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FÖRORD av Lars Gillegård 
 
 
Biografägaren som entreprenör 
 

Människor som i drömmen flyger, genom att flaxa med armarna tillräckligt mycket, brukar 
sova gott om nätterna. Men, vad skall till för att börja flaxa i vaket tillstånd i hopp om att 
snart lyfta? Kanske lite entreprenörsskapsanda? 
 

Det går inte som biografägare, att på rutinens brant, stå i bioentrén med mössan i hand och 
agera dörrmatta, i tron att publiken kommer av sig självt inför alla de filmer som är 
tillgängliga för marknaden. 
 

Det har förvisso alltid varit en nödvändighet för landets mindre biografer att koncentrera sin 
kraft för att utveckla och på alla sätt stimulera den ideella och idéburna verksamheten. I 
framtiden blir det dock ett livsnödvändigt förhållningssätt. Konkurrensen med andra medier, 
filmfönster och aktiviteter som pockar på kommande biobesökares uppmärksamhet kräver 
det. 
 

Skälet är enkelt. Större delen av landets biografer är olönsamma ur ett marknadsperspektiv. 
Det gäller föreningsdrivna, kommunala eller privata biografer på mindre orter med litet 
befolkningsunderlag. Det är biografer vars verksamhet och filmutbud är kulturellt intressant 
snarare än kommersiellt bärkraftigt. Det kan även vara biografer vars verksamhet måste 
samsas med annan verksamhet i samlingslokaler. Även singelbiografer i städer tillhör numera 
kategorin utsatta biografer. Det går inte att driva dessa biografer på rutin och förlita sig på 
distributörernas intressen. Det enda sättet att kompensera deras kommersiella underskott är 
att ägaren, personalen/medarbetarna omfattas av ett stort idéburet och ideellt engagemang. 
Lyckas biografägaren även få med publiken på noterna, så har vi början på framgångsrik era. 
 

Kärnan i idéburen verksamhet är att engagemanget står och faller med en idé och inte med 
den ekonomiska ersättningen (även ifall sådan finns). Denna idé kan grundas på ett intresse 
för film- och biografkultur, en omsorg om biograflokalen och visningsstandarden, ett sug av 
att planera och genomföra saker tillsammans, en drift att fylla biosalongen med publik, eller 
en förkärlek för människor i största allmänhet. Eller givetvis en kombination av allt detta och 
mycket till. Bland många föreningsdrivna biografer finns fokus även på annan idéburen 
verksamhet än det som specifikt har att göra med film och bio.  
 

Även privata biografer kan ha nytta av ett idéburet perspektiv, i synnerhet om det är idéen 
och inte vinstintresset som är drivmotorn i engagemanget. Det här perspektivet är helt 
nödvändigt att ha om privata och kommunala biografer vill starta 
publikföreningar/biografföreningar eller motivera sina ideella medarbetare eller sin avlönade 
personal och sin filmintresserade publik för ett större ideellt engagemang. 
 

Biografverksamhet liksom filmproduktion är verksamheter som innehåller såväl företagande 
som kulturverksamhet. Därför innehåller ämnet entreprenörskap en spännande 
erfarenhetsmassa som film- och biografbranschen kan hämta idéer från och dra nytta av.  
 

Från ett föreningsperspektiv finns det även intressanta kopplingar mellan den enskilde 
entreprenören och föreningseldsjälen. I båda fallen handlar det om att förverkliga idéer. Men 
medan den enskilde entreprenören sätter sin tid, sitt engagemang och kanske även sin egen 
ekonomi i pant för sin idé så delar föreningseldsjälen däremot riskerna med de andra 
medlemmarna. Om den enskilde entreprenören tycker det är lättare att förverkliga sin idé 
allena, så blir slagkraften så mycket starkare hos ett gäng medlemmar som till slut, efter en 
del kompromissande, drar åt samma håll. 
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Det finns även insikter inom de gamla folkrörelserna, då de fungerat som bäst, vilka ligger 
entreprenörskapets idé nära och som samtidigt adderar ett mångfaldsperspektiv. Det är att 
människors aktiviteter, idéer, ställningstaganden och engagemang i en fri gemenskap föder 
nya aktiviteter, nya idéer, nya ställningstaganden och nya engagemang. Detta i sin tur är 
grunden för en kreativ växande verksamhet. Om omständigheterna och möjligheterna är de 
rätta så får denna process tillfälle att växa fram gradvis och fördjupas. Här kan man tala om 
att skapa ett entreprenöriellt arbetsklimat. 
 

Vi har tagit hjälp av den innebandytokiga entreprenörskapsforskaren Hans Lundberg vid 
Växjö Universitet och har här nöjet att presentera en text av honom som tar er med till 
entreprenörskapets historia. Det är en resa inte bara kopplat till marknadsorienterad 
affärsverksamhet utan även till kulturverksamhet, föreningsgemenskap och inte minst till 
biografdrift. 
 

Under hela denna läsresa skickar vi med en fråga. Hur kan man bäst förverkliga idéer som 
bidrar till en stärkt lokal biografkultur, mer publik och ett rikt filmutbud? Utgångspunkten är 
självklart att dessa idéer finns någonstans. Det gäller bara att fånga dem och förverkliga dem. 
Alternativet, tja, drömma gott om nätterna! 

 
En god vidareläsning önskar 

 
VÅRA GÅRDAR 
 
Lars Gillegård 
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Entreprenörskap och biografer 
- om att agera utifrån en idé 

 

Av Hans Lundberg 

Växjö Universitet & Entreprenörskapsprofilen 

 
 
 
 
Entreprenörskapsbegreppets historia – en kort inblick 
 

Någon nämnde att det finns runt ett femtiotal definitioner av entreprenörskap. Det kan 
säkerligen vara så. Vid en grovsortering får jag fram två huvudsakliga sätt att forsknings-
mässigt närma mig entreprenörskapets väsen. En dominerande, USA-dominerad syn, vari 
entreprenörskap ses som något relaterat till företagande och affärsverksamhet samt en starkt 
växande, till vissa delar opponerande europeisk, Skandinavien-dominerad syn, vari 
entreprenörskap ses som ett socialt fenomen iscensatt på samtliga arenor där människor 
samverkar mönsterbrytande över gränser i någon mening (Johannisson, Hjorth & Steyaert, 
2001:7). Dessa rader är främst sprungna ur den senare traditionen och några ingångar i 
denna kan Johannisson & Hjorth 1998, Hjorth 2001 och Spinoza et al 1997 utgöra.  
 

Med en definition relaterad till företagande och affärsverksamhet finns det runt 460 miljoner 
människor mellan 18 och 64 år vid det nya millenniets gryning som är inblandade i 
entreprenörskap världen över. Ett sådant påstående vilar mer specifikt på en definition av 
entreprenörskap som aktiviteter inom nystartade eller maximalt 42 månader gamla företag 
(Reynolds et al, 2002:5). Två tredjedelar av denna knappa halva miljard människor kan sägas 
vara entreprenörer utifrån någon form av uppfattning om valvärdhet och/eller valmöjlighet, 
ett möjlighetsmotiverat entreprenörskap. Kvarvarande tredjedel kan sägas ha beträtt det 
entreprenöriella landskapet av krassa försörjningsskäl, ett nödvändighetsmotiverat entre-
prenörskap (Reynolds et al, 2002:6). Oavsett motiven, 460 000 000 är många människor. Då 
inbegriper en så bred definition ändå inte exempelvis den betydande andel illegala och 
informella, företagsliknande rörelser som ofta tänks bort till förmån för den mer politiskt 
rumsrena diskussionen om entreprenörskap i den formella sektorn. Entreprenörskap i andra 
juridiska skepnader bortom den specifika juridiska kroppen (privatägt) företag inbegrips inte 
heller. 93% av ett statistiskt signifikant urval av de 460 miljoner människorna anser dessutom 
att de håller på med imitationer, bättre eller sämre, av redan existerande affärsverksamheter 
(Reynolds et al, 2002:7).  
 

Min grundläggande kritik mot att likställa företagande med entreprenörskap söker sin form 
via en kort reflektion; Vad ställer störst krav på entreprenöriell organiseringsförmåga – att i 
valfri liten eller medelstor svensk kommun öppna ytterligare en Seven-Eleven-butik eller 
McDonalds-restaurang enligt ett tämligen exakt likartat franchising-koncept (affärs-
verksamhet via licens, ofta med omfattande ömsesidig samverkan mellan parterna) världen 
över eller att omdefiniera en anrik biografs verksamhetsområde till att omfatta café-, film- 
och konferensverksamhet jämte enskilda events såsom konserter, kulturaftnar och liknande? 
Det senare exemplet är hämtat från min nuvarande bostadsort, Växjö, där en räddnings-
aktion av ett kulturmärkt fenomen (en mycket vacker Palladium-biograf) ledde till en 
markerad omdisponering av såväl den lokala kulturella som den city-ekonomiska kartan, 
sprungen ur ett lika argsint som engagerat svar på den strikt marknadsorienterade aktörens 
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(SF) entré i staden. Svaret från USA-skolan är som sagt enkelt. De delar som är organiserade 
i ett företag är entreprenörskap, de andra inte. De (till största delen) icke affärsdrivande 
delarna av Palladium i Växjö är enligt denna definition därmed icke entreprenöriella. Med en 
definition relaterad till entreprenörskap som ett generiskt socialt fenomen kan entreprenör-
skapets särdrag istället ses som kreativ omdisponering av resurser och människor (Hjorth & 
Johannisson, 1998:87), d v s ett fokus på entreprenörskapets arbetsformer, oavsett dess 
juridiska dräkt. Med en sådan definition blir ompositioneringen av Palladium i Växjö ett 
mönsterexempel på nyskapande verksamhet, eller mer specifikt; en entreprenöriell tillkomst-
process inom genuint idéburen verksamhet. Helt plötsligt befinner sig således denna 
organiseringsprocess bland de fåtaliga sju procenten (se ovan) som, om något, kan hävda 
entreprenörialitet utan att kindens rodnad söker udden ur det påstådda.  
 

En grundläggande förklaring till det snäva jämställandet av entreprenörskap med företagande 
samt marknaden i singular, som om det bara fanns en relevant sådan, är att entreprenörskapets 
historia under 1900-talet har nationalekonomiska rötter vars övergripande analytiska nivå till 
stor del bygger på, i sammanhanget, t ex officiell statistik om nyföretagande och antal företag 
per capita etc. Men begreppet är betydligt äldre än så. När det uppträder i ett lexikon för 
första gången, i franska Dictionnaire de la langue francaise 1437, är det i de allmänna betydelserna 
en person som är aktiv och får något gjort vad gäller substantivet samt att göra (företa sig) något vad 
verbet anbelangar (Landström, 2000:21). I början av 1600-talet gör entreprenören entré som 
begrepp i den ekonomiska sfären genom att kopplas ihop med risktagande. Gradvis kom 
begreppet att allt mer användas om den person som hade det tekniska och ledningsmässiga 
ansvaret för storskaliga statliga åtaganden, t ex byggande av slott, kyrkor och katedraler 
(Landström, 2000:22). En tilltagande specialisering medförde att entreprenören kom att ha 
två distinkta roller, den ekonomiskt ansvarige för ovanstående åtaganden samt varandes 
detta på s k egen räkning, d v s vara den som stod för risken då kontraktet med staten låg på 
ett fast pris. I denna betydelse, att lägga ut något på entreprenad, lever entreprenörskaps-
begreppet starkt än idag. Efter att på 1400-talet ha börjat som något allmänt, på 1600-talet 
tagit sig in i ekonomernas begreppssfär, så fortsatte begreppet sin resa först vid efterkrigs-
tiden (mitten 1900-tal), nu in i beteendevetenskapen. Analytisk och psykoanalytisk forskning ville 
därmed ta reda på vem entreprenören var efter att de klassiska nationalekonomerna benat ut 
vad han egentligen ansågs göra.  
 

Fram till 1970-talet var det få som ställde sig frågan hur entreprenörskap utvecklas och 
organiseras (Landström, 2000:86). Nationalekonomins lillebror, företagsekonomin, främst 
representerade av managementforskarna, började nu därför känna sig manade att bena i både de 
äldre vad- och vem-frågorna, samt den nyare hur-frågan. Med dess fyrkantiga kontroll-, 
planerings- och styrlogik söker dock managerialism (management som ideologi) in- och 
underordna entreprenörskapet till rätt plats ”i manegen” (Hjorth & Johannisson, 1998:87). 
Detta gamla invanda mekanistiska mål-medel-rationella tänkande har egentligen bara lett till 
en förenklad, politiserad, romantisk och herofierande bild av entreprenören som 
förändringsskapare i ekonomiska sfärer (Hjorth 2001, Forslund 2002, Johnsson Ahl 2002 är 
några svenska referenser). Entreprenörskap kan ses som något mycket mer än så, men 
samtidigt även något som är betydligt mer vardagligt och mänskligt grundläggande än de 
(mestadels) manliga hjälteikoner (Johnsson Ahl 2002) som managerialism besvärjer fram av 
ideologiska skäl.  

 
Entreprenörskap och kulturverksamhet 
 

Johannisson för 1992 fram begreppet samhällsentreprenören som en person som lokalt skapar 
förutsättningar för företagande. 1990 talar Spilling om kulturentreprenörer och Peterson m fl. 
resonerar 1988 kring politiskt entreprenörskap och byter man ut ordet ”företagande” ovan och 
istället t ex använder ”olika verksamheter” så handlar det grovt om samma sak, att entre-
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prenöriell verksamhet förekommer i många olika sammanhang. Eller snarare att kulturella 
aspekter är basen i mången ekonomisk verksamhet. Mer om det nedan. Det finns många fler 
exempel än de ovan angivna författarna, det är inte det som är poängen.  
 
Att notera är i stället att det någonstans i skiftet mellan 1980- och 90-tal synes som att den 
frusna svenska jordmånen för handlingskraftiga och påhittiga människor i andra 
verksamheter än affärsinriktade så smått började tina upp. Givetvis var det inte så att dessa 
människor helt plötsligt poppade upp och började befrukta stelnade verksamheter befriade 
från alla de honnörsord vi tillskriver det entreprenöriella (t ex kreativ, handlingskraftig, 
innovativ, alert, möjlighetssökare, skapande m.m.). Det är givetvis precis tvärtom. När ett 
ekonomistiskt och tekniskt-rationellt präglat näringsliv för några decennier sedan började 
famla efter nya vägar att motivera nya generationers inträde i arbetslivet, generationer som 
inte lät sig bevekas av gamla plikt- och disciplinbaserade styrmedel, söktes det febrilt efter 
nya metaforer att linda in urgammal praxis i. Idrotten (t ex teamwork-, coachnings-, motivations- 
och prestationsretorik) var första arenan, vars retorik man lade sig till med. Den kulturella 
arenan (t ex företagande som skapande, iscensättande av affärsidén, marknaden som en scen att 
agera på) och den sociala arenan (t ex ta hand om våra kunder, värna om vår kärnverksamhet, 
varumärkesvård) kom därefter. Management som ideologi slukar det som för stunden 
behöver slukas, i det avseendet har entreprenörskapet och kulturell verksamhet varit 
likvärdigt anfrätta. Hur vore det om de båda gjorde gemensam sak istället för att fäkta var för 
sig? Låt oss dyka djupare in i bara ett av de gemensamma honnörsorden – skapande – för att 
något belysa möjligheterna till ett äktenskap mellan entreprenöriell och kulturell verksamhet, 
lämnades management som ideologi ståendes med två ansökningar om skilsmässa.  
 

Entreprenörer och kulturarbetare är skapande människor på (hittills) i mångt separerade 
arenor med, sedda som idealtyper, det mesta gemensamt utom (i normalfallet) just 
materialiseringen av sina ansträngningar. Gemensamma drag kan sägas vara initiativtagande, 
självmant ansvarskännande, djupt engagemang, bryter mot det för givet tagna, blir inte sällan 
sedda som lite udda, måste bokstavligen arbeta med sina bara händer, är med viss regel-
bundenhet i behov av att mobilisera hela spektrumet av sina mänskliga kompetenser samt 
utveckla dessa genom handfast arbete, ser handlingsutrymme och möjlighetshorisonter där 
de flesta ser handlingsförlamning och problematiska gränser, inser att ihärdighet är viktigare 
än kreativitet även om det senare inte skadar, har en stark inre motivation, är självexploa-
terande samt ser självtillit som sin viktigaste personliga egenskap (Johannisson, 1995:4-7). 
Och så vidare och så vidare.  
 

Att vara entreprenör eller/och kulturarbetare är inte yrkesroller att tillägna sig via traditionell 
formell utbildning (även om sådan kan bistå med grundläggande tekniker som kan vara till 
stort gagn) utan mer av en livsstil eller ett existentiellt förhållningssätt till tillvaron, andras 
såväl som egen. Detta förhållningssätt kan vara mer eller mindre genomgripande, alltifrån att 
genomsyra varje ny dags andetag från uppvaknande till insomnande till en skapande oas i en 
tillvaro i övrigt fylld av rutiniserat görande och tänkande. Samt givetvis allt där emellan. Efter 
att ha tillbringat ett år med skapande kulturentreprenörer på Jamtli Friluftsmusem i Östersund, 
Fotevikens Vikingareservat alldeles i utkanten av Höllvikens tätort i sydvästra Skåne samt på 
Visbys och hela Gotlands Medeltidsvecka, så var det omöjligt att undvika att brista ut i ett smått 
euforiskt Kulturen är entreprenöriell! då det var slutsatsdags i det forskningsprojektet (Lundberg, 
2002:225). Hade jag fått omformulera mig idag hade jag lika gärna kunnat vända på steken 
och utbrustit Entreprenörskapet är kulturellt! Lika lite som kulturverksamhet behöver bli mer 
entreprenöriell, behöver entreprenörskapet bli mer kulturellt. De är redan två sidor av 
samma mynt. Det är manageriellt präglad ekonomisk verksamhet som behöver bli såväl mer 
humanistisk/kulturell som mer entreprenöriell.  
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Blickar man från ovan ser man mången strukturell rörelse i och kring gränsytan mellan kultur 
och entreprenörskap. Utbildningar i kulturentreprenörskap och culture management poppar 
upp lite här och var (kulturentreprenörskaps-utbildningar i t ex Lidköping och Ljungby samt 
culture management-program vid t ex Växjö och Stockholm universitet). Kring historiska och 
arkeologiska miljöer vävs entreprenöriella och kulturella aspekter in i verksamheter som 
fångas in i termer som upplevelseekonomi, kulturturism och kulturarvsindustrin. Sneglar man 
från nedan skulle man finna en myriad av entreprenöriell /kulturell aktivitet. Man hittar inte 
dessa i de stora berättelserna med många nollor i bokföringskolumnerna. De små 
berättelserna finns hela tiden runt om oss, det är mer en fråga om att välja att se dem eller ej. 
Låt oss se på en sådan liten berättelse, vilken säger mer om entreprenöriell/kulturell aktivitet 
än de mer vedertagna berättelserna. 

  
Entreprenörskap och föreningsverksamhet 
 

Kulturhusen och samlingslokalerna är lokaler för individuell gemenskap.  
Det är en på frivillig grund etablerad gemenskap (Göransson, 1999:1) 

 
Myten om den ensamme och individualistiske entreprenören är till största delen just en myt 
även om extremfallen, hjälte- och hatporträtten av bufflar á la Stenbeck, valfri amerikansk 
storföretagsledare, några IT-slynglar samt en och annan catchy mediabitch á la Anna 
Bråkenhielm (dokusåpans svenska urmoder), säkerligen lever upp till (och under stundom 
överträffar) denna myt. Som alla myter är även denna designad på ett mycket subtilt sätt, 
under lång tid, väl avpassad för de sammanhang som möjliggör dess uppkomst, tillväxt och 
leverne samt förstärkandes och legitimerandes detta sammanhang så länge detta äger 
giltighet. Vid ett sammanhangs deggenering och annalkande död segar sig myten envetet 
kvar så länge aktörerna, inte minst medierna kan kapitalisera den. När urkramningseffekten 
avtar förpassas såväl myt som sammanhang till det kollektiva minnet där den lämnas att 
individuellt brukas till endera nostalgi/eskapism, ett dån utav hån (Crafoord, 1997) eller 
någonting svenskt lagom däremellan. Stumpar och bitar (Lewi-Strauss, 1971) av gamla myter 
och sammanhang, ofta understött av tingens översättande kraft (Latour, 1998), aktiveras 
dock när retro-vågorna sveper fram.  
 

Återbruket sker mycket ofta enligt entreprenörskapets särdrag, d v s en kreativ omdispo-
nering av stumparna och bitarna. På så sätt kan det som var skammens tempel – 1960- och 70-
talens landsortsbiografer med sitt betydande inslag av b-filmswestern, gladporr, lågbudget 
och annat ytligt vädjande till människans ”lägre” ideal (som de indignerade kommun-
styrelseprotokollen benämnde det hela) – i början av det nya millenniumet, via framsynta 
föreningsentreprenörer, finna nya skepnader i form av nystartade Klubb Super 8, en klubb som 
gjort kult av bl.a. svenska B-filmsklassiker (Våra Gårdar, 2003-02-20). Ett gräsrotssprunget, 
troligen individuellt entreprenörskap som via sina kapitaliserbara resurser (den största 
samlingen spagettiwestern i Europa, assistans att sy ihop B-filmsprogram till lokala film-
festivaler, assistans till temahelger samt allmän expertis (Våra Gårdar, 2003-02-20)) kan ha 
förutsättningar att vinna gehör hos likar vilket, om så sker, i så fall skulle kunna ha förut-
sättningar att transformera ett individuellt entreprenörskap, ”Klubb Super 8” till ett kollektivt 
entreprenörskap, (förslagsvis) ”Den nya B-filmsvågen”.  
 

Uttrycket Individuell gemenskap ovan, samt dess innebörd, fångar mycket väl det faktum att det 
inte borde föreligga någon nedärvd polarisering mellan individualitet och gemensamhet. 
Konstruktioner av diverse myter, stark betoning på konsensus, konfliktundvikande 
mentalitet samt paradnummer som Jante och avund är några väl kända svenska faktorer som 
dock alltför ofta tillåts konstruera onödigt stora hinder för ett kollektivt entreprenörskap, 
utgående från den enskildes personliga intresse och engagemang, men trots det gemensam. 
(Göransson, 1999:1 ur kulturellt perspektiv, Johannisson, 1998:5 ur entreprenöriellt 
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perspektiv). Ideell och idéburen verksamhet är specifik i det avseendet då den rymmer än 
större doser av dessa hinder. Samlas man enligt vi-träffas-ju-för-att-ha-trevligt-logiken är det 
mänskligt att värna konsensus, undvika konflikter och värna gemensamheten i verksamheter 
där människor på sin fritid engagerar sig utan ersättning. Icke desto mindre lägger just detta 
alltför ofta band på individers skapande kraft, hindrandes densamma, därmed hindras en 
potentiell övergång till den kraft som verkligen kan ge avtryck, det kollektiva 
entreprenörskapet. Medeltidsveckan på Gotland har under 20 år löst denna den ideella och 
idéburna verksamhetens gordiska knut genom den teoretiskt lika enkla som praktiskt oerhört 
krävande metoden, samtal och lyhördhet. Alla pratar om det, få orkar med att regelbundet 
omsätta det i konkret handling. När så sker, som i fallet Medeltidsveckan, fungerar det som 
verksamhetens huvudsakliga (mycket lösliga) styrmedel, en löslighet som klarar av att bejaka 
markerad annorlundahet inom en ändock distinkt gemensamhet. Resultatet är enastående 
dynamiskt (Lundberg, 2002:205–208). Åk dit vet ja! 

 
Förutsättningarna för att odla fram ett lokalt entreprenöriellt klimat 
 

Genom framväxten av och medvetandegörandet om den globala världens komplexitet, där 
varje skriven tanke nästan omedelbart kan göras global, är det lätt att glömma det i rummet 
allra närmaste, det lokala (Aronsson & Johannisson, 2002:11). Det lokala är starkt relationellt, 
d v s personliga förbindelser, det sociala kapitalets kärna (Johannisson, 2000:7), är alla andra 
kapitalformers (finansiellt, human, kulturellt) urmoder. Socialt kapital ”ägs” inte av en 
enskild person. En individs tillgång till det sociala kapitalet styrs av relationen till andra 
människor, främst andras förtroende för ens person samt graden av fördelaktiga positioner i 
nätverk av aktörer (Johannisson, 2000:8). En stark lokal identitet är i sin tur en mycket viktig 
beståndsdel i det sociala kapitalet (Johannisson, 2000:9). All ekonomisk verksamhet mår väl 
av att förankras djupt ner i det platsspecifika, historiskt bestämda kulturella sammanhanget 
(Aronsson & Johannisson, 2002:11).  
 

Idéburen lokal verksamhet, buret till stora delar av det sociala kapitalet, behöver för att i någon 
mening vara framgångsrik, i än större utsträckning än ”ordinarie” ekonomisk verksamhet 
förankras där. Lokalitet och socialt kapital står i ett symbiotiskt förhållande till varandra. Att 
bruka det sociala kapitalet väl innebär en mängd olika saker, för många att här gå in på, men 
av störst vikt kanske ändå är förmågan att skapa uppslutning kring sin sak och sig själv som 
person. Det är nämligen ett unikt kapital då det förmeras ju mer man nyttjar det! På 
motsvarande sätt har det sociala kapitalet en skoningslös dimension, i bruk sedan urminnes 
tider långt innan akademiker- eller managementjargong till slut definierat det som ”viktigt”. 
Om det inte brukas väl (gäller i synnerhet ett lokalt sammanhang) stängs dörrar och ingångar 
mycket fort då förtroendekapital eroderar betydligt fortare än det tillväxer. Denna urvals-
mekanism är paradoxalt nog ibland blindare än ens det mest blinda finansiella kapital, en 
randanmärkning kanske värd att betänka i vår tids vurm för denna nya kapitalform. Det 
finns många exempel på uteslutande och förnekande små-sammanhangs-mentalitet som  
på felaktiga grunder förnekat någons berättigade tillgång till det sociala kapitalet.  
 

Stålar, ja. Att förneka det finansiella kapitalets betydelse är enbart naivt romantiserande. Jag 
har verkat för länge inom ideell verksamhet för att förneka att brist därpå är mycket tärande 
för exempelvis energi och engagemang. Det handlar till syvende och sist om att växla ett 
lokalt förankrat socialt kapital till kronor och ören. Eldsjälar, så. Aldrig så vidsynta lokala 
eldsjälar med en mängd uppslag och idéer lär sträva förgäves i ett längre perspektiv om man 
inte lyckas skapa engagemang hos de många för föremålen för sina lågor. Vi känner alla 
eldsjälens paradox, att lågan kan vara så stark att andra lågor kvävs alternativt aldrig får 
utrymme ens att börja brinna. Idéburen verksamhet utan eldsjälar är en omöjlighet. Samtidigt 
kan just eldsjäleriet vara den enskilt största faktorn som hindrar de mångas engagemang. 
Problematiken belystes väl av Jonas Hartelius på ett Våra Gårdar-seminarium i Eksjö:  
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 ”Ideellt arbete har också sina skuggbilder. I dessa dagar gäller det särskilt att se upp  
 med fanatism, där en god sak tillåts försvara övergrepp mot andra” Och något senare: 
 ”Hänvisningen till att man arbetar ideellt kan även ursäkta ineffektivitet och resurs- 
 slöseri – man arbetar ju med det renaste uppsåt. Inom en organisation kan medarbetare 
 exploateras just genom att de ser sin gärning som ett ”kall” och inte tar till vara sina  
 egna intressen” (Hartelius, 2001). 

 
Att odla fram ett lokalt entreprenöriellt klimat bygger i mångt på hur de inblandade hanterar den 
ekvationen. Av stor vikt är även till vilken grad symbiosen mellan lokalitet och socialt kapital 
samt växlingsförmågan från socialt till finansiellt kapital realiseras genom skapelseakter.  

 
Kan man lära sig entreprenörskap? 
 

Jag nämnde ovan att entreprenör eller/och kulturarbetare inte är yrkesroller att tillägna sig 
via traditionell formell utbildning utan mer av en livsstil eller ett existentiellt förhållningssätt 
till tillvaron, andras såväl som egen. Jag nämnde dock att utbildningar däri och därom kan 
bistå med grundläggande tekniker som kan vara till stort gagn. Jag skriver min avhandling 
inom just detta fält men mina första arton månader har snarare ökat på ruelsen inför den 
skenbara enkelheten i rubrikens fråga. Ja, jag har lärt mig en hel del om entreprenörskap via 
många kurser, mycket läsning, en del seminarier och konferenser samt eget skrivande.  
 
Ja, jag har lärt mig en del om entreprenörer genom att samtala och verka med dem. Ja, jag 
söker tränga djupare in i entreprenörskapets väsen genom att för närvarande designa ett 
avhandlingsprojekt i enlighet med det vi tror oss veta om hur entreprenöriell organisering 
särskiljer sig från annan verksamhetsutveckling, en forskarstuderandes lärande i och igenom 
entreprenörskap. Jag lever för stunden med övertygelsen att ett lärande i tre dimensioner, 
bok- och läsburet lärande om entreprenörskap tillsammans med entreprenörer i och igenom 
konkret handling, är grundläggande om ambitionen är ett lärande syftandes till att förstärka 
möjligheterna att den utbildade anträder en entreprenöriell karriär, att i andras ögon bli 
entreprenör. Ett väsentligt undantag är den klassiska schablonbilden av den bångstyrige self-
made-personen som startar sina första verksamheter tidigt, förnekar värdet av utbildning och 
säljer sitt fjärde eller femte bolag när vi andra tar examen och yrvaket vandrar ut i arbetslivet. 
De behöver inte läras till entreprenörskap i den normala betydelsen vi lägger i lärande, d v s 
utbildning. Deras lärande är det erfarenhetsbaserade, eller kunskap-i-handling (Molander 1996).  
 

Med en kunskapsteoretisk utgångspunkt som denna är, vad gäller idéburen verksamhet, 
redan två av tre dimensioner på plats. Engagerade människor verkar med andra i och igenom 
konkret handling. Med lätthet kan ett lärande om entreprenöriell organisering fogas till denna 
redan existerande lärandestruktur. Och varför inte genom den mest innovativa utbildnings-
form svea rike har begåvat världen med – Godtemplare Olssons studiecirkel. Möjligen är 
universitetens/ högskolornas, sedan mitten av 1990-talet, lagstadgade tredje uppgift 
(samverkan med och i det omgivande samhället), ett sätt för denna den teoretiska 
kunskapens bepansrade högborg, att åter finna någon form av rimlig balans mellan lärandets 
om, med samt i och igenom. Kan man lära sig entreprenörskap? Troligen i en hel del avseenden 
men inte på utbildningar som är förlagda på universitet/högskolor (Johannisson & 
Lundberg, 2002). Däremot i andra fysiska miljöer, dock tillsammans med 
universitet/högskolor, i och igenom samarbete med dem. 

 
De e int lätt o förklare för den som int begrip 
 

Ingemar Stenmarks minnesvärda sågning av reportern Tommy Engstrand rakt ut i direkt-
sändning tillhör avdelningen ”legendarisk TV vi minns”. Många konstnärer och 
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entreprenörer har nog någon gång känt så. Att sätta ord på, ge röst åt, skänka förståelse om 
samt frammana bilder av entreprenörskapets och konstnärskapets väsen låter sig inte göras 
utan vidare. Vårt språkbruk är, trots dess oerhörda rikedom, många gånger alltför trubbigt 
för att fånga verkligheters många variationer, nyanser och spretigheter. Tal och text kan 
således fånga en del av detta väsen men i huvudsak är den konkreta handlingskraften, samt 
dess mångskiftande materialiseringar, det kommunikationsmedel som låter oss förstå något 
om den skapande potentialen i entrekonstnärskap.  
 

Om samtal och lyhördhet verkligen är lösningen på den idéburna verksamhetens gordiska knut, 
d v s lyhörd demokratisk diskussion mellan starka viljor som den styrprincip som mäktar 
med att bejaka markerad annorlundahet inom en ändock distinkt gemenskap, låt då denna 
mångtusenåriga form för mellanmänsklig samverkan handla mer om vad vi gör samt vilka ”vi” 
är, hur ”vi” mår och varför ”vi” mår och handlar som ”vi” gör och mindre om vad vi borde ha 
gjort, kunde ha gjort, skulle kunna göra, vad andra har gjort och framförallt vad andra inte 
gjort. Undvik falska samtal om pseudohandling eller utebliven handling. Bejaka goda samtal 
om våra handlingar så som de visar sig för oss i vår självvalda gemenskap. Så självklart för 
människan under lägereldens och eldstadens många tusen år. Så anfrätt i den moderna 
människans världar. Idéburen verksamhet är en av de främsta förvaltarna av det goda 
samtalet. Ser man dessutom konkret handlingskraft som ett inlägg i ett pågående samtal (vi har ju 
uttrycket ”att låta handlingen tala” men vi tycks i allmänhet ha ack så svårt att förstå detta 
”tal”) neutraliseras den falska motsättningen mellan ordens och handlingens människa, så 
destruktiv i många sammanhang. Sedd så, d v s som en form av ”tal” ingåendes i det goda 
samtalet, rymmer entrekonstnärskapet potentialen till ett vidgat ”vi” som dessutom bortser 
från ytterligare en falsk motsättning, den mellan individualitet och gemenskap då denna 
upplöses via lyhörd dialog mellan starka viljor.  
 

Samtal om vad vi gör. Det är inte märkvärdigare än så. Ta ner det pretentiösa 
entrekonstnärskapet till det mer jordnära verksamhetsutveckling via goda samtal om vad vi 
gör. I en tid då gamla hederliga ekorrhjul fått ge plats åt veritabla rat-race, vilket sätter goda 
samtal om vad vi gör mer och mer på undantag, kan paradoxalt nog något så genuint 
mellanmänskligt självklart ses som något mycket entreprenöriellt. Detta, då en 
återupprättelse av det goda samtalet, nu dock rymmandes många olika typer av ”tal”, är en 
mönsterbrytande och kreativ omdisponering av svunna samtals- och umgängesformer 
avpassad för ett lokalt samtal i det globala rummet, s k glokalitet. Att möjlighetisera 
globaliseringens teknologiska potential är att på det lilla rummets vilkor göra det stora 
rummets potential till sin.  
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