meningen att potentiella kunder, leve
rantörer, konkurrenter, banker, personalorganisationer och andra “stake-hol- 
ders” känner entreprenören personligen eller känner andra som haft med den 
personen att göra och därför kan uttala sig om entreprenören är att lita på.

Problemet för förstagångsentreprenörer är att de saknar allt detta. De vet inte 
riktigt var de ska starta. Om de redan har en affärside kan problemet vara finan
siering. Om företagsetableringsprocessen har kommit så långt att de har både 
lokaler att arbeta från och en produkt att sälja, kan problemet vara att hitta den 
första djärva kunden som kan övertyga de mera skeptiska och avvaktande. Det 
man bäst känner igen en förstagångsentreprenör på är dock att personen till en 
början inte ens vet vad det är för ouppfyllt behov dennes tänkta affärsverksam
het ska söka att tillfredsställa (Bhave 1993). Förstagångsentreprenören famlar i 
blindo och jagar denna undflyende affärsidé som inte bara ska kunna övertyga 
andra utan dessutom först och främst ska kunna övertyga entreprenören själv. 
Förstagångsentreprenörer agerar osäkert, ibland överdrivet försiktigt, ibland 
överilat och framför allt vet de inte vad det är de ger sig in i. Att träda in i ent
reprenörsrollen kan därför bäst beskrivas med hjälp av en m etafor: 
Förstagångsentreprenörer snubblar in i rollen likt en skridskoåkare på hal is. 
Några faller hårt och slår sig och tar aldrig på sig skridskorna igen, andra lyck
as hålla sig uppe och lär sig så småningom konsten att glida fram på det hårda 
och hala underlaget.

Tanken att förstagångsentreprenörer snubblar in i entreprenörsrollen -  snara
re än glider in i den som den företagsekonomiska, överrationaliserade bilden av
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den entreprenöriella processen antyder -  vill jag illustrera med hjälp av ett exem
pel, nämligen hur Carl Laemmle blev ägare av en femcentsbiograf 
(“Nickelodeon”) i Chicago 1906. Teddy Ramsay ägnar i sin klassiska filmhisto
ria A Million and one Nights: A History o f  the Motion Picture, ett kapitel åt den 
händelse som ledde till bildandet av det entreprenöriella team (Robert Cochrane 
och Carl Laemmle) som tio år senare skulle stå i spetsen för en av de stora 
Hollywoodstudiorna, Universal Pictures. Carl Laemmle hade aldrig träffat 
Robert Cochrane innan, men de hade brevväxlat en tid. Laemmle, som den gång
en arbetade i en klädesbutik i Oshkosh Wisconsin skrev ofta till den reklamser
vicebyrå som Bob Cochrane drev tillsammans med två bröder. Enligt Ramsay var 
Cochrane något irriterad men också imponerad över denne Laemmle, som till 
skillnad från de andra kunderna tog det här med reklam på allvar och inte nöjde 
sig med brödernas färdigpackade reklamförslag utan önskade förbättra och 
anpassa dem till en speciell kundkrets (det som inom marknadsföringsvetenska- 
pen kallas “marknadssegmentering”, se Dickson 1994).

En dag fick Cochrane ett brev från Laemmle som handlade om något helt 
annat än om hur man bäst säljer en vara. Laemmle öppnade sitt hjärta för 
Cochrane och berättade att han inte alls trivdes i sitt jobb och sökte nya utm a
ningar. Laemmle informerade också Cochrane om att han var 39 år, att han 
hade ett personligt sparkapital på 2.500 dollar och att han funderade på att 
starta eget. Nu ville han gärna få ett gott råd av sin ende affärsbekant i Chicago. 
Cochranes svar var tydligen uppm untrande, ty två veckor senare dök en Mr. 
Laemmle upp i Robert Cochranes kontor och meddelade att han inte längre var 
anställd i den firma han hade ägnat en stor del av sitt liv åt. Vad ska jag göra, 
frågade Laemmle denne man som han tydligen utsett till sin mentor. Cochrane 
som i likhet med Laemmle var väl förtrogen med klädesbranchen, lovade att se 
på saken. Han skickade ut trevare bland sina många affärskontakter i Chicago 
om det fanns någon liten klädesbutik som Laemmle kunde överta så att hans 
dröm om att starta eget kunde gå i uppfyllelse. Det visade sig dock inte vara så 
lätt att hitta något passande.

Under tiden hade Carl Laemmle, som var en rastlös man, vandrat omkring på 
egen hand i Chicago och därvid fått en egen affärsidé, nämligen att bli biografä
gare. Exakt hur det gick till när han fick den idén råder det delade meningar om. 
Enligt Ramsey hade Laemmle under sina vandringar i denna invandrarstad stött 
på en kö av människor som otåligt stod och väntade på att komma in i en så kal-
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lad “Hale Tour” (en biograf utklädd till tågvagn från vilken man kunde se land
skapet passera liksom i ett rörligt tåg) och det var den affärsidén han senare för
sökte sälja till den skeptiske Cochrane. Enligt Bernard F. Dicks historiska skild
ring av Universal Pictures och dess huvudägare, som refererar till Carl Laemmles 
egna memoarer, var det ett flammande banér och en skrikande inkastare som 
först hade fångat Laemmles uppmärksamhet.

Först trodde Laemmle att det var en slags varietélokal men då han kom in 
upptäckte han att det bara var en vanlig affärslokal som stuvats om så att det 
blev plats för omkring 200 sittande personer som satt i mörkret och tittade på 
rörliga bilder som projicerades på en duk. Åskådarna talade alla möjliga språk 
och programmet varade i omkring 10 minuter. Därefter tändes ljuset, publiken 
lämnade lokalen och tio minuter senare upprepades händelsen för en ny publik 
som liksom den förra hade betalat 5 eller tio cent för nöjet (Dick 1997: 14). Det 
som speciellt övertygade Laemmle att han hittat en guldgruva var, enligt Zierold 
(1971: 88) att kunderna lämnade lokalen lika tom hänta som de kom och att de 
betalade kontant för nöjet att titta men inte röra.

Oavsett vilken version som är den riktiga, födde dessa första observationer en 
helt ny tanke än den Cochrane och sannolikt också Laemmle hade föreställt sig. 
Mera noggranna och systematiska observationer av hur marknaden såg ut, hur 
många fem-cent betalande kunder man kunde förvänta i förhållande till vad det 
faktiskt kostade att hyra och utrusta en lokal av denna storlek, anskaffa film från 
en filmtillverkare, avlöna en operatör, betala elräkningar o s v  ledde till att inte 
bara Laemmle utan också Cochrane tände på idén. Det var dock Laemmles 
besparingar och det var också Laemmle som tog risken. Klockan 15.00, 24 
februari, som var en lördag, öppnade Laemmle sin första “Nickelodeon” på 909 
Milwaukee Avenue i Chicago.

Han hade räknat ut att lördag var en bra dag att starta på, det var mycket folk 
ute för att handla och om eftermiddagen borde många vara trötta eller se sig om 
efter omväxling innan de återvände hem. Vid solnedgången tog sabbaten slut och 
ortodoxa judar på väg hem från synagogan kanske ville titta in. N är Laemmle 
hade räknat ihop dagskassan, som var på 200 dollar, kände han sig mera säker 
på att det nog skulle ordna sig. Efter ett par månader öppnade han ytterligare en 
“Nickelodeon” på 1233 South Street och snart var Laemmle ägare till en av de 
största filmdistributionsagenturerna i USA (Zierold 1969: 88).

Vi lämnar här tills vidare Carl Laemmle åt hans öde för att vända tillbaka till
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frågeställningen omkring förstagångsentreprenörer. H ur vanligt är det att man 
som Laemmle snubblar in i entreprenörsrollen? Och är det en tillfredsställande 
förklaring, säger den något om förstagångsentreprenörer som andra teorier om 
denna grupp inte kan infånga? Om vi börjar med den sistnämnda problemställ
ningen, finner vi, märkligt nog, att de flesta företagsekonomiska teorier om ent
reprenörskap faktiskt inte opererar med den avgörande distinktionen mellan 
förstagångsentreprenörer och de entreprenörer som kan antas veta vad det hand
lar om. Det är först på senare tid som distinktionen mellan “novisentreprenörer” 
och “vaneentreprenörer” respektive “seriella entreprenörer” har börjat dyka upp 
i litteraturen (se Ucbasaran et al. 2001 för vidare referenser) utan att detta dock 
har fått den företagsekonomiska forskningen att söka sig mot ett bredare hand
lingsbegrepp som inkluderar andra aspekter än rent affärsmässig rationalitet. 
(Att textböckernas normativa beskrivning av entreprenöriellt beslutsfattande 
också hos expertentreprenörer heller inte helt motsvarar verkligheten har länge 
varit känt, se Davidson & Wiklund 2001: 85).

Entreprenörskapets dimensioner
Grovt sett kan de företagsekonomiska entreprenörskapsteorierna indelas i fyra 
delområden: De som fokuserar på personen, processen, kontexten och organisa
tionsformen (Gartner 1985; Van de Ven et al. 1984). Personteorierna letar efter 
bestäm da personlighetsdrag som kan antas förutsäga entreprenörskap 
(Brockhaus & Horwitz 1986; Shaver & Scott 1991; Littunen, 2000); processte
orierna fokuserar på informationssökning och/eller mobilisering av organisato
riska resurser (se ovan); teorier om organisationsformer ser på om det är frågan 
om ett helt nytt företag eller kanske en “franchizing”, en “management buy-out” 
etc; de kontextuella teorierna fokuserar på infrastrukturen som påverkar entre
prenörskap (Reynolds, 1991; Van de Ven, 1995), speciellt mängden konkurre
rande organisationer inom samma bransch etc (Aldrich 2000; Aldrich & 
M artinez 2001).

Allt detta är mycket nyttigt om man ska bedöma ett nytt företags chanser att 
överleva på en osäker marknad och därför också något som betonas i utbildning, 
rådgivning och finansiering av entreprenörer. Entreprenörskap är utan tvivel en 
riskfylld process med många fallgropar, och att undvika så många av dem som 
möjligt ökar sannolikheten för att ett nytt företag ska kunna överleva de första 
svåra åren. Det man sällan tänker på är att fråga sig vad det är som gör att per
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soner som inte vet särskilt mycket om vad det vill säga att driva ett företag över
huvudtaget tycker att det är mödan värt. Vad är det som driver eller motiverar 
dessa förstagångsföretagare?

M an skulle kunna tro att personlighetsteorierna kunde besvara denna fråga, 
men det man använder dessa personlighetsteorier till är främst att prognosticera 
ett företags överlevnadschanser. Huvudproblemet är inte vad motivet att starta 
eget företag kan vara, utan hur välmotiverad och därmed också välägnad perso
nen är att driva ett företag. Denna fråga är av en viss betydelse för exempelvis en 
riskkapitalist (“venture capitalist” ) som överväger att investera en större summa 
pengar i en lovande affärsidé (Tidd et al. 1997, jfr även Wright et al. 1997) men 
figurerar också mera generellt bland de “gate keepers” som offentliga eller pri
vata myndigheter betalar för att rådgiva och styra den population av intressera
de som överväger att starta eget företag.1

Problemet med att använda personlighetsteorier för just detta ändamål är att 
det är frågan om ett tämligen trubbigt prediktionsinstrument och det är också 
bakgrunden till att den sedan slutet av 80-talet har råkat i onåd bland entrepre
nör skapsf or skare. Det är mot denna bakgrund som man ska se tanken om att 
ersätta den s k “traits”-approachen med en “rates”-approach med större fokus 
på de tre andra dimensionerna, process, organition, kontext (Aldrich 1989; 
Gartner 1989; Thornton 1992). Detta löser dock inte problemet med att förstå 
förstagångsentreprenörer. Det gör det faktiskt ännu svårare genom att de sub
jektiva aspekterna av entreprenörskap, och framför allt den mening som aktören 
själv tillägger övergången till en ny livsform eller karriär (Dyer 1994, Kupferberg 
1997 och 1998), helt marginaliseras och ersätts av till synes objektiva beskriv
ningar av processer, kontexter och organisationsformer.

Problemet är långt ifrån nytt. Det har förföljt entreprenörskapsforskare som 
av detta skäl har haft svårt att förklara den process som leder till inträde i ent
reprenörsrollen (Abell 1996; Bhave 1993). I det att man inte har gjort klart från 
början att entreprenörskap är något helt annat för en snubblande första- 
gångsentreprenör än det är för en entreprenör som har vuxit in i rollen, har det 
uppstått en grundläggande oklarhet vad det egentligen är man talar om då man 
talar om entreprenörskap. Således fann Gartner i en undersökning där han utfrå
gade både teoretiker och praktiker på fältet vad de lade i begreppet entreprenör
skap att svaren kunde indelas i inte mindre än åtta olika kategorier. De uppfatt
ningar som präglade de tillfrågades föreställning om vad entreprenörskap är, var
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således mycket skiftande.
Några fokuserade på personliga särdrag, andra på förekomsten av innovation, 

en tredje grupp framhävde skapandet av en ny organisation, en fjärde grupp 
menade att skapande av värde var det avgörande, en femte gjorde en distinktion 
mellan profit och icke-profit, en sjätte menade att det var växt som var avgö
rande, en sjunde framhävde det unika som viktigt och en åttonde nöjde sig med 
att identifiera entreprenörskap med att äga och driva ett företag (Gartner 1990). 
I en uppföljningartikel publicerad mer än ett decennium senare hävdar Gartner 
att situationen inte har ändrat sig märkbart. Att fråga vad entreprenörskap är 
liknar problemet med de blinda män som blev utskickade som spanare för att 
rapportera vad en elefant var, och som vände hem med lika många olika beskriv
ningar som antalet spanare (Gartner 2001).

Det tycks således ligga något i ett konstaterande som gjordes redan i slutet av 
60-talet av en entreprenörskapsforskare: “Min egen personliga erfarenhet var att 
vi under tio år drev ett forskningscentrum inriktat på entreprenörskapets histo
ria och att vi i tio år försökte definiera vad en entreprenör är. Vi lyckades aldrig. 
Var och en av oss hade någon slags uppfattning av det, och vad den personen 
tänkte var en användbar definition, för den personens syften. Och jag tror inte 
du kan komma längre än så” (Cole 1969: 17; Gartner 1989: 47). I en artikel med 
titeln “Towards a theory of entrepreneurship” framhäver författarna att “200 
års studier av entreprenörskapsfenomenet har försett oss med många definitioner 
av ordet ‘entreprenör’. Dock har har ingen teori om entreprenörskap utvecklats 
som kan förklara eller förutsäga när en entreprenör, oavsett hur vi definierar det, 
uppträder eller engagerar sig i entreprenörskap” (Bull & Willard 1993: 183).

Att olika forskare har olika syften eller perspektiv och av detta skäl kommer 
till olika resultat är ju inte något nytt för samhällsforskare, men att entreprenör
skapsforskare inte klart kan ange vad objektet för deras forskning är, lovar inte 
gott för en disciplin som törstar efter akademisk legitimering. M an kunde miss
tänka att den utpräglade ensidighet som råder inte minst på det metodiska områ
det, där mer kvalitativa och djuplodande empiriska insamlings- och analysmeto
der på ett iögonfallande sätt har lyst med sin frånvaro (Lowe 1995), är uttryck 
för frustration över att forskningen på området inte har kommit vidare -  samti
digt som den uttrycker en missförstådd diagnos av varför projektet att etablera 
ett självständigt kunskapsområde har slagit så gruvligt fel, trots de bästa avsik
ter. Också av detta skäl finns det anledning att undersöka om enteprenörskaps-
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forskningen kanske borde växla in på ett annat spår och börja tänka lite mer 
sociologiskt. Varför inte börja med att göra en klar skillnad mellan snubblande 
förstagångsentreprenörer och de etablerade entrepenörer som hunnit växa in i 
rollen? Härav följer redan från starten att problemet inte kan vara detsamma för 
alla typer av entreprenörskap. Osäkerheten inför de affärsmässiga problemställ
ningar som upptar de flesta företagsekonomer -  nämligen identifiering av affärs
möjligheter, finansiering, val av organisationsform -  är hos förstagångsentrepre- 
nören överdeterminerad av en helt annan typ av osäkerhet, av mer existentiell 
karaktär. Det de tänker på är om de ska våga ta språnget från en vanemässig och 
relativt förutsägbar karriär som lönearbetare eller tjänsteman till en helt annan 
karriärform, nämligen entreprenörens, en karriärform som på ett helt annat sätt 
tycks vara utsatt för den grundläggande ovisshet och de risker som karakterise
rar det moderna, marknadsorganiserade samhället.

Fördelen med att formulera problemet på detta sätt är att frågan om entre
prenörskap härvid kan relateras till de sociologiska teorierna om modernitetens 
natur och samtidigt bidra till en djupare förståelse av en rad problemställningar 
som den klassiska sociologin ställde på sin tid men aldrig riktigt lyckades besva
ra på ett tillfredsställande sätt. Vad är egentligen det kännetecknande för ekono
miska handlingar och hur ska förhållandet mellan de rationella och icke-ratio- 
nella aspekterna av sådana handlingar förstås? H ur är social ordning möjlig i ett 
samhälle som bygger på individuellt ansvar för egna handlingar och vad är det i 
sin tur som gör denna individualitet möjlig?

Det är min huvudtes att ett av huvudskälen till att den klassiska sociologin 
aldrig på ett tillfredsställande sätt lyckades besvara dessa grundläggande pro
blem, är att man aldrig tog den ovisshet som karakteriserar det moderna på all
var och försökte inkorporera denna aspekt i den sociologiska teoribyggnaden. 
Ett sociologiskt studium av entreprenörskap kan i denna mening bidra inte bara 
till att peka på det företagsekonomiska tänkandets inneboende begränsningar 
utan också belysa avgörande problemställningar som har kommit att stå i skug
gan i den klassiska sociologin. En neoklassisk sociologi skulle här med fördel 
kunna ta sin utgångspunkt i de insikter som yrkes- och professionssociologins 
grundare, Everett Hughes, kom fram till, nämligen att modernitet i grunden är 
en karriärorganiserad samhällsform, och av detta skäl karakteriseras av ovisshet 
eller tvivel om den enskilde nu har valt det rätta (Hughes 1968; 1984).

s o c io lo g is k  fo rsk n in g  2 /2 0 0 2  7 5



Feiw el K upferberg

Entreprenöriellt risktagande som existentiellt problem
Ett problem som i synnerhet förstagångsentreprenörer konfronteras med är ris
kerna med att driva eget företag. Jag tänker här inte bara på den eventuella eko
nomiska risken, som det är möjligt att begränsa på olika sätt, utan också och 
framför allt den sociala risken. Senare misslyckande i affärslivet tär enbart m ar
ginellt på det symboliska kapitalet, det omfattande nätverket och höga självför
troendet sörjer här som regel för att man snart är uppe igen. Tidiga misslyckan
den, i början av en entreprenöriell karriär, kan däremot få katastrofala följder 
och leda till en social rutschtur, i det att individen då bara har sina helt nära rela
tioner och ett svagt utvecklat självförtroende att luta sig mot och dessa sociala 
stödjepunkter kan lätt brista av överansträngning.

Dessa, djupt existentiella, aspekter spränger helt den företagsekonomiska, 
överrationaliserade förståelsen av entreprenörskap. Där har man undvikit att 
studera fenomenet förstagångsentreprenörer just av det skälet att dessa utgör en 
anom ali för den företagsekonom iska världsbilden eller paradigm en. 
Företagsekonomer tvingas låtsas som om förstagångsentreprenörer inte existerar, 
eftersom ett erkännande av detta sociala faktum hotar den bild av affärsvärlden 
som företagsekonomin skisserar, en bild där socialt misslyckande eller hotet om 
detsamma är något man helst inte vill prata om och därför heller inte har några 
ord för. Därtill bidrar att företagsekonomer helt saknar intellektuella redskap att 
hantera denna typ av problemställningar, i det att utbildningen i företagsekono
mi är tänkt att utveckla en helt annan sensibilitet än förståelse för mänskliga 
öden (som är humanvetenskaperna och den humanistiska sociologins domän).

Inte heller sociologer har emellertid alltid förmått att fånga denna aspekt till 
fullo. Den i den tyska och engelska sociologiska entreprenörskapslitteraturen 
ofta citerade sociologen Dieter Bögenholds tes att entreprenörskapsmotiv kan 
indelas i två idealtyper, “push”-motivet (entreprenörskap av nöd) och “pull- 
motivet” (entreprenörskap i självrealiseringssyfte), lider av samma grundläggan
de brist som den företagsekonomiska litteraturen (Bögenhold & Staber 1991 och 
1993). Förklaringsmodellen intresserar sig djupast sett inte för det livshistoriska 
sammanhang som kan tydliggöra den typ av handlingsdilemman som första
gångsentreprenörer står inför, till skillnad från erfarna entreprenörer. Under 
denna distinktion finner vi återigen en överrationalisering av den entreprenöriel- 
la handlingen. Det är inte förvånande, eftersom push-pull modellen ursprungli
gen introducerades av ekonomer för att beskriva migrationshandlingar som styr
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da av enbart eller övervägande rationella motiv.2
Bland amerikanskt inspirerade sociologiska entreprenörskapsforskare, är det 

den “nya ekonomiska sociologins” problematisering av rational choice-modellen 
som har dominerat entreprenörskapsforskningen (Granovetter 1995; Swedberg 
2000). Därav följer dock inte automatiskt ett intresse för den djupt existentiella 
dimension som dominerar förstagångsentreprenörer. Huvudintresset för den nya 
(amerikanska) ekonomiska sociologin har varit att legitimera ett studium av det 
ekonomiska livet som har ett annat syfte än den ekonomiska professionens, näm 
ligen att visa att ekonomiska handlingar inte kan ses oavhängigt från den socia
la kontext de ingår i (White 1982; Granovetter & Swedberg 2001).

Den gamla, av Parsons introducerade, ekonomiska sociologin tenderade att 
beskriva ekonomiska handlingar som ”översocialiserade” -  jämför Wrongs 
(1961) välkända kritik. Granovetter (1985) intar däremot en helt annan stånd
punkt i sin banbrytande artikel, ”Economic Action and Social Structure: The 
Problem of Embeddedness”. H an argumenterar där för en simmelsk position, 
där socialitet har sitt eget värde och är ett självständigt motiv för ekonomiska 
handlingar -  bortom både det rationella motivet (ekonomisk vinst) och det instu- 
tionella sammanhanget (socialiserade aktörers normkonformitet). Denna sim- 
melska förståelse av det sociala i ekonomiska handlingar (Granovetter 1973) var 
också skälet till att Granovetter i samma artikel kunde påvisa att Oliver 
Williamsons tanke om “transaction costs” var en särskild variant av den 
Hobbeska, undersocialiserade lösning som Parsons parerade med att överdriva 
graden av socialitet i moderna samhällen. (För en god introduktion till grund
tankarna i “transaction cost”-teorin, eller den “institutionella ekonomin” som 
den också kallas, se samlingsvolymen Carrol &  Teece 1999 samt Williamson 
1981).

Problemet med den nya ekonomiska sociologins syn på entreprenörskap är 
dock att den, sett utifrån förstagångsentreprenörer, kraftigt överdriver graden av 
simmelsk socialitet i ekonomiska handlingar. Förstagångsentreprenörers problem 
är ju just att de (ännu) inte är accepterade medlemmar av den sociala affärsmil
jö där man fritt utväxlar informationer utifrån den “gåvo”-princip som Mauss 
upptäckte och som Gouldner (1972) senare döpte till “reciprocitetsnormen”. De 
ska själva skapa sin egen affärsidé utan hjälp utifrån, medlemmarna av “inne- 
gruppen” ser på dessa nykomlingar med misstänksamhet, graden av förtroende 
är nära noll och ska först långsamt byggas upp (Kramer &  Tyler 1996). Därför
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får de heller inte många kunder i affärsvärlden, leverantörerna är misstänksam
ma, bankerna och eventuella personalorganisationer likaså.

En stor del av förstagångsentreprenörens arbete består därför i att bryta ner 
denna misstänksamhet från omgivningens sida. Omgivningen känner inte denne 
person, och man känner heller inte andra som känner denne person, och det gör 
att entreprenörens enda möjlighet är att uppbygga ett förtroende steg för steg, 
tills personen blir en accepterad del av gemenskapen. Ställd på egen hand ökar 
naturligtvis risken för misslyckande katastrofalt. Till och med en briljant affär
sidé kan gå åt pipan om entreprenören inte är i stånd att bryta ner detta miss
troende. Detta kan illustreras av en akademiskt utbildad, amerikanskfödd kvinn
lig entreprenör, som i början av nittiotalet försökte sig på att starta ett företag 
för att distribuera tygblöjor i Danmarks näst största stad. Denna entreprenör, 
som vi kan kalla Doris, beskriver i en biografisk intervju (Kupferberg 1996) hur 
hon först stötte på oväntat starkt motstånd från de kommersiella bankerna mot 
sitt projekt, hur det senare lades stark press på dagisinstitutionerna från distri
butörerna av papper sblöjor att inte använda sig av hennes service och hur till slut 
också privatkunderna, som till en början stött henne kraftigt började svikta. Med 
fallande omsättning och stigande skuldbörda, såg Doris till slut ingen annan 
utväg än att ge upp och därmed slutade det äventyret. Hon försökte aldrig igen 
utan emigrerade några år senare (hon var då närmare 60) tillbaka till USA.

Litteraturen om kvinnliga entreprenörer berör denna existentiella aspekt av 
problemet, men som regel indirekt. Fokus ligger ofta på statistiska upplysningar, 
som alla pekar på att ett huvudproblem för kvinnliga företagare tycks vara att få 
sina affärsidéer finansierade (Brusch 1992: 14; Carter 1997: 169). Det råder 
delade meningar om ifall detta är bra eller dåligt. Någon hävdar att underkapi- 
talisering minskar företagets chans att växa sig stort och starkt. Andra hävdar att 
en mera försiktig lånestrategi i själva verket är rationell, genom att den minime- 
rar skuldbördan och därmed ökar företagets chans att överleva på längre sikt 
(Jungbauer-Gans &  Preisendörfer 1992). Åter är det den företagsekonomiska 
rationaliteten som står i huvudfokus, varvid frågeställningar som är mer intres
santa ur sociologisk synvikel träder i bakgrunden, såsom huruvida det lägre kapi
talgrundlaget beror på att kvinnor generellt är försiktigare, d v s  mindre riskvil
liga än män, eller om det beror på att kvinnor är sämre på att presentera sig själ
va när de förhandlar om lån med bankrådgivare.

Preliminära data från den jämförande EU-undersökning som anfördes ovan
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tyder på att det är frågan om en ömsesidig anpassningsprocess. Kvinnliga entre
prenörer är mera försiktiga då de ska låna pengar men de gör också intryck av att 
de inte vill binda sig för så stora belopp som män. Samma undersökning antyder 
emellertid också att snarare än att vara uttryck för ett rationellt val, så är detta 
handlingsmönster ett sätt att hantera ett socialt handikapp. Affärsvärlden har tra
ditionellt dominerats av män, de flesta gatekeepers är män och tenderar att upp
fatta kvinnliga företagare med en blandning av nyfikenhet och nedlåtenhet. Det 
är denna “koloniala” mentalitet som får entreprenöriellt tänkande kvinnor att 
känna sig osäkra och mindervärdiga då de söker tränga in på en domän behärs
kad av en annan “ras”. Problemet är med andra ord i grunden existentiellt.

Det är slående hur lite det har skrivits om kvinnliga entreprenörer i den före
tagsekonomiska litteraturen, trots att redan statistiken antyder att de har det svå
rare än andra. En förklaring kan vara att det inte är så mycket att säga om denna 
grupp, sett ur ett företagsekonomiskt rational choice-perspektiv. Om man antar 
att entreprenörskap är ett rationellt val, vari aktören maximerar sin nytta och 
minimerar sina risker, så framstår den lägre andelen kvinnliga entreprenörer 
ungefär på följande oproblematiska sätt: kvinnorna prioriterar ner den offentli
ga, inkomstgivande rollen till förmån för de privata, icke-avlönade arbetsuppgif
terna i hemmet (en slags ”trade-off” som också visar sig i entreprenöriella hand- 
lingsval -  se Connelly 1992; Granger et al. 1995; Carr 1996). En annan och 
mycket djupare förklaring, som stämmer betydligt bättre överens med kvinnliga 
entreprenörers biografiska erfarenheter och berättelser som vi finner i den dans
ka delen av ovannämnde EU-studie, antyder snarare att problemet bottnar i 
något helt annat: nämligen att det krävs dubbel energi för att både övervinna 
förstagångsentreprenörens sociala barriärer och slå sig in i en mansdominerad 
affärsvärld. Om förstagångsentreprenörskap är ett existentiellt problem för män, 
så är den existentiella aspekten inte mindre utan mer påträngande för kvinnor.

Entreprenörskap som reparationsarbete
Det ska sägas att jag, intill dess jag besökte Universal City utanför Los Angeles 
sommaren 1998 i slutet av en ettårig vistelse vid University of California at 
Berkeley aldrig hade hört talas om Carl Laemmle. Jag stötte på hans namn helt 
tillfälligt efter att jag vänt tillbaka till Aalborg och i universitetsbibliotekets m on
ter för nya böcker såg titeln City o f  Dreams: The making and remaking o f  
Universal Pictures, författad av en viss Bernard F. Dick. Där fick jag till min häp-
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nad veta att skaparen och huvudägaren till en av Hollywoods mest berömda stu
dior var en tysk-judisk immigrant från Laupheim i Württemberg där han föddes 
1867 som det tionde barnet av i allt tretton i familjen. Min nyfikenhet var väckt. 
Jag upptäckte snart att Laemmle, långt ifrån att vara en tillfällighet, faktiskt 
representerade ett iögonfallande mönster (French 1971; May 1980; Gabler 
1988). Huvudparten av de entreprenörer som byggde upp Hollywoodstudiorna 
hade en liknande bakgrund: “De kom från gettona i Kiev och Minsk och 
Warszawa, och från små städer som Laupheim i Tyskland och Ricse i Ungern och 
Krasmashhilz i Polen. I sekelskiftets Amerika tog de nya namn då de började att 
slå sig fram i ett nytt land -  namn som Mayer, Goldfish, Wagner, Zukor och 
Selznick” (Ziergold 1969: 9).

Laemmle var en del av samma grupp. Under åren 1871-85 drev en våg av 
Auswanderung  över Tyskland. En och en halv million tyskar, 3.5 procent av 
befolkningen emigrerade varav huvudparten slog sig ned i USA, däribland Carl 
Laemmles bror Joseph som fick ett jobb hos en tyskspråkig tidning i Chicago. År 
1884 var det Carls tur att pröva lyckan. Carls talang låg dock mera åt bokföring 
till. Det gick bra för Carl, hans inkomster steg och han hade råd att korsa 
Atlanten åtskilliga gånger under de följande åren, men han var fortfarande rast
lös och växlade ofta jobb. 1894 slog han sig ner i Oshkosh, Wisconsin, blev 
anställd som säljare i en klädbutik, Continental Clothing. Ägaren, Sam Stern, 
blev så imponerad av Carls design av skyltfönster och postorderkatalog, liksom 
av hans energi att sprida katalogen genom personliga besök, att han 1898 belö
nade Carl genom att upphöja honom till daglig ledare för butiken. Samma år 
gifte sig Carl med ägarens brors- eller systerdotter, Recha.

Vi ska till 1906 innan det händer något avgörande i Carls liv igen. Precis vad 
som händer och som får honom att bryta upp från ett för den tiden välbetalt jobb 
(fyrtio dollar i veckan) framgår inte helt i Dicks biografi. Lokala rykten gör gäl
lande att Carl hade agerat som dålig förlorare i det s k “kalkonkriget” 1905, då 
en lokal konkurrent till Continental (en Louis Streubling) fick idén att göra som 
Continental, det vill säga erbjuda en gratis kalkon till Thanksgiving till alla de 
kunder som handlade för minst 10 dollar. Konkurrenten sänkte beloppet till 
9.50, med följden att Carl tvingades redovisa en förlust på tretusen dollar, vilket 
skulle ha lett till att Carl blev avskedad. Dick är dock skeptisk mot denna lokal
historiska version: “Det är svårt att tro att Stern efter elva år skulle ha avskedat 
Carl, en framstående medlem av den tysk-amerikanska gemenskapen, på grund
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av en felkalkyl. Sanningen är att Carl hade blivit alltför självsäker -  till och med 
en smula arrogant -  i det att han gick så långt att han i skrift anklagade 
Streubling för fräckheten att göra som Continental, som om någon hade m ono
pol på gratisreklam” (Dick 1997: 13).

Oavsett vad som faktiskt hände, ledde denna penibla händelse till att Carl 
Laemmle inte hade lust att stanna kvar i Oshkosh. Hans lokala rykte hade lidit 
stor skada och därmed också hans auktoritet som ledare av butiken. H an var inte 
längre oslagbar och då hans personliga ambitioner drivits upp på grund av hans 
tidigare så framgångsrika karriär, så återstod bara en möjlighet, nämligen att 
packa och ge sig iväg. Alternativet hade varit att erkänna rollen som god för
lorare i det lokala slaget och Laemmles sura reaktion antyder att det var en roll 
som han inte var villig att träda in i frivilligt.

Den existentiella aspekten av entreprenörskap måste anses vara av stor rele
vans för immigrantentreprenörer, som ju har att brottas med problemet att deras 
medborgerliga status dras i tvivel av omgivningen. Trots det har denna aspekt i 
stort sett varit frånvarande i den omfattande litteraturen om detta fält som, till 
skillnad från andra former för entreprenörskap, har dominerats av sociologer. 
Huvudtesen i litteraturen om “etniskt entreprenörskap” har varit att etniska ent
reprenörer har en komparativ fördel i vissa sektorer av ekonomin som kräver låg 
kapitalinsats och hårt arbete, men att denna komparativa fördel samtidigt ten
derar att fungera som en hämsko på längre sikt (Aldrich & Waldinger 1990; 
Waldinger, Aldrich &  Ward 2000). Etniskt entreprenörskap utvecklas till “etnis
ka enklaver” men utbrytningsförsök försvåras, i det att de fördelar som den 
etniske entreprenören har inom enklaven (tillgång till en säker marknad, överex
ploaterad arbetskraft, gynnsamma kreditvillkor etc) ju alltsammans är ett resul
tat av det etniska nätverket. Samma nätverk skapar dock sociala förpliktelser 
som förhindrar kapitalackumulation (Granovetter 1995), individuella strävan
den (Portes &  Sensenbrenner 1993) och inte minst tillgång till affärsmöjligheter 
som monopoliseras av andra grupper (Rezai 2001).

De ekonomisk-sociologiska teorierna om immigrantentreprenörer tenderar att 
bortse ifrån en viktig socialpsykologisk aspekt. Om de mest ambitiösa medlem
marna av en social grupp konsekvent blir behandlade som andra klassens med
borgare, och det i ett samhälle som i sin grundprincip är demokratiskt-egalitärt 
( d v s  hävdar att alla ska ha samma chans att visa vad de duger till), så har det 
socialpsykologiska effekter. I litteraturen är det framför allt Seymor M artin
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Lipset som har framhävt denna strukturella exklusionsmekanisms effekt på 
immigrantentreprenör erna. I sin historiesociologiska studie av det amerikanska 
samhället, The First N ew  Nation , framkastar Lipset tesen att entreprenörskap 
bland immigranter kan ses som ett försök att återskapa individuellt självförtro
ende. För att förstå varför just immigranter tenderar att kasta sig ut i de mest 
riskfyllda typerna av eget företagande, är det inte nog med att peka på de exi
sterande socialitetsformerna (nätverken), eftersom dessa inte förklarar drivkraf
ten bakom denna typ av handlingar, som är djupt existentiella till sin karaktär:

“Då man i Förenta Staterna framhäver individuell framgång, tenderar de individer som känner sig 
handikappade, och som försöker lösa de därav följande tvivlen på sitt personliga värde, att vara 
under ett starkt “innovations”-tryck, d v s att använda vilka medel som helst för att uppnå 
socialt erkännande. Innovationstrycket kan reflekteras i ansträngningar som etablerade grupper 
inte skulle påta sig. Ett exempel på det är när nya och riskfyllda industrier utvecklas av individer 
som nyligen immigrerat, som har låg social status och som är förhindrade av begränsade ekono
miska resurser och social diskriminering att avancera uppåt på den ekonomiska stegen” (Lipset 
1979: 175-6).

Goffmans intrikata analys av vad som händer i de sociala situationer då ett för
troende eller en förväntning svikits (Goffman 1997), och som jag valt att kalla 
“reparationsarbete”, är välägnat att begreppsliggöra just det djupt existentiella i 
denna typ av meningsfulla handlingar. Ett sådant reparationsarbete kan dock ta 
många former, och behöver inte nödvändigtvis uppträda enbart hos immigran
tentreprenörer. Detta kan illustreras av fallet “Jakob” (Kupferberg 2001).

Jakob hade läst samhällskunskap på ett danskt universitet, men lyckades inte 
få ett jobb på universitetet inom sitt ämne, som han hoppats. Han satsade istäl
let på att omskola sig till datalog, och fick några undervisningsassistenttimmar, 
som i kombination med arbetslöshetsunderstöd var tillräckligt för att han och 
hustrun kunde etablera sig i egen villa. Så uppstod plötsligt den chans han hade 
väntat på. En studiekamrat hade startat ett undervisningscentrum någonstans på 
landsbygden och erbjöd nu vännen en heltidstjänst. Jakob slog till, familjen bröt 
upp från sin tidigare tillvaro. Då centret efter några år råkade i stora svårigheter, 
stod han plötsligt i en omöjlig situation. För att rädda sig ur den knipa han bragt 
sig själv och familjen in i, beslöt Jakob att försöka sig på att starta eget företag. 
N är vi intervjuade honom ett år efter händelsen, var Jakob igång med fyra-fem 
olika projekt. De flesta gav inte särskilt mycket inkomst, men de hade den för
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modligen, avsedda effekten att han gjorde sitt namn känt i lokalområdet, vilket 
utan tvivel ökade hans chanser att ta hem mer lukrativa affärsorder i framtiden. 
Men utan den livskris som framtvingade “reparationsarbetet” är det tveksamt 
om han skulle ha tagit steget.

Entreprenörskap som dubbelliv
Ett återkommande mönster hos förstagångsentreprenörer är att de ofta tar tid på 
sig för att bestämma sig för att bli entreprenörer på heltid och att de därför ten
derar att skjuta upp det avgörande steget så länge som möjligt. Om det är riktigt 
som jag har hävdat att entreprenörskap djupast sett är en särskilt riskfylld kar
riärform i moderniteten, som bäst kan studeras ur ett livsperspektiv3, så kan vi 
förvänta att individer som redan har slagit in på en mera traditionell karriär inte 
så lätt låter sig slås ut ur ett sådant relativt normalt och förutsägbart förlopp eller 
biografi (Kupferberg 1995). Det första de vill göra är snarare att vinna tid, innan 
de bestämmer sig på riktigt och binder sig för en helt ny karriärform.

Vi kan förvänta en sådan tvekan i synnerhet hos personer som har slagit in på 
en professionell karaktär, eftersom tidsperspektivet här tenderar att utvidgas 
samtidigt som prestigeöverväganden kommer att spela en stor roll. Resultatet 
blir att förstagångsentreprenörer med denna ursprungliga livsplanering kan 
komma att leva ett slags dubbelliv, innan de slutligen bestämmer sig för att ta ste
get fullt ut. Möjligheten att leva detta dubbelliv är som regel avhängigt av att den 
enskilde inte har pressats in i entreprenörsrollen (det senare är typiskt i de fall 
där det handlar om entreprenörskap som reparationsarbete). Detta hindrar inte 
att man också i sådana fall kan finna besvikelser tidigare i karriären som har 
varit pådrivande för att individen skulle börja experimentera med den entrepre- 
nöriella karriärformen, det Strauss (1959) kallar en “turning point” . Poängen är 
att dessa besvikelser här är av relativt lindrig karaktär och att de av detta skäl 
inte omedelbart leder till att individen uppfattar det som omöjligt att fortsätta i 
den traditionella professionskarriären.

Besvikelsen är dock tillräckligt stark för att motivera individen att göra något 
helt annat och mera våghalsigt, ofta inom ett område där individen har utveck
lat ett förtroendekapital som kan omsättas till affärsmässiga ändamål. Det bör 
framhävas att detta förtroendekapital som regel haft ett helt annat ursprungligt 
syfte än det affärsmässiga. Med Simmel skulle man kunna säga att det är socia- 
litet för sin egen skull (Granovetter 2000). Detta ställer i sin tur individen inför
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ett dubbelt dilemma, eftersom problemet inte bara är att avsäga sig den sociala 
prestige som följer med den tidigare karriärform som man överger, utan också 
att omdefiniera en tidigare ren socialitetsform till en socialitetsform med övervä
gande rationella, affärsmässiga syften.

Ett intressant exempel på det nämns i Dennis McDougals biografi The Last 
M ogul, där McDougal beskriver framväxten av Music Corporation of America 
(MCA). MCA var ursprunglingen ett agenturföretag inom musikbranchen, som 
under efterkrigstiden bidrog till att bryta ned det klassiska studiosystemet i 
Hollywood och skapa den affärsform som i dag dominerar filmbranschen, de så 
kallade “package deals”. I en ”package deal” förhandlar agentbyrån inte bara 
fram ett kontrakt för sin “star” , utan säljer ett färdigt paket som inkluderar alla 
delkomponenter av betydelse -  d v s ett filmmanuskript eller ett författarteam, 
en producent, regissör, medskådespelare, finansieringsavtal etc -  till en av de 
stora filmdistributörer som behärskar världsmarknaden, och vars medverkan är 
en förutsättning för att en Hollywoodfilm ska nå längre än idé- och planer
ingsstadiet (Squire 1992). MCA's koncept var så framgångsrikt att det alltmer 
mäktiga företaget till slut uppslukade en av de stora filmstudiorna (Universal), 
innan det senare blev köpobjekt för stora media-intresserade företag utanför 
USA.

Skaparen av MCA var en läkarstuderande vid namn Jules Stein. Av ren musikg
lädje, men också för att finansiera sina studier vid University of Chicago (påbör
jade 1913 och avslutade 1921), uppträdde Stein på familjefester och senare på 
dansklubbar i staden. Vid tidpunkten var Chicago ett centrum för ragtime och 
senare för storbandsjazz. Stein var inte någon stor musiker, men han var en för
träfflig organisatör. Av det skälet fick han de andras förtroende att arrangera upp
trädanden, förhandla med dansklubbsägarna om gager och betala ut andelar av 
kvällens inkomster. Det var i den sistnämnda egenskapen som han, av en ren till
fällighet, kom att snubbla över den affärsidé som senare blev till MCA. En sön
dagskväll råkade han av misstag dubbelboka sitt band. Men i stället för att ställa 
in ett av de två uppträdandena letade han fram ett annat dansband, som han enga
gerade för kvällen mot tio procent i kommission. “Den kvällen upptäckte Jules det 
uppenbara: i stället för att organisera bandet, repetera, betala resebensinen, blåsa 
i saxofon och spela fiol i tre eller fyra timmar och sedan dela upp pengarna på 
fem, kunde Jules tjäna nästan lika mycket genom att helt enkelt ta telefonluren 
och arrangera ett annat band att göra allt jobbet” (McDougal 2001: 11-12).
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Om Stein hade tänkt som den rationelle entreprenör företagsekonomin vill ha 
oss till, så hade han strax övergett sina planer på att bli läkare och i stället kas
tat sig över denna lukrativa affärsidé som hade alla utsikter att göra honom sten
rik inom loppet av få år. M ärkligt nog tog det Jules mer än tio år efter denna upp
täckt innan han äntligen beslutade sig att satsa på en heltidskarriär som entre
prenör inom musik- och underhållningsbranschen. För att få tid att fullfölja sina 
läkarstudier, ingick han ett partnerskap med två andra unga musikkollegor, Fred 
Hamm och Ernie Young. Han övertalade dessa två att stå för det dagliga arbetet 
med att styra deras musikbokningsbyrå, som vid tidpunkten hette Music 
Corporation. Senare försökte Jules Stein förmå sin bror Bill att ta på sig jobbet 
som bokningsagent, “men hans bror hade inte drivkraften eller begåvningen. 
Jules talade i telefonen lika mycket eller mera än Bill, och förmådde landskrog- 
sägare, nattklubbsföreståndare, och bröllopsfestsplanerare att engagera det ena 
eller det andra bandet” (McDougal 2001: 13).

Under tiden fortsatte Jules Stein envist den läkargärning han slagit in på. Efter 
att ha avslutat sin läkarexamen 1921 reste han året efter till Europa, där han stu
derade vid Wienuniversitetet. Vid återkomsten till Chicago blev han utnämnd till 
ledande specialläkarstuderande vid Cook County Hospital, men då han skulle ta 
nästa logiska steg i en medicinsk karriär, ett postgraduate studium i ögoninflam- 
mation vid de två ledande skolorna inom området, Harvard och Yale, blev han 
avvisad av bägge -  med motiveringen att hans kunskaper i organisk kemi var 
otillräckliga. En tröst i motgången var dock att han i stället blev anställd hos en 
välrenommerad och framgångsrik privatpraktiserande ögonkirurg, Dr. Harry S. 
Gradle, som bodde i Highland Park, en av de mest förnäma förorterna till 
Chicago.

Jules Stein levde nu mer och mer ett dubbelliv. “På ett år tjänade agenten J.C. 
Stein tio gånger så mycket som Dr. Jules Stein gjorde som praktiserande läkare. 
J.C. skrev in sig på en tre-årig korrespondenskurs i företagsekonomi, medan Dr. 
Stein höll sig a jour med den aktuella litteraturen om ögoninflammationer.” 
(McDougal 2001: 13). Det var under denna period som musikentreprenören 
Stein, tack vare sina affärskontakter, upptäckte en ny och ännu mer lukrativ 
affärsmöjlighet, nämligen att göra musikband kända över radio. Radiomediet 
var den gången en helt ny företeelse som gjorde det möjligt för personer med 
kristallmottagare att följa med i direktutsändningar. Sett ur en musikarrangörs 
perspektiv erbjöd den nya mediateknologin en strålande affärsmöjlighet, nämli
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gen möjligheten att utnyttja radiomediets gratis reklam för ett okänt band vars 
rykte på detta sätt kunde spridas med blixtens hastighet.

Steins upptäckt bekräftar den ekonomiska sociologins påstående att nätverk 
är helt avgörande för innovationer (Podolny et al. 1996; Schenk et al. 1997), men 
reser samtidigt frågetecken om i vilken mån denna approach har lyckats över
vinna den ekonomiska teorins överrationaliserade bild av ekonomiska handling
ar. Stein grep, som man kunde förvänta, den nya affärsmöjligheten som gjorde 
det möjligt för honom att boka sina band för landsomfattande turnéer eller 
årslånga nattklubbsarrangemang. Hans inkomster var nu så stora att han 1924 
kunde betala sin tidigare affärspartner Ernie Young 10.000 dollar för rätten att 
överta ett av de namn som Young registrerat, Music Corporation of America. 
Samma år omvandlades företaget till ett aktiebolag med kontor på 159 N orth 
State Street i Chicago. Fortfarande tvekade dock Jules Stein att överge sin läkar- 
karriär. H an fortsatte att visa sig i Dr. Gradles praktik varje dag och han skrev 
vetenskapliga artiklar, varav ett blev så väl mottaget att det blev återupptryckt av 
Zeiss optikföretag som en instruktionsmanual för optometriker.

Affärsframgångarna fortsatte, MCA flyttade till ett nytt och pampigare kon
tor på 32 West Randolph Street och Jules Stein hade nu så mycket att göra att 
hans närvaro i Dr. Gradles praktik blev mer och mer sporadisk. Dr. Gradles tåla
mod var på väg att ta slut. Jules Steins turnerande orkestrar, som blivit berömda 
genom radion, visade sig vara ett guldägg. Det avgörande, det som gjorde att 
Stein tog steget och blev musikentreprenör på heltid, var dock inte bara pengar
na utan det prestigegenombrott som denne son till en judisk immigrant upplev
de när hans agentur bröt ner de antisemitiska fördomar som tidigare hade stängt 
ute honom från att spela för protestantiskt dominerade “country clubs” och för 
de rikaste WASP-familjerna, såsom Rockefellers och McCormicks (McDougal 
2001: 21). Först när hans egen affärsverksamhet hade uppnått samma grad av 
respektabilitet som det betydligt blygsammare betalda men högstatusomgärdade 
läkaryrket, var Jules Stein beredd att överge sitt dubbelliv för gott.

Den betydelse som statusöverväganden spelar för personer som slagit in på en 
professionskarriär, illustreras av en dansk undersökning. I studien fick slump
mässigt valda medlemmar ur Civilekonomsföreningen och Civilingenjörs- 
föreningen, som avslutat sina studier inom de senaste tio åren, ange sin syn på 
varför de inte hade blivit entreprenörer (Kupferberg 1997). Huvudresultatet av 
denna undersökning var att det viktigaste skälet till att inte bli entreprenör var
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att det inte riktigt passade in i de egna karriärplanerna, som hade en övervägan
de traditionell professionsinriktning. Övergången till en entreprenöriell karriär 
uppfattades generellt som en ovälkommen störning i den egna livsplanen: Dels 
för att den var mer riskfylld, dels för att entreprenörskap associerades med en 
lägre social prestige än en professionskarriär. Dessa prestigeöverväganden var 
mycket tydliga, men samtidigt outtalade, i det att de uppträdde indirekt, som en 
form av efterrationalisering.

Samtidigt fanns det en intressant skillnad mellan de två grupperna. 
Civilekonomernas karriärplaner hade karaktär av en brant stege, där den enskil
de förväntades byta arbetsgivare vartannat eller vart tredje år för att hinna nå 
upp till toppen innan man blev fyrtio. Civilingenjörernas förväntade karriärkur
va var mer plan. H är härskade en osynlig sjuårsregel, som motiverades med att 
det viktigaste karriärinstrumentet var att man visar att man är lojal med företa
get. Den civilekonom som stannade för länge på ett arbete ansågs omvänt sakna 
personliga ambitioner. H är uppfattades “hoppjerkeri” inte som diskvalificeran
de opålitlighet utan som ett pålitligt ledartecken. Oavsett om karriärnormerna 
var av den ena eller den andra arten, hade de dock bägge den effekten att de fun
gerade som normativa barriärer mot entreprenörskap. Översatt till Granovetters 
termer kan vi säga att civilingenjörernas karriärnormer var “översocialiserade” 
medan civilekonomernas karriärnormer var “undersocialiserade.”

Den undersocialiserade karriärformen medförde för civilekonomernas del att 
deras personliga affärskontakter saknade den kombination av starka och svaga 
kontakter som enligt nätverksteorin är en förutsättning för att man ska kunna 
identifiera “strukturella hål” i marknaden (Burt 2000). Detta efterrationalisera- 
des av civilekonomerna med att de inte hade någon egen produkt eller service att 
bjuda ut på marknaden, de var inte uppfinnartypen. Nya företag uppstår emel
lertid ofta genom att ingenjörer och företagsekonomer går samman om att m ark
nadsföra en produkt som ingenjören har uppfunnit. Därför ska det svaret snar
ast ses som en efterrationalisering. Att civilekonomerna inte blev entreprenörer 
var snarare en effekt av deras undersocialiserade karriärorientering, som uteslöt 
den typ av nätverksbyggande mellan de två professsionsinriktningarna som idag 
ger upphov till många nya företagsidéer.

Bland civilingenjörerna var svaret ofta att det som hindrade dem att starta eget 
företag var en kontraktklausul som sa att nya produktidéer, som utvecklats 
medan de varit anställda inom företaget, fortsatte att tillhöra företaget två år
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efter det att anställningen upphört. Även detta argument kan betraktas som en 
efterrationalisering. Många nya teknikföretag startar just som “spin-offs” med 
företagets stöd, eller åtminstone med dess goda minne. För företagets del kan det 
ju rent av vara en fördel att någon de känner går in i en marknad som är olön
sam ur företagets egen synvinkel på kort sikt, men som på längre sikt eventuellt 
kan supplera företagets produktutbud eller på annat sätt stärka dess konkur
rensposition. Problemet var snarare att civilingenjörernas starka identifiering 
med företaget skapade en översocialisering som förhindrade dem ifrån att utnytt
ja de affärsmöjligheter som uppenbarat sig via deras affärskontakter.

I bägge karriärform erna kan vi dessutom tala om en ”överdeterminering”, 
genom att bägge karriärform er gav den enskilde den höga prestige som en aka
demiskt baserad professionskarriär autom atiskt medför. Resultatet blev att ent
reprenörskap inte uppfattades som ett lockande alternativ, med mindre än att 
detta gav möjlighet att leva ett liv på en helt annan materiell nivå, med till
hörande social status.

Entreprenörskap som stigberoende handlingssekvenser
I mitten av 90-talet genomförde jag en biografisk studie av entreprenörskap 
bland danska akademiker, vilkas karriärförväntningar stod långt ifrån affärsli
vets normer och värderingar (Kupferberg 1996; 2001). Undersökningen begrän
sade sig till Magisterforeningens avdelning för egna företagare (“selvstsendige” ). 
Av de cirka femtio medlemmarna utvaldes tio med en humanistisk eller sam
hällsvetenskaplig bakgrund för livshistoriska/biografiska intervjuer. Ett slående 
mönster i denna studie var i hur liten grad beslutet att bli egen företagare 
framstod som en planerad process. Slumpen snarare än rationellt beslutsfattan
de tycktes dominera den handlingssekvens som ledde till eget företagande. De 
flesta hade ursprungligen satsat på en akademisk karriär som forskare eller 
undervisare, men på grund av olika omständigheter hade det inte blivit som de 
ursprungligen hade tänkt sig. Några hade blivit anställda i det privata näringsli
vet och härifrån hade de så gått vidare till en tillvaro som egna företagare. Andra 
hade på olika vägar utvecklat ett väletablerat nätverk till den offentliga sektorn, 
vilket gjorde en tillvaro som egen företagare till ett realistiskt alternativ. Två ent
reprenörer hade under lång tid planerat att starta eget företag, men den ena (en 
kvinna) hade tvingats ge upp försöket på grund av oväntade motgångar och den 
andre (en man) tvekade att ta steget fullt ut på grund av familj eförpliktelser. En

8 8  s o c io lo g is k  fo rsk n in g  2 /2 0 0 2



E n trep renörsk ap

entreprenör slutligen hade en historia av personliga misslyckanden bakom sig 
(p g a samarbetsproblem) och såg entreprenörskap som sitt sista hopp att bevi
sa sitt egenvärde.

I samtliga fall är det påfallande i hur hög grad ursprungliga livsplaner föränd
rades av omständigheter eller utfall som var annorlunda än den individen 
ursprungligen hade föreställt sig. I samtliga fall utlöste detta existentiella kriser 
eller överväganden som tvingade individen att ta ett viktigt beslut om sin egen 
framtid. Vid första påseende tycks dessa återkommande kriser bekräfta det 
Bourdieu hävdade i en uppmärksammad artikel (Bourdieu 2000). Bourdieus dri
ver tesen att den föreställning om “autonom i”, som ligger till grund för de bio
grafiska berättelserna i det moderna, är en illusion -  om något så är livsförlopp i 
det moderna “heteronoma”, d v s  uteslutande styrda av övermäktiga, sociala 
krafter (Bourdieu 2000). En mer detaljerad läsning av de biografiska berättelser
na visar dock att huvudproblemet är något helt annat. Individen slutar ju inte upp 
med att försöka styra eller planera sin framtid när den ursprungliga planen visar 
sig slå fel. M an håller alltså fast vid den romantiska illusionen att man kan styra 
sitt eget liv, trots att, och delvis på grund av, att den gång på gång motbevisas av 
verkligheten. Individen vägrar att ge upp tanken på att “kolonisera framtiden” 
(Giddens 1991) och fortsätter därför att producera nya biografiska berättelser.

Det som tycks ske i ett individuellt livsförlopp är att det skapas vad man skul
le kunna kalla en stigberoende handlingssekvens, i den meningen att ett bestämt 
val i en tidigare livsfas öppnar nya möjligheter för individen senare i livet, sam
tidigt som andra handlingsmöjligheter utesluts:

“En karriär består ... av händelser som tilldelar sig själva karriärvärde. Detta är i sin tur enbart 
möjligt med hänsyn till händelser som gör andra händelser möjliga, för vilket detsamma gäller, 
exempelvis att uppnå vissa yrkespositioner som förutsättning för vidare yrkespositioner ... en 
karriär är i denna mening ett nästan förutsättningslöst påbörjande, sig självt möjliggörande 
förlopp. Just av detta skäl kan det tjäna till artikulation av individualitet över tid” (Luhmann 
1994: 196).

I moderniteten är huvudproblemet alltså inte är i hur hög grad karriärförlopp 
styrs av externa och interna faktorer (i realiteten är det frågan om ett intrikat 
samspel). Problemet är snarare den ovisshet som karakteriserar karriärbeslut i 
det moderna, och som är en följd av att aktören saknar den kunskap och de 
informationer som är nödvändiga för att träffa ett helt igenom rationellt val.
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Problemet formulerades första gången i sociologin, så vitt jag vet, av Everett 
Hughes i artikeln “The Making of a Physician” (Hughes 1964: 116-130). H är 
framhäver Hughes en typ av valsituationer som ofta präglas av nervositet: indi
viden är medveten om att valet kommer att ha konsekvenser för honom själv 
långt in i framtiden, utan att han dock vid denna tidpunkt kan klargöra exakt 
vilka dessa konsekvenser kommer att vara (om han visste det, hade han ju ingen 
anledning att vara nervös). Som Luhmann betonar uppträder vissheten alltid i 
efterhand, “då det inom karriärförloppet kan visa sig att andra handlingar i det 
förflutna hade varit nyttigare; eller att flera av de ansträngningar som man påtog 
sig för karriärens skull visade sig vara överflödiga” (Luhmann 1994: 197).

Resonemanget kan illustreras av följande fall. En kvinnlig entreprenör, som vi 
kan kalla “Britta”, utbildade sig ursprungligen till gymnasielärare i franska och 
tyska. Efter att i sju år förgäves ha försökt få en fast tjänst på ett gymnasium i 
närheten av Aalborg, där hon bodde i en villa tillsammans med sin sambo, fick 
hon ett erbjudande av en arbetsförmedlare om ett jobb som språkkonsulent i ett 
privat företag i Frederikshavn. Firman producerade vattensängar och hade pla
ner på att bygga ut sin exportverksamhet till de europeiska länderna. Britta attra
herades av tanken, hennes sambo var emot. Det slutade med att de två separera
de, villan blev såld och Britta flyttade ensam till Frederikshavn för att starta en 
ny karriär. Det visade sig dock ganska snart att hon blivit lockad med falska 
utsikter. Firman befann sig i en desperat situation. Den danska marknaden för 
vattensängar hade helt brutit samman, firmans produkt var osäljbar och försö
ket att exportera sig ur krisen var en ren chansning som företagets ledning hade 
tagit. Antingen lyckades det eller så skulle firman gå i konkurs. Det lyckades inte, 
och det var i denna situation som företagets tidigare produktionschef kom med 
ett förslag som Britta inte hade råd att tacka nej till. Förslaget gick i all korthet 
ut på att de två skulle starta en ny firma som inte själv stod för produktion av 
vattensängar, utan enbart för design och marknadsföring av specialmodeller för 
kräsna kunder, framför allt i Tyskland.

Om samme produktionschef hade frågat henne ett år innan om hon ville vara 
med på idén hade hon säkert svarat att han måste vara tokig, varför skulle hon 
ge sig in på ett så våghalsigt äventyr? Då hade det varit bättre att fortsätta som 
tidigare med sjukvikariat och hoppas på att det till slut skulle dyka upp en fast 
tjänst som passade hennes kvalifikationer. Nu var emellertid situationen helt 
annorlunda. Hon hade fattat ett beslut och hade av det skälet bränt sina broar, 
både mänskligt och professionellt. M an kan förmoda att det hade kostat många
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tårar att bryta upp geografiskt och från det tidigare förhållandet, på något sätt 
måste hon visa för sig själv att det inte var förgäves. Och i och med att hon hade 
tagit ett jobb i en privat firma hade hon också klivit över den osynliga gränsen 
mellan offentlig och privat karriär, hennes rykte bland gruppen av gymnasielära
re hade tagit obotlig skada, vem av hennes tidigare kollegor skulle rekommen
dera henne för ett gymnasiejobb efter detta? Genom sitt tidigare beslut hade hon 
avskrivit värdet av det tidigare sociala nätverket och det återstod inget annat än 
att försöka bygga upp ett helt nytt i det verksamhetsfält där hon, mer eller 
mindre av en tillfällighet, hade hamnat.

Entreprenörskap i undersocialiserade industriella populationer
En viktig lärdom av att studera entreprenörskap är hur viktiga personliga nät
verk är för en framgångsrik entreprenöriell karriär (Johannisson 1987). Det som 
kallas “branschkännedom” består ju inte uteslutande av utbildning eller kompe
tens inom ett bestämt område, man måste också veta vilka produkter och tjäns
ter som efterfrågas på marknaden, vem ens konkurrenter är och vad de planerar, 
hur man förhandlar sig fram till bättre villkor med banken, leverantörerna, per
sonalen, kunderna etc. Det är en kunskap man inte kan läsa sig till, det är en 
“tyst kunskap” som en entreprenör får genom att ständigt befinna sig i rörelse 
och prata med de berörda parterna. De rationella affärsbesluten framstår som ett 
resultat av dessa socialitetshandlingar. För att socialitetshandlingarna ska kunna 
användas till affärsändamål måste de i själva verket motiveras av socialitet för 
sin egen skull (denna insikt utgör kärnan i Gr ano vetters många bidrag till den 
nya ekonomiska sociologin, se ovan).

Denna “bakvända” relation mellan socialitet och rationalitet i affärsvärlden 
kan illustreras av “Klaus”, en antropolog som omskolade sig till installatör av 
datasystem för företag. Klaus var ursprungligen tredje man i en firma med 
huvudvikt på praktisk utbildning inom området, men oenighet om firmans fram
tid ledde till att han startade sitt eget företag, på sitt goda namn och ett lån från 
föräldrarna. Klaus dag består i att han sitter i telefon eller är på kundbesök. För 
att hänga med är det också nödvändigt att läsa facklitteraturen på området, men 
det är något han skjuter upp till helgerna. Det viktigste är den ständiga kontak
ten med kunderna. De ständiga kundkontakterna är, som han uttrycker det, “lika 
värdefulla som guld”, för utan dessa samtal skulle han snart mista den goodwill 
han ackumulerat bland sina potentiella kunder. Det är för att han visar sig intres
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serad och avsätter tid till att prata om smått och gott som han slutligen blir belö
nad. Poängen är att dessa dagliga samtal just inte har till avsikt att omedelbart 
avsluta ett affärskontrakt, utan mera har ett element av att man visar att man 
bryr sig och vill dela både bekymmer och glädjeämnen med kunderna. Just för 
att de går utöver den rent affärsmässiga, undersocialiserade rationalitet som byg
ger på egennytta, så skapas och vidmakthålls det förtroendekapital som är en 
förutsättning for att rationellt beslutsfattande mellan de två parterna ska komma 
till stånd.

Problemet med denna nätverksapproach är dock att den förutsätter att dessa 
nätverk är relativt stabila och därför inte kräver annat än ett rutinmässigt vid
makthållande. Detta är dock inte alltid fallet. Jag har ovan pekat på initialsvå
righeterna att etablera sådana nätverk bland förstagångsentreprenörer, kvinnor, 
invandrare och akademiskt utbildade. Problemet existerar dock också i en helt 
annan form, nämligen i oreglerade industriella populationer präglade av grund
läggande osäkerhet, knivskarp konkurrens och råa affärsmetoder. Resultatet är 
en affärsatmosfär som långt ifrån att vara präglad av socialitet och harmoni ofta 
präglas av djupt misstroende, opportunism och ständiga maktspel. Framhäv
andet av den reciproka socialiteten som en integrerande, moraliskt bindande 
kraft inom affärslivet ska med andra ord inte drivas så långt att den får oss att 
idyllisera den andra typ av industriell affärsverksamhet som också förekommer, 
nämligen i undersocialiserade industriella populationer.

Ett exempel är musik- och underhållningsbranschen i USA under mellankrigs
tiden. Till den ändan kan vi än en gång citera McDougals biografi över de två 
mediemoguler som byggde upp MCA, det som senare blev MCA/Universal. 
McDougal dokumenterar i sin biografi de nära kontakter med den undre världen 
som var en nödvändighet i mellankrigstidens USA, där en musikbyrå som levde 
av att boka restaurangmusiker inte kunde undgå att förhandla med aktörer som 
mer eller mindre använde sig av gangstermetoder för sin verksamhet. Den cynism 
och användning av vulgära övertalningsmetoder som var vanlig i branchen, 
avspeglade det förhållandet att man “opererade i en industri som var totalt ore
glerad, bland klienter som var ett steg ovanför falskspelare och kringvandrande 
tivoliarbetare” ( McDougal 2001: 33).

Ett liknande exempel finner vi i den amerikanska filmindustrins tidiga barn
dom. I denna, likaledes totalt oreglerade, industri med knivskarp konkurrens för
sökte sig Edison, uppfinnaren av filmkameran, på att skapa en kartell (den s k
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”Trust” ) för att skapa ordnade förhållanden. Kartellen bestod av av åtta “till
verkare” (“manufacturers” ) av film, som det hette den gången, och tanken var 
helt enkelt att försöka monopolisera all produktion och distribution av film 
genom att utkräva en licensavgift av alla biografägare (Ramsay 1926/1964; 
Ham pton 1931/1970; Balio 1976). Försöket stötte dock på våldsamt motstånd 
från de oberoende producenterna och distributörerna, ett motstånd som ökade 
då kartellen försökte utvidga sitt monopol genom att köpa upp alla distribu- 
tionsföretag utanför dess kontroll. För att genomdriva sitt monopolkrav drog sig 
kartellen heller inte för att använda alla tillgängliga metoder, lagliga såväl som 
olagliga, för att sabotera de oberoende filmbolagen.

M ot denna bakgrund är det djupt missvisande att framhäva den tidiga ameri
kanska filmindustrin som exempel på socialitetsnormens genomslagskraft 
(Mezias &  Kuperman 2001). Den enkla sanningen var att det under denna peri
od närmast rådde öppet krigstillstånd i den amerikanska filmindustrin. William 
Fox, ägaren till en av de få återstående oberoende distributionskedjorna med 
centrum i New York området, använde rävspel för att försvara sina intressen. 
Carl Laemmle, som den gången var ledare av de oberoende filmproducenter som 
slutit sig samman i Independent M otion Picture Producers (IMP), organiserade 
tillsammans med sin partner Cochrane en annonskampanj som använde sig av 
alla retorikens konster för att undergräva kartellens auktoritet. Inspelning av 
film måste ofta ske i all hemlighet för att kartellens detektiver inte skulle bryta 
sig in och beslagta utrustningen.

En annan taktik var att förlägga filminspelningar så långt borta från kartellens 
legala och fysiska trakasserier som möjligt, vilket förklarar den märkliga praxis 
att filma i Florida, Cuba och, som senare blev allt vanligare, i Hollywood. Den 
första långfilm (s k “feature” ) som spelades i Hollywood av det nystartade obe
roende företaget, Lasky Film Production, blev också saboterad i det att någon 
trängde in i studion och repade sönder negativet så att det blev oanvändbart. 
Regissören, Cecil B. DeMille var dock förberedd på alla eventualiteter och hade 
låst in en kopia av negativet i ett kassaskåp (DeMille 1937). Situationen ändra
des till det bättre först då “tillverkarna” av film försvann från marknaden och 
ersattes av det vi i dag känner som “producenter” , d v s  skaparna av de stora 
Hollywoodstudiorna. Den sociala drivkraften bakom denna process var judiska 
immigrantentreprenörer. I likhet med Laemmle hade de startat som ägare av fem- 
centsbiografer, men till skillnad från de till övervägande del protestantiska “till
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verkarna” av film föraktade de inte sin publik (Irvin 1928/1970; Zukor 1953). 
Dessa immigrantentreprenörer såg det “tillverkarna” inte förstod, nämligen att 
film inte var vilken produkt som helst. Den var inte en nyttighet som förbruka
des av rationella skäl, utan en emotionell upplevelse av i grunden romantisk 
karaktär (Kennedy 1927; Sklar, 1994; M altby 1995). “Tillverkarna” av film 
uppfattade sin produkt som vilken fabriksvara som helst -  en slags nyttighet som 
i likhet med matvaror, husgerådsartiklar och transportmedel efterfrågades med 
stor regelbundenhet och därför också krävde en rent fabriksmässig produktion, 
organisation och försälj ningsmetoder. De judiska biograf ägarna såg dock just det 
som de protestantiska tillverkarna inte kunde förena med sin puritanska, djupt 
asketiska och överrationaliserade världsbild. H är spelade det inte minst en roll 
att man hade yrkeserfarenheter från en industri med liknande romantiska drag -  
där marknaden var nyckfull, där de behov industrin inriktade sig på gick utöver 
den asketiska nyttan och organiseringen inte var strikt rationell och fabriksmäs
sig: “Carl Laemmle jämförde ofta det att sälja film med sina erfarenheter med att 
sälja kläder. Både krävde en sensitivitet gentemot aktuella stilar. Det kritiskt 
avgörande i alla dessa brancher var förmågan att suspendera sin egen smak och 
kalkylera andras önskningar. Mogulerna kultiverade denna konst, vilket gav dem 
en komparativ fördel i en marginell industri som appellerade till konsumenternas 
önskningar” (May &c May 1982: l l ) . 4

Konklusion
Jag har i denna artikel framför allt pekat på begränsningarna i den företagseko
nomiska litteraturen omkring entreprenörskapsfenomenet, som enligt min 
mening överbetonar den rationella aspekten av entreprenörskap. 
Entreprenörskap kan inte förstås om vi inte tar utgångspunkt i tanken att det 
djupast sett är frågan om en existentiell handling. Jag har dock samtidigt pekat 
på att inte heller den nya ekonomiska sociologins förståelse av entreprenörskap 
ger en tillfredsställande förklaring av fenomenet, eftersom man här ofta redan 
förutsätter den reciproka socialitet som är förutsättningen för affärsmässig ratio
nalitet. Därvid bortser man från att denna socialitet inte existerar för en stor 
grupp av entreprenörer, som istället först måste bygga upp den. Jag vill avslut
ningsvis framhäva att inte heller Webers ekonomiska sociologi är tillräcklig för 
att förstå och förklara entreprenöriella handlingar (Swedberg 1998).

För det första saknas i Webers handlingsschema en kategori som jag vill kalla
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“uppbrottshandlingar”. Dessa bryter med rutiner och traditioner och kan heller 
inte förstås i termer av värde- eller instrumenteil rationalitet. För det andra är det 
emotionalitetsbegrepp som Weber laborerar med otillräckligt, eftersom entrepre- 
nörskapets emotionalitet ju inte är av rent “expressiv” eller spontan karaktär, 
utan bottnar i den känsla av nervositet som är knuten till handlingar vars kon
sekvenser i framtiden är osäkra. För att förstå denna typ av existentiella hand
lingar, som kombinerar uppbrott med osäkerhet, är Kierkegaards och Sartres 
analyser betydligt mer användbara.

Slutligen är det något som tyder på att Webers ekonomiska sociologi i sista 
hand är förankrad i en puritanskt, asketisk och överrationalistisk modernitets- 
förståelse, som inte lämnar plats för den romantiska dimension som i hög grad 
präglat det tjugonde århundradets alltmer konsumtionsorienterade kapitalism -  
och där inte minst Hollywood och dess judiska immigrantentreprenörer tycks ha 
spelat en betydligt mera revolutionär roll än de flesta av oss anar.

Noter
För kritik och kom m entarer till tidigare versioner av denna artikel vill jag sp eciellt framföra mitt tack 

till två anonym a referees sam t Olav Juul Sorensen , Bengt-Åke Lundvall och Paavo Bergman.

1 Detta var ett av huvudresultaten av en kom parativ stud ie  av entreprenörskap i 6 europeiska länder 

(Grekland, Italien, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Sverige) som  genom fördes 1998-2000 . 

Slutrapporten är under utarbetande. För en sum m ering av relevanta danska data, s e  Thom sen & 

Kupferberg (2001).

2 Se Guibernau & Rex (1999: 257 -269). Som  påpekats av sven ska m igrationssocio loger (Hammar et 

al. 1997) är huvudproblem et med denna m odell att den inte förklarar varför det är så  få som  trots 

allt migrerar. Det är när vi ställer m igrationsproblem et “om vänt” som  vi börjar inse att också andra 

aspekter, så som  vanor och känslor, ingår i m igrationsöverväganden i en inte oväsen tlig  grad.

3 Den danske antropologen  Hojrups tanke om olika livsformer nämner märkligt nog inte den entre- 

prenöriella livsform en, vilket n og ska s e s  m ot bakgrund av en marxistiskt färgad m isstro m ot fen o 

m enet i kom bination med en slappt vardagsm ässig  tolkning av karriärbegreppet -

som  ju har en lång tradition som  ett strikt socio log isk t begrepp, utvecklat av framför allt Everett 

Hughes och Howard Becker.

4 Likheterna mellan klädesindustrin och filmindustrin framhävs av Stinchhom be (1968), Hirsch (1972) 

och Faulkner 81 Anderson (1987). H ollyw oods roll i skapand et av en konsum tionsorienterad kultur 

med tydliga romantiska drag (Campbell 1987) framhävs i May (1980), Sklar (1984) och D esser & Jowett 

(2000).
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Abstract
Entrepreneurship as existential act
In this paper I argue that business economics tends to present an overrationali
zed view of entrepreneurial action. Entrepreneurship is basically an existential 
type of action, as it includes elements of tradition-breaking activities and emo
tions related to coping with uncertainty. These existential aspects are best reve
aled as one studies aspects of entrepreneurship that have been marginalized in 
entrepreneurial studies, such as first time entrepreneurs, women entrepreneurs, 
ethnic entrepreneurship, entrepreneurs with an academic background and entre
preneurship in undersocialized industrial populations. The existential aspects of 
entrepreneurship are only partially taken into account by the new economic soci
ology, emphasizing the value of socializing for it own sake. More generally a 
focus upon the existential aspects of entrepreneurial action challenges the classi
cal sociological views of order and individuality, pointing to a neo-classical view 
of modernity which puts uncertainty in the center of modernity as well as recog
nizing its unmistakingly romantic traits.

Key-words: Entrepreneurship, uncertainty, existential action, romantic 
modernity
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