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Syfte Jag kommer beskriva entreprenörskapet som präglar uppstarter av privata konsthallar  

och bidra till en ökad förståelse för entreprenörskap inom kulturella näringar i 

allmänhet och inom konsthallar i synnerhet. 

Metod En kvalitativ metod med en induktiv/narrativ ansats har använts, eftersom jag tolkat 

berättelser och skapat mening utifrån dessa. 

Teori Det teoretiska ramverk som använts innefattar en redogörelse för entreprenörskap 

utifrån bland andra Schumpeter (1934), Kirzner (1973, 1997), Nilsson (2003) 

Sarasvathy med kollegor (2000, 2001). För att illustrera förutsättningarna för 

konstutställares verksamhet på marknaden mellan kultur och ekonomi, har jag låtit 

bland andra Stenström (2008), Mangset och Røyseng (2009), Chen (2009) och Throsby 

(2010) problematisera denna situation. Slutligen har en modell för analys använts från 

Hirschman (1983) för att undersöka entreprenörskapet på individuell nivå. 

Empiri Entreprenörer som startat upp privata konsthallar i södra och mellersta Sverige har 

intervjuats. Majoriteten av konsthallarna har startats sedan 2000. Intervjupersonerna 

berättade om uppstartsprocessen, det vill säga resan från den första tanken på en 

konsthall till dagsläget. 

Analys Entreprenörskapet analyseras utifrån Gartner (1985) och jag ser närmre på individerna, 

organisationen, omgivningen och processerna bakom uppstarten av privata konsthallar. 

Satsningar på konsthallar har sitt ursprung i långvariga relationer och nätverkande inom 

branschen. Nätverket kan fungera som en nödvändig och legitimerande tillgång för 

konsthallsentreprenörer. Relationerna till konstnärer och andra nyckelpersoner sträcker 

sig ibland 40-50 år tillbaka i tiden. Två typer av entreprenörskap kan identifieras; ett 

som tar utgångspunkt i marknadens efterfrågan och ett kommersiellt förhållande mellan 

kultur och ekonomi; ett som tar utgångspunkt i en egen drivkraft att tillföra marknaden 

något som från början inte efterfrågas. För entreprenörer i den senare kategorin är inte 

kommersiell framgång eftersträvansvärt. Istället är skapande för kulturen det centrala.  

Slutsats Entreprenörskap inom konstutställningsbranschen präglas av en balansgång mellan vad 

som är ekonomiskt försvarbart och vad som är bäst för kulturen. Majoriteten av 

konsthallarna drevs av entreprenöriella par men forskningen fokuserar oftast på 

entreprenören. Entreprenörskap inom kulturen gör inte nödvändigtvis individerna till 

kulturentreprenörer. Ett kulturellt entreprenörskap drivs ur ett behov att skapa för 

kulturens bästa och som ett led i en självförverkligande process. Kulturentreprenörer 

kan finnas inom nätverk och informella strukturer på branschen, men det är långt ifrån 

självklart att de finns bland konsthallarnas entreprenörer. 

Nyckelord Kultur, entreprenörskap, kulturellt entreprenörskap, kulturella näringar, konsthallar, 

museum, konstpark, kulturföretag, kulturekonomi 

 



 

 

Förord 
 

De senaste månaderna har bjudit på många intressanta möten med konst, 

konstnärer och konsthallar. Att påstå annat än att dessa möten varit oerhört 

lärorika vore fel. Känslan jag burit med mig har varit en känsla av att vara på rätt 

plats, vid rätt tillfälle, med rätt sällskap, i rätt tillstånd. Berättelserna jag fått 

lyssna till resulterade inte bara i denna uppsats, utan lärdomar jag bär med mig i 

livet. Till alla berättare som medverkat vill jag därför rikta ett stort tack. 

Tack till alla opponenter och kurskamrater som under uppsatstiden bidragit med 

givande kritik som jag hoppas återspeglas i mitt resultat. 

Jag vill även rikta ett stort tack till Olle Duhlin för sina insiktsfulla kommentarer 

och handledarinsats. Ett samtal med dig har man alltid mycket att lära sig ifrån. 

Som student uppskattar jag din ärlighet och dina frågor som fört mig vidare i 

arbetet med en bättre förståelse för min egen text. 

Ett varmt tack vill jag avslutningsvis rikta till Lars Lindkvist. Detta år hade inte 

varit detsamma utan våra samtal, dina berättelser och ditt engagemang. Du har 

gjort resan till ett sant nöje.  

 

 

 

………………………………. 

David Calås 

Kalmar 2014-06-03 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning till min uppsats och det fenomen jag tar 

utgångspunkt i, varpå några inledande frågor öppnas. Den röda tråden är hur det ökad 

antalet privata konsthallar ska förstås. Jag diskuterar huruvida individerna bakom 

konsthallarna kan uppfattas som mecenater, entreprenörer eller nyckelpersoner inom 

kulturen. Därefter formuleras forskningsfrågan och uppsatsens syfte. Avslutningsvis redogörs 

för begrepp som läsaren bör känna till inför kommande kapitel.  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har antalet privata konsthallar ökat kraftigt i Sverige. 2009 konstaterade 

Nielsén (2009) att svensk kultur växer i stadig och nya konsthallar är en bidragande faktor. 

Myndigheten för Kulturanalys (2013) konstaterar att de offentligt finansierade 

konstinstitutionerna får se sig kompletterade av många nytillkomna aktörer på marknaden – 

både i storstäder och på mindre orter. Bara i Stockholm är Fotografiska, Artipelag och Sven-

Harrys Konstmuseum tre nytillkomna konstinstitutioner sedan 2010. Året där på invigdes den 

omtalade konsthallen Vandalorum i Värnamo och konstnären Lars Lerin öppnade sitt 

akvarellmuseum i Karlstad. Med en nyfikenhet inför det ökade antalet privata konsthallar 

undrar jag vad som ligger bakom dessa omfattande satsningar på kultur; vilka 

bevekelsegrunderna är som motiverar uppförandet av nya, omfattande kulturinstitutioner. 

Av antalet konsthallar som uppförts under det senaste decenniet har majoriteten drivits i privat 

regi. Enligt de senaste undersökningarna utgör de privata konsthallarna ungefär två tredjedelar 

av populationen (Kulturrådet, 2010). Utvecklingen förväntas fortsätta i en riktning där privat 

finansiering blir allt viktigare för både offentlig och privat verksamhet. Nathanson (2009) 

menar att synen på vad som är kommunens uppgifter har förändrats sedan 1970-talet i takt 

med att kultursatsningar blev allt mer sällsynta bland kommunerna. Stora kultursatsningar och 

initiativ kommer numera från ett aktivt föreningsliv eller ett engagerat näringsliv. Även 

kommuner satsar hårt på platsmarknadsföring och ökad attraktivitet genom kulturen 

(Lindeborg, 2010). Men alla önskemål kan inte genomföras genom kommunala medel, vilket 

kan förklara varför privata satsningar förekommer. Enligt Modig och Modig (2013) har 

kulturbudgetar skurits ned i Sverige och övriga Europa många år i rad. När de offentliga 

resurserna inte räcker till, har detta lämnat större spelrum för privata aktörer inom konst och 

kultur. Därför är privata satsningar både fler till antalet och mer omfattande i storlek (Modig 

& Modig, 2013). 

Privata satsningar i kulturen är dock inget fenomen som är unikt för sent 1900-tal, utan 

förekom inom mecenatkulturen under 1800- och 1900-tal. En mecenat är en främjare eller 

gynnare av konst eller vetenskap genom att tillföra ekonomiska resurser. Enligt Brodow 

Inzaina (2013:7) har ”forna tiders mecenater haft stor betydelse för det kulturella välståndet, 

för konstens vitalisering och det vi idag betraktar som vårt kulturarv”. Maktstrukturen kring 

konsten och kulturlivet under sent 1800-tal och 1900-tal var centrerad kring borgerlighet och 

förmögna människor i samhället. Under den här tiden utmärkte sig ett antal mecenater, bland 

annat Ernest Thiel (1859-1947) och Carl Fredrik Liljevalch (1837-1909) som finansierade och 
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grundade det som idag är Thielska Galleriet, respektive Liljevalchs konsthall. Konstsamlaren 

Pontus Fürstenbergs (1827-1902) mecenatskap gynnade bland annat konstnärer som Anders 

Zorn och Carl Larsson (Brodow Inzaina, 2013).  

Mecenatskapet är nära besläktat med begreppet filantropi som vanligen handlar om ”[…] ett 

beteendemönster inom borgerligheten som syftade till att ta ett samhällsansvar för viktiga 

institutioner, vilket i sin tur stärkte individens anseende inom samhällets maktfält” (Brodow 

Inzaina, 2013:9). Filantropi kunde således integrera borgerliga personer i samhället, som inte 

tidigare hade några ärvda privilegier genom att de istället visade sitt ansvar för samhällets 

bästa. Genom att stödja konsten kunde de på så sätt förvärva ett högre anseende bland folket. 

Filantropi grundades i både välvilja och en önskan om att lämna ett kvarstående avtryck efter 

sig. Brodow Inzaina (2013) ställer sig frågan om mecenatskapet från 1800- och 1900-tal, samt 

den filantropiska tankefiguren, går igen och tar sig uttryck i det ökade antalet privata 

konsthallar vi ser idag. Här visar Brodow Inzaina (2013) en förändring i synen på vem som 

bär ansvaret för konstnärernas försörjning, från mecenater till offentliga institutioner. Med 

andra ord har offentlig verksamhet tagit på sig mycket av ansvaret för att styra villkoren för 

konsten och konstnärerna på marknaden. Inom kulturpolitiken under 1900-talet tog sig detta 

uttryck i sättet som offentliga myndigheter ansågs bäst kunna förvalta och tillgängliggöra vårt 

kulturarv för allmänheten (Brodow Inzaina, 2013). Genom att förespråka ett statligt alternativ 

har mecenatkulturens roll marginaliserats i samhället. Allmänhetens uppfattning är att det inte 

längre ligger, varken ansvar eller förväntan, på välbärgade rikemän att stödja konstnärer och 

upprätthålla konstlivet. Om det ökade antalet privata konsthallar inte har sin utgångspunkt i 

mecenatskapet, vad är det då som motiverar deras existens? Är det en återuppfödd 

mecenatkultur vi bevittnar idag i och med det ökande antalet privata initiativ inom konsten?  

Enligt Nathanson (2009) har frånvaron av satsningar på storskaliga kulturbyggnader från 

kommunalt håll lämnat över både möjligheter och ansvar till privata initiativ, där det kanske 

snarare är på sin plats att tala om ett entreprenörskap. Brodow Inzaina (2013) menar att så är 

fallet – de privata satsningarna inom kulturen vittnar om ett entreprenörskap och individer 

som fångar möjligheter att starta konsthallar. En intressant frågeställning är vad 

entreprenörerna ser för framtida prospekt i satsningar på konsthallar. Kan satsningarna på 

konsthallar motiveras utan tanke på varken mecenatskap eller efterfrågan på marknaden?  

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Scherdin och Zander (2011) diskuteras sällan entreprenörskap inom kulturella näringar 

och i synnerhet inte bland företag som förknippas med konst (”art firms”), trots att konsten 

och entreprenörskapet har mycket gemensamt
1
. Samtidigt bidrar de nya konsthallarna till en 

allt starkare tillväxt bland kulturella näringar som har visats på senare år i västerländska 

ekonomier (Scherdin & Zander, 2011).  

Mangset och Røyseng (2009) har studerat entreprenörskap inom kulturella näringar och 

konstaterat en motsättning mellan ekonomi och kultur, nämligen att där kulturen breder ut sig 

                                                 
1
 Till exempel pekar Johannisson (2005) pekar på likheter mellan konstnären och entreprenören där båda strävar 

efter att vara unik och göra nya saker som bryter mot rådande uppfattningar. 
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finns mindre plats för ekonomin (och vice versa). Om ekonomiska faktorer tar större plats är 

risken att verksamheten inte drivs för konstens bästa, samtidigt som en organisation idag inte 

kan finansieras och upprätthållas utan en tanke på pengar. “A key difference between culture 

and business is that businesses have shareholders, and cultural organizations have 

stakeholders”, skriver Hewison och Holden (2011:125). Verksamheter inom kulturella 

näringar skiljer sig alltså gentemot andra näringar genom att intressenter är av större 

betydelse. Ofta bygger kulturorganisationer på förtroende inom det personliga nätverket och 

privat risktagande, där även legitimitet kan spela en stor roll för att över huvud taget skapa 

förutstättningarna för kulturorganisationens existens (Hewison & Holden, 2011). Att studera 

något företagsamt inom kulturella verksamheter innebär därför att man talar om kulturellt 

entreprenörskap (Mangset & Røyseng, 2009).  

Kulturentreprenörer anses bland annat vara de nyckelpersoner inom kulturella näringar som 

driver på utvecklingen genom att fånga nya möjligheter eller att vara företagsam i sitt 

kulturarbete (Mangset & Røyseng, 2009). Vad som är unikt för detta gränsland mellan konst 

och kommers är alltså balansgången mellan konstens integritet och budgetarnas nödvändighet. 

Dessa entreprenörer ställs också inför andra överväganden, som inte nödvändigtvis är av 

ekonomiskt slag. Till exempel handlar det om att förhandla om vad som är bäst för konsten 

och inte nödvändigtvis se till plånbokens bästa. Det går alltså att dra en parallell mellan det 

forna mecenatskapet och dagens kulturentreprenörer. Trots att entreprenörskapet frodas inom 

de kulturella näringarna, menar Mangset och Røyseng (2009) att kunskapen förhållandevis 

liten om entreprenörskap inom de kulturella näringarna och betonar angelägenheten att öka 

vår förståelse för kulturellt entreprenörskap. Här vill jag genom min studie skapa en förståelse 

för entreprenörskapet som ligger bakom de privata konsthallarna. 

Enligt Gustavsson (2002) har köp och försäljning av konst varit inbäddat i sociala 

maktstrukturer i vad som tidigare var en kamp som utkämpades om positioner i samhället. 

Här kan vi dra en parallell till dagens dagens privata konsthallar. De nytillkomna 

konsthallarna har uppmärksammats i media och dagspress för att tjäna som monument över 

byggherren. Detta underförstått en avsaknad av filantropi, alltså utan en givande tanke och 

endast för egen vinning (Brodow Inzaina, 2013). Därför har privata konsthallar fått utstå 

mycket kritik och misstro genemot grundarnas intentioner – handlar det om att manifestera 

byggherrarnas rikedom och hur ska vi ställa oss till sådana bidrag i kulturen? Här finns alltså 

en poäng med att undersöka konsthallsgrundarnas incitament för att skapa klarhet 

Brodow Inzaina (2013) menar att privata konsthallar inte går att placera i ett gemensamt fack, 

som de så ofta görs inom kulturpolitiken, och identifierar skillnader mellan konsthallarnas 

verksamheter. Slutsatserna i hennes rapport bygger på att verksamheterna drivs i olika 

företagsformer, där aktiebolag, stiftelser och handelsbolag skiljer fyra nytillkomna konsthallar 

med Stockholmsadress från varandra. Denna heterogenitet är inte unik för konsthallarnas 

entreprenörer, utan reflekteras i stora delar av entreprenörskapslitteraturen (se t.ex. Carter & 

Jones-Evans, 2006).  

Jag har i denna uppsats låtit mig inspireras av Brodow Inzainas tankar och slutsatser. Mer 

specifikt väljer jag bära vidare två saker in i denna uppsats: 
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För det första har Brodow Inzaina (2013) plockat fram förstoringsglaset och riktat ljuset från 

en övergripande nivå, där konstutställare sorteras in i en av två kategorier beroende på om de 

finansieras av privata eller offentliga medel, till att lyfta fram olika konsthallar. Denna in-

zoomade bild visar på en heterogenitet bland konsthallar och en variation i 

organisationsformer och finansieringsmodeller, som jag tror är viktig att ta hänsyn till för att 

förstå verksamheten. Här är jag nyfiken att se vad som händer om denna rörelse förlängs och 

förstoringsglaset inte stannar vid organisationerna utan zoomar in på det individuella 

entreprenörskapet bakom konsthallarna.  

För det andra ställer jag mig undrande till hur mycket en konsthalls företagsform säger om 

vilka drivkrafter, motiv eller syften som verksamheterna styrs utifrån. Med ”verksamheten” 

syftar jag här inte på de interna processerna och hur konsthallarna är organiserade, utan på 

företagsamheten och det personliga entreprenörskapet. Med ett fokus på individerna bakom 

konsthallarna undrar jag huruvida det är de individuella drivkrafterna som säger mer om de 

motiv och syften konsthallarna styrs utifrån. Mangset och Røyseng (2009) skriver exempelvis 

att individernas [kulturentreprenörernas] bakgrund, värderingar och drivkrafter påverkar 

verksamheten mer än något annat inom kultursektorn. Genom att studera entreprenörskapet 

bakom konsthallarna, borde detta rimligtvis bidra till en ökad förståelse för konsthallar som 

verksamhet. 

1.3 Problemformulering 
Kulturens utveckling i vårt samhälle tar sig även uttryck i det ökade antalet konsthallar. 

Vägen dit tycks involvera privat finansiering och initiativtagande i allt större utsträckning. De 

privata konsthallarna blir fler och de offentliga konstutställarna får se sig utmanande av 

entreprenörers satsningar på konsthallar. För att föra vidare frågan om varför dessa 

konsthallar startades har entreprenörskap och individers drivkrafter lyfts fram. Här anar jag att 

konsthallarnas verksamhet med fördel kan iakttas utifrån grundarnas perspektiv för att skapa 

en förståelse för bevekelsegrunderna till deras uppstarter. 

Det är nödvändigt att skapa klarhet i frågorna om vad som ligger bakom det ökade antalet 

privata konsthallar; om det inte är ett mecenatskap, är det då entreprenörskap? Skapas 

konsthallarna för byggherren eller för ”kulturens bästa”, eller av någon annan anledning? 

Min forskningsfråga handlar om att undersöka entreprenörskapet bakom konsthallarna för att 

se om, och i så fall hur, detta skiljer sig från andra typer av entreprenörskap och vad som 

motiverar ”entreprenör-skapandet”. Jag vill här framhäva individerna bakom konsthallarna 

och deras resa från första tanke på konsthall till uppförandet av den. Här väljer jag att i 

huvudsak fokusera på uppstartsprocesserna och vad som motiverar konsthallsentreprenörerna 

till att genomföra dessa satsningar.  

 

 



5 
 

1.4 Syfte 
Jag kommer att beskriva entreprenörskapet som präglar konstutställares verksamhet och 

diskutera det utifrån teoribildningarna kring kulturellt- och traditionellt entreprenörskap. 

Genom att fånga entreprenörernas tankar genom deras egna berättelser vill jag bidra till en 

förbättrad förståelse för entreprenörskap inom kulturella näringar i allmänhet och inom 

konsthallar i synnerhet. 

1.5 Begreppsförklaringar – enligt konstens alla regler 
Begreppet kultur har många definitioner, men när det placeras intill konst tänker vi oftast på 

saker som målningar, skulpturer eller keramik. Det kan även inkludera performancekonst, 

opera, musik eller balett (Stenström, 2008). Ibland talar man om ovanstående konstformer 

inom begreppet finkultur för att göra anspråk på ett mer bildande innehåll, att jämföras med 

populärkulturen. Enligt Throsby (2010) är skillnaden mellan fin- och populärkultur på väg att 

suddas ut. Istället kan kulturella produkter ses längs ett spektrum där dimensionerna kan 

beskrivas som kommersiella/icke-kommersiella, traditionella/avant-garde, stor-/småskaligt, 

brett/specialiserat, majoritet/minoritet och så vidare (Throsby, 2010:2).  

När jag i denna uppsats skriver om konst, syftar jag på visuell konst i första hand och 

exempelvis inte dans, opera eller teater (även om vissa konsthallar visar upp sådana 

konstformer vid sidan av den visuella konsten).  

Vidare samlar jag en rad olika konstutställare och verksamhetsformer under begreppet 

konsthall. Inledningsvis är det viktigt att poängtera att studiens empiriska material är hämtat 

ifrån konstmuseer, konstparker och galleriverksamheter utöver konsthallar – men att dessa 

verksamheter för konstutställning kommer att benämnas konsthallar genom texten. På så sätt 

håller jag mig till samma begrepp genom texten för att undvika förvirrning hos läsaren. Det är 

dock viktigt att uppmärksamma och skilja på de olika utställningsverksamheterna eftersom de 

fyller olika funktioner inom konsten (Vilks, 2007). Därför följer nedan en kort redogörelse för 

läsaren som inte har en glasklar uppfattning av skillnaderna, eller den som vill försäkra sig om 

vad begreppen innefattar. 

Konsthallen är traditionellt sett en lokal för konstutställningar, där utställningarna kan vara 

tillfälliga eller temporära. Galleriverksamhet innebär att konstföremål visas upp och är till 

försäljning. Den stora skillnaden mellan en konsthall och ett konstmuseum är att ett museum 

ska kretsa runt en samling av konst. I Sverige saknas en museilagstiftning, men enligt den 

danska Museumsloven (§§ 2 och 3) klargörs att ett museum ska genom; insamling, 

registrering, bevaring, forskning och förmedling säkra landets kultur- och naturarv (Lyck, 

2010).  

Dessa konstutställare (som i uppsatsen också benämns ”konsthallsentreprenörer”) bedriver i 

sin tur verksamheter inom vad som kallas Kulturella och Kreativa Näringar (KKN). Enligt 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) anses man tillhöra kulturnäringarna om man har 

ett kulturyrke, såsom konstnär, eller arbetar inom ett kulturföretag, till exempel en konsthall 

(Moberg, 2011). Kreativa näringar beskrivs av ITPS på följande vis: ”Kreativa näringar är 

det begrepp som valts för att fånga det fenomen i samhället som tyder på att expressiva 
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värden som estetiska aspekter och upplevelser har ökat i betydelse i ekonomin” (Kolmodin, et 

al., 2007). På senare år har många nya begrepp såsom upplevelseindustrin, kreativa industrin 

och kulturella näringar blivit översättningar av- och motsvarigheter till engelskans 

”experience economy”, ”creative industries”, ”cultural sector” och ”cultural industry” 

(Moberg, 2011:6). I takt med att KKN innefattar allt fler industrier och branscher (t.ex. 

dataspel, mode och medieproduktion) glider begreppet längre ifrån den ”finkultur” som 

konsten tillhör, i den bemärkelse den får lov att anses finkulturell (Stenström, 2008). Därför 

kommer jag vidare att använda kulturella näringar för att beskriva det fält som konsthallarna 

är verksamma inom. Detta begrepp kan å ena sidan anses vara föråldrat eftersom man idag 

främst pratar om KKN, men å andra sidan kan kopplingarna mellan konst och kultur anses 

vara tydligare hos konstutställaren, medan kopplingen till kreativitet är tydligast hos 

konstnären. 

En konstpark saknar en definition, men kan förtydligas som en plats där konst visas upp i 

naturen. Mer precist kan konstparker uttryckas som en utomhusanläggning med en specifik 

stilriktning (Andersson, 2000).  
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2. METOD 
I detta kapitel beskriver jag hur möjligheten att kombinera kultur och entreprenörskap 

förvaltats och hur mitt ämnesval motiverats. Därefter redogör jag för mitt tillvägagångssätt 

och forskningsstrategin. Jag beskriver hur intervjuerna genomförts och hur jag gått till väga 

för att bearbeta min empiriska data. Avslutningsvis diskuteras urvalet samt uppsatsens 

trovärdighet och kvalitet. 

2.1 Ämnesval 
Mitt val av uppsatsämne grundar sig i en kombination av kulturintresse och nyfikenhet inför 

kulturella organisationer. Under det senaste året har jag kommit i kontakt med de kulturella 

beröringspunkterna inom ledarskap och entreprenörskap, genom studier på magister-

programmet ”Ledarskap – innovativt, kreativt och entreprenöriellt” vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Min utbildning har på så sätt bidragit med en förförståelse kring ämnet, men även 

tankar och frågor som jag gick in i detta uppsatsarbete med. Under magisterprogrammet har 

sammanhang och samverkan mellan kultur, organisation och entreprenörskap utgjort ett 

smakprov till vad som skulle blomma ut i denna uppsats. Komplexiteten som 

ekonomiseringen av kulturella näringar bidrar med var för mig fängslande, samtidigt som jag 

kunde koppla teori med mina egna erfarenheter inom kulturen. Jag var alltså ingen främling 

för kultur. Konsthallar och museer är däremot något jag besökt ganska sporadiskt – ett par 

gånger om året med släkt eller familj på sin höjd. Precis som många andra har jag en 

uppfattning av vad konsten betyder för oss, både historiskt och till vardags. De senaste åren 

har jag även kunnat se konst på väggarna i mina föräldrars hem, i synnerhet hos min mor som 

jag alltid beundrat för hennes förståelse för konsten, överlägsen min.  

Genom snart fyra års universitetsstudier har entreprenörskap tillhört mina absoluta 

favoritämnen. Att få kombinera kultur med entreprenörskap lät frestande redan från början. 

Det var en kombination som jag skulle finna både ro och mening i. I synnerhet kändes detta 

ämnesval självklart eftersom jag såg möjligheten att tillföra forskningsområdet en unik 

sammanställning av empiri samtidigt som det gjorts få liknande studier inom detta fält. Att 

kombinationen av kultur och entreprenörskap skulle leda mig in på ett uppsatsområde som låg 

mitt-i-prick med mina intressen och ambitioner kunde jag knappast ana i början av våren. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Distinktionen mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod skiljer sig mellan två olika 

forskningsstrategier. Enligt Bryman & Bell (2005) fokuserar en kvalitativ strategi på 

teorigenerering och den kvantitativa på teoriprövning. Den kvalitativa strategin har ett 

medfött tolkande synsätt eftersom den ger rum för forskarens egna uppfattningar i resultatet, 

medan den kvantitativa strategin framhåller en naturvetenskaplig modell som förespråkar 

objektivism istället för konstruktivism (Bryman & Bell, 2005). Patel & Davidsson (2011) 

menar att valet mellan kvantitativ eller kvalitativ metod beror på forskarens avsikt att 

generera, bearbeta och analysera den information som samlats in för studien. Enligt Alvesson 

& Deetz (2000) motiveras en kvalitativ forskning av att tolka ord där man inte mäter siffror. 
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En kvalitativ forskning skapar även möjligheter att beskriva individers idéer och uppfattningar 

på ett rikare sätt, med känslighet och förståelse (Alvesson & Deetz, 2000). Eftersom min 

studie utgår från ett beskrivande syfte, där även en förståelse för entreprenörskapet inom 

konsthallar är centralt, genomfördes studien i kvalitativ form. Här kan tillägas att en 

teoribildning är förutsättande för min studie och att det är informanternas egna upplevelser, 

erfarenheter och berättelser som kommer utgöra det empiriska materialet 

Inom kvalitativ forskning är urvalet oftast mindre än vid kvantitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2005). I min studie valdes tolv personer ut som jag kallar intervjupersoner eller 

konsthallsentreprenörer. Med begreppet konsthallsentreprenörer syftar jag på personer som 

genom sina satsningar, risktaganden och företagsamhet driver en konstutställningsverksamhet 

i privat regi. Dessa konsthallspersoner valdes eftersom de ansågs tillhöra de största privata 

konstutställningsverksamheterna i södra och mellersta Sverige. Ett ökat antal informanter 

skulle innebära att avgränsningarna för det empiriska urvalet hade varit tvungna att vidgas, 

exempelvis genom att inkludera privata konsthallar i mindre storlekar, konsthallar i andra 

länder eller att inkludera offentliga konsthallar. Detta gjorde att tolv konsthallar kontaktades 

och ansågs utgöra en tillräckligt stor källa för empiriskt material för att kunna beskriva 

likheter och olikheter samt skapa en förståelse för entreprenörskapet. Tanken har således inte 

varit att testa en existerande teoribildning om kulturentreprenören, utan att vara explorativ i 

mitt sökande och tolkande av konsthallsentreprenörernas egna ord och berättelser för att sedan 

utveckla och förklara det fält som iakttagits.  

2.2.1 Ansats 

Sambanden mellan teori och metod kan beskrivas utifrån olika förklaringsmodeller. Alvesson 

& Sköldberg (2007) menar att induktion och deduktion tillhör de vanligaste alternativen. En 

induktiv ansats är lämplig vid forskning när flera enskilda fall undersöks och forskaren finner 

ett samband mellan fallen, vilket därmed anses giltigt. Induktiv ansats innebär alltså att 

forskaren drar generaliseringsbara slutsatser utifrån sina observationer. Deduktion handlar 

istället om att forskaren prövar en teoribildning genom att deducera hypoteser ur denna som 

ska prövas genom empirisk granskning, varpå hypotesen bekräftas eller förkastas  (Alvesson 

& Sköldberg, 2007). Eftersom jag i denna studie kommer undersöka tolv verksamheter och 

intervjua minst lika många entreprenörer, kommer jag utgå från en induktiv ansats.  

När forskaren vill fånga en persons tankar eller berättelser används i regel induktion som 

utgångspunkt, men här kan den narrativa ansatsen lyftas fram som ett komplement till 

induktion (Johansson, 2005). Narrativ metod fokuserar på berättandet som huvudmetod för 

att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser. Utöver de artikulerade svar som 

intervjupersonerna anger, kan en narrativ analys bidra med ytterligare intryck och tolkningar 

av det som sägs (Johansson, 2005). 

Narrativa studier förekommer inte ofta i företagsekonomiska studier, men 

organisationsforskaren Czarniawska (1999) förespråkar den narrativa ansatsen som metod för 

ett observerande deltagande, som ett sätt att bilda sig en uppfattning av sociala grupperingar, 

beteenden och andra immateriella förekomster. Detta kan vara av stor betydelse för att studera 

organisationer där arbetet är svårt att ta på och lättare att prata om. Även 
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entreprenörskapsforskaren Nilsson (2003) lyfter fram att den narrativa ansatsen underlättar för 

att studera förståelse i de fall då ”företagsverkligheten i viktiga avseenden består av 

meningskonstruktioner sprungna ur företagarens subjektiva tolkningar av företagandets 

värld” (Nilsson, 2003:107). När svaren utgörs av företagarens högst subjektiva bild och 

förståelse för den organisatoriska verklighet denne befinner sig i, måste således tekniker och 

frågor anpassas för att söka svaren. Att fånga en subjektiv förståelse är inget man blir klokare 

av om man letar efter mer explicita svar, menar Nilsson (2003). Detta arbete utforskar 

berättelserna om hur individer etablerat privata konsthallar. Den empiri som samlats in är, ur 

ett narrativt synsätt, subjektiva tolkningar av hur intervjupersonerna ser sin egen verksamhet 

ha vuxit fram, men också sin förståelse för kritiska händelser, sin situation och sin strategi. 

Enligt Johansson (2005) är det individen berättigat att utgå ifrån en sådan subjektiv 

föreställning av sin organisatoriska verklighet och detta utgör en utgångspunkt och 

förutsättning för en narrativ ansats och analys. Berättandet har därför vissa strategiska fördelar 

när det handlar om att samla in beskrivningar av sådant som är svårt att beskriva med 

explicita svar, där istället svaren tillhör (och bör tolkas ur) en subjektiv, konceptuell 

föreställning av sin situation. Där kan svaren utläsas genom resonemanget som förs i en 

berättelse, genom tolkning och analys, snarare än som explicita svar eller citat (Johansson, 

2005). Detta är också varför berättandet har används som verktyg för att föra vidare budskap 

och värdering. Med andra ord har berättandet ett inneboende syfte att det ska gå att utläsa 

mening och budskap ur övergripande resonemang, snarare än ur det explicita. Därför är 

berättandet, ur analyssynpunkt, på förhand kompatibelt med analyserande  

Enligt Johansson (2005) har berättandet använts som ett verktyg för att föra vidare budskap 

eller värderingar just eftersom det går, och det är i viss mån hela poängen med berättandet, att 

utläsa mening och budskap ur ett övergripande resonemang, snarare än vad som tydligt 

uttalas. Berättelsen om Pojken och Vargen är en saga som illustrerar detta fenomen eftersom 

den förmedlar sensmoralen om att den som ljuger till slut inte blir trodd när han talar sanning. 

Utmaningen med en narrativ metod ligger därför i att försöka utläsa budskap och mening ur 

de övergripande resonemang som förs. Enligt Johansson (2005) framgår sällan de 

underliggande budskapen lika tydligt som sensmoralen i en fabel för barn. I verkliga fall, till 

exempel när en företagare intervjuas, ligger utmaningen i att utläsa mening ur subtila 

sammanhang – utan att innehållet förvrängs eller feltolkas. 

Bryman & Bell (2005) menar att den narrativa ansatsen vanligen kombineras med kvalitativa 

studier och en induktiv ansats eftersom det är lättare att samla in en persons berättelser genom 

att ställa en fråga och lyssna till svaret, än att upprätta kalkylblad eller använda kvantitativa 

mått när man inte ens vet vad berättelsen kan komma att innehålla. I mitt fall handlar det om 

att undersöka vad som ligger bakom att dessa individer startade konsthallar. Vilka aspekter 

som tas in i berättelserna är något som kan variera från fall till fall, men som kan bidra till den 

konceptuella föreställning som förmedlas, eller den organisatoriska verklighet som beskrivs. 

Detta är ett exempel på hur den narrativa ansatsen kan påverka vilka riktningar en studie kan 

ta, därmed hur den passar ihop med induktion, eftersom det alltid är berättaren som besitter 

den större makten att styra innehållet i berättelsen och vilka delar som tas med respektive 

lämnas utanför berättelsen. En berättelse medför oftast väldigt fylliga svar och bidrar därför 
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till ett rikt empiriskt material att grunda den induktiva ansatsen i, som därefter kan inordnas i 

händelser, strukturer och aktörer i ett analyserande tillstånd (Johansson, 2005). Bryman & 

Bell (2005) poängterar att i akademiska sammanhang förknippas inte ”berättelser” med fiktiva 

historier, utan avses innehålla en beskrivning eller händelseförlopp utifrån intervjupersonens 

perspektiv.  

2.2.2 Insamlingsmetod 

Med en narrativ ansats som en bärande del i min tolkningsram, är det kanske föga 

överraskande att teknikvalet faller på intervjuer i konversationsform. Johansson (2005) visar 

på att berättandet kan utifrån sett betraktas ensidigt men involverar alltid två parter, men den 

som lyssnar syns inte lika tydligt i sammanhanget. En berättelse utformas oftast för att 

åhöraren ska förstå den och kunna ta den till sig, vilket påverkas av åhörarens upplevda 

förförståelse inför situationen eller händelsen det berättas om (Johansson, 2005). Inför varje 

intervju var det därför viktigt för mig som lyssnare att vara påläst och förberedd för vad som 

skulle tas upp under intervjun. Som tur var fanns det ofta mycket information tillgänglig om 

informanterna på internet, i böcker, på radio, filmer och inspelningar. Eftersom många av de 

intervjuade personerna är att betrakta som offentliga röster i många sammanhang hade de 

synts och hörts i media i förhållandevis stor utsträckning. Dessutom fanns det mycket att läsa 

om deras kopplingar till sina respektive konsthallar och/eller andra konstprojekt. Jag hade 

därför fördelen att tillgå material nog för att känna mig påläst inför intervjuerna. På så sätt 

kunde jag lättare följa med i berättelsernas kritiska händelser, eller veta på förhand vem som 

åsyftades när berättaren använde endast ett för- eller efternamn för att namnge en av 

berättelsens karaktärer. Min förförståelse för konsten och konstnärerna som 

intervjupersonerna nämnde var däremot inte tillräckligt hög för att jag obehindrat skulle 

hänga med i berättelserna. Jag anser dock att det inte medfört problem för min tolkning och 

analys av det empiriska materialet. Däremot kan intervjuerna ha påverkats av att min kunskap 

inom konstvärlden inte matchade intervjupersonernas. Det kan också ha försvårat mitt arbete 

med att sätta mig in i de organisatoriska verkligheter och sammanhang som 

intervjupersonerna beskrivit för mig i sina berättelser.  

Å ena sidan är det möjligt att jag hade upplevt de empiriska materialet på ett annat sätt och 

därmed kunnat analysera berättelsernas innehåll annorlunda om min förståelse för konsten var 

mer utvecklad. Men å andra sidan vill jag påstå att det, för att besvara mina syften och bedriva 

uppsatsarbetet utifrån företagsekonomiska premisser, inte är nödvändigt att förstå konstens 

historia, konstnärsnamn och innehåll i större utsträckning än vad jag skulle förstå mig på 

webbutvecklarens programmeringsspråk eller bondens traktorer, om min studie istället ägnat 

sig åt att förstå deras verksamhet. 

2.2.3 Intervjuform och Frågetekniker 

Intervjuer i konversationsform kan ha olika former och strukturer, skriver Bryman & Bell 

(2005). Strukturen avgörs oftast beroende av intervjufrågornas (eller intervjuguidens) 

standardisering, där hög struktur innebär att samma frågor återkommer i alla intervjuer och 

låg struktur innebär att frågorna kan anpassas eller förändras mellan intervjuer och under 

pågående intervju (Denscombe, 2009). Alvesson & Sköldberg (2007) poängterar att en hög 

struktur av intervjufrågor oftast resulterar i svar med mindre variation än när öppna frågor 
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ställs, vilket snarare har betydelse för hur det empiriska materialet kan analyseras och 

jämföras med varandra. Denscombe (2009) tar upp skillnader mellan strukturerade och 

kvalitativa intervjuer, där tillvägagångssättet beskrivs vara mindre strukturerat i kvalitativ 

forskning och poängterar hur frågeställningar i kvalitativa intervjuer lägger tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Kvalitativa intervjuer ger mer utrymme 

för rika beskrivningar, personliga åsikter och utfyllnad som kan vara relevant för att forskaren 

ska kunna bilda sig en tydligare uppfattning av en situation (Alvesson & Sköldberg, 2007).  

Vid nästan helt ostrukturerade intervjuer kan det hända att intervjuaren endast ställer ett fåtal 

frågor och att intervjupersonen lämnas utrymme att svara och associera fritt (Bryman & Bell, 

2005). Genom en narrativ ansats kan intervjupersonen liknas vid berättaren och användas som 

närmast synonyma begrepp (Johansson, 2005). Samtalet kan ur intervjuteknisk synpunkt få 

tendenser att likna ett vanligt samtal, där intervjuaren reagerar på händelser i berättelsen som 

är värda en uppföljningsfråga eller kan utvecklas genom större detaljrikedom (Bryman & 

Bell, 2005) 

Med en induktiv-narrativ ansats är valet av intervjuform och frågetekniker kanske att anses 

som avgjord, men vidare kommer intervjuernas utförande beskrivas för läsaren. Bryman & 

Bell (2005:364) skriver att den ”kvalitativa undersökningen är karaktäristisk för det som 

kallas livshistorier eller livsberättelser (’life stories’) och muntlig historia (’oral history’)”. I 

dessa intervjuformer finns det rum för avsevärd variation mellan intervjuernas former, 

eftersom varje berättelse (eller varje berättare för den delen) kommer vara olik den nästa 

(Johansson, 2005). ”Livsberättelser anses ofta vara speciellt tillämpbara i situationer där 

forskaren strävar efter en förståelse av de komplexa processer som människor använder sig av 

för att skapa mening i den organisatoriska verklighet de befinner sig i” (Bryman & Bell, 

2005:365).  

För denna studie genomfördes alltså kvalitativa intervjuer i konversationsform för att ge 

utrymme åt variationer inom livsberättelser. Inledningsvis berättade jag om hur många 

konsthallar som uppförts det senaste decenniet, men notera att uppsatsen knyter an till 

entreprenörens berättelse, inte berättelsen om konsthallen. Entreprenörens tanke bakom en 

konsthall sträcker sig längre bak i tiden än det datum då konsthallen invigdes eller då det 

första spadtaget togs. Detta bekräftades under intervjuerna då konsthallsentreprenörerna 

skildrade de händelser i deras liv som ledde fram till den process som uppförandet av en 

konsthall innebar. Strukturen för intervjuerna var således mycket låg, där berättaren och 

berättelsen avgjorde större delen av intervjuernas innehåll. Detta bidrog till mycket kontext 

och intressanta beskrivningar, citat och tankefigurer som jag kunde använda för att utveckla 

det empiriska materialet i uppsatsen, det vill säga min förståelse för den organisatoriska 

verklighet som berättaren befann sig i. 

Under de tolv intervjuer som genomfördes, inleddes alla samtal med en mening som lydde: 

”berätta historien bakom hur konsthallen uppfördes, börja med den första idén eller tanken 

på en konsthall”
2
. Intervjupersonerna inledde ofta med att beskriva en nyckelperson, 

inspiratör eller en livssituation som bidrog till konstintresse eller tanke på att skapa något 

                                                 
2
 Den exakta formuleringen varierade dock mellan intervjuerna. 
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inom konstutställning. Därefter fortsatte intervjupersonerna ofta berätta historien fram till 

dagens läge, vilket vanligen tog mellan 30-40 minuter. Med andra ord upplevde jag att 

intervjupersonerna tog sig tid att svara utförligt på den inledande frågan eller uppmaningen att 

beskriva processen från idé till konsthall. Därefter följdes berättelsen upp med frågor som 

syftade att förtydliga årtal, antal eller namn, men intervjupersonen drev ofta vidare handlingen 

i berättelsen. Efter dessa 30-40 minuter lyftes ett antal förberedda frågor, om de inte redan 

besvarats under berättelsen om konsthallen, vilka besvarades under resterande 15-20 minuter 

av intervjuerna. Dessa frågor handlade om 1) konsthallens framtid och tankar på 

generationsskifte, eftersom det var något naturligt att fundera över. Flera av 

intervjupersonerna var runt 80 år och upptagna med en tanke på generationsskiftet. 2) Om 

relationer och bemötande av konstnärer – ofta kommenterades inte relationerna med 

konstnärerna, mer än att deras målningar beskrevs – eftersom konstnärerna identifierades som 

en intressent och jag tyckte det var intressant att låta intervjupersonen berätta kring hur 

relationerna till konstnärer löpte parallellt med konsthallens utveckling. 3) Intervjupersonen 

(eller i de fall de var två, intervjupersonerna) uppmanades avslutningsvis att kommentera den 

trend som gick att urskilja rörande det entreprenörskap som var närvarande i många av 

berättelserna om respektive konsthalls framväxt, nämligen att det ofta handlar om två 

personer. Tidigt i informationssamlandet, innan intervjuerna genomfördes, 

uppmärksammades att personerna bakom konsthallarna ofta var två till antalet, far och son, 

far och dotter, bröder, äkta par och endast i undantagen gick det inte att hitta ett partnerskap 

bakom konsthallarnas framväxt. Intervjupersonerna reflekterade kring detta faktum, som de 

flesta uttryckte att de inte hade betänkt innan och kom med tankar och kommentarer kring 

entreprenöriella par. Att låta intervjupersonerna reflektera fritt och högt under samtalen 

bidrog till många tänkvärda formuleringar som du själv kan läsa och begrunda i kapitel 4.  

Frågorna ställdes av mig och Lars Lindkvist, som medverkade vid samtliga intervjutillfällen. 

Under intervjuerna ställde både jag och Lars frågor till intervjupersonerna, där Lars ofta 

fokuserade på ekonomi, finansiering och siffror som exempelvis besöksantal och omsättning. 

Jag ställde ofta mer reflekterande frågor kring verksamheternas framväxt, till exempel om hur 

relationer till konstnärerna såg ut, eller hur man såg på att driva verksamheten som par. 

Majoriteten av intervjun bestod dock av utförliga svar från intervjupersonerna och ordet 

stannade sällan särskilt länge hos mig eller Lars.  

I samband med besöken vid Abecita Konstmuseum, Konsthallen i Hishult, Ljungbergsmuseet, 

VIDA Museum, Sven-Harrys Konstmuseum och Artipelag fick vi i någon utsträckning en 

guidning genom konsthallarnas lokaler och verksamhet. Det bidrog till att jag uppfattade 

verksamhetens omfattning tydligare och fick även se exempel på den konst som berättelserna 

handlade om. 

Intervjuerna spelades in genom diktafon, men viktiga händelser, aktörer och omständigheter i 

berättelserna antecknades även under intervjuerna. Här skrev jag även ner tankar som uppstod 

under intervjuerna, allt ifrån paralleller till andra genomförda intervjuer eller analyser. En av 

nackdelarna med att använda en diktafon, menar Patel & Davidsson (2011), är att denna 

metod brister i att fånga in sådant som inte går att höra, till exempel kroppsspråk. Fördelarna, 

som väger upp nackdelarna, är dock att informationen sparas (och blir därmed tillgängligt 
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offentligt för andra forskare att granska), vilket förbättrar vårt minne från intervjun samtidigt 

som möjligheten att spela upp intervjupersonens formuleringar underlättar noggrann analys av 

både innehåll och språk (Bryman & Bell, 2005). 

2.2.4 Databearbetning 

Inspelningarna från intervjuerna användes för att transkribera och återge den information som 

berättelserna innehöll. Enligt Merriam (2010) är det viktigt att analysera information 

kontinuerligt under en genomförandefas. Ett exempel på hur detta skett genom mitt arbete är 

att intervjuerna transkriberats inom några dagar från intervjutillfället, varpå de har 

sammanställts i överskådliga dokument där viktig information kategoriserats in under följande 

teman: 

Uppstart 

Inom entreprenörskapsforskningen råder det delade meningar om vem som är 

entreprenören eller vad denne gör (Westhead & Wright, 2013). Uppstartsprocesser är 

en av delarna av de entreprenöriella processerna som forskningen fokuserat på, men 

generellt sett handlar entreprenörskap om alla aktiviteter och funktioner som associeras 

med att upptäcka möjligheter och att exploatera dem (Carter & Jones-Evans, 2006). 

Intervjuerna i denna studie handlade till stor del om uppstarten av verksamheten, det vill 

säga resan som ledde fram till att konsthallen startades. Därför väljer jag i denna uppsats 

att lägga fokus vid uppstartsprocesserna, men tar även in andra perspektiv på 

entreprenörskap i mitt teoretiska ramverk som återfinns i kapitel 3. 

Av samtliga teman ägnade intervjupersonerna mest tid åt att beskriva uppstartsfasen, 

vilket bidrog till en rik beskrivning och uttömmande svar om varje konsthall, samt vilka 

drivkrafter som beskrivs ligga bakom konsthallsentreprenörernas satsningar. Här 

intresserade jag mig för vilka incitament som låg bakom satsningarna, eller snarare för 

vem satsningarna genomfördes. 

Verksamhet 

Under detta tema ordnades sådant som beskriver verksamheten i siffror, både historiskt 

och så den ser ut idag. Tillgången på årsredovisningar, uppgifter om besöksutveckling, 

omsättning, antal anställda eller utställningsyta varierade, men sammanställdes för att 

jämföra konsthallarnas storlek och verksamhet. 

Nätverk och Relationer 

Ofta innehöll berättelserna om uppstartsprocesserna beskrivningar av viktiga 

nyckelpersoner, relationer och samarbeten. Nyckelpersoner kunde till exempel vara 

konstnärer, kommuntjänstemän eller andra intressenter. Intervjupersonerna beskrev 

även relationerna till dessa och hur samarbeten tagit form och hur nätverket därtill 

påverkade verksamhetens framväxt. Detta kan utgöra ett underlag för att analysera 

entreprenörernas nätverkande under ett gemensamt tema. 
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Vision 

Ofta beskrivs entreprenörer som visionärer och möjlighetssökare (Davidsson, 2005), 

men visioner säger också något om vilka idéer som en verksamhet drivs utifrån. Här 

samlades intervjupersonernas tankar om deras bidrag till samhället, deras kulturarbete 

och deras syn på kulturen som pådrivare av regional utveckling. I berättelserna 

framträdde ofta tankar och idéer som svarade på frågan om varför de ville starta en 

konsthall. Denna fråga nuddade jag vid under uppsatsens inledande avsnitt. Här ville jag 

samla konsthallsentreprenörernas svar på vilka anledningar som bidrog till att 

konsthallen startades och deras tankar om framtiden för att se om det är något mer än 

företagsamheten inom entreprenörskapet som drev dem i sitt arbete. För att första de 

visionära tankar som intervjupersonerna förmedlade krävdes tolkning av berättelserna i 

större utsträckning än andra teman.  

Erfarenheter 

Eftersom intervjupersonerna fick berätta om sin resa och hur konsthallen tagit form, var 

det intressant att fånga upp vilka erfarenheter som de gjort under denna resa. Under 

temat erfarenheter ville jag därför samla de mer uttalade erfarenheterna som konsthalls-

entreprenörerna ansåg sig ha gjort och vilka lärdomar de dragit från en verksamhet inom 

gränslandet mellan kultur och ekonomi.  

Företagsform 

För att replikera på Brodow Inzainas studie
3
 har jag valt att samla berättelsernas delar 

som berör val av företagsform under ett tema. Genom att göra detta var förhoppningen 

att utveckla mina tankar kring vad företagsformen säger om vilka drivkrafter, motiv 

eller syften som styr verksamheten
4
. Att ordna in berättelserna under detta tema kunde 

på så sätt även bidra till en ökad förståelse för de enskilda verksamheterna. 

Generationsskifte 

Under detta tema diskuteras intervjupersonernas tankar om framtiden för deras 

konsthallar och i vilken utsträckning ett generationsskifte kan planeras för, eller är 

eftersträvansvärt. 

Entreprenöriella Par 

Under detta tema diskuteras intervjupersonernas tankar om att driva en konsthall som ett 

par. 

Ovanstående teman växte fram som lämpliga rubriker att sortera och ordna berättelserna i, 

eftersom intervjuerna visade sig innehålla en liknande struktur igenom genomförandefasen. 

Efter att teman hade bestämts kodades intervjuerna enligt ovanstående beskrivningar för att få 

                                                 
3
 Se avsnitt 1.2 Problemdiskussion. 

4
 Under temat företagsform diskuteras även hur företagsformen kan utgöra ett legitimitetsanspråk och t.ex. 

bakgrunden till varför en stiftelses styrelse ser ut som den gör. 
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en överskådlig blick, vilket underlättade analysarbetet. Under Vision, Nätverk och Relationer, 

Generationsskifte och Entreprenöriella Par har jag tolkat svaren i större utsträckning än 

övriga teman, eftersom intervjupersonernas resonemang och övergripande framställning av 

sig själva och sina egna tankar inte är lika explicita här. Generationsskifte och 

Entreprenöriella Par var två teman som inledningsvis inte togs utgångspunkt i, men som varit 

viktiga i berättelserna och återkommande under samtliga intervjuer. Därför behandlas dessa 

avsnitt under separata teman och rubriker. 

2.2.5 Tolkning och Analys 

Som Merriam (2010) beskriver, påbörjas ett mer intensivt analyserande av data när 

insamlingen är genomförd. Efter att det empiriska materialet från intervjuerna kodats enligt de 

åtta teman som redogjorts för ovan
5
, påbörjades analysen där material från olika intervjuer 

kunde ställas mot varandra. Enligt Merriam (2010) ska tolkning och analys av empiri kunna 

relateras och argumenteras för utifrån forskarens syfte och forskningsfråga. För att göra detta 

förutsätts en förståelse för konsthallars verksamheter där jag valt att fokusera på 1) 

konsthallarnas uppstart och framväxt, 2) de kritiska händelser som format verksamheten och 

3) konsthallens situation idag. Att redogöra för dessa punkter är avgörande för att kunna bidra 

med en ökad förståelse för konstutställares verksamheter. 

Här behövs även en definition av begreppet kritisk händelse. Warner Burke (2002) skriver att 

organisationer förändras hela tiden, men en kritisk händelse utmärker sig genom att vara en 

milstolpe i organisationens utveckling och något man kan gå tillbaks till och dra praktisk 

lärdom av. Samtidigt finns det både positiva och negativa kritiska händelser. En negativ 

kritisk händelse kan till exempel vara ett samarbete som upphör eller ett misslyckande på 

annat sätt. En positiv kritisk händelse kan till exempel vara när en nyckelperson knyter an till 

verksamheten eller när lokalerna byggs ut. En kritisk händelse har även en betydelse ur ett 

narrationsperspektiv, där kritiska händelser i en berättelse kan utgöras av dramaturgiskt 

tilltagna delar av en berättelse (Fludernik, 2009). Här är det viktigt att skilja på att en kritisk 

händelse i en berättelse är något som berättaren väljer att emfasera, vilket innebär att kritiska 

händelser i berättelsen inte behöver motsvara de kritiska händelser som man med en 

organisationsanalytisk blick skulle lyfta fram. Exempelvis kan en kritisk händelse i en 

berättelse om konsthallar beskriva en dag där något jobbigt hände, men först när händelsen 

förändrar något blir det en kritisk händelse i den mening jag kommer använda det här. Med 

andra ord syftar en kritisk händelse på något som förändrat verksamheten, till det bättre eller 

sämre. 

För att beskriva verksamheten kommer jag betrakta situationen som den ser ut idag. Enligt 

Merriam (2010) handlar fallstudier om att beskriva en aktuell situation, men ingen kan förstå 

en organisation fullt ut genom en ögonblicksbild. Förståelsen skapas genom att identifiera en 

rörelse – vart organisationen är på väg. Detta görs vanligtvis genom att jämföra vad som 

åstadkommits, med vart man är idag och vart man vill nå (Bryman & Bell, 2005). Eftersom 

intervjupersonerna låtits beskriva sina livsberättelser redogjorde de samtidigt för hur vägen 

fram till dagens situation sett ut. Här finns utrymme för att använda de siffror som kan visa på 

                                                 
5
 Se avsnitt 2.2.4 Databearbetning 
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en utveckling av verksamheten, som går att återfinna i det empiriska materialet i form av 

årsredovisningar och uppgifter om omsättningar och besökarantal. Genom att lyfta fram data 

från teman och jämföra konsthallarnas uppstart, verksamhet och kritiska händelser kunde 

konsthallarna jämföras med varandra som en analytisk grund till att förstå verksamheterna 

och deras likheter respektive olikheter. 

Uppsatsens syfte handlar om att beskriva entreprenörskapet som präglar konstutställares 

verksamhet och diskutera det utifrån teoribildningarna om kulturellt- och traditionellt 

entreprenörskap. För att fokusera på entreprenörskapet har konsthallens verksamhet här 

förlagts i periferin. Det empiriska materialet i denna analysdel hämtas främst från temana: 

uppstart, nätverk, vision samt att jag valt att analysera entreprenörernas tankar kring ett 

generationsskifte och tankar om att utgöra ett entreprenöriellt par. Även om teoribildningarna 

om kulturellt- och traditionellt entreprenörskap inte berör dessa punkter, kan det bidra till 

värdefulla insikter om entreprenörskapet som praktiseras av konsthallsentreprenörerna.  

Ur detta empiriska material arbetades sedan fram en ny förståelse för entreprenörskapet jag 

valt att iaktta hos individerna bakom konsthallarna och analyserades sedan utifrån ett 

konceptuellt ramverk av entreprenörskapsteorier. Vilka teorier som valts och varför 

presenteras vidare i avsnittet 3.3 Entreprenörskap och i avsnitten som följer därefter. För att 

väga in aspekterna av entreprenörskap och företagsekonomiska analyser i kulturella näringar 

använde jag även kulturellt entreprenörskap som en utgångspunkt för min analys av 

entreprenörskapet bland konsthallar, eftersom det tordes ligga forskningsmässigt närmre
6
. I 

brist på redan utvecklade analytiska redskap för entreprenörskapsforskning inom 

konstverksamhet (Scherdin & Zander, 2011), har jag låtit ovan nämnda teoribildningar 

representera entreprenörskapsforskningen för att jämföra det entreprenörskap som går att 

urskilja i de konsthallar som undersökts. Här har jag alltså fokuserat på uppstartsprocessen 

och individen bakom de entreprenöriella processerna. 

2.3 Urval 
Livsberättelser som angreppssätt i intervjusammanhang har kritiserats av bland andra Bowen 

och Hirsch (1986), som påstår att de kan ge en ojämn bild och sällan eftersträvar 

representativitet och använt mycket små urval. I denna uppsats har dock urvalet varit större än 

vad Bowen & Hirsch (1986) kritiserar livsberättelser som insamlingsmetod för. Samtidigt har 

jag eftersträvat en representativitet bland konstutställningsverksamheten i södra och mellersta 

Sverige. Urvalet präglades av det faktum att majoriteten av aktiva, privata konsthallar med en 

större etablerad verksamhet kontaktades i denna studie. Med större etablerad verksamhet 

menar jag här konsthallar som har de högsta besökarantalen eller bedriver en verksamhet som 

etablerat sig så väl att de omskrivs som attraktiva besöksmål. 

Totalt kontaktades 13 konsthallar, varav 12 medverkade i intervjuerna. Därefter valde jag att 

gå vidare med det empiriska materialet från 11 av intervjuerna, då en av intervjuerna inte 

tillförde mycket mer än vad som gick att läsa sig till om konsthallen i fråga.  

                                                 
6
 Mangset och Røyseng (2009) talar t.ex. om att vara företagsam i sitt kulturarbete.  
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Tidigare nämnde jag Brodow Inzainas (2013) rapport som tog utgångspunkt för diskussion i 

privata konsthallar i Stockholm. För att fånga ett bredare perspektiv och variationer mellan 

konsthallar och entreprenörskapen ur både geografisk och demografisk synpunkt, kontaktades 

konsthallar över hela södra och mellersta Sverige. Kulturrådet konstaterar att Stockholm, 

Malmö och Göteborg hör till de städer som lockar majoriteten av besökare, men att privata 

konsthallar breder ut sig även på mindre orter (Kulturrådet, 2012). Konsthallarna som 

kontaktades var rent geografiskt fördelade i både storstäder (4 st) och på mindre orter. (8 st). 

Figur 1 konsthallskarta för studien visar de elva konsthallar som sedan ingick i studien. Av de 

två konsthallar som föll bort låg den ena i Stockholm stad och den andra i södra Sverige. 

Figur 1 illustrerar den geografiska fördelningen för konsthallarna som ingick i studien. En 

viss koncentration finns i Stockholm där fyra konsthallar ingår (Artipelag, Bonniers 

Konsthall, Fotografiska Museet och Sven-Harrys Konstmuseum). Även i sydvästra Sverige 

ser vi en viss koncentration där fyra konsthallar är lokaliserade (Abecita Konstmuseum, 

Konsthallen Hishult, Ljungbergsmuseet och Wanås Konstpark).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Konsthallskarta för studien 

En urvalsfråga var huruvida offentliga konsthallar skulle inkluderas. Här valde jag att inte ta 

med offentliga konsthallar i studien. Anledningen till att privata verksamheter fokuserats är att 

de överlag förutsätter ett risktagande klimat och ekonomisk osäkerhet eftersom använda 

resurser inte är statens utan individernas egna (Carter & Jones-Evans, 2006). Eftersom 

fenomenet handlar om den ökning av antalet konsthallar som framförallt har gått att urskilja i 

privat regi, finns det heller ingen avsikt att inkludera offentliga verksamheter i denna studie. 

Huruvida verksamheterna i sin tur är finansierade i olika utsträckning av offentliga medel (till 

exempel bidrag), har däremot inte utgjort ett kriterium som påverkat urvalet. Med detta sagt 

finns entreprenörskapsforskning som fokuserar på entreprenöriella aktiviteter och 

möjlighetsseende inom organisationer som kan vara offentliga, och Nielsén (2009) lyfter fram 
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samverkansorganisationer med både offentliga och privata initiativtagare som exempel på 

entreprenörskap mellan offentliga verksamheter och näringslivet. 

Att genomföra intervjuerna med konsthallarnas grundare väckte även frågan om access till 

intervjupersonerna. Bryman och Bell (2005) menar att access är viktigt för att inkludera de 

tänkta intervjuobjekten, vilket kan vara speciellt känsligt när det handlar om personers 

livsberättelser eller privata situationer. Den första kontakten med konsthallarna sköttes därför 

av Lars Lindkvist, som genom sin professur och tidigare studier inom kulturen och bland 

konsthallar öppnade många dörrar. På så sätt underlättades min access till dessa 

intervjupersoner avsevärt. Lars medverkade också vid samtliga intervjutillfällen och tillförde 

många frågor under intervjuerna. Detta gjorde att frågorna kunde delas upp mellan mig och 

Lars och att jag i flera fall kunde anta en mer passiv roll under intervjuerna och lyssna in till 

det samtal som fördes i rummet. 

2.3.1 Intervjupersoner 

Eftersom den valda metoden för insamling av empiri är kvalitativa intervjuer med berättandet 

av livshistorier i centrum är det naturligtvis en förutsättning för studien att representanterna 

från konsthallarna kan återberätta resans gång sedan starten och med egen uppfattning 

beskriva processerna bakom. Att rätt personer intervjuas är viktigt för att samla de berättelser 

och tankar som verksamheterna vuxit fram ur. Därför har de intervjuade personerna i samtliga 

fall varit de personer som kan anses vara entreprenöriella i detta sammanhang, det vill säga 

konsthallarnas initiativtagare, grundare och i många fall ägare och finansiärer 

Därtill har information i vissa fall kompletterats och/eller verifierats genom kontakt med 

finansiärer, kommuntjänstemän och i samtliga fall nyhetsartiklar och andra publikationer med 

uppgifter om konsthallarna och deras grundare. Här skiljer Eriksson (2011) på primär- och 

sekundärdata. Primärdata inkluderar den empiri som samlas in genom undersökningar för 

denna uppsats, medan sekundärdata handlar om användandet av information som inte är ny, 

utan information som någon annan sammanställt. Sekundärdata kan vara offentlig statistik, 

undersökningar eller uppgifter som andra organisationer, framför allt statliga myndigheter 

eller forskare konstaterat (Bryman & Bell, 2005). I viss mån har jag i denna uppsats använt 

mig av sekundärdata, bland annat från Kulturrådet och Brodow Inzaina (2013). Här innefattas 

även tidningsurklipp och intervjuer genom radio och TV, där intervjupersonerna tidigare 

uttalat sig. Viktigt att poängtera är frågan om validitet och reliabilitet i den mån 

sekundärinformation används, menar Patel & Davidsson (2011).  Inom studiens primärdata 

kan däremot reliabiliteten stärkas genom att intervjua nyckelpersoner för att komma åt 

priviligierad information, enligt Denscombe (2009). Personerna som intervjuats i denna studie 

bör anses vara nyckelpersoner i detta avseende eftersom det är svårt för andra personer att 

svara för en entreprenörs personliga tankar och upplevelser. 

Här presenteras de intervjupersoner som medverkat i studien. I den vänstra kolumnen framgår 

konsthallarnas namn och i den högra kolumnen vilka intervjupersoner som dem är kopplade 

till. I parantes står intervjupersonernas relation till andra medgrundare av verksamheten. 

Abecita Konstmuseum:   Berit och Bengt Swegmark   
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Alma Löv Museum:  Karin och Marc Broos  

Artipelag:   Björn Jakobson  

Bonniers Konsthall:  Jeanette Bonnier  

Fotografiska Museet:  Per och Jan Broman  

Konsthallen Hishult:   Kjell-Åke Gustafsson  

Ljungbergsmuseet:  Pontus Ljungberg  

Sandgrund Lars Lerin Konsthall:  Lars Lerin   

Sven-Harry Konstmuseum:   Sven-Harry Karlsson  

Wanås Konstpark:  Marika och Carl-Gustav Wachtmeister  

VIDA Museum:  Barbro och Börge Kamras   

Här presenteras övriga intervjuer som bidragit till det empiriska materialet för studien. Notera 

att inga citat eller hänvisningar till dessa intervjupersoner tas upp vidare i uppsatsen, utan har 

fyllt rollen av att verifiera information eller klargöra uppgifter. I den vänstra kolumnen 

framgår vilken konsthall som intervjupersonen har anknytning till och i den högra kolumnen 

framgår intervjupersonernas namn och roll i sammanhanget. 

Sandgrund Lars Lerin Konsthall: Anna Sandborgh (kommundirektör Karlstad) 

VIDA Museum:  Staffan Rasjö (deponerar konst) 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Denscombe (2009) handlar validitet om forskarens noggrannhet när det kommer till att 

tolka sitt empiriska material. Validiteten bekräftar huruvida det empiriska materialet 

återspeglas i verkligheten eller inte. Trost (2010) förklarar att validitet vid kvalitativa 

undersökningar handlar om att forskaren inte förvränger eller påverkar informationen för att 

insamlingen ska resultera i den information som denne är ute efter. Validitet är naturligtvis 

känsligt när det kommer till kvalitativa, induktiva-narrativa uppsatser eftersom min uppgift 

här är att tolka informationen på ett rättvisande sätt. För att minska att resultatet påverkas och 

förvrängs av forskaren, menar Denscombe (2009), att transparens och påvisad objektivitet är 

viktigt för att inga misstankar ska väckas. Därför har jag, så utförligt jag förmår, beskrivit det 

analytiska upplägg jag använt mig av – där läsaren själv kan dra egna slutsatser ur 

presentationen av mitt empiriska material, varpå jag argumenterar för dem jag dragit. Bryman 

och Bell (2005) påpekar att det inte ska glömmas att alla studier som tar sin utgångspunkt i 

empirin utsätts för någon form av tolkning, vilket naturligtvis är sant även i mitt fall. Det är 

till syvende och sist min egen analys och tolkning av empirin som format resultatet, men min 

ambition har varit att släppa in läsaren i mina tankar och resonera utefter min analysmodell. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att validitet och reliabilitet är viktiga kriterier inom både 

kvantitativ såsom kvalitativ forskning, men att de är mer besläktade med kvantitativa 
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metoder. Inom kvalitativ forskning kan de likställas med uppsatsens äkthet och tillförlitlighet. 

Reliabilitet handlar om en undersökning blir densamma om den skulle genomföras på nytt, 

eller huruvida resultatet påverkas av slump eller tillfälligheter, vilket har större betydelse 

inom kvantitativ forskning (Robson, 2010). Ur narrativ synpunkt är det berättaren som har 

ansvaret för berättelsens innehåll och struktur, men rimligtvis skulle innehållet inte skilja sig 

avsevärt om intervjuerna skulle reproduceras med samma intervjupersoner. För att påvisa 

intervjuernas äkthet har bland annat inspelningarna sparats och transkriberats så att 

intervjuernas innehåll kan verifieras. För att påvisa tillförlitlighet i en kvalitativ studie är det 

viktigt att visa hur forskarens beskrivningar av verkligheten överensstämmer med den 

verklighet som intervjupersonerna uppfattar (Bryman & Bell, 2005). Här är det viktigt att 

förstå att det kan råda många olika uppfattningar av en social verklighet. För att kontrollera att 

berättelsernas innehåll inte tolkats fel, repeterades vissa påståenden när det behövdes klarhet, 

där intervjupersonen antingen instämde med det kontrollerande påståendet eller förtydligade 

sin berättelse.  

Att intervjupersonerna medvetet valt att ta med eller utelämna information bör rimligtvis 

antas ha varit fallet, men å andra sidan lär en livsberättelse berättas på ungefär samma sätt 

gången därpå (Johansson, 2005). Det är även förhållandevis enkelt att kontrollera information 

i litteratur och journalistik som handlar om intervjupersonerna eller varit tillfälle där de 

uttryckt sina tankar och åsikter. Att använda olika datakällor på detta sätt i syfte att stämma av 

uppgifter från en studie av sociala företeelser kallas för triangulering. Bryman och Bell 

(2005) menar att triangulering ofta används av etnografer, för att kontrollera att den 

övergripande bilden av ett fenomen eller person inte är felaktigt tolkat. Enligt Johansson 

(2005) är det inom narrativ analys ibland nödvändigt att kontrollera årtal och namn utifrån 

externa källor för att inte vara missvisande i den bild man återger.  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
I detta kapitel presenterar jag teorier som utgör studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis 

redogör jag för entreprenörskapets teoribildningar. Därefter problematiseras förhållandet 

mellan konst och kommers för att beskriva den situation som kulturella organisationer ofta 

befinner sig i. Sedan byggs en tolkningsram för entreprenörskap inom kulturella näringar och 

jag för en diskussion kring begreppet ”kulturellt entreprenörskap”. 

3.1 Entreprenörskap 
Ordet entreprenör kommer från franskan och kan spåras tillbaka till 1437, där det 

förekommer i Dictionnaire de la langue française. Tidiga definitioner av entreprenören var en 

person som är aktiv och uppnår något (Westhead & Wright, 2013) eller någon som företager 

sig något (Nilsson,2003)
7
. Begreppet entreprenörskap associeras vanligtvis med upptäckt och 

strävan efter att uppfylla nya affärsmöjligheter genom skapandet av ny affärsverksamhet 

(Gartner, 1988). Andra definierar entreprenörskapet enligt principen att skapa vinst genom att 

åtaga sig något som medför en osäkerhet (Knight, 1921 [1964]). Entreprenörens roll inom 

ekonomin har beskrivits på många olika sätt, vilket har inneburit man inte har enats kring en 

definition av entreprenörskapet inom forskningen (Carter & Jones-Evans, 2006). Därtill finns 

även icke-ekonomisk forskning som försökt förstå entreprenörens karaktärsdrag, färdigheter 

och sociala förmågor ur sociologiska och psykologiska perspektiv (Nilsson, 2003). 

Tidig forskning i vad som utgjorde en entreprenör använde sig av ”personality trait models” 

för att se på företagande och entreprenöriellt beteende hos individer (Carter & Jones-Evans, 

2006). Ur denna forskning uppstod olika egenskaper och karaktärsdrag som utmärkte 

entreprenören. Bland annat antogs entreprenörer vara risktagande i sin natur, närmast en 

spelare på marknaden, men Nilsson (2003) menar att det snarare handlar om en förmåga att 

hantera osäkerhet bättre än andra. McClelland (1961) menar att entreprenören attraheras av 

situationer med måttlig risk, där denne senare kan anta sig en möjlighet och styra utfallet, 

vilket bidrar till en mer nyanserad bild av entreprenören som risktagande. Schumpeter (1934) 

hävdar däremot att entreprenören inte bär risken, såvida hon inte agerar som kapitalist. Enligt 

denna uppfattning är det individerna som förser entreprenören med finansiella resurser som är 

risktagande. Schumpeter (1883-1950) anses vara en av de största bidragarna till 

entreprenörskapsforskningens framväxt (Busenitz, et al., 2007). Schumpeters klassiska 

definition av entreprenören är dennes ”[…]förmåga att kombinera vad som redan existerar på 

ett nytt sätt” (Swedberg, 2008:33). Schumpeter klassificerar entreprenörskap i fem 

huvudtyper; ”1) en ny vara införs; 2) en ny produktionsmetod lanseras; 3) en ny marknad 

öppnas; 4) en ny råvarukälla erövras; och 5) en bransch organiseras på ett nytt sätt” 

(Swedberg, 2008). Entreprenörens roll är således inte att vara risktagare, utan att vara 

katalysator åt förändringar genom att utföra nya kombinationer på marknaden. 

Enligt Westhead och Wright (2013) handlar entreprenörskapsforskningens oenighet främst 

om den entreprenöriella processen – det vill säga vad som krävs för att entreprenörskap ska 

                                                 
7
 ”Richard Cantillon (1680-1734) anses vara den första att använda begreppet ’entrepreneur’, som är ett franskt 

ord för […] att företa sig [något]” (Nilsson, 2003:43). 
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inträffa. Oenighet kring vem entreprenören är och vad denne gör, bidrar i sin tur till olika 

infallsvinklar inom entreprenörskapsforskningen. Gartner (1988) beskriver uppstarten av nya 

företag
8
 och skiljer mellan fyra perspektiv på entreprenörskapet:  

 Individerna som skapar det nya företaget och deras karaktärsdrag, till exempel  deras 

tillfredsställelse, benägenhet att anta sig risker, prestationsbehov och strävan efter inre 

kontroll
9
. 

 Organisationen som individerna skapar, dess fokus och position på marknaden. Här 

skiljer Gartner (1988) på att företaget och entreprenören inte är samma sak, som 

tidigare hävdats av bland annat Stauss (1944). 

 Omgivningen som verksamheten befinner sig i. Entreprenören opererar inte i ett 

vakuum, utan reagerar på omgivningen. Olika variabler inom omgivningen innefattar 

bland annat tillgängligt kapital, möjligheter och barriärer inom marknaden och dess 

köpkraft. 

 Processen i vilken det nya företaget skapas. Här menar Gartner (1988) att variabler 

för företagens uppstart innefattar entreprenörens förmåga att; identifiera 

affärsmöjligheter, ackumulera resurser, marknadsföra sina produkter och tjänster, 

producera; bygga organisationen; och reagera på externa krafter i omgivningen. 

I history of economic analysis (1954 [2006]) lyfter Schumpeter fram visionen som mycket 

viktig för entreprenören, såväl som ekonomen, för att kunna uträtta något riktigt stort och 

förändrande. Visionen handlar enligt Schumpeter om vad som händer innan en analytisk 

ansträngning, det vill säga vilka  tankar och föreställningar som entreprenören har innan det 

tekniska arbetet äger rum (Swedberg, 2008). Det är i denna process som individen identifierar 

möjligheter på marknaden (Shane & Venkataraman, 2000); men huruvida det är 

entreprenören som skapar möjligheterna eller om de redan finns på marknaden, råder det 

splittrade meningar om inom entreprenörskapsforskningen (Davidsson, 2005). 

3.1.1 Möjligheter 

Vissa entreprenörer upptäcker möjligheter genom att söka efter dem. Kirzner (1973) 

emfaserar entreprenörens stabiliserande roll på marknaden genom att upptäcka problem på 

marknaden som potentiellt kan lösas. Tanken på förtjänsten av ett eget monopol driver alltså 

individen till att kontinuerligt söka nya lösningar till problem på marknaden, enligt Kirzner 

(1973). Kirzner (1997) utvecklar en tanke på entreprenörens tillstånd; att denna är alert och 

mottaglig för nya möjligheter. Shane och Venkataraman (2000) renodlar denna tanke och 

föreslår att entreprenörskap handlar om källorna till möjligheterna och processen i vilka dessa 

identifieras av entreprenören för att sedan exploateras. Enligt detta synsätt existerar 

möjligheterna inom ett ekonomiskt system och det är utifrån kunskap och erfarenhet som 

entreprenören kan identifiera dem. Shane och Venkataraman (2000) menar att möjligheter är 

inte slumpvis distribuerade tvärsöver marknaden – istället uppfattar olika individer olika 

möjligheter, tenderar att agera olika snabbt och bildar individuella uppfattningar av hur 

möjligheten bäst kan utnyttjas. Enligt Shane och Venkataraman (2000) behöver således inte 

omständigheter som en person uppfattar som en möjlighet, vara något som någon annan 

                                                 
8
 översättning; “new venture creation”. 

9
 översättning från Nilsson (2003:26);”need for achievement” och ”internal locus of control”. 
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uppfattar som en (eller samma) möjlighet. Beslut tas utifrån olika situationer med olika 

mängd information och erfarenhet – men all information är inte tillförlitlig och medför därför 

ett risktagande hos entreprenören. Den största risken kan relateras till information som andra 

människor tillför (Blundel & Lockett, 2011).  

Kirzner (1973, 1997), liksom Hayek (1945), utvecklar de dynamiska aspekterna inom 

ekonomins utveckling och entreprenörens bidragande roll i den. Till skillnad från Kirzner 

(1973) ser Schumpeter (1934) entreprenören som en betydligt mer framstående figur med en 

destabiliserande roll. Schumpeter utgår från tanken att jämvikt är förhärskande inom ett 

ekonomiskt system. I ett sådant system sker inga stora omställningar eller förändringar. Enligt 

Schumpeter är således entreprenörens roll att utmana de rådande omständigheterna och 

utmana traditionens makt (Swedberg, 2008). Genom att kombinera vision med förmåga att 

röra om den rådande strukturen inom ett ekonomiskt system kan således entreprenören skapa 

möjligheter som förändrar villkoren och orsaker en diskontinuitet inom detta system 

(Swedberg, 2008). Att genomföra dessa nya kombinationer är vad Schumpeter kallar för 

”företagande” och de personer vars uppgift är att genomföra dem är ”entreprenörer”. Här 

skiljer Schumpeter mellan företagschefer, direktörer eller industriledare som enbart driver ett 

företag, gentemot de som verkligen utför det entreprenöriella: de som genomför 

kombinationerna (Swedberg, 2008). På liknande sätt associerar Schumpeter entreprenörskapet 

med småföretagande, eftersom det är här som entreprenören som individ kan påverka som 

mest och tydligast. I ett storföretag är det desto svårare att peka ut en person som entreprenör, 

medan det är lättare i ett litet- eller enmansföretag (Swedberg, 2008). Nilsson (2003:62) 

konstaterar att ”spännvidden [inom entreprenörskapsforskningen] är stor och innefattar 

intressant nog både skapandet av ordning (organisatör) och ordningsförstörelse (innovatör, 

förändringsagent)”.  

3.1.2 Causation och Effectuation 

Shane och Venkataraman (2000) menar att det är nödvändigt att problematisera den 

individuella bilden av entreprenören utefter dennes individuella, kognitiva förmågor. Tidigare 

har möjligheter beskrivits på systemnivå, enligt en neoklassisk teoribildning om marknaden 

som konstant och möjligheter som något entreprenören närmast producerar (Nilsson, 2003; 

Carter och Evans-Jones, 2006). En sådan bild av marknaden ger heller inte en förklaring till 

möjligheter om hur marknader som ännu inte existerar kan utforskas och exploateras 

(Sarasvathy, 2001). Om ”search and select” inte förklarar hur alla möjligheter upptäcks, vad 

är då alternativet? (Read & Sarasvathy, et al., 2011) Sarasvathy (2001) lyfter fram 

handlingskraft och agerandet på marknaden som entreprenörens främsta fördelar. Istället för 

att analysera och använda vår kognition och information är det agerandet som är centralt, 

menar Sarasvathy med kollegor och skiljer här mellan causation och effectuation som två 

olika processer för att identifiera möjligheter (Sarasvathy, 2001; Read & Sarasvathy, et al., 

2011). Causation syftar på att möjligheter upptäcks, medan effectuation syftar på att 

möjligheter skapas.  

Mer specifikt kan causation relateras till Kirzner (1973, 1997) där entreprenören söker i 

marknaden efter möjligheter, för att sedan; välja ut dem, samla information om dem, göra 

analyser för att se om möjligheten är lönsam att göra affärer på. På det här sättet anpassar 
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entreprenören sin affärssatsning utifrån hur marknaden ser ut och kan på så sätt liknas vid 

Kirzners tanke om entreprenören som en stabiliserande figur inom ett ekonomiskt system. 

Effectuation bygger istället på en logik bakom entreprenören som aktör i en osäker omgivning 

och Schumpeters syn på att genomföra nya kombinationer på marknaden (Westhead & 

Wright, 2013). Effectuation kan beskrivas genom ”the bird-in-hand principle”, det vill säga att 

entreprenören startar med vad som finns tillgängligt (Read, et al., 2011). Sarasvathy (2001) 

skiljer här på entreprenöriella tankesätt och menar att effectuation handlar om att föreställa sig 

nya möjliga mål utifrån de resurser som finns att tillgå. Detta kan jämföras med causation som 

handlar om valet mellan olika resurser för att nå ett förbestämt mål. Sarasvathy med kollegor 

menar att vi människor sällan brukar tänka på oss själva som vår primära källa för nya 

möjligheter eller unika färdigheter, men inom ”effectuation” är entreprenörens främsta 

konkurrensfördel att utgå ifrån sig själv (Read, et al., 2011). Genom att besvara frågorna  vem 

är jag, vad vet jag och vem känner jag (och i förlängningen, vad vet de jag känner) kan 

entreprenören identifiera unika möjligheter utifrån de tillgångar och kunskaper som finns till 

hands (Sarasvathy, 2001). Här framstår nätverket som den främsta tillgången för 

entreprenören
10

. Det är inom nätverket som kunskap, erfarenhet och färdigheter kan 

identifieras; och genom att börja med sig själv kan entreprenören  utgå från värderingar, 

passioner, intressen och hobbys (Read, et al., 2011:80).  

En stor skillnad från till exempel Shane & Venkataramans (2000) syn på informationen som 

finns tillgänglig för entreprenören, är att entreprenören inom Sarasvathys teori utgår ifrån 

ofullständig information. Eftersom Effectuation utgår ifrån att möjligheterna skapas, det vill 

säga inte finns i nuläget, kan de heller inte definieras eller analyseras – vilket är en skapande 

process som inte ges rum för inom synen på möjligheter som redan existerande på marknaden. 

3.1.3 Entreprenören som individ 

Schumpeters syn på vad som driver entreprenören är enligt Swedberg (2008:19-20), 

”drömmen och önskan att grunda ett privat kungarike och vanligen också en dynasti, viljan att 

segra och glädjen att skapa, att få saker och ting gjorda, eller helt enkelt att ge utlopp åt sin 

energi och uppfinningsrikedom”. Schumpeter (1934) utvecklar även en tanke om att 

entreprenörer inte förblir entreprenörer genom hela sina liv. Det entreprenöriella tillskrivs här 

uppstartsprocesserna, som är det skede då marknadens balans utmanas och förändring äger 

rum. Nilsson (2003) utvecklar denna tanke, där han beskriver en syn på människor som mer 

eller mindre entreprenöriella. Detta bidrar till en nyansering av entreprenörskapsepitetet till 

något som en person inte kan förvärva vid en tidpunkt då denne är att anses som 

entreprenöriell, för att sedan stanna hela livet ut. Istället finns det alltså tillfällen då 

entreprenören är mer eller mindre mottaglig för möjligheter (Kirzner, 1997). Här beskriver 

Nilsson (2003) entreprenörens blick som sättet att se och förhålla sig till mötet med olika 

situationer och omständigheter. Detta ses som ”avgörande för det mindre företagets 

företagares företagande” (Nilsson, 2003:247). Entreprenörens blick kan därför förklaras som 

en skillnad i betraktarens blick, där blicken är nära förbunden med betraktarens livs- och 

självförståelse. Nilsson (2003) menar att entreprenörens blick handlar om att se möjligheter 

                                                 
10

 Till skillnad från kapital eller tillgängliga resurser inom det ”causala” tänkandet, vilket också förändrar bilden 

av entreprenörens roll på marknaden, längre ifrån rollen som kapitalist.  
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eller inte, om valet att innovera eller imitera, om att reagera eller agera. Denna syn på 

entreprenören kan beskrivas som en företagare som skapar sitt företag med stort engagemang 

och inkluderar sin livsstil, där avtrycket blir genomträngande och personligt (Nilsson, 2003). 

3.1.4 Nätverkande 

Johannisson (2000) definierar nätverket som ihopkopplade, dyadiska relationer där de olika 

noderna kan vara individer, organisationer eller roller. Medan ett managementperspektiv 

fokuserar på organisationer eller roller inom nätverket, bör ett entreprenöriellt perspektiv 

adressera interaktionen mellan individer. Nätverkande skiljer sig mellan entreprenörens 

företagande och företagets management (Johannisson, 2000). När en managementavdelning 

ser över valet att nätverka, ingå i strategiska allianser eller koalitioner med andra, handlar det 

om kalkylerade och detaljstyrda åtgärder för att reducera osäkerhet. Entreprenörens 

nätverkande handlar istället om att expandera ”the action frame of the venturing process” 

(Johannisson, 2000). Detta målar upp en bild av att managern behöver struktur, säkerhet och 

rationella beslut, medan entreprenören trivs inom en osäker kontext, nätverkande processer 

och rationellt agerande (Bill & Johannisson, 2004). 

Nätverkande handlar om den sociala kontext som individer befinner sig i, vilket formar 

entreprenörens förutsättningar. Nätverkets betydelse uppmärksammas till exempel enligt ”the 

bird-in-hand principle” (Read, et al., 2011), hur entreprenören utgår från sig själv och vilka 

denne känner inom effectuation (Sarasvathy, 2001) och Shane & Venkataramans (2000) 

synsätt på tillgången på information. Entreprenören har också beskrivits som en mellanhand 

vilket också tyder på en aktör som befinner sig mellan andra aktörer i en social kontext 

(Carter & Jones-Evans, 2006). Den mottaglighet av nya möjligheter som bland andra Kirzner 

(1997) och Nilsson (2003) talar om, kan också relateras till vikten av nätverket och potentiella 

möjligheter som kan identifieras inom det.  

Enligt Johannisson (2000) bygger relationer mellan individer både på sociala och 

affärsmässiga angelägenheter. Beroende på vems perspektiv som nätverket betraktas ifrån, 

kommer det därför att se ut på ett helt unikt sätt. När en förändring sker mellan två individer, 

påverkas således hela nätverket, vilket också förändrar entreprenörens tillgång på information 

och möjligheter (beroende på vilket av synsätten ovan man utgår ifrån). Detta betyder att 

nätverk hela tiden förändras i takt med att individer tillkommer eller lämnar dem 

(Johannisson, 2000) och att nätverken kan stärka eller försvaga sammankopplingarna för 

enskilda individer och deras organisationer (Blundel & Lockett, 2011). 

3.2 Konst och Ekonomi 
I följande avsnitt diskuteras konstens innebörd, både i samhället och ekonomin. Sedan utökas 

diskussionen med den komplexitet som gränslandet mellan kultur och ekonomi utgör, där jag 

redogör för teoribildningar inom kulturekonomi och kulturella näringar. Avslutningsvis lyfter 

jag in begreppet kulturellt entreprenörskap.  
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3.2.1 Konstnären och Entreprenören 

Enligt Scherdin och Zander (2011) finns det många likheter mellan konstnären och 

entreprenören, men länge har dessa roller inom (den kulturella) ekonomin har, förvånansvärt  

hållits isär inom forskningen. Lindquist (2011) visar på flera av dessa likheter, bland annat i 

den utsträckning båda använder kreativa förmågor och eftersträvar att vara normbrytande och 

unika. Forskningen tillskriver både konstnären och entreprenören en förmåga att förutse 

utvecklingen i tänkande och praktik (Johannisson, 2005). Lindquist (2011) menar även på att 

det finns en klar likhet i de svårigheter man inom forskningen har att definiera konstnärens, 

respektive entreprenörens, roll inom ekonomin (som illustreras i avsnitt 3.1). 

3.2.2 Vad är Konst? 

Vad som är konst har varit omdebatterat sedan begreppet myntades i början på 1700-talet 

(Modig & Modig, 2013) och tvetydigheterna råder fortfarande kring definitionen av 

begreppet. Är det upp till konstnären att avgöra vad som är konst eller inte; och finns det bra 

eller dålig konst? Andra menar att det är processen bakom skapandet som är den viktigaste 

delen i konsten, som illustreras i uttrycket ”a piece of art is never finished, only 

abandoned”
11

. I meningarna ovan är likheterna till företagandet slående; och det finns även 

forskare som driver tesen om att företagande är en konstform (Monthoux, 1993). 

Eftersom tolkning av konst är en subjektiv process, där alla utgår från olika referensramar, 

uppstår många meningsskiljaktigheter när begreppet ska definieras. Men menings-

skiljaktigheterna är lika viktiga för konstens mångfald och utveckling, menar Modig & Modig 

(2013). Konstens roll i samhället har nämligen inte alltid varit densamma. Enligt Gustavsson 

(2002) har konsten under en längre tid varit makt- och statussymboler eller sätt för kungar och 

adelsmän att uttrycka sin rikedom och samhällsposition. Med nutida ögon ser vi andra värden 

i konst än de symboliska, till exempel i marknadsföringsintresse eller för att skapa en 

attraktionskraft – en förskjutning av konstens roll i samhället som går mer emot det 

kommersiella. Modig & Modig (2013) menar även att konsten alltid haft ett värde genom att 

väcka intellektuellt stimulerande tankar, bidra till välmående, acceptans och som en diskursiv 

kraft i samhällsdebatten. Gustavsson (2002) poängterar att det är stor skillnad på hur vi 

upplever konst idag och vad konsten innebar innan 1900-talet. Idag tar konsten betydligt 

större plats i allas liv eftersom den blivit folklig i större utsträckning sedan världskrigen 

(Gustavsson, 2002). Det har även bidragit till att förutsättningarna för konstnärer och 

konstorganisationer förändrats avsevärt (Ayata, 2007). 

Det är ingen hemlighet att det saknas alltjämt mer pengar för att driva konsthallar, privata 

såsom offentliga. Det krävs idag privata gåvor och donationer av konst och resurser för att 

verksamheterna ska kunna fortsätta utan allt för stora förluster (Treijs, 2014). För konsten har 

det uttalats en oro för att ökad närhet mellan konstens mecenater och konsthallarna medför 

risker; exempelvis att kommersiella syften och privata intressen går före konstens bästa. 

Moderna Museets chef, Daniel Birnbaum, citeras i Svenska Dagbladet Kultur den 24 februari 

2014, där han grundar sina argument i att privatpersoner oundvikligen vill ha 

medbestämmande i retur för de gåvor och donationer av konst de tillför konsthallarna (Treijs, 

                                                 
11

 Citatet tillskrivs oftast Leonardo da Vinci eller Picasso.  
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2014). Huruvida privatpersoners intressen präglar offentliga konsthallars riktningar är något 

som även uppmärksammats och diskuterats i Kulturlivet, näringslivet och pengarna (2013), 

en rapport som Myndigheten för Kulturanalys sammanställt.  Ett klart ställningstagande i 

frågan huruvida privatpersoner ska uppmuntras till kultursponsring går dock inte att utläsa. 

Däremot menar kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth att privatpersoners bidrag till 

kulturlivet är nödvändigt och viktigt – även i form av mecenatskap (Brodow Inzaina, 2013). 

Ett sådant uttalande bör betraktas som att det i dagens kulturpolitik uppmuntras till 

kultursponsring och donationer till konstinstitutioner, men det särskiljs inte mellan privata och 

offentliga konsthallar i denna fråga. De offentliga respektive privata konsthallarna befinner 

sig idag i olika situationer, både ekonomiskt och legitimitetsmässigt, där finansiering genom 

bidrag eller egen bärkraft är kanske den största skillnaden (Brodow Inzaina, 2013). Rörande 

offentliga bidrag till kulturella verksamheter beskriver Hewison & Holden (2011) vad som 

kallas för armlängds avstånd. Termen används för att beskriva förhållandet mellan givare och 

mottagare av offentlig finansiering. Tanken bakom begreppet är att pengar som regeringen 

delar ut inte ska ta kontroll över beslut som genomförs inom kulturorganisationer som 

bidragen delas ut till (Hewison & Holden, 2011). Däremot, menar Hewison & Holden (2011) 

har brist på offentliga medel visats bidra till en affärsmässig sinnrikhet och utveckling på 

marknaden i många fall inom kulturella näringar. 

3.2.3 Mellan Konst och Kommers 

Binnaz Ayata (2007) beskriver att inom kulturekonomin försöker man fånga upp dessa 

osynliga värden samtidigt som den kritiska frågan ställs, nämligen om kulturella värden alls 

går att mätas i nyttotermer. Men för en välfärd och mångfald inom kulturen finns det en 

nödvändighet att kunna uttrycka kulturens ekonomiska värden, inte minst i kulturpolitiken, 

konstaterar Ayata (2007). Det är ingen okomplicerad uppgift att definiera värdet av kultur, 

eller konsthallar för den delen. Enligt Armbrecht & Andersson (2010) är det djupt rotat hos 

oss att försöka väga insatser mot utbyte, alltså vad något kostar och vad vi får tillbaka. Vi gör 

det i vardagen när vi överväger att gå på en konsert eller besöka en konsthall men det är också 

ett synsätt som präglar politikers tänkande när man bedömer vilket utbyte man får av 

samhällets insatser (Armbrecht & Andersson, 2010). Värde och pengar är inte samma sak, 

menar Armbrecht & Andersson (2010), men hur värderar vi då upplevelsen av ett besök på en 

teater eller en konsthall utan att tala i monetära termer? Hewison & Holden (2011) lyfter det 

dynamiska förhållandet mellan ekonomiska värden och kulturella värden inom 

kulturorganisationer: ”A cultural organization has to be concerned with much more than 

profit and loss: it has to create Cultural Value” (Hewison & Holden, 2011:87). Throsby 

(2010) utvecklar tanken på olika värden inom kulturella näringar och tar upp ekonomiska 

värden, konstnärliga värden och kulturella värden, där tillskottet i kulturella värden är sådana 

som enskilda företagare eller organisationer inte känner av, utan som istället visar sig i form 

av en utvecklande kraft i samhället. Det är också svårt för företagaren att ta betalt för 

kulturella värden som uppstår i form av njutning för en förbipasserande individ. Det här är 

kostnader som t.ex. konsthallsägare själva måste stå för – och vem som ska betala för det 

kulturella värdet blir därför en kulturpolitisk fråga (Throsby, 2010). Här menar Chen (2009) 

att det även kan handla om en fråga om skapande individers egna intressen. Eftersom vi inom 

kulturella näringar bör ta både ekonomiska och kulturella värden i anspråk, bör rimligtvis 
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individers inneboende (”intrinsic”) drivkrafter till entreprenöriella satsningar inom 

kulturekonomin tas i anspråk. Chen (2009) talar om en tillfredsställelse som uppstår genom 

att få visa upp sin konst för andra. Ett sådant ägande tangerar den samlande aspekten på konst, 

vilket reserveras för museer. Men oavsett om verksamheten är en konsthallar eller 

konstmuseum kan de tillskrivas ett personligt och inneboende värde hos konstutställarna, men 

också ett kulturellt värde genom att de för vidare ett kultur- eller konstarv (Chen, 2009). Här 

utvecklar Throsby (2010) vad arvet kan bestå av genom att beskriva olika värden som kan 

uppnås, till exempel något estetiskt tilltalande, något som bidrar med ett affektionsvärde, 

något historiskt signifikant eller något som har ett symboliskt värde.  

Ur Chens (2009) perspektiv kan man även betrakta samlare av konst som konsumenter av 

den, genom att de finner ett inre värde av att hänga den i sina konsthallar. Om det sedan ligger 

andra kulturella värden, som en intention att föra vidare ett konstarv eller rentav ett 

mecenatskap bakom satsningarna inom utställningsverksamhet är svårt att dra några generella 

slutsatser kring. 

Inledningsvis redogjorde jag för mecenatskap och filantropiska inslag inom dagens 

konsthallar. Genom att förstå denna pendelrörelse, från mecenatskap till entreprenörskap och 

ökad plats för ett marknadsperspektiv inom konsthallarna, får vi uppfattningen av att ägarna 

till dagens konsthallar knappast är att likna vid mecenater i den meningen att de bistår 

konstnärer med ekonomiska förutsättningar. Här påpekar Chong (2010) att förutsättningarna 

för konsthallar förändrats avsevärt de senaste årtiondena eftersom det inte längre handlar om 

antingen offentliga eller privata kulturorganisationer som agerar på marknaden, utan en 

blandning mellan privata och offentliga organisationer. Detta försvårar situationen, både för 

offentliga aktörer som får konkurrera med kommersiella organisationer (utan att konsten tar 

skada) och för de privata, som får se sig om efter nya finansieringsmodeller än offentliga 

bidrag (Chong, 2010). Intressant är också det marknadsperspektiv som Brodow Inzaina 

(2013) lyfter fram; att fler vill ha en konsthall nära eftersom de blir en mötesplats för 

människor. Här identifieras en potentiell variabel för entreprenörens roll på marknaden, det 

vill säga att entreprenören tillför något som tidigare inte fanns. I detta fall antyder Brodow 

Inazinas resultat att konsthallens innebörd utvecklats från en kulturinstitution till en 

mötesplats.  

3.2.4 Konst för vem? 

Inom de synsätt som dominerar det företagsekonomiska tänkandet styrs produktionsprocessen 

av utbud och efterfrågan (Hirschman, 1983). Detta reflekteras även i tankefigurer kring 

entreprenören som bidragare av balans (Kirzner, 1973; 1997; Hayek, 1945) till marknaden, 

eller som den som rubbar ur balans (Schumpeter, 1934; 1945; Swedberg, 2008). Enligt de här 

synsätten tillförs marknaden något som saknas och fyller ett hålrum av entreprenören 

(Kirzner, 1997) eller genomför en förändring som radikalt förändrar meningen av något 

(Schumpeter, 1934).  

Hirschman (1983) menar att denna accepterade logik bakom hur marknaden styrs inte går att 

applicera på två typer av producenter inom ekonomin; nämligen konstnären (the artist) och 

ideologen (the ideologist). Konstnären kan definieras som någon som i sitt skapande utgår 
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från att uttrycka sina personliga och subjektiva uppfattningar och värderingar av skönhet, 

känslor och andra estetiska ideal (ibid.:46). Vad som karaktäriserar konstnärens skapande är 

hennes uttryck för något som är för hennes egen skull. Konstnären motiveras vanligtvis av ett 

självuppfyllande och med andra ord är den skapande processen i sig själv  tillfredsställande. 

Konstnärer skiljer sig från skapande av ”användbarhet” och ”nytta”, utan använder 

kreativiteten för att uttrycka kvalité snarare än att möta en praktisk användbarhet eller teknisk 

kompetens (ibid.). 

Ideologen kan definieras som någon som lägger fram ett antal normativa ”statements” som 

man tycker att världen skulle uppfylla och som man vill arbeta för (Hirschman, 1983). Därför 

är ideologen någon som formulerar en tro på ett eftersträvansvärt tillstånd av verkligheten. 

Likt konstnärer formulerar ideologer sina verk utifrån personlig och självupptäckt kunskap 

och finner stor tillfredsställelse av att konstruera och formulera sin kunskap. Ett bra exempel 

på vad ideologen “känner” är det som Hirschman (1983:46) tar upp: ”As Sidney Levy stated 

recently at an AMA doctoral consortium, ’the reason I wrote that article is because I enjoyed 

it so much!’”. 

Hirschman (1983) menar att producenter av estetik och ideologi är viktigt i ett demokratiskt 

samhälle, som en normativ kraft samt ur ett ekonomiskt perspektiv – men att de inte kan 

innefattas i marknadens uppfattning för utbud och efterfrågan. Konstnären och ideologens 

produktion styrs utifrån deras personliga intressen och önskan för att sedan presenteras för 

konsumenter som sedan accepterar eller förkastar produkten (Hirschman & Wallendorf, 

1982).  

Hirschman (1983) lägger därför fram argument som förklarar logiken bakom estetikens och 

ideologins skapande natur. Hon menar att det finns tre publiker som de skapande personerna 

kan förhålla sig gentemot; 1) allmänheten (”public at large”), som kan innefatta en eller flera 

marknadssegment; 2) branschpersoner och jämlikar på marknaden (”peers and industry 

professionals”), till exempel kritiker eller andra ägare; 3) sig själv och känslan av 

självuppfyllelse och tillfredsställelse. En skapande person kan ha som ambition att 

tillfredsställa alla tre publiker, men enligt Hirschman (1983) kan det uppstå situationer där det 

inte är möjligt. Personliga värderingar kan hamna i konflikt med andra branschpersoners, eller 

allmänhetens uppfattning – vilket är sannolikt eftersom vi pratar om ett skapande inom skrån 

där tankar gärna ska vara nya, moderna och unika. Hirschman (1983) menar att en skapande 

person måste prioritera en av dessa publiker för det som hon skapar. De värderingar som 

vägleder denna skapandeprocess måste därför komma från respektive grupp; allmänheten, 

branschpersoner eller sig själv. Värderingar från samtliga publiker kan inkluderas, men när en 

konflikt uppstår mellan dem kommer ett väljas över det andra. 

Hirschman (1983) utvecklar tankarna bakom de tre olika motiven bakom skapandeprocessen 

utifrån vilken publik som skaparen är orienterad; 

Kommersialiserad Kreativitet (”Commercialized Creativity”): När skaparen utgår från 

allmänhetens värden innebär det att hon försöker möta och tillfredsställa efterfrågan och 

förväntan på marknaden. Dessa skapare är alltså orienterade kring att ge kunder vad de vill ha 

och samtidigt maximera vinsten. Hirschman (1983) menar att denna sorts orientering ofta går 
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att iaktta inom populärkulturen, där marknaden ofta styrs utifrån vad kunderna efterfrågar. 

Om skaparen här ställs inför ett val, till exempel att skapa för sin egen skull eller för att möta 

en efterfrågan, kanske personen når mindre kommersiell framgång om denne försöker hålla en 

orientering gentemot båda. Hirschman (1983) menar att det samtidigt finns författare, 

konstnärer och musiker som skapar precis det som efterfrågas och på så sätt når kommersiell 

framgång, vilket är det som skaparna prioriterar. 

Jämliksorienterad Kriativitet (”peer-oriented creativity”): Inom finkulturen förhåller sig 

ofta skaparen gentemot branschpersoners värderingar och en självorienterad uppfyllelse 

(Hirschman, 1983). Detta innebär ofta att skaparen med denna värdeorientering bryr sig mer 

om vad jämlikar inom branschen har för åsikter, än om vad allmänheten ska tycka. 

Branschpersoner kan till och med betrakta det som negativt om en produkt når kommersiell 

framgång, vilket kan leda till att deras legitimitet försvinner inom branschen eftersom de har 

brutit mot branschnormen. Om skaparen här helt tagit avstånd från en allmänhets- eller 

konsumentorientering, skulle marknadsföringsåtgärder inte vara synligt anpassade för att 

möta deras efterfrågan. På så sätt kan skapelsen bli ett kommersiellt misslyckande – samtidigt 

som man inom branschen kan uppskattas och betraktas med ett framgångsrikt anseende. 

Hirschman (1983) tar upp Ingmar Bergman som ett talande exempel på en skapande person 

som är högt ansedd inom branschen och skapade för sin egen ro; men hans produkter blev 

aldrig kommersiella framgångssagor bland allmänheten. 

Här menar Hirschman (1983) att vi även måste ta hänsyn till reaktionen hos sådana skapare 

som värderar sin egen och jämlikars värden över allmänhetens, nämligen de som ändå uppnår 

kommersiell framgång och blir omfamnad av allmänheten. Det här kan ge en eftersmak för 

skapande individer, när de upplever att de måste börja skapa för att följa upp sin succé och ge 

allmänheten vad de efterfrågar (Fillis, 2006). Då kan det vara mycket svårt för dessa individer 

att balansera dessa tre orienteringar och ta hänsyn till både sitt eget skapande, vad 

branschpersoner anser och vad allmänheten vill ha (Hirschman, 1983).  

Egenorienterad Kreativitet (”Self-oriented creativity”): Personer som värderar sin egen 

njutning av skapandet högre än värderingen av branschpersoner och allmänhetens uppfattning 

kallar Hirschman (1983) för självorienterade (self-oriented producers). Dessa individer skulle, 

när det var nödvändigt, prioritera sin egen värdering högre än andras när en produkt utformas. 

För att fullfölja dessa val krävs en stor betydande stor del estetisk och intellektuell övertygelse 

för att det hon gör är det rätta – vilket kan få konsekvenser att den enda som tillfredsställs är 

personen som själv skapar, oavsett vilka kostnader eller förluster det skulle medföra 

(Hirschman & Wallendorf, 1982). Deras produkter är skapade utan tanke på att tillfredsställa 

eller möta de förväntningar som branschpersoner eller allmänheten ställer på dem, vilket kan 

tolkas som att det som försöker kommuniceras är en personlig vision eller åskådning, eller att 

skapandet tillfredsställer ett inre behov av självförverkligande. 
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Hirschman (1983) ställer upp följande figur för att illustrera dessa orienteringar: 

Figur 2 – (Hirschman, 1983:49) 

 

 

 

 

 

 

För att sammanfatta Hirschmans (1983) bild av skapande kan alltså tre orienteringar urskiljas; 

personer som skapar något för sin egen skull, de som gör det för att bli erkända bland kritiker 

och jämlikar på marknaden, samt de som försöker möta förväntningar eller efterfrågan hos 

bland allmänheten och således bedriver ett kommersialiserad skapande. Ekonomiska 

tankefigurer har misslyckats att förstå de underliggande, filosofiska och estetiska 

dimensionerna av skapande arbete för konstnärer och ideologer. 

Entreprenörskap och andra ekonomiska teoribildningar relaterar ofta till kommersialiserad 

kreativitet, det vill säga skapandet för att möta en bred publik med ett intresse att tjäna pengar. 

Bilden kan nyanseras något om vi ser till ”effectuation” och entreprenörens utgångspunkt i 

skapande från sig själv, som delvis kan se som självorienterat skapande, men det slutgiltiga 

syftet är underförstått kommersiell framgång. Effectuation bidrar dock till en mer explorativ 

”approach” till möjlighetssökandet, där skapande för sig själv och branschpersoner möjligtvis 

kan bidra till att en möjlighet skapas; och här är kopplingen till det entreprenörskap 

Sarasvathy (2001) beskriver starkare, nämligen att individen skapar något som sedan 

accepteras eller förkastas av marknaden. 

Inledningsvis redogjordes för Brodow Inzainas (2013) rapport om konsthallsentreprenörer, 

som menar att det ibland handlar om kommersiell framgång, men ibland om någonting annat 

där de ekonomiska prospekten ansågs oklara. Kan skapandet för andra publiker än den 

kommersiella här förklara varför dessa konsthallar uppförts? Om det inte är ekonomiska 

prospekter som driver entreprenörskapet, handlar det då om andra, inre värden? Eller kulturell 

företagsamhet? Här kan en åtskillnad göras mellan det utilitaristiska/praktiska perspektivet på 

att en konsthall uppförs; vem är det som bestämmer vad som produceras och vems värden 

sätts först? 

3.3 Kulturellt Entreprenörskap 
Förhållandet mellan kultur och näring beskrivs som vitalt för ändringsprocesser och regional 

utveckling (Lindeborg, 2010). Företagsamheten inom kulturella näringar är det fenomen som 

Mangset och Røyseng (2009) kallar kulturellt entreprenörskap. Detta entreprenörskap kan 

förklaras på många olika sätt; i uppsatsens inledande kapitel nämndes Nathanson (2009) som 

Egenorienterad Kreativitet Jämliksorienterad Kreativitet Kommersialiserad Kreativitet 
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förklarade den ökade entreprenöriella aktiviteten inom kulturella näringar som en effekt av 

minskade kommunala satsningar och ett ökat intresse från förening- och näringsliv. Ett annat 

exempel på kulturellt entreprenörskap ger Mangset och Røyseng (2009) i de många 

skådespelare vi idag ser arbetar allt mer i frilansform. Kulturarbetare anses inte längre behöva 

tillhöra en institution och de storskaliga verksamheterna har övergått i mindre företag där 

kulturarbetaren måste vara sin egen företagare. Stenström (2008) menar att vi kan se en 

ekonomisering av konst- och kulturlivet som följder av detta. En annan bakomliggande faktor 

är vad Beck (2000:1) kallar för ”the brazilianisation of the west”, det vill säga det ökade 

antalet osäkra och temporära anställningsformer som orsakar diskontinuitet och färre formella 

anställningar på marknaden. Liksom gränserna mellan konsumtion och produktion suddas ut, 

menar Mangset och Røyseng (2009), att det samma gäller för gränserna mellan arbete och 

icke-arbete. Kulturentreprenören kombinerar ofta individualistiska och samarbetsorienterade 

värderingar för att ingå i ett vidare kreativt ”community”. Kulturentreprenören kan även 

beskrivas som en mikroentreprenör på en konkurrensutsatt och fragmenterad 

kulturarbetsmarknad (ibid.). Inledningsvis definierades kulturellt entreprenörskap som att 

vara företagsam i sitt kulturarbete, och kulturentreprenören som någon som driver på 

utvecklingen genom att fånga nya möjligheter. 

För att applicera det kulturella entreprenörskapet inom denna studie behöver det relateras till 

ovanstående teoribildningar. Mangset och Røyseng (2009) talar om en deinstitutionalisering i 

kulturarbetslivet som innebär att kulturarbetare i större utsträckning behöver agera 

entreprenöriellt. Om vi jämför  bilden av kulturentreprenören som Mangset och Røysneng 

(2009) med beskrivningen av entreprenörskap diskuterats i avsnitt 3.1, kan Gartners (1988) 

uppdelning av entreprenörskapet användas för att identifiera skillnaderna. I synnerhet skiljer 

sig kulturentreprenören som individ ifrån den traditionella entreprenörskapsforskningen, då 

denne beskrivs som en person som ofta utgår ifrån sina egna värderingar och preferenser i sitt 

kulturarbete (Mangset & Røyseng, 2009). Kulturentreprenören ses således som en kreativ 

individ och en mindre kommersiellt orienterad sådan. Därför blir Hirschmans (1983) teori om 

kulturentreprenörens skapande intressanta att applicera på kulturentreprenörens arbete. 

En uttalad skillnad hos kulturentreprenören (Mangset & Røyseng, 2009) är att det 

professionella och familjära ofta sammanfaller; det vill säga att privatliv och affärsliv 

sammanfaller i ett intresse som utgör entreprenörens satsningar. På detta sätt utgör 

kulturentreprenören en figur som binder samman de två fälten kultur och ekonomi. För det är 

viktigt att påminnas om att även kulturentreprenören är en entreprenör i den mening att 

dennes arbete går ut på att vara företagsam (jmf. Entreprenörskap avsnitt 3.1). 

Kulturentreprenören kan även ses som en senmodern individ i jakt på självrealisering 

(Mangset & Røyseng, 2009), det vill säga ett uttryck för sin självorienterade kreativitet 

(Hirschman, 1983) och på jakt efter en identitetsöverskridande erfaring, från kulturellt till 

kommersialiserat arbete. Detta skulle kunna motsvara den kommersiellt orienterade 

kreativiteten Hirschman (1983) refererar till. 

Tobias Nielsén (2008) nämner på sin blogg kulturekonomi.se som han driver tillsammans 

med Emma Stenström som refererats ovan, att kulturentreprenören och kulturföretagaren 

måste skiljas åt i denna diskussion. Våra kulturella näringar domineras av kulturföretagare, 
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inte av kulturentreprenörer, menar Nielsén (2008), som skiljer på kulturentreprenören som 

någon som skapar pengar och aktiviteter, utvecklar nya verksamheter, vill växa och fungerar 

snarare som en uppdragsgivare. Kulturföretagare är nämligen oftast egenföretagare, det vill 

säga att de kan betraktas som uppdragstagare och därmed beroende av pengar och resurser i 

kulturella system (Nielsén, 2008). ”En kulturentreprenör är en Richard Branson som startar 

skivbutik eller en George Martin som upptäcker och utvecklar talanger, inte en kreatör som 

Paul McCartney” (Nielsén, 2008). 

På samma sätt som Nilsson (2003) nyanserar bilden av entreprenören, likt att vi människor är 

mer eller mindre entreprenöriella och benägna att i vår perception vara mottagliga för 

möjligheter, menar Nielsén att (2008) att det även finns nyanser av kulturentreprenörskapet. 

Men här illustreras ändå skillnaden av vad det innebär att företaga sig något inom kulturen, 

det vill säga att vara kulturentreprenör. 
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4. EMPIRI & ANALYS 
Först presenteras de konsthallar som ingår i studien under separata avsnitt. Denna 

genomgång är tänkt som en slags scenbeskrivning för var och en av konsthallarna. Därefter 

presenteras det empiriska material genom att använda teman för att zooma in på olika delar 

av intervjupersonernas berättelser. Därefter analyseras konsthallarnas verksamhet och 

entreprenörskapet.  

4.1 Genomgång av Konsthallarna 

4.1.1 Abecita Konstmuseum (2006-) 

Abecita Konstmuseum i Borås drivs av Bengt och Berit Swegmark och springer ur ett privat 

samlande och intresse hos paret Swegmark. När samlingen inte längre rymdes i deras bostad 

flyttades den till Abecitas konfektionsfabrik. Samlingen fokuserar på både amerikansk och 

europeisk konst, textil och fotografi. Den innehåller över 300 verk av bland andra Roy 

Lichtenstein, Andy Warhol och Luise Bourgeois. Abecita Konstmuseum ägs idag av 

Stiftelsen Fokus Borås och drivs utan krav på ekonomisk vinst. Stiftelsens uttalade mål är att 

främja hälso- och kulturlivet i Borås. Varje år ger stiftelsen ut ett konstnärsstipendium med 

textila förtecken. Verksamheten sponsras även av näringsliv och ett tiotal föreningar. Idag har 

konsthallen 8 000 besökare årligen. 

”Vi har idag 2 400 kvadratmeter och brukar säga att vi är ett av Sveriges största 

museum för modern konst. Både vi och samlingen är formade genom 40 år tillsammans.” 

         —Bengt Swegmark 

4.1.2 Alma Löv Museum (1998-2010, 2014-) 

Alma Löv Museum, eller Alma Löv Museum of Experimental & Unexpected Art som är det 

fullständiga namnet, ligger fyra mil från Karlstad. Verksamheten startade som ett konstprojekt 

1998 i samband med att Stockholm blev kulturhuvudstad. Då byggdes 15 små paviljonger på 

gården. Efter ett år planerades projektet att avslutas, men verksamheten fortsatte när 

konstakademin Valand frågade om verksamheten kunde fortsätta nästa år – och det gjorde den 

ända fram till 2010, då den fiktiva flickan Alma Löv dog och begravdes. Karin och Marc 

Broos bor i anslutning museet, som idag sträcker sig över en hel gård med en huvudbyggnad 

och en lada som kallas för ”Palatset” (Paleis Oranjestraat) – och paviljongerna står fortfarande 

kvar. Efter att museet lades ner på obestämd framtid 2010, öppnas det på nytt under 

sommaren 2014. Museet visar upp samtida konst och har varit ett hem för många konstnärer 

och konstprojekt under sina tolv verksamma år.  

”För oss har det varit lika mycket konstprojekt som det varit något annat.”    —Marc Broos 

4.1.3 Artipelag (2012-) 

Namnet Artipelag är en sammanslagning av Art, Actitvities och Archipelago. Grundaren och 

finansiären Björn Jakobson kombinerade sitt intresse för natur med hustrun Lillemors 

intressen för design och öppnade Artipelag för knappt två år sedan. Björn Jakobson är även 

känd för att ha grundat företaget BabyBjörn år 1961 som tillverkar babyprodukter. Artipelag 
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är ett centrum för konst, kultur och natur där även konferensrum i olika storlekar, två 

restauranger, evenemangs- och inspelningslokaler samt aktivitetsutrymmen för barn och 

ungdom finns. Idag drivs verksamheten som ett aktiebolag och har cirka 60 heltidstjänster. 

”Jag vill bara göra det allra bästa – det ska vara så bra att produkten säljer sig själv.”  

—Björn Jakobson 

4.1.4 Bonniers Konsthall (2006-) 

Bonniers Konsthall är en plats för svensk och internationell samtida konst. Konsthallen har 

sitt ursprung i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse som för snart trettio år sedan bildades av 

Jeanette Bonnier till minne av sin dotter. Sedan starten 2006 har uppgiften varit att visa upp 

och diskutera konst från hela världen, där stiftelsen även delar ut stipendier till unga svenska 

konstnärer varje år. Den fem våningar höga glasbyggnaden ligger på Torsgatan, bredvid 

Bonnierhuset i centrala Stockholm. 

”Antingen har man det eller så har man det inte. Konsthallar är ingen affärsverksamhet.”  

—Jeanette Bonnier 

4.1.5 Fotografiska Museet (2010-) 

Fotografiska öppnade i maj 2010 vid Stadsgårdskajen i centrala Stockholm av grundarna och 

bröderna Jan och Per Broman. Verksamheten har gästats av många av de stora namnen inom 

fotografi och samtidskonst. I anslutning till konsthallen finns flera lokaler med möblering för 

konferens och middag, där andra kulturevenemang också äger rum. Bland annat drivs 

fotokurser utöver utställningsverksamheten. Idag drivs verksamheten som ett aktiebolag.  

”Vi skulle bli världens bästa plats för fotografi och det ska vi vara efter tre år. Och efter fem 

år ska omvärlden ha förstått det. Vi tycker vi nått dit.”                          —Jan och Per Broman 

4.1.6 Konsthallen Hishult (1984-) 

Kjell-Åke Gustafsson arbetade med tryckeri och konst innan han öppnade Konsthallen 

Hishult. Konsthallen ligger i sitt barndomshem och föräldrarnas gamla gästgiveri. 

Anläggningen erbjuder övernattningar, konferens och restaurang utöver konstpark och 

konsthall med galleriverksamhet. Konsthallen öppnade 1984 och tillhör de äldsta i branschen. 

Idag drivs verksamheten som ett aktiebolag och har mellan 12 000 och 15 000 besökare 

årligen. 

”Jag brukar säga att det ska kännas att man har varit i Hishult.”       

     —Kjell Åke Gustafsson  

4.1.7 Ljungbergsmuseet (1990-) 

Ljungbergsmuseet ligger i centrala Ljungby och drivs genom Sven och Ann Margret 

Ljungbergs Stiftelse som äger hela anläggningen. Parets son, Pontus Ljungberg var arkitekten 

som ritade museet och har varit engagerad sedan starten 1990. Efter att Sven avlidit har 

Pontus tagit över rollen som verksamhetsansvarig och är sedan 2008 chef över verksamheten. 

Museet visar en stor del av Sven Ljungbergs konst och Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs 
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böcker, grafik och målningar från regionen. Idag har museet cirka 10 000 besökare om året 

och har i uppdrag att vara Kronobergs Läns bildkonstmuseum med konstpedagogiskt fokus. 

”Jag har inte velat ta på mig den grå rocken och förvalta, för jag är ju en skapande människa 

som målar och bygger. Men här har jag fått utrymme för mitt skapande på ett annat sätt.”  

—Pontus Ljungberg 

4.1.8 VIDA Museum & Konsthall (2001-) 

VIDA ligger strax utanför Borgholm på Ölands västra kust. Barbro och Börge Kamras ritade 

själva hur konsthallen skulle se ut och idag driver de verksamheten. Från början har två 

dedikerade flyglar i museet tillägnats Ulrika Hydman-Vallien och Bertil Vallien. Därtill har 

en utbyggnad av museet ägt rum för att få plats med konstsamling som deponerats av Eva och 

Staffan Rasjö där Ulf Trotzig utgjort ett gemensamt intresse mellan Rasjö och Kamras. Idag 

drivs VIDA som ett kommanditbolag. Utöver galleriverksamhet driver man även försäljning 

av kläder och smycken samt evenemang med vinprovningar eller konserter. 

”Det viktiga med det här stället är att det måste finnas en stor bredd – eftersom vi ligger på 

landsbygden kan man nog inte vara specialiserad på något utan måste locka en bred publik.”

                  —Barbro Kamras 

4.1.9 Sandgrund: Lars Lerin Konsthall (2011-) 

Lars Lerin är en etablerad akvarellkonstnär och idag driver han sin egen konsthall i Karlstad 

där han ställer ut egna verk och fotografier samt säljer böcker med eget författarskap. Under 

2008 ställde han ut vid Waldemarsudde och hans konst drog nästan 100 000 besökare. Idag 

driver han egen konsthall på Sandgrund, som varit dansbana, nöjes- och evenemangslokal 

sedan 60-talet i centrala Karlstad. Lars Lerin har medverkat i flera TV-produktioner den 

senaste tiden och i dokumentärfilmen För dig naken som skildrar Lars Lerins liv och relation 

med maken Manuel ’Junior’ Marques från Brasilien. Idag arbetar Junior som museiintendent 

vid Sandgrund.  

”Jag upplever att det här är en uppskattad plats idag och att den bidrar till något positivt. 

Men det är klart att inte alla gläds med mig – man ska ju helst misslyckas.”    —Lars Lerin 

4.1.10 Sven-Harrys Konstmuseum (2011-) 

Anledningen till att byggherren Sven-Harry Karlsson uppfört en konsthall i centrala 

Stockholm i sitt eget namn är att han vill dela med sig av en samling han anser vara komplett. 

I våningen längst upp har Sven-Harrys tidigare hem, en 1700-talsvilla i Ekeholmsnäs, 

återskapats med samma konst som hänger på väggarna. Idag drivs konsthallen av en stiftelse 

vars syfte är att främja verksamhet inom konstvetenskap, arkitektur och byggnation. 

Byggnaden har dubbla funktioner i den bemärkelsen att den rymmer både bostäder och 

kulturverksamhet med separata entréer. 

”För mig handlar det inte bara konst om målningar på väggarna – det är möbler, skulpturer. 

Om kvalitén är hög nog, kan även mattor och byggnader vara rena konstverken.” 

   —Sven-Harry Karlsson                    
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4.1.11 Wanås Konst (1987-1991, 1993-1994, 1996-) 

Wanås Konst är en konstpark som drivs av stiftelsen Wanås Utställningar sedan 1995 i 

anslutning till Wanås Slott där greve Carl-Gustaf Wachtmeister och Marika Wachtmeister har 

sin bostad. Stiftelsen bildades på initiativ av Marika Wachtmeister som drev konstparkens 

utställningar mellan 1987 och 2010 med utebliven verksamhet under åren 1992 och 1995 på 

grund av bristande finansiering. Sedan starten 1987 har konstnärer som Yoko Ono, Louise 

Bourgeois och Per Kirkeby ställt ut skulpturer och landskapskonst vid konstparken. 

”Jag vill att Wanås ska vara en positiv plats – att man åker iväg och upplever något helt 

annat i vår park.”            —Marika Wachtmeister 

4.2 Uppstartsprocessen 
I samtliga intervjuer uppmanades intervjupersonerna att berätta om hur resan började. 

Intervjupersonerna gav intrycket att själva ”skapelseakten” av konsthallarna sträcker sig en 

längre tid tillbaka, i vissa fall upp till 54 år. Därför har det varit svårt att bestämma en 

tidpunkt som alla berättelser ska utgå ifrån och ha sin utgångspunkt i. Ibland blev 

berättelserna längre, ibland kortare. Oavsett längd är det tankeprocessen dessförinnan att 

konsthallen byggdes, det vill säga resan fram till det första spadtaget och invigningen, som 

berättelserna fokuserar på. I följande avsnitt redogör jag för uppstarten för Abecita 

Konstmuseum, Artipelag, Alma Löv Museum och Fotografiska Muset.  

4.2.1 Abecita Konstmuseum – Uppstart 

Hos paret Swegmark startade konstintresset 1960. Sedan dess har de samlat på sig mer och 

mer konst som till slut var att betrakta som en samling. Samlingen och samlandet har därefter 

utgjort grunden för Abecita Konstmuseum. Därför har berättelsen sin utgångspunkt i 

ögonblicket då det första konstverket inhandlades. 

1960 var vi unga och nygifta. Vi letade efter ett konstverk att ha ovanför soffan. Innan vi 

hittade rätt hade vi tillverkat vår egen konst; stråkonst, batik och så vidare. 1969 kom vi 

i kontakt med Björn Bengtsson som just hade bestämt sig för att avsluta sina 

juridikstudier i Lund och ge sig ut på konstmarknaden. Björn var väldigt intresserad av 

konst från England och USA och han kom hem till oss och visade bilder han hade 

inhandlat när han varit utomlands. Vi var unga och outbildade i denna sortens konst när 

han rullade ut den på vårt vardagsrumsgolv. Vi blev väldigt fascinerade! Så fort det 

fanns nya verk på marknaden kom Björn hem till oss med dem. 

Björn arbetade bara med grafik och hans affärsidé var att skaffa sig 40-50 kunder i 

Sverige och använda bilen som sitt galleri. Med en bibba grafik i bagaget åkte han 

omkring och handlade med konsten. Vi åkte med på det här som ett bananskal! Men vi 

massköpte inte utan pekade ut ett eller två grafikblad åt gången. Resten fick han ta med 

sig hem igen. Vi tackade alltså nej till mycket bra konst vi idag ångrar att vi inte köpte – 

men vi har aldrig köpt för att sälja, utan för att vi gillade god konst. Vår kontakt med 

Björn innebar att vi handlade några gånger om året och det här pågick till 1995. Vi har 

mycket att tacka Björn för vår samling. 
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Bengt och Berit Swegmarks samlande började 1969 och pågår än idag. Samlingen utgör 

hjärtat av Abecita Konstmuseum, men tanken var inte att samlingen skulle ställas ut från 

början. Tanken på ett konstmuseum väcktes 1999, efter ett nästan 40 år långt intresse för 

konst.  

1999 var ett viktigt år för oss. Då kontaktade några ”konst-förstå-sig-på-are” till oss. Det 

var museichefer och intendenter från Borås som ringde oss och sa att de hade hört talas 

om vår samling med grafisk konst och bad om att få komma hem till oss för att få titta 

på den. Det var egentligen första gången vi kopplades till ordet ”samling”. Vi hade ingen 

tanke på att vi var ”samlare”.  

De här konstkunniga damerna kom hem till oss och tittade på vår samling, både det vi 

hade på väggarna och det som fanns i garderoberna. Efter att ha sett allt tittade på 

varandra och frågade oss ”Hur många barn har ni?”. Vi svarade att vi hade fyra. ”Aj, aj, 

aj” sa de, ”det här måste hållas ihop och får inte fördelas på fyra arvslotter”. 

Det här var ju tankar vi aldrig hade snuddat vid. När de hade gått hem funderade vi över 

hur vi ska hantera den här situationen – om det låg något i det som damerna sagt. Då 

bestämde vi oss för att starta Stiftelsen Fokus Borås med sitt ändamål att stödja 

kulturlivet, hälso- och sjukvården i Borås samt dela ut ett konstnärspris med textila 

förtecken. Dessutom skulle den ta över vår konstsamling genom att vi donerade den till 

stiftelsen. Allt det här hände under 2000.  

En advokat påpekade sedan att nu när vi donerat konsten till stiftelsen fick vi inte ha den 

hemma längre! Men det hade vi inte förstått. Vi trodde att det bara var att skriva på 

baksidan vem den tillhör. Men nu när vi var ”givare” var vi tvungna att fysiskt placera 

konsten någon annan stans. Under den här tiden hade Abecita flyttat en del sömnad till 

Lettland. Vi tog hissen upp till översta våningen som där tillskärningsavdelningen hade 

lagts ner och tittade på lokalen. Då tänkte vi att ”det här skulle bli en jättefin 

konsthall!”. 

Därför hamnade Bengt och Berit Swegmarks stora samling till slut i de lokaler som idag 

utgör museet. Men idag har museet tre våningar som tillkommit efter vart att 

konstsamlingen växt sig större genom åren:  

När vi flyttat konstverken till de nya lokalerna var det första gången vi såg vår samling 

uppe på väggarna. Då såg vi vad som platsade och vad som fattades. Under ett par år 

mellan 2001 och 2003 skickade vi runt vår samling till Norrköping, Sundsvall, Västerås, 

Uppsala, Mjölby och Silkeborg i Danmark. Samtidigt köpte vi en hel del för att 

komplettera samlingen med. När konsten kom tillbaka efter turnén fick inte längre 

allting plats. Då behövde vi borra hål i golvet och göra en trappa ner till våningen under 

oss som då hade flyttat ut från Abecita.  

Bengt och Berit berättar att de inte hade några bekanta som riktigt delade deras konstintresse. 

När konsten hängde i konsthallen frågade de sig vad de skulle göra nu. Då kontaktades ett 
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tjugotal konstintresserade inom branschen och man började hålla visningar i lokalerna. Under 

den här tiden var Abecita Konstmuseum inte öppet för allmänheten – endast privata visningar 

ägde rum. 

Ett år var vi uppe i 100 visningar och hade anställt 4 guider. Hela tiden hade vi ett tryck 

på oss att vi skulle öppna upp samlingen för allmänheten. Det kom busslaster hit, trots 

att vi inte alltid hade öppet. 2005 slutade Bengt sitt jobb och därefter beslutade vi oss 

för att göra en våning till eftersom den var ledig.  

Nu ska vi göra det här precis som vi vill ha det – en reception längst fram med vänliga, 

snälla och glada människor. En kafeteria, en bokhandel och en museichef. Men redan nu 

var vi ute på hal is. Vi hade dragit på oss hyreskostnader, utställningskostnader och 

lönekostnader på totalt en och en halv miljon.  

Då tiggde vi pengar från sponsorer och vi fick ihop ungefär en halv miljon. Sedan 

öppnade vi upp för folk. Första året kom det cirka 3 000, andra året 4 000 och nu är vi 

uppe i 8 000 besökare. Men det går långsamt och är för dåligt. Vår stiftelse skapade 

därför ett dotterbolag, Abecita Konstmuseum AB. Stiftelsens ändamål var ju att stödja 

kulturlivet i Borås och det gör man genom att fylla ut förlusten här. 

Utöver uppstarten av Abecita Konstmuseum har Bengt och Berit Swegmark belönats med 

priser för sitt engagemang för ”Skulpturstaden Borås” (Borås Stad, 2014). 

Vi frågade oss vad vi kunde göra för vår hemstad Borås. Här kör tusentals göteborgare 

genom staden i 110 km/h utan en tanke på att stanna. Vi frågade oss hur många 

skulpturer det fanns i Borås och gick ut och fotograferade dem. Sedan gick vi till 

kulturnämnden och berättade att vi ville ge ut en bok om det skulpturala området. De 

berättade för oss att de avsatte 500 000 kr för att köpa skulpturer och konstverk varje 

år, men att olika delar av staden ville ha konstverk hela tiden. Därför köpte man in små 

skulpturer för 100-150 000 kr och de placerades lite här och där. Vi frågade dem vad 

deras önskemål var om större verk. Då fanns det en plats vid infarten i Borås söderifrån. 

Där letade skulpturnämnden efter något att ställa ut.  

Vi hade Kristinehamn som inspirationskälla ”tänk att de har en Picasso där!”. Men vi har 

ju Jime Dine, tänkte vi. Honom hade vi haft kontakt med redan 2002. När han senare 

kom på besök i Borås tog vi honom förbi den här platsen där skulpturnämnden 

efterfrågade en skulptur och frågade honom ”Kan du tänka dig att göra något här för 

lilla Borås?”. Han stod en stund och betraktade platsen innan han sa ”Det här var en bra 

plats. Ja, det kan jag tänka mig”. Vi frågade vad han kunde tänka sig att göra, varpå han 

svarade ”It has to be a Pinocchio”. 

Den här 9 meter höga skulpturen skulle kosta 9,5 miljoner. Då gick vi till 

skulpturnämnden och berättade att vi fångat Jime Dine som vill göra en jätteskulptur 

som skulle låta tala för sig och Borås. Kulturnämnden sa att det där kunde vi glömma 
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eftersom det inte fanns några pengar till den jättelika prislappen. Då kontaktade jag tio 

människor med alldeles för mycket pengar och föreslog att de skänker en miljon var. Nio 

svarade ja. Sedan dröjde det tre år innan skulpturen var på plats, efter att projektet 

genomgått den största insändarkampanj som västra Sverige hade skådat. 

4.2.2 Artipelag – Uppstart 
När Björn Jakobson tar emot oss berättar han att naturen ligger honom varmt om hjärtat. Vårt 

möte vid Artipelag inleds med en vandring runt området. Han stannar till längs en 

guldskimmrande dunge av blommor. Efter att ha betraktat dem i några sekunder säger han 

kort: ”Gullvivorna – jag ville bara stanna och se hur långt de kommit”, innan han går vidare 

längs strandpromenaden i rask takt. Strandpromenaden sträcker sig runt vattnet som omsluter 

Hålludden, där Artipelag nu funnits i två år. Med andra ord har verksamheten inte varit igång 

så länge och Björn ger intrycket att man fortfarande inte passerat uppstarten, utan har långt 

kvar med verksamheten. Björn visar oss runt, både utvändigt och invändigt i byggnaden innan 

vi slår oss ner för att lyssna till berättelsen bakom Artipelag och varför denna konsthall kom 

till: 

Jag tycker berättelsen börjar med att jag hade väldigt bra föräldrar. Min pappa var 

anställd VD och jobbade väldigt mycket. Jag brukade säga att om jag skulle jobba lika 

mycket som honom, skulle jag jobba åt mig själv. Därför visste jag redan som 14-åring 

att jag ville bli egenföretagare. Men jag var väldigt dålig i skolan och fick gå om två 

årskurser – jag är ordblind. Men mina föräldrar såg till att jag fick komma utomlands 

varje sommarlov. Jag var i Tyskland 1950, direkt efter kriget och fick se Hamburg 

nedbombat. Jag var i USA, eftersom jag hade stipendium, inte för att jag var duktig i 

skolan utan eftersom de tyckte jag var ”framåt”. Sen fortsatte utlandsresorna till 

England och så vidare. Det var viktigt att lära sig kulturer. Språk är en sak – men att 

förstå kulturer är viktigt för att förstå andra människor. 

Min pappa dog när jag var 20 år. Då fick familjen i present att jag fick 

universitetsutbildning. Jag hade tänkt bli ambassadör i New York vid den här tiden, 

eftersom jag var väldigt intresserad av utrikespolitik. Men istället läste jag 

nationalekonomi och företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Jag fick ett 

jobb på Svenska Shell, men blev sparkad efter 6 månader eftersom jag inte dög som 

säljare. Det var när jag under ett besök i USA fick syn på babysitters som jag beslutade 

mig för att ta hem dem till Sverige. Vid den här tiden väntade jag och min fru Lillemor 

vårt femte barn.  

Det var nu jag startade BabyBjörn AB. Min svägerska och bror hade dålig ekonomi så jag 

sa åt henne att stanna hemma hos barnen och svara i telefon, samtidigt som jag 

försökte tillverka och sälja. De enda pengar jag investerat i företaget var 3 000 kronor 

och min egen tid. Efter ett halvår kunde vi försörja oss på verksamheten, när vi hittat 

egna tillverkare. Vid den här tiden lärde jag mig att det går inte att sälja sina produkter 

om ingen trodde på dem. Då åkte jag till ett mödrahem, som stod under en läkares 
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förmyndande, dit jag lånade ut babysitters. Då kunde jag gå till redaktörer för 

damtidningar och så vidare och hänvisa till läkarna på mödrahemmet och på så sätt 

skapa en efterfrågan. Vi lärde oss vikten av legitimitet och goda relationer till media. 

Inom företaget lärde vi oss också att komma på kluriga lösningar – eftersom vi inte 

ansåg oss ha råd med en industridesigner förrän i början av 80-talet. BabyBjörn blev 

väldigt lönsamt 1991 och idag omsätter vi drygt 450 miljoner. 

I slutet på 90-talet började jag tänka på hur jag skulle göra rätt för mig i världen. 

Tankarna pendlade kring en konsthall, projekt för utbytesstudenter så att de skulle få 

lära sig andra kulturer såsom jag fick, och att utlysa en tävling bland svenska kommuner 

om vem som kunde skapa klassrum som inte ekar. Naturen var min stora passion och då 

måste man hitta på något för att människor ska komma och besöka naturen. Då hittade 

vi på det här med konst, eftersom Lillemor är så skicklig inom design och är intresserad 

av konst – tillsammans har vi nog hunnit se 150 konsthallar i världen när vi rest runt. En 

konsthall var alltså ett av alternativen och jag jobbade med de andra alternativen i ett 

planeringsstadie innan vi hittade rätt fastighet för den nuvarande verksamheten. 

Runt 2000 fick Björn syn på en fastighet på Kullön i Vaxhoms kommun och köpte den direkt. 

Arkitekten ritade på ett konstmuseum, men Vaxholms kommun var inte intresserad. Björn 

uttrycker hur han inte på fullaste allvar kan begripa hur kommunpolitikerna kunde tacka nej 

till något sådant vackert, smakfullt och spektakulärt. Köpet gick tillbaka eftersom Björn inte 

fick lov att bygga ett museum. 

Istället utgick jag från att vi skulle göra något – och det måste vara det absolut finaste 

som går att få. Ska vi konkurrera och locka hit besökare måste det vara så fint. Det är 

ingen idé att göra något om det inte är på absolut topp. Då hittade vi den nuvarande 

fastigheten på Hålludden i Vaxholmen. Jag och Lillemor köpte den privat på vinst och 

förlust och förklarade för kommunen att jag ville bygga här, men de sa att jag aldrig 

skulle få bygglov här. Då sa jag till dem att det var deras jobb att fixa ett bygglov. Då 

lyckades en jurist gräva fram och återuppliva den föregående ägarens byggrätter från 

80- och 90-talet. 

I en omfattande intervju i Svenska Dagbladet (6/11/2005) berättar Björn att konsthallen inte 

fick bli ett monument över över paret Jakobson och att de inte hade något behov av att skylta 

med sitt namn utåt. När intervjun genomfördes var Artipelag ännu inte färdigt och Björn 

berättar att han då inte visste hur verksamheten skulle drivas, men hänvisade till det nätverk i 

konstvärlden han skapat under 20 år  (Nilsson, 2005).  

När vi väl hade fått byggrätterna, började vi anlita arkitektbyråer som en i taget fick rita 

anläggningen. Den ena efter den andra ratade jag och jag blev olyckligare och 

olyckligare. Jag ville bygga något som var så fint att produkten säljer sig själv. Till slut 

bad jag Johan Nyrén rita anläggningen – han hade 70 dagar på sig. Först sa han att det 

var omöjligt, men det lyckades.  
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Vid den här tiden var jag ju samtidigt VD på BabyBjörn och häcken full. Jag ägnade inte 

så mycket tid åt upphandling av det här, utan det var projektledare som fick ta hand om 

det mesta med Artipelag. Men jag var med. Redan på projekteringsstadiet hade jag med 

Marika Wachtmeister som den första kuratorn, men sedan kom Bo Nilsson in. Sedan var 

det personalen; det var en förskräcklig upplevelse att se 80 personer börja här utan att 

ha varit utvalda av mig. På BabyBjörn måste personalansvariga vara hundra procent 

säkra att jag ska säga ”ja” när de presenterarar en kandidat för mig, annars är det 

”huvudet av” så att säga. Därför får jag kanske bara 1-2 kandidater presenterade för 

mig om året. Här stod jag nu med 80 medarbetare som jag inte sett förrän veckorna 

innan starten – och det är klart att resultatet blev därefter. Sedan starten har jag nog 

hunnit med 4-5 chefer, 7-8 restaurangansvariga. Det är ju ett mått som måste hållas, 

vad vi har gjort här är ju inte vad en människa klarar av – så jag har fått be många att 

sluta. 

Nilsson (2005) skriver att det är som entreprenör Björn Jakobson startat Artipelag
12

, även om 

det finns en röd tråd av konst i hans liv. Björn berättar för oss att han inte vill berätta hur 

mycket Artipelag har kostat honom, men att man förstå året gick 50 miljoner back och andra 

året 38 miljoner back. Nästa år har man lagt en budget på 24 miljoner back. Han är inte 

förvånad över de jättelika kostnaderna med Artipelag, men menar att felet ligger i att Moderna 

Museet har subventioner. Det innebär att man inte kan konkurrera på samma villkor. Björn 

berättar att vissa konsthallar har fått stöd av kommunen; Bonniers Konsthall fick lov att bygga 

kontor i sin byggnad och Sven-Harrys Konstmuseum fick bestå av 60 procent bostäder, men 

Artipelag har inte fått något stöd av kommunen. 

Idag är vi en betydelsefull konstspelare i Europas konstvärld – det vågar jag säga. Det är 

fint att ställa ut på Artipelag och våra relationer till konstnärerna är goda. Det har gått 

fort, väldigt fort, vilket naturligtvis har med den fina anläggningen att göra – och att vi 

är helt handikappanpassade. Jag och Lillemor är stolta över det vi skapat, men det här 

måste bli lönsamt på något sätt – annars kommer inte nästa generation som driver det 

här stället att tycka det är roligt. Idag produktutvecklar vi under varumärket Aritpelag. 

Produktutveckling är ju min grej, så det är här jag tror det går att få det lönsamt. Just nu 

har jag tyvärr för lite tid till Artipelag. 

4.2.3 Alma Löv Museum – Uppstart 

Karin och Marc Broos träffades i Eindhoven i Holland. Marc arbetade som florist och drev en 

av stadens främsta butiker. Karin gick på konstakademin och det var här deras vägar först 

möttes. Under 1970-talet flyttade de till Sverige tillsammans, utan en tanke på karriär eller att 

tjäna pengar. ”Att tjäna pengar var fula ord på den här tiden”, berättar Marc. 

1975 flyttade vi till Hagfors i Skåne och vi hade inte en tanke på hur vi skulle försörja oss 

och vi hade heller inga pengar att leva för. På den här tiden såg vi ut som ”hippies”, med 

långt hår och accessoarer. När vi gick förbi ABF:s fönster stack en man ut huvudet och 

                                                 
12

 Mer om detta finns även i flertalet dagstidningsartiklar (Björling, 2012; Rubin, 2012). 
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frågade ”Är ni kanske konstnärer?”. Mannen i fönstret frågade om vi kunde hålla kurser 

i drejning – ”javisst, det kan vi göra”, svarade jag. Men jag hade aldrig sett en drejskiva i 

hela mitt liv, men jag tänkte att jag kan lära mig det! Vi försörjde oss på att hålla sånna 

kvällskurser och arbetade båda två som konstnärer. 

Under den här tiden fick Karin och Marc tre barn och under 13 år fortsatte det här. ”Vi tänkte 

att man kan ju börja jobba när man är 50 eller 60 år”, berättar Marc. ”Men huset blev för 

litet för familjen och jag började måla större och större, så jag behövde en ny ateljé”, 

tillägger Karin. Då började paret Broos leta efter en större byggnad som även kunde fungera 

som en ateljé och det var så som den nuvarande museibyggnaden hittades.  

Vi letade efter gamla skolor eller ålderdomshem och hade vid den här tiden ingen tanke 

på att starta något som hette Alma Löv Museum – och verkligen inte här. När vi körde 

förbi det här huset kunde vi inte gå in i det och när vi ringde mäklaren sa han att det inte 

kan säljas på anbud utan till fast pris. Då nämnde vi ett pris och sen fick vi köpa det. Då 

hade vi inte ens sett huset, utan bara kört förbi det. Vi kände inte ens till trakten. Men 

det var jättespännande att köra hit och titta på det sen!  

1995 var ett viktigt år för konstmuseets tillkomst. Karin ställde ut sin konst på Ålands 

Museum. Efter visningen berättar Marc att de satt och drack en öl med Kjell Ekström, som 

var museidirektör. Han hade berättat för paret Broos att han var förtvivlad efter ett möte där 

han ville få en gata på Åland uppkallad efter en flicka som hette Alma Elivra Andrina 

Grönroos, senare gift Löv. Hon var en arbetaränka som dog på Åland 1949 – men någon gata 

på Åland namngavs aldrig efter Alma Löv, eftersom hon inte var född på ön. 

Kjell Ekström var helt förtvivlad efter mötet och beskedet om att han inte skulle få en 

gata uppkallad efter henne. Då tröstade jag museidirektören och slängde ur mig: ”Jag 

bygger ett museum i Värmland i hennes namn!”. Sedan tänkte jag inte så mycket mer på 

det – det var något som man bara säger. Tre veckor senare kom Ålandstidningen med 

rubriken ”Alma Löv som inte var god nog för att få en gata på Åland, får ett museum i 

Selma Lagerlöfs Värmland”. Har man sagt något får man stå sitt kast och sedan försöka 

göra något bra av det hela. Hela mitt liv har jag aldrig planerat eller tänkt. Det bara blir 

som det blir och jag gör som jag vill.  

Den första tanken var att bygga ett litet glashus som vi kunde kalla för Alma Lövs 

Museum och ha det ett år – sedan kunde vi använda det som växthus. Men 1998 var det 

Stockholms tur att bli kulturhuvudstad. Då beslutade vi oss för att söka pengar från 

Framtidens Kultur, Kulturrådet, Värmlands Kommun och Nordiska Ministerrådet. Som 

vanligt trodde jag att alla skulle säga nej, men till min stora skräck sa alla ja istället! 

Andra konstprojekt hade inga pengar och stora svårigheter att få ihop resurser, men här 

stod vi med en hög med pengar istället. Det var mycket mer pengar än till det lilla 

glashuset, men inga jättesummor. Nu uppstod bara frågan vad vi skulle göra för 

pengarna. Bygga en konsthall? 
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Nej, en konsthall skulle bara innebära problem. Det är svårt att bygga, dyrt att bygga 

och det skulle vara jobbigt med krav på hur många besökare om dagen vi ska skulle ha – 

och vad skulle vi ens visa för att någon skulle vilja komma? Hur skulle verksamheten gå 

runt? 

Det var ingen bra idé, tänkte jag. Det kunde bara sluta på ett sätt: att vi blev bundna till 

verksamheten. Istället tänkte jag att vi bygger 15 små paviljonger. De skulle vara enkla, 

billiga och inte kosta någonting i drift – och sedan kunde vi göra vad vi ville med dem.  

Jag ringde Sunne kommun och byggnadsnämnden för att berätta om min idé och för att 

söka bygglov. De svarade med att de skulle komma förbi på måndag – men vi hade inte 

gjort någonting för pengarna vi fått ännu! Inga planer eller modeller fanns. På lördag 

eftermiddag ställde jag mig och sågade upp träbitar för tio paviljonger. Jag gjorde dem 

små, men med rymdkänsla, bra ljusinsläpp, enkla och billiga att tillverka. 

Bygglovet beviljades, men bara med godkännandet av alla bygdens grannar. Genom att bjuda 

hem grannarna, inte alla på en gång, utan en och en, lyckades Karin och Marc övertala 

grannarna om att godkänna bygget. Hade en utav dem sagt nej hade det inte blivit något av 

Alma Löv, berättar Marc. Tillsammans med en konstnär från Holland byggdes paviljongerna 

under en hel vinter – sedan målades dem av Karin. Idag står de på tomten, insprängda i 

skogsdungarna, stenkast ifrån varandra. När paviljongerna var klara bjöds konstnärer från 

tretton olika länder in och fick varsin paviljong att ställa ut i. 

När det året var slut, var vi slut. Det blev en kultursatsning och ett projekt av Alma Löv 

och efter året hade vi alla paviljonger kvar. Det var först när någon från konstakademin 

Valand frågade om vi skulle göra något nästa år som vi fick tanken på att fortsätta. Så 

det blev ett Alma Löv nästa år, och nästa år och nästa… 

Första året skrev vi en pressrelease för att någon skulle komma. Efter det har vi inte 

skrivit något – ändå fick vi bara beröm, beröm och beröm i nyheter och av konstkritiker. 

Vi hade en frivillig entré där man betalade vad man ville från första året, men de sista 

åren hade vi 40 kronor i entré. Sen började besökarna komma med olika rabattkort från 

alla möjliga ställen. Då höjde jag entrén till 80 kronor, men sa att alla med kort kommer 

in för halva priset. Det gällde alla sorters kort; körkort, vykort, kulturkort – och hade 

man inget kort kunde man köpa ett vykort för 2 kronor. Då kände de sig alla väldigt 

nöjda att de hade sparat pengar! 

Till Alma Löv fortsatte det att strömma folk, men majoriteten kom utanför Värmland. Många 

var mycket konstintresserade och reste långväga för att besöka museet. Mark berättar att 

verksamheten aldrig varit beroende av sina intäkter eller besökarantal. ”Vi behövde aldrig 

oroa oss för att inte tillräckligt många skulle komma”, berättar han, ”det innebar en enorm 

frihet och vi kunde visa vilken konst vi ville. Här tittar ingen på konstnärernas namn!”. Marc 

och Karin Broos berättar att framgång inte har definierats av pengar eller i ekonomiska termer 
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utan känslan av att driva ett bra projekt och känna att det är roligt. Utifrån minimala resurser 

berättar paret Broos hur de skapat något som växt sig väldigt stort.  

2010 lades Alma Löv ned igen. Då var det ett dubbeluppslag i Svenska Dagbladet och 

under nyår var det nyårsönskningar, bland annat från Birgitta Rundin, som önskade att 

Alma Löv skulle återuppstå. Då blev ändå Alma Löv en liten stjärna på konsthimlen.  

Alma Löv öppnar igen under sommaren 2014. Beslutet om nedläggningen fyra år tidigare 

kom väldigt impulsivt, berättar Marc Broos. ”Man ska sluta när man är på topp och om 

man håller på för länge kan man tappa lusten och då kommer ändå inga besökare hit”. 

4.2.4 Fotografiska Museet – Uppstart 

Per och Jan Broman är två bröder som en längre tid burit med sig en kittlande tanke på att 

starta en permanent plats för konstutställning. Resultatet blev Fotografiska Museet som 

öppnade 2010. Men det hela började 2006 när bröderna började göra allt fler utställningar 

tillsammans. 

Vi är båda födda med fotofix på fingrarna. Vår far var labbchef och jobbade med 

reportagetidningen SE på den tiden. Han jobbade med många av de legendariska 

svenska fotograferna innan han blev labbchef för Sveriges största bildbyrå. Hemma i 

källaren hade vi ett mörkrum och den fotografiska processen låg väldigt nära hela tiden. 

Man är nästan brun i nagelbanden av fotofix. 

Tillsammans startade bröderna Fotomässan 2007 och drev den fram till våren 2008. 

Ambitionen var att locka världens största och bästa fotografer till Sverige, men det blev för 

dyrt att göra i ett mässformat, under tre dagar. 

Under våren 2008 fick vi möjligheten att ta David LaChapelle till Sverige och visa en 

utställning med honom. Då gjorde vi det under en månads tid istället för ett par dagar. 

Redan under den tiden hade vi börjat tänka på att göra ”pop-up-utställningar” med 

riktigt bra fotografi, två-tre gånger om året i Stockholm. 

Det fanns ju även en kittlande tanke om att vi hade kunnat ha en permanent plats 

någonstans. Sen att den skulle bli så stor som vi är idag, visste vi inte. Vi började planera 

en mindre permanent plats för att göra ”pop-ups”, men för att göra de riktigt stora 

fotografiska utställningarna krävs en enorm yta. När vi gjorde LaChapelle fick vi ett 

kvitto på att många tyckte det vi gjorde var väldigt bra. Det var också fantastiskt roligt 

att vi blev kontaktade av både kultur- och fastighetsägare som sa att ”det där borde ni 

göra jämt!” 

LaChapelle-utställningen betraktas som starten för Fotografiska Museet
13

, trots att den hölls i 

tillfälliga lokaler på Nacka Strand under april 2008. Lokalerna vid Stora Tullhuset där 

verksamheten drivs idag, fick man grepp om efter att bröderna råkade överhöra ett samtal på 

Strand Hotel om att lokaler i tullhuset skulle bli lediga. 
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 Se t.ex. Stucki (2008); Fremin (2012). 
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Vi hade tittat på ett antal lokaler som vi hade börjat rita på med hjälp av en arkitekt. Vi 

hade kommit så långt att vi hade tagit bort museebiten ur namnet, för arkitekterna 

började rita så konstigt när det var ett museum. Den nuvarande lokalen låg på väg till en 

av de andra lokaler vi tittade på, så vi hade rätt bra koll på den och att det skulle gå att 

göra något där. Från början skulle det bli ett ABBA-museum – och samma dag som vi 

fick höra det satt vi i ett möte med Stockholms Hamn som ägde lokalerna.  

Vi hade kommit ganska långt: vi hade en affärsplan klar, en budget som kunde anpassas 

till just det här huset. Alla intäktskällor var identifierade, så vi behövde bara anpassa oss 

till vilka möjligheter vi såg i den nya lokalen. Det var nog det som fick Stockholms Hamn 

intresserade av oss så snabbt – att vi kunde presentera en färdig affärsplan och vad vi 

skulle göra, redan samma dag som vi träffade dem. Vi pratade samma affärsspråk. 

En grundläggande tanke bakom Fotografiska var att vi bestämde oss för att inte söka 

några bidrag till verksamheten, utan skapa en egen sund bärkraft i den verksamhet som 

skulle finnas. Bidrag tar lång tid att ansöka om, och det är inte säkert att man blir fri 

under bidragen – och oftast måste man leverera något som är väldigt politiskt korrekt. 

Istället använde vi en affärsplan, även om vi inte hade några finansiärer. Vi hade en idé 

om vilka de skulle kunna vara; en shortlist med eventuellt intresserade som vi hade 

skrivit ner efter vilka vi kunde tycka vore roligt att ha med. 

Tiden när bröderna Broman letade finansiärer var väldigt turbulent – Samma dag som ett 

möte var inbokat med en potentiell finansiär, gick Lehman Brothers i botten och mötet blev 

inställt. Med en finansiell kris över sig, insåg bröderna att de behövde skruva om sitt fokus till 

att säkerställa den ekonomiska tryggheten i projektet till att säkra leveranser först i innehållet. 

Istället för att få tag i finansiärer sökte man sig till konstinstitutioner och fotografer i Europa.  

Vi bokade, jag vet inte hur många resor på en smäll med RyanAir, när vi flög till Berlin, 

Paris och London under dagen och sen hem igen på kvällen, för vi hade inte råd att bo 

kvar på hotell den natten. Vi försökte boka mötena efter hur vi hade biljetter med flygen. 

Under resan träffade vi många personer som vi aldrig mött innan och vi byggde på allvar 

bygga vårt nya nätverk. Vi var ju ganska små i den här industrin, men vi lyfte oss själva 

en nivå – istället för att träffa svenska fotografer träffade vi Annie Lebovitz.  Det vi sålde 

under den här resan var en framtida plats i Stockholm som skulle bli bäst på fotografi i 

världen.  

När vi åkte runt i Europa tittade vi på olika hus vi kunde bygga – men vårt hus fanns inte 

där. Även om stora delar av vår verksamhet är inspirerat av Louisiana14, har vi inte hittat 

ett koncept som gick att flytta till Stockholm. Det vi letade efter fanns inte – ingen hade 

byggt en sån här stor plats med så många kvadratmeter fotografi som vi har nu. 

Bröderna förklarar att deras framgång troligen haft mycket att göra med att det funnits ett 

entreprenörskapsliv i projektet och att det rent pappersmässigt och budgetmässigt såg bra ut. 
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 Tydliggörande: Louisiana museum of modern art, Köpenhamn. 
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Alla presentationerna var väldigt snygga och professionella där man samtidigt talade ett språk 

som inte utgick från ett kulturellt perspektiv, utan från en plats – en mötesplats – med 

kulturellt innehåll.  

Jag tror att ofta när man pratar om kultur blir det för mycket kultur och för lite av 

affären. Söker man folk som bara ska stödja med pengar kan det fungera att prata 

kultur – men i ett affärsprojekt inom kultur blir det otroligt viktigt att föra sig på 

finansiärernas villkor, så att de känner sig trygga och hemma. Här skiljer vi oss från 

andra konsthallsägare – för nästan alla har en kassa eller en samling från början de kan 

utgå ifrån. Det finns ju klassiskt inom kulturen, rika herrar och borgare. Vår verksamhet 

är finansierad från noll och vi har varit tvungna att se till att våra intäkter har varit 

högre än kostnaderna från början. 

Eftersom vi drivs av en affärsmässighet kan vi inte stänga vid 18:00, som andra 

konsthallar gör. Det är som om en ICA-butik skulle stänga 18:00 på kvällen och tro att 

folk kommer dit för att handla ändå. ICA har öppet till 22 eller 23, 365 dagar om året för 

att vi som konsumenter förväntar oss det. Vi har en lika stor besökargrupp på kvällen 

som på dagen. Det betyder att vi är ungefär lika stora som Moderna Museet mellan 

10:00-18:00, men sedan blir vi 40 procent större eftersom vi har längre öppettider. Det 

är inte svårare matematik än så. Det handlar om intjäningsförmåga. En kulturinstitution 

ser kostnader som ett problem, aldrig som en möjlighet. Det beror ju i väldigt hög 

utsträckning att de är finansierade av någonting som inte är inifrån verksamheten, utan 

av offentliga medel. Har man kommuner eller statliga medel behöver man inte heller 

titta på ekonomiska förutsättningar – men det kanske man inte ska göra i kulturen. Men 

självklart är det mycket lättare att producera kultur när man inte behöver väga in 

ekonomisk hållbarhet i det.  

4.3 Konsthallarnas Verksamhet och Verksamma Entreprenörer 
Inledningsvis i denna uppsats nämndes Brodow Inzainas (2013) rapport där hon konstaterar 

att konsthallar som drevs i aktiebolagsform drevs saknade en filantropisk tanke och därmed 

inte var ett tecken på ett modernt mecenatskap. Konsthallar som drevs som stiftelser hade ofta 

ett uppdrag och därför en bredare mening i kultursammanhang än att drivas med vinst. Inom 

dessa konsthallar argumenterade Brodow Inzaina (2013) för tydligare tecken på vad som kan 

vara filantropiska tankar och tecken på ett modernt mecenatskap. Genom att ett statligt 

alternativ för hur konst och konstnärers villkor skulle styras, har nämligen de forna 

mecenaternas roll i samhället marginaliserats, vilket påverkat de sociala strukturer som omgav 

förhållandet mellan kultur och ekonomi (Gustavsson, 2002; Brodow Inzaina, 2013). Här 

ställde jag sedan ett antal frågor genom texten: 

 Varför startas så många konsthallar och vad ligger bakom dessa omfattande satsningar 

på kultur?  

 Om det ökade antalet privata konsthallar inte har sin utgångspunkt i filantropiska 

tankar, vad är det då som motiverar deras existens? 
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De nya konsthallarna konstaterades växa ur ett entreprenörskap (Brodow Inzaina, 2013) och 

ett aktivt förenings- och näringsliv (Nielsén, 2009). Ur detta konstaterande byggdes sedan 

uppsatsens syfte, nämligen att bidra med en förståelse för dessa entreprenörskap. Nielsén 

(2009) antyder att frånvaron på storskaliga kultursatsningar från kommunalt håll som en 

bidragande faktor till att ett engagerat näringsliv och entreprenörer ser möjligheterna att göra 

något där kommunerna utstrålar en passivitet. De inslag av företagsamhet i hur 

intervjupersonerna tagit sig an dessa möjligheter och skapat något, bör vara att betrakta som 

ett entreprenörskap utifrån uppsatsens teoretiska ramverk.  

Att utgå från att intervjupersonerna är entreprenörer kan innebära att jag passerat ett vägval 

kring huruvida de är att betrakta som skapande och konstnärliga individer eller näringsidkare. 

Men det faktum att vi bevittnar en kraftig tillväxt både inom kulturella näringar och bland 

privata konsthallar ger själ till att utgå från ett företagsekonomiskt perspektiv och undersöka 

vad som alltså kan definieras som ett entreprenörskap. Frågan är vad som motiverar detta 

entreprenörskap och vilka de framtida prospekterna som dessa entreprenörer ser. Med andra 

ord ställer jag mig frågan hur ska detta entreprenörskap förstås? 

Förutsättningarna för företagande inom kulturen antas vara annorlunda de som den 

traditionella entreprenörskapsforskningen tar för givna (Mangset & Røyseng, 2009; Throsby, 

2010). Chen (2009) slår fast vid att organisationer inom kulturella näringar måste förhålla sig 

gentemot element av både kultur och ekonomi, något som ofta beskrivs som en ohelig allians 

(Ayata, 2007; Brodow Inzaina, 2013). Kommersiella intressen riskerar därför att konfliktera 

med kulturens roll som en diskursiv uttrycksform, där konstnärens frihet kan ifrågasättas 

(Vilks, 2007). Samtidigt menar Stenström (2008) att en pågående ekonomisering av konsten 

och en estetisering av företagandet gör att gränserna mellan kulturella- och andra näringar  

successivt suddas  ut. Kulturentreprenören kan beskrivas som en figur som binder samman det 

ekonomiska och kulturella fältet genom att vara företagsam i sitt kulturarbete (Mangset & 

Røyseng, 2009). Ofta sammanfaller kulturentreprenörens intresse och familjära situation med 

det professionella, vilket innebär att det egna skapandet ofta får stora implikationer och 

karaktäriserar entreprenörskapet (ibid.). 

4.3.1 Att Förstå Entreprenörskapet 

Att intressera sig för entreprenörskapet bakom konsthallarna och konsthallarna som 

verksamhet är rimligtvis två skilda saker. Mitt syfte har varit att beskriva entreprenörskapet, 

eller snarare det entreprenörskap som präglar konsthallarnas verksamhet. När jag 

inledningsvis lyfte fram Brodow Inzainas (2013) studie, poängterade jag att hon förhåller sig 

gentemot fenomenet utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Här identifierade hon att 

företagsformerna kunde indikera olika motiv med konsthallsverksamheten. Jag har istället valt 

ett individperspektiv, det vill säga att se fenomenet utifrån entreprenörernas perspektiv. Jag 

menar att detta kan bidra till mer korrekta svar på frågan om varför konsthallarna tillkommit. 

Här menar Mangset och Røyseng (2009) att entreprenörens individuella värderingar och 

intressen ofta präglar organisationen i större utsträckning än i det traditionella 

entreprenörskapet. Med andra ord borde rimligen ett individuellt perspektiv ge mer 

fullständiga svar på frågan, än ett organisatoriskt perspektiv på konsthallarna. Detta kan 
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illustreras genom Gartners (1988) fyra perspektiv på uppstarten av nya företag: Individerna, 

Organisationen, Omgivningen och Processen. Enligt Gartner (1988) utgör ”organisationen” 

endast en del av entreprenörskapet och skiljer även här på företaget och entreprenören. Om 

entreprenörskapet ska förstås, bör således samtliga fyra perspektiv på uppstarten av nya 

företag inkluderas. 

4.3.2 Individerna 

Individerna är de som skapar det nya företaget som präglas efter deras karaktärsdrag (Gartner, 

1988). Enligt forskning om entreprenöriellt beteende har vissa egenskaper och karaktärsdrag 

identifierats hos entreprenören, bland annat en benägenhet att ta risker (McClelland, 1961) 

eller förmåga att hantera osäkerhet bättre än andra (Nilsson, 2003). Nilsson (2003) utvecklar 

här tanken på att individer vid entreprenöriella tillstånd är mer mottaglig för nya möjligheter 

och beskriver entreprenörens blick som nära bunden till betraktarens livs- och självförståelse. 

Entreprenörens företagande präglas därför till stor del av sin livsstil och ett personligt avtryck. 

Ur berättelserna från avsnitt 4.2. utmärker sig entreprenörerna som skilda gestalter, med olika 

motiv, värderingar och perspektiv på sin verksamhet. Detta speglar den heterogenitet som 

forskaren ofta finner i entreprenörskapsforskningen (Carter & Jones-Evans, 2006). Därtill kan 

vi skilja på individernas drivkrafter och agerande:  

Berättelsen bakom Abecita Konstmuseum vittnar om individer som ur sitt samlande, såg 

möjligheten att starta en konsthall. Men detta var inte den ursprungliga tanken, utan något 

som besökande konstexperter föreslagit vid ett besök när konsten fortfarande förvarades i 

paret Swegmarks hem. Här visar alltså individerna en vakenhet inför möjligheter, men kanske 

inte den vision av en ny, innovativ verksamhet som Nilsson (2003) föreslår. Paret var sedan 

inte medvetna om att konsten fysiskt måste förflyttas från deras hem till en ny plats. Alltså 

behövde paret Swegmark söka en ny lösning på ett problem som inte existerat tidigare. 

Lokalerna valdes här efter vad som fanns tillgängligt och konsten hängdes upp. Ur denna 

situation beskriver paret en ny situation, där de såg hela sin samling uppe, varpå de bestämde 

sig för att förfina den. Individerna här förknippas oftast med epitetet samlare, men kan lika 

gärna beskrivas som entreprenörer, i den mån de är företagsamma, ser nya möjligheter och 

utvecklar sin verksamhet utifrån tillgängliga medel. Huruvida verksamheten medförde en 

ekonomisk risk eller osäkerhet för paret Swegmarks är svårt att säga, men deras verksamhet 

utvecklades ur en personlig samling, intresse och kunskap.  

Berättelsen bakom Artipelag handlar om entreprenören Björn Jakobson som efter en lång och 

framgångsrik karriär med företaget BabyBjörn berättar att han vill ”göra rätt för sig”. 

Alternativen var flera för att uppnå detta och det kan ifrågasättas om det egentligen rör sig om 

ett renodlat entreprenörskap (Nilsson, 2005), där anledningarna snarare är uttalad retorik för 

att legitimera satsningarna. Björn Jakobson bär liksom många andra konsthallsgrundare på en 

ekonomisk risk i sin satsning. I sin företagsamhet agerar därför dessa personer som 

kapitalister parallellt med sitt entreprenörskap. Schumpeter (1934; samt i Swedberg 2008) 

menar att ekonomiska risker i sin privatekonomi är inte något som kännetecknar 

entreprenörskapet, där entreprenören särskiljer sig genom att vara iverksättaren och den 

agerande aktören.  
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Trots misstron mot Björn Jakobson bör hans företagsamhet inom kulturen lyftas fram – han 

företar sig ett stort och omfattande projekt. Björn menar att för honom var det viktigt locka 

människor till naturen – och man ”kom på idén på en konsthall”. Detta särskiljer Björn som 

en entreprenör; utöver sitt ekonomiska risktagande och funktion som tillförare av kapital. 

Genom att visa på detta kan vi till viss del avfärda sådan kritik (huvudsakligen i dagspress) 

som menar på att Björn Jakobson inte är annat än kapitalist. Hans drivande tankar och 

engagemang tyder alltså på att han innehar båda rollerna. 

Paret Swegmarks resa fram till konsthallens uppförande kan här jämföras med paret 

Jakobsons resa. Paret Swegmark som entreprenöriella individer kan beskrivas utifrån ”the 

bird-in-hand-perspecitve” (Read, et al., 2011), eller tänkande enligt figuren som Sarasvathy 

(2001) benämner ”effectuation”. Abecita Konstmuseum växte fram som en möjlighet ur de 

satsningar som Swegmarks genomförde som i sin tur springer ur ett privat samlande. Detta 

skiljer sig från Björn Jakobsons närmande av konsthallsbygget, där Artipelag var ett av 

alternativen för att uppnå målet ”gottgörelse”. Detta kan förknippas med det som Sarasvathy 

(2001) benämner causation, det vill säga att Björn Jakobson i detta fallet hade bestämt vad 

han ville uppnå och utgick från detta. Sedan valde han mellan alternativen och samlade de 

resurser som behövdes för att uppnå sitt mål. Här är det alltså oklart huruvida Björn Jakobson 

är att uppfatta som en entreprenör, men eftersom jag utgår från Nilssons (2005) anspråk på att 

individer kan vara mer eller mindre entreprenöriella är jag här inte ute efter att frånskriva 

någon epitetet ”entreprenör”. 

Om jag istället låter berättelsen bakom Artipelag liknas vid managerns genomtänkta och 

rationella beslut (Bill & Johannisson, 2004) för att uppnå ett givet mål, kan berättelsen bakom 

Alma Löv Museum uppfattas som  entreprenören som trivs inom med osäkerhet, nätverkande 

och agerande (ibid.). Marc Broos säger att ”för oss har det varit lika mycket konstprojekt som 

det varit något annat”. Om samlandet utgör en drivande kraft hos paret Swegmark, kan 

konstnärskapet sägas utgöra en drivande kraft hos paret Broos. Logiken bakom detta 

konstprojekt handlar mycket om slumpen och frågan ”varför inte?” som ställs på konstnärliga 

grunder. Ett exempel på detta är berättelsen om hur museet blev till (mer eller mindre av en 

slump) eller när Marc Broos berättar för oss att han en dag fick tanken på att såga hål i alla 

sina paviljonger. Han berättar att han tänkte ”varför inte?” och gick sedan ut med sågen. Det 

här är verkligen inget rationellt beslut, kanske heller inte rationellt agerande, utan något tar en 

konstnärlig utgångspunkt och tillfredsställer ingen annan än Marc själv. Men det är svårt att se 

några av de andra individerna bland berättelserna göra något liknande. Marc Broos kanske är 

managerns motsats, men frågan är om det innebär att han är entreprenör – eller helt enkelt 

kreatör. Individer med ett sådant förhållningssätt bör rimligen färga deras entreprenöriella 

agerande, vilket berättelsen om Alma Löv är ett tydligt exempel på; en konstnärlig person 

som tacklar entreprenörens uppgift. Tydligt för både paret Broos och paret Swegmark är hur 

de skapar något för att uppnå ett önskvärt tillstånd, vilket är likt det sätt Hirschman (1983) 

beskriver konstnären och ideologen. 

Berättelsen om Fotografiska Museet handlar om en affärsmässig verksamhetsetablering. 

Bröderna Broman identifierar sig med entreprenörs- och företagarrollen. Det har varit en 

bidragande framgångsfaktor att de pratar samma affärsmässiga språk som sina finansiärer och 
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på så sätt har verksamheten drivits med ambitionen om att skapa en egen sund affärsmässig 

bärighet istället för att förlita sig på bidrag.  

Till exempel märker jag här en stor skillnad från den trygghet som bröderna utstrålar i sin roll 

som företagare och affärsmässiga ambition, jämfört med den Broos’ka profilen på Alma Löv 

Museum. Marc Broos berättade att han inte identifierar sig, varken med entreprenörbegreppet, 

eller som företagare. Istället menar Marc att ”kreatör” är vad han är, och således är Alma Löv-

projektet dömt att misslyckas ur ett ekonomiskt perspektiv. Trots allt vittnar bröderna Broman 

om ett recept på att nå kommersiell framgång inom kulturella näringar, med små medel. Till 

skillnad från Björn Jakobson, som antas riskera hundratals miljoner kronor i Artipelag, bär 

bröderna Broman ingen större risk av kapital. 

4.3.3 Organisationen 

Enligt Gartner (1988) handlar organisationen om verksamheten som individerna skapar, dess 

fokus och position på marknaden. Här kan vi göra skillnad på typen av utställningsverksamhet 

som konsthallsentreprenörena bedriver, samt vilken företagsform verksamheterna drivs i 

(Brodow Inzaina, 2013). En matris kan sammanfatta dessa skillnader (se figur 3). Här ser vi 

att vanligast är att Museum drivs under en stiftelse (3st), men även aktiebolag (1st) och 

kommanditbolag (1st) förekommer. Tre av konsthallarna drivs som aktiebolag, medan ett 

drivs som en stiftelse. Här förekommer även Wanås Konstpark som drivs som en stiftelse. 

Abecita Museum Stiftelsen Fokus Borås 

Alma Löv Museum (under uppstart) 

Artipelag Konsthall Aktiebolag 

Bonniers Konsthall Maria Bonnier Dahlins Stiftelse 

Fotografiska Museum Aktiebolag 

Hishult Konsthall Aktiebolag 

Ljungbergs Museum Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse 

Sandgrund-Lerin Museum Aktiebolag 

Sven-Harrys Museum Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse 

Wanås Konstpark Stiftelsen Wanås Utställningar 

VIDA Museum Kommanditbolag 

Figur 3 – Matris för Konsthallarna 

Vad säger nu detta om verksamheternas motiv? Enligt Brodow Inzainas studie (2013) 

förekommer sällan en filantropisk tanke inom aktiebolag, medan stiftelser kan liknas vid ett 

modernt mecenatskap, genom stora donationer. Här skiljer alltså Brodow Inzaina (2013) på 

mecenater och entreprenörer. Brodow Inzaina (2013) hävdar att Fotografiska Museet och 

Artipelag saknar en tanke på mecenatskap, och att de egentligen bara är uttryck för ett 

entreprenörskap inom kulturella näringar. I min studie ingår följande organisationer i 

aktiebolagsform: Artipelag, Fotografiska, Konsthallen i Hishult och Sandgrund Lerin-museet. 

Jag skulle inte vara beredd att dra några generella slutsatser utifrån företagsform här. Jag har 

dock upptäckt att där den kommersiella aspekten av företagandet är högre, väcks också en 

misstro bland entreprenörernas intentioner med verksamheten. Här skiljer Schumpeter på 
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entreprenören och kapitalisten, men menar att de visserligen kan vara samma person, men 

detta är inte givet. I fallet med Fotografiska är det inte entreprenörerna som bär den finansiella 

risken, men i fallet med Artipelag, Hishult och Lerin-museet är det entreprenörerna som står 

finansiellt ansvariga för verksamheten. Det skulle kunna hävdas att detta då är en 

företagsamhet, inte entreprenörskap (Brodow Inzaina, 2013). Men likväl är det individer som 

satsar privata medel. Misstron kan uppstå kring förmögna entreprenörer som Björn Jakobson, 

men en person måste kunna betraktas som en entreprenör bortsett från deras tillgängliga 

ekonomiska förutsättningar. Annars skulle det innebära att ingen rik kan betraktas som en 

entreprenör eftersom den egentligen inte riskerar något. Med andra ord är individens riskerade 

kapital i förhållande till hennes totala förmögenhet irrelevant som variabel när det ska 

utvärderas huruvida det handlar om ett entreprenörskap eller inte.  

Konstutställares verksamhet som drivs som stiftelser brukar ha ett uttalat ändamål eller syfte. 

Dessa innebär i många fall att på ett eller annat sätt ”gynna kulturlivet”, vilket de ofta gör 

genom att täcka upp förluster i konstutställningsverksamheten. Så är fallet för Stiftelsen Fokus 

Borås, Maria Bonnier Dahlins Stiftelse och Stiftelsen Wanås Utställningar. 

Snarare än att identifiera ett samband mellan utställningsform, företagsform och 

verksamhetens riktning har andra syften med företagsformerna identifierats i denna studie. 

Här är Wanås Konstpark intressant att lyfta upp som exempel, där paret Wachtmeister 

resonerar som följer: 

Stiftelsen var till för att neutralisera vårt efternamn. Sett utifrån ville vi distansera oss 

från stiftelsens verksamhet, men vi var fortsatt delaktiga i verksamheten. Ofta är det så 

att stiftelsen borgar för verksamheten, men på något sätt finns det en annan dimension 

till dess innebörd. Det kunde bli enklare att söka ekonomiska medel bland annat. 

Företagsformen som legitimerande dimension av verksamheten är också intressant om vi ser 

till styrelsemedlemmar eller verksamma i många av de konsthallar och konstmuseum som 

inkluderats i studien. Enligt Hirschman (1983) vinns ofta en legitimitet på marknaden ur en 

uppskattning från jämlikar och branschpersoner. Här belyser paret Kamras vikten av 

legitimitet inom konstbranschen; ”Den som misslyckas i den här branschen är uträknad. Det 

går fort som ögat. Visserligen finns det en förlåtelse för de som varit duktiga och gjort bort 

sig på något sätt, men legitimiteten är en nödvändig egenskap. Kontakter inom konstnätverket 

är nästan en förutsättning för att man ska kunna lyckas”. Ett sådant uttalande bekräftar 

Hewison och Holdens (2011) redogörelse för att kulturorganisationer ofta bygger på 

förtroende inom det personliga nätverket.  

Vid samtliga intervjutillfällen gled diskussionen avslutningsvis in på frågan om 

generationsskifte. Här visar det sig att företagsformen har ytterligare en dimension till sig. 

Stiftelseformen kan vara ett sätt att i större utsträckning garantera organisationens överlevnad 

efter ett framtida generationsskifte. Genom att tillsätta expertkunniga och driftiga 

styrelsemedlemmar kan stiftelser på så sätt ha en funktion som ett surrogat då nästa 

generation i konsthallsentreprenörernas familjer inte är intresserade av att ta över 

verksamheten. Eftersom det ofta finns stora summor inom dessa organisationer är det rimligt 
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att de nuvarande ägarna oroar sig för att nästa ägare inte skulle driva verksamheten med 

samma passion och entusiasm och därför sälja av den. Här lyfter intervjupersonerna ofta fram 

att det är viktigt för dem att konstarvet förs vidare, men att ingen tvingar sina barn att ta över 

verksamheten. 

4.3.4 Omgivningen 

Enligt Gartner (1988) handlar omgivningen om den organisatoriska verklighet som 

individerna befinner sig i. Den handlar om hur marknaden betraktas och hur individerna 

hanterar sitt nätverk. Tidigare har jag resonerat för en skillnad i hur individerna identifierar 

och agerar/beslutar utifrån möjligheter. Men för att förstå entreprenörskapet kan vi lyfta 

blicken från de enskilda individerna i berättelserna. Nätverkandets roll inom kulturella 

organisationer har tidigare emfaserats av bland andra Mangset och Røyseng (2009) och 

Hewison och Holden  (2011). Nätverkets betydelse för uppstarten av nya företag har 

redogjorts för utifrån Johannisson (2000). Nätverket kan alltså ses som en tillgång för 

information och möjligheter som kan leda till uppstarten av nya företag (Shane & 

Venkataraman, 2000) eller som en utgångspunkt för entreprenörens tänkande (Sarasvathy, 

2001). Här kan vi även skilja mellan den roll Kirzner (1997) som en stabiliserande kraft på 

marknaden, som hittar outnyttjade möjligheter och Schumpeters sätt att se entreprenören som 

en destabiliserande kraft (Swedberg, 2008). I avsnitt 4.3.1 visade jag att vissa av 

möjligheterna är skapta av konsthallsentreprenörerna och deras sätt att hantera den situation 

de befinner sig i (t.ex. paret Swegmark). Andra har en mer målinriktad approach och talar om 

uppstartsprocesserna om konsthallarna som ett förbestämt mål, som exempelvis bröderna 

Broman och Björn Jakobson gör.  

När jag under våren 2013 inledde processen att samla in de berättelser som ligger till grund 

för mitt empiriska material anade jag inte hur väl mina intervjupersoner kände varandra. 

Något jag inte väntat mig var hur intervjupersonerna, dels skickade vidare hälsningar till 

varandra, dels refererar till varandra som exempel. Det här fick mig att se närmre på hur 

kontakterna mellan konsthallarna ser ut för att få en klarare bild av nätverket mellan dem. Här 

ställdes frågor under majoriteten av intervjuerna kring nätverket mellan konsthallarna, men 

beskrivningarna varierade. 

Framför allt konsthallarna i Stockholm och deras grundare (dvs. intervjupersonerna) var 

kända av samtliga intervjupersoner i studien och många skickade hälsningar vidare till dem. 

Detta trots att de inte varit verksamma särskilt länge i branschen, vilket jag tycker är 

anmärkningsvärt. En förklaring kan ligga i hur konsthallarna i Stockholm får mer 

uppmärksamhet i medier, men även i en mer affärsmässigt närmande som också får med 

många delar av upplevelseindustrin (t.ex. restaurang, aktiviteter och evenemang). Gemensamt 

för intervjupersonerna som är verksamma i Stockholm med omnejd är att de refererar till 

varandra – där framför allt David Neuman är en profil som nämns mer frekvent än andra. 

David Neuman tycks vara en viktig figur för många av konsthallarnas uppstarter och själv 

driver han konsthallen Magasin 3, men har inte intervjuats i denna studie. Jeanette Bonnier 

berättar att hon ansåg sig kunna konst väl, men när det kom till konsthallar visste hon litet om 

hur de skulle konstrueras. Här lyfter Jeanette fram David Neuman och Lars Nitve som 
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hjälpsamma experter
15

. Samtidigt nämner Björn Jakobson på Artipelag hur David Neuman 

varit värdefull för Artipelags framväxt: ”David Neuman är ’gud fader’ inom det här området. 

För mig är han sympatisk, ödmjuk, skicklig, trevlig och oerhört inspirerande att få jobba med. 

Utan David Neuman hade Artipelag inte funnits”. Björn Jakobson berättar att David Neuman 

hjälpte till att visa Magasin 3 för Värmdö kommunstyrelse, för att sälja in projektet om 

konsthallen Artipelag.  

I södra Sverige framstår Sven Lundh, Vandalorums grundare, som en viktig profil som dyker 

upp i många sammanhang när intervjupersonerna berättar om det nätverk som sträcker sig 

mellan konsthallarna. Kan Sven Lundh ha en liknande funktion för konsthallarnas nätverk i 

södra Sverige såsom David Neuman har i Stockholmsregionen?  

Kjell Åke Gustafsson vid Konsthallen Hishult beskriver hur han själv upplever att 

konsthallarna är dåliga på att starta samarbeten söderöver och att han själv drivit på många av 

initiativen för att de ska bli av. Det har handlat om resor tillsammans, men också verksamhet 

som är förknippad till Kjell Åkes tryckeri. Däremot, menar Kjell Åke, har Sven Lundh varit 

ett undantag – han har varit enormt hjälpsam och viktig för Hishults verksamhet och berättar 

att Sven Lundh varit en inspiration för honom. Pontus Ljungberg lyfter också fram Sven 

Lundh som en duktig relationsskapare inom branschen, som ofta kommit på besök vid 

Ljungbergsmuseet för att hänga utställningar tillsammans med Pontus. Här lyfter även Pontus 

fram Sven Lundhs dotter, Karin Lundh som också samarbetat med Ljungbergsmuseet och 

varit med i deras styrelse för att styra upp verksamheten. Barbro Kamras beskriver Sven 

Lundh som en ”personlighet” inom branschen, vilket klart skiljer sig från det epitet som 

Björn Jakobson valde att beskriva David Neuman med. En annan person som ofta nämndes av 

intervjupersonerna var Sune Nordgren, som varit med och drivit många projekt i regionerna 

Skåne och Småland. Sune Nordgren beskrivs av bland andra paret Wachtmesiter med goda 

ord och som en entreprenör inom konstvärlden.  

I det nätverk som målas upp när jag slår ihop intervjupersonernas berättelser har alltså David 

Neuman, Sven Lundh och Sune Nordgren varit omnämnda mer frekvent än andra och ofta 

beskrivits som inspiratörer. Om det som efterlyses är ett entreprenörskap inom branschen, 

tänker jag nu att det kan vara fel att rikta in sig på ägare av konsthallar, eller ens den formella 

rollen som grundare. Här ser jag tre namn som man ofta talar om och som till och med 

tillskrivs entreprenöriella epitet och omnämns med hög legitimitet inom branschen. Det skulle 

vara intressant att fånga deras tankar när kulturentreprenörskap diskuteras inom detta fält. Om 

jag nu förbehåller mig rätten att tillskriva enskilda individer som mer eller mindre 

entreprenöriella än andra, misstänker jag att Neuman, Lundh och Nordgren (även Lars Nitve) 

bör inkluderas i en undersökning om kulturentreprenörer inom detta fält. Kring dessa 

individer talar även Jeanette Bonnier under vår intervju om att personer som David Neuman 

”har ett behov av att driva konsthallar och konstverksamhet”, vilket tilltalar de intrinsiska 

(inneboende) drivkrafterna hos individerna och inte bara ett intresse utan ett behov av att 

                                                 
15

 Både Lars Nitve och David Neuman sitter i styrelsen för stiftelsen som driver Bonniers Konsthall. Lars Nitve 

och David Neuman rekommenderade senare Bonnier Konsthalls nuvarande VD Sara Arrenhius till 

verksamheten, berättar Jeanette Bonnier. 
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engagera sig – Något som Mangset och Røyseng (2009) lyfter fram som en särskiljande 

egenskap bland kulturentreprenörer.  

Även konstnärsrelationer träder fram som en viktig del för konsthallsentreprenörernas 

företagande; ofta handlar det om långvariga relationer upp emot 40-50 år. Konsthallarna har 

vuxit fram ur den bakgrund som format individerna – där olika nätverk, kontakter och 

relationer är utmärkande. Relationerna till konstnärerna kan vara mer eller mindre 

personliga/sociala, där samlare (t.ex. Sven-Harry Karlsson och paret Swegmark) ofta ser en 

relation genom konstverken och samlandet. Samtidigt visar Barbro och Börge Kamras ett 

exempel på relationer som är mycket nära och sociala, där VIDA Museum byggdes med 

konstnärsparet Ulrika Hydman-Vallien och Bertil Vallien som stödtrupp. Samtidigt finner vi 

även relationer med finansmannen Staffan Rasjö och konstnären Ulf Trotzig som utgjorde ett 

gemensamt intresse för dessa parter och paret Kamras beskriver relationen som en triangel. 

Relationerna till andra intressenter är också varierande mellan konsthallarna. Framför allt 

synen på offentliga medel eller hur man är beroende av dem skiljer sig åt. Fotografiska har 

tydligt tagit avstamp i frågan och menar på att offentliga medel tvingar verksamheten till att 

ställa ut politiskt korrekt konst, vilket kan vara ett hinder, samtidigt som en egen sund 

bärighet i företaget bidrar till en lugnare finansieringsproblematik. Problematiken kring 

bidragen har paret Wachtmeister vid Wanås Konsthall upplevt, där de upplever att det medför 

ett stort risktagande att förlita sig på offentliga bidrag som finansiering eftersom det kan 

äventyra både ekonomin och legitimiteten om bidragen slutar delas ut. Genom bidragen 

försätter man verksamheterna i en finansiellt svår situation där man är beroende av bidragen 

för att bära de kostnader som man samlat på sig. Här finns dock exempel bland konsthallarna 

på de verksamheter, som Alma Löw, där paret Broos lyckats få bidrag kontinuerligt och heller 

inte har ett uttalat vinstintresse. En liknande kommentar fäller även Lars Lerin, som har fått 

stöd genom kommundirektörens Anna Sandborghs hjälpt att vinna över lokalerna till den nya 

konsthallen. Bygglov och acceptans från kommunen skiljer sig mellan orterna där 

konsthallarna finns och Björn Jakobson uttrycker en frustration över hur vissa kommuner inte 

förstår vad en konsthall kan bidra med, medans andra stöttar konsthallsbyggena fullt ut.  

Bakom Sven-Harrys Konstmuseum står ett avtal där 40 % av byggnaderna fick lov att vara 

bostäder för att han skulle beviljas att bygga konstmuseum för resterande 60 % av lokalernas 

yta. Ett liknande avtal beslutade att Bonniers Konsthall skulle få uppföras om 50 % av 

byggnaden var inriktad för kulturändamål, så fick man även bygga 50 % kontorslokaler i 

samma byggnad. Även om utsträckningen i vilken kommuner och offentliga medel riktas till 

konsthallarna råder det en unison uppfattning bland intervjupersonerna att kommuner och 

staten gör för litet för att underlätta konsthallarnas verksamheter.  

4.3.5 Processen och Skapande 

För vissa av konsthallsentreprenörerna tycks verksamheten inte handla om att maximera vinst. 

Detta har explicit uttryckts av Lars Lerin, Paret Broos, Jeanette Bonnier och paret 

Swegmarks. Jag har flera gånger nämnt antagandet att mecenatskapet marginaliserats i 

samhället förändrade sociala strukturer (Gustavsson, 2002), vilket innebär att satsningarna på 

konsthallar knappast kan ses som ett mecenatskap (Brodow Inzaina, 2013). Om det nu inte är 
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ekonomiska prospekter eller givande till konsten som motiverar satsningarna, varför och för 

vem skapas dessa konsthallar? 

Om vi följer spåret att konsthallsentreprenörerna handlar utifrån Hirschmans (1983) tre olika 

publiker, där skapandet utgår ifrån en självorienterad, branschorienterad eller 

kommersialiserad kreativitet, kan vi här möjligtvis svara på dessa frågor. Utifrån ovanstående 

beskrivningar av entreprenöriella individer ser vi klara skillnader i hur innehåll i konsthallarna 

skapats – eller ” hur utfyllnad blir innehåll”, som Per Broman elegant uttryckte under vår 

intervju med fotobröderna. 

Jag har här utgått från Hirschmans (1983:43) figur och låtit modellen utgöra en skala där 

konsthallarna kan placeras in.  

En konsthall i den högra delen, ”Kommersialiserad Kreativitet”, representerar att 

entreprenörerna bakom skapar sin verksamhet för en allmän publik som kan innefatta ett eller 

flera marknadssegment. Dessa skapare är således orienterade efter att möta en efterfrågan på 

marknaden och samtidigt maximera vinst. Dessa eftersträvar en kommersiell framgång och 

skulle prioritera sitt/sina marknadssegment över sina egna och branschens värderingar.  

En konsthall i den mittersta delen, ”Jämliksorienterad Kreativitet”, representerar att 

entreprenören bakom skapar sin verksamhet, dels med hänsyn till vad andra jämlikar och 

branschpersoner ska tycka, vilket tyder på att legitimitet värderas högt. Här kan framgång 

mätas i anseendet inom branschen, där kommersiell succé eller misslyckande inte är det 

viktigaste.  

En konsthall i den vänstra delen, ”Egenorienterad Kreativitet”, representerar att 

entreprenörerna bakom skapar sin verksamhet och värderar egen njutning av skapandet högre 

än värderingen från branschpersoner och allmänhetens uppfattning. En person här skulle 

prioritera sitt inre självförverkligande och tillfredsställandet genom att skapa, högre än någon 

annans värderingar. 

Figur 4 är således en bearbetad version av Hirschman (1983) där jag placerar in konsthallarna 

längs en skala med en dimension som sträcker sig från självorienterad kreativitet till 

kommersialiserad sådan, det vill säga där produkten (konsthallen) som skapats utgår mer eller 

mindre från egna föreställningar och värderingar eller utifrån att möta en efterfrågan på 

marknaden. 

 

 

 

 

 

Figur  4 – min bearbetning av Hirschman (1983:49) 
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Paret Swegmark inrättade en stiftelse som tog över deras konst, vilket satte mycket i rullning 

och de var tvungna att förhålla sig till en ny och okänd situation som tack vare en öppenhet 

inför möjligheter resulterat i en konsthall. Inledningsvis prioriterades det egna skapandet, men 

allt eftersom våningarna på konsthallen växte, bildades fler visningar. Här kan dock Chen 

(2009) lyftas in som visat på ett unikt värde för samlare av konst; nämligen att en del av den 

personliga njutningen utgår ifrån att visa upp konsten för andra. Samtidigt uttrycker paret en 

stolthet över sin skapelse som antyder att det är viktigt med andra personers uppskattning. 

Vad som är unikt bland konstmuseum är ju att samlingarna oftast springer ur ett privat 

intresse; således är de skapta utifrån personliga värderingar och passion. Detta betyder att 

konsthallar som växer ur privata samlingar i någon utsträckning handlar om ett självorienterat 

skapande och således något som tar avstånd från vad som efterfrågas på marknaden eller vad 

branschpersoner har för åsikter. Detta är en anledning till att placera sådana konsthallar som 

utgår från en samling när egenorienterad kreativitet, men som ofta tangeras av en stolthet 

inom branschen och där legitimitet lyfts upp som viktigt; således nära jämliksorienterad 

kreativitet. 

För Björn Jakobson handlar det i grunden om en gottgörelse, alltså något han skapar för sig 

själv. Men att verksamhetens innehåll skapats utifrån ett ideal om ”den bästa produkten som 

säljer sig själv” tyder starkt på ett kommersiellt innehåll. Samma tankar om att möta 

marknaden och skapa ett innehåll efter vad konsumenter efterfrågar präglar bröderna Bromans 

tänkande bakom Fotografiska, även om intresset för fotokonst är långt och genuint. 

Detsamma kan sägas för Konsthallen i Hishult som drivs av Kjell Åke Gustafsson. 

Verksamheten är tydligt anpassad till kunderna och innefattar galleriverksamhet, konsthall, 

konstpark, gästgiveri, restaurang och konferens. Ett liknande perspektiv har även paret 

Kamras som driver VIDA Museum på Ölands västra kust; ”Det är viktigt med en stor bredd 

på ett sånt här ställe”, säger Barbro Kamras och fortsätter, ”Vi kunde vara väldigt smala i 

vårt utbud, men vi måste dra en bred publik. Därför har vi smyckesutställningar och 

galleriverksamhet. Om man ligger på landsbygden kan man nog inte vara specialiserad på 

något utan måste locka en bred publik”. VIDA Museum byggdes med konstnärerna Ulrika 

Hydman-Vallien och Bertil Vallien som grundbultar i verksamheten och paret Kamras 

uttrycker hur de kände att de skapade verksamheten för Bertil och Ulrika. Här uttrycker paret 

Kamras å ena sidan en tanke som närmast kan relateras med mecenatskap, samtidigt som de 

beskriver att konsthallens innehåll kommersialiserats eftersom de är tvungna att möta en bred 

publik med ett avsides läge. Men läget betyder nödvändigtvis inte allt; i jämförelse med vad 

paret Broos åstadkommit minst lika avsides i Östra Ämtervik, skulle VIDA Museum kunna 

betraktas som genomkommersialiserat. Men rimligtvis ligger det något i det som paret 

Kamras uttrycker: för verksamhetens överlevnad måste man nå en balans mellan kultur och 

ekonomi. 

Karin och Marc Broos förhåller sig till sin konsthall som ett konstprojekt snarare än en 

affärsverksamhet och trycker på det sociala värdet som skapas. Här skulle det vara möjligt att 

argumentera att det konstnärliga närmandet av verksamheten handlar om ett självorienterad 

skapande. Men även i paret Broos handlar det om en stolthet i branschen och med stor 

entusiasm talar man om vad andra tycker om sin verksamhet och att projektet, efter 
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nedläggningen 2010 ”blev en liten stjärna på konsthimlen”. Istället förvånar det mig att det 

konstnärliga närmandet av verksamheternas skapande är det som jag tolkat som rent 

självorienterat. För Jeanette Bonnier handlar verksamheten om något som skapas ur ett behov 

av att driva konsthallar, något som hon menar att även David Neuman har. Här identifierade 

jag även Sven Lundh och Sune Nordgren som sådana människor som engagerad företar sig i 

sina respektive kulturarbeten. Därmed menar jag att de är att betrakta som kulturentreprenörer 

enligt Mangset och Røysengs (2009) definition.  

Den omarbetade version av Hirschman (1983) kan här tas vidare i min analys. Ur modellen 

kan vi antyda två kluster; det ena mellan Egenorienterad- och Jämliksorienterad kreativitet, ett 

andra mellan Jämliksorienterad- och Kommersialiserad kreativitet (se figur 5). 

Figur 5 – Dimensioner av konsthallarnas skapande (baserad på Hirshman, 1983:49).  

 

 

 

 

 

Fillis (2006) menar att konsthallar ofta står inför komplexa val och beslut eftersom de står i ett 

gränsland mellan kulturella och ekonomiska värderingar. Som paret Kamras uttryckte det, 

kan det ibland handla om påtvingade val som kommersialiserar verksamhetens innehåll. Men 

det kan också handla om ett behov av att vara engagerad i kulturarbete, som Bonnier 

uttrycker. Dessa gränsland kan återspeglas i figur 5, där skapandet väger mellan två intressen; 

för kluster 1 handlar det om en balans mellan ett självförverkligande och vad andra ska tycka 

om det. Bland dessa konsthallar lyfts legitimitet fram som viktigt för sin existens. För kluster 

2 handlar det om en balans mellan kommersiellt intresse och att möta en efterfrågan, samtidigt 

som man vill behålla ett anseende inom branschen. Här lyfts legitimitet upp som 

eftersträvansvärt, men inte nödvändigt för att affärsverksamheten ska fortsätta. Detta visar på 

två skillnader i de entreprenörskap som präglar konsthallsverksamheterna. 

Hirschman (1983) menade att kommersialiserad kreativitet ofta kan ses i populärkulturen, 

medan jämliksorienterad kreativitet ofta går att återfinna inom finkulturen. Här ser vi elva 

verksamheter som är aktiva inom konstutställningsbranschen, som på många håll anses vara 

bildande och finkulturell. Här gör sig Throsby (2010) påmind som menar att det inte längre är 

lätt (om ens möjligt) att skilja mellan fin- och populärkultur, utan alla kulturorganisationer 

idag måste betänka ekonomin i någon utsträckning. Jag menar alltså inte att konsthallarna i 

kluster 2 nödvändigtvis skulle vara ”populärkulturella”, eller att konsthallarna i kluster 1 

skulle innehålla ”finkultur”. Däremot går det att skilja på de individer som är företagsamma i 

sitt kulturarbete (kluster 1) och de som är företagare inom kulturarbete (kluster 2).  
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Här menar Hirschman (1983) att vi även måste ta hänsyn till reaktionen hos sådana skapare 

som värderar sin egen och jämlikars värden över allmänhetens, nämligen de som ändå uppnår 

kommersiell framgång och blir omfamnad av allmänheten. Det här kan ge en eftersmak för 

skapande individer, när de upplever att de måste börja skapa för att följa upp sin succé och ge 

allmänheten vad de efterfrågar (Fillis, 2006). Då kan det vara mycket svårt för dessa individer 

att balansera dessa tre orienteringar och ta hänsyn till både sitt eget skapande, vad 

branschpersoner anser och vad allmänheten vill ha (Hirschman, 1983). 

Det är naturligtvis inte okomplicerat att på detta sätt dela in olika konsthallar på en skala som 

den jag illustrerar. Iakttagarens uppfattning och förståelse är kritiskt för resultatet och 

tolkningarna kan vara många och olika. Det kan vara utmanande att se likheter eller tydliga 

skillnader mellan verksamheter som är varandra olika samtidigt som de tangerar varandras 

åsikter. Vad vi kan lära oss från dessa berättelser är att individerna bakom drivs av olika och 

högst personliga motiv – med andra ord är bevekelsegrunderna olika. Däremot är processerna, 

vägen fram, något som kan jämföras mellan konsthallarna och deras byggherrar. Genom 

Hirschman (1983) har jag valt att undersöka skapandets dimensioner i förhållande till ett 

skapande för sig själv eller för konsumenten, det vill säga vems behov som ställs först. Detta 

spektrum av mer eller mindre kommersialiserade processer kan dock skiljas från de högst 

personliga bevekelsegrunderna. I vissa fall har kommersialiserandet av processen varit en 

nödvändighet för konsthallar som VIDA att överleva på bygden, samtidigt som ett skapande 

för sin egen del kan växa ur ekonomiska förutsättningar och därför inte behöva bli en 

konsthall som i sin tur ska generera ekonomisk bärighet, vilket vi ser flera exempel på bland 

konsthallar i Stockholm. Genom att dela in konsthallarna enligt min omarbetade analysmodell 

belyser jag ett av många spektrum. Här kan möjligtvis andra dimensioner såsom 

nischade/breda verksamheter, småskaliga/storskaliga, finkulturella/populärkulturella, ge andra 

resultat och visa på nya grupperingar. Därmed är inte den kommersialiserade/avant-garde 

aspekten endast en bidragande del till en större sanning om konsthallarnas verksamhet. Jag 

kan alltså visa på att bevekelsegrunderna skiljer sig, men mitt syfte är inte att döma vissa mer 

lämpliga än andra. Konsthallarna och konsthallsentreprenörerna kan här särskiljas för att 

fokusera på antingen bevekelsegrunden eller processen för verksamheten. Med andra ord 

behöver entreprenörens motiv och entreprenörens verksamhet behandlas separat för att få en 

klar bild av konsthallarna. 

4.3.6 Att Förstå Konsthallsentreprenörer 

I figur 6 kan konsthallarna inordnas enligt Kluster 1 och 2 och ge en överskådlig blick över 

företagsformen. Tydligt är att de flesta aktiebolag befinner sig inom Kluster 2 och de flesta 

stiftelser inom Kluster 1. Brodow Inzaina (2013) såg att det fanns skillnader mellan 

företagsformer, där entreprenörer inom aktiebolag inte hade en tanke på filantropi och är inte 

mecenater i större utsträckning än att de skapar jobb på en marknad. Här såg Brodow Inzaina 

(2013) att stiftelser däremot kan drivas av filantropi.  
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Bonniers Konsthall Maria Bonnier Dahlins Stiftelse 

   

Kluster 1   

Abecita Museum Stiftelsen Fokus Borås 

Ljungbergs Museum Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse 

Alma Löv Museum (under uppstart) 

Wanås Konstpark Stiftelsen Wanås Utställningar 

Sandgrund-Lerin Museum Aktiebolag 

Sven-Harrys Museum Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse 

   

Kluster 2   

VIDA Museum Kommanditbolag 

Hishult Konsthall Aktiebolag 

Artipelag Konsthall Aktiebolag 

Fotografiska Museum Aktiebolag 

Figur 6 – Matris för Konsthallskluster 

Jag delar in konsthallsentreprenörerna i två olika kluster, där det ena handlar om individer 

som värderar kommersiell framgång högt och det andra handlar om individer som skapar 

utifrån ett självförverkligande och strävan efter att tillfredsställa ett inneboende behov att 

företaga sig något inom kulturen. Här måste avslutningsvis frågan besvaras huruvida dessa är 

kulturentreprenörer. Nielsén (2008) menar att de kulturella näringarna domineras av 

kulturföretagare, inte av kulturentreprenörer. Kulturentreprenören definieras av Mangset och 

Røyseng (2009) som någon som är företagsam i sitt kulturarbete. En viktig fråga för att 

särskilja ett kulturellt entreprenörskap från ett entreprenörskap är huruvida individerna 

”binder samman ekonomi och kultur” och ”skapar utifrån egna intressen och behov”, eller om 

de exploaterar möjligheter för att nå kommersiell framgång. Enligt en uppdelning menar jag 

att konsthallarna i kluster 2 står för ett företagande inom kulturella näringar. Liksom Brodow 

Inzaina (2013) antyder en tanke på mecenatskap och filantropi bland konsthallar i kluster 1, 

menar jag att det finns en antydan till kulturellt entreprenörskap.  

Brodow Inzaina (2013) ställer sig frågan om moderna mecenater handlar om ett företagande 

och entreprenörskap. Jag tror att ett modernt mecenatskap kan översättas i dagens 

kulturentreprenörer. Mecenater liksom kulturentreprenören sätter sitt skapande och arbete för 

kulturen främst, där kommersiell framgång och vinstmaximering inte är centralt. Nielsén 

(2008) liknar dessa roller vid uppdragsgivare och uppdragstagare inom kulturen. 

Kulturentreprenören är således en person som skapar inom kulturen, för kulturen, medan 

entreprenören inom kulturella näringar skapar inom kulturen, av kulturen. 

Kulturentreprenören är således inte bröderna Broman, utan paret Swegmark. Bengt och Berit 

Swegmark personifierar; ett rationellt agerande utifrån osäkra premisser, företagsamhet för 

kulturlivet och några som skapar värde, nya verksamheter och aktiviteter ur kulturen. 

Skapandet är inte bara förknippat med Sarasvathys (2001) begrepp ”effectuation” i det här 

fallet, utan för hela det entreprenöriella förhållningssättet som skiljer dem från exempelvis 

Björn Jakobson och bröderna Broman. Därtill ställer jag mig frågande till om 
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”konsthallsentreprenörer” är rätt skrå att undersöka för att identifiera de sanna 

kulturentreprenörerna. Jag tror det är en svår uppgift att driva en affärsverksamhet (som 

samtliga konsthallar ändå är) och samtidigt vara företagsam i sitt kulturarbete utanför sin 

affärsverksamhets gränser. Här ser vi exempel på Sven Lundh, David Neuman och paret 

Swegmark som gör något utanför sina egna konsthallar. Att hjälpa konkurrenter skulle inte 

vara rationellt enligt ett företagsekonomisk perspektiv, men trots allt är det något som driver 

dessa kulturentreprenörer till att utveckla kulturen. 
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5. DISKUSSION & SLUTSATSER 
I detta kapitel svarar jag på min forskningsfråga och uppfyller syftet genom att sammanfatta 

den diskussion som löper genom min analys, samt de slutsatser jag kan dra från den. Därefter 

reflekterar jag över metodval och ger föreslag till vidare forskning.  

5.1 Entreprenörskap i Kulturen och Kulturellt Entreprenörskap 
En tidigare studie (Brodow Inzaina, 2013) har identifierat frågan som denna uppsats hade sin 

utgångspunkt i, nämligen vad som orsakar det ökade antalet privata konsthallar. Genom att 

undersöka konsthallarnas organisation framstod inte en klar bild av entreprenörskapet. Enligt 

Gartner (1985) är organisationen den verksamhet som skapas av individerna och för att förstå 

entreprenörskapet måste forskaren ta hänsyn till individerna, organisationen, omgivningen 

och processerna bakom uppstarten av nya företag. Tidigare studier konstaterade, utifrån att se 

på organisation, att konsthallar som organisationer kan vara mer eller mindre förbundna till en 

filantropisk tanke. Här drar jag en skiljelinje mellan organisationen eller själva 

konsthallsverksamheten och entreprenören. Istället menar jag att entreprenörens 

bevekelsegrund och motiv för att starta en konsthall bör skiljas från konsthallens verksamhet. 

Genom att utgå från entreprenörernas egna berättelser har jag därför bidragit med en 

nyanserad framställning av privata konsthallar.  

De nya konsthallarna konstaterades växa ur ett entreprenörskap och ett aktivt förenings- och 

näringsliv (Nielsén, 2009; Brodow Inzaina, 2013). En möjlig förklaring är att verksamheter 

inom kulturella näringar skiljer sig från verksamheter i andra näringar, där intressenter och 

nätverkande har en roll som legitimerande kraft – eller där interpersonella relationer är extra 

viktigt. Att bedriva verksamhet inom kulturella näringar kan också medföra en komplexitet 

som innebär att entreprenörer måste förhålla sig gentemot krav och motkrav mellan kultur och 

ekonomi. Entreprenörerna ställs inför överväganden där kulturens bästa måste vägas mot egna 

värderingar och ekonomiska intressen. Detta kan beskrivas som ett gränsland mellan konst 

och kommers där en balansgång äger rum mellan konstens integritet och budgetarnas 

nödvändighet. Konsthallsentreprenörerna är överens om att ekonomin måste ta plats i någon 

utsträckning, vilket gör att vissa val alltid måste göras som prioriterar ekonomin över 

kulturen. Här visar jag på en skillnad bland konsthallsentreprenörernas närmande till 

uppstarten av sina konsthallar. Entreprenörer som prioriterar att möta marknadens efterfrågan 

och skapa ett kommersialiserat innehåll i sin verksamhet kan här förstås som ett företagande 

inom kulturen, av kulturen. Entreprenörer som istället såg till sina egna värderingar och vad 

jämlikar/branschpersoner tyckte om verksamhetens innehåll, kan istället förstås som ett 

företagande inom kulturen, för kulturen. Med andra ord växer två olika förhållningssätt till 

entreprenörskapet inom kulturen fram; de som bedriver kommersialiserad verksamhet och 

riktar sig till ett bredare marknadssegment, och de som bedriver en verksamhet som bär 

kostnader av kulturella värden utöver de ekonomiska värdena. När konsthallsentreprenörer 

ställs inför val kan således ekonomiska och kulturella intressen konfliktera med varandra, som 

skapar detta gränsland mellan konst och kommers. Detta bör rimligen inte vara unikt för 

överväganden och konflikter mellan intressen bland konsthallar – utan något som 

företagsamhet inom kulturella näringar i stort ställs inför, eftersom kulturorganisationer måste 
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ta hänsyn till både skapandet av kulturella och ekonomiska värden (Hewison & Holden, 

2011). 

Bland konsthallarna har verksamheten sitt ursprung i mycket långvariga kontakter inom 

konstvärlden. Ibland upp emot 40-50 år gamla relationer med konstnärer, gallerister och andra 

konstutställare. För att förstå entreprenörskapet är det således viktigt att inse att 

konstutställningsverksamhet inte är något som etableras över en dag. Trots att vi bevittnar en 

stark tillväxt bland kulturella näringar och att antalet privata konsthallar skjuter i höjden är 

detta inte nödvändigtvis att betrakta som vilka entreprenörer som helst som sett en möjlighet 

på marknaden. Verksamheterna är i hög grad beroende av ett nätverkande och goda relationer 

med sin omgivning och andra branschpersoner för att vinna legitimitet. 

Ur de berättelser som presenterats framgår mycket personliga entreprenörskap. Det handlar 

om individer som utgår från sin egen erfarenhet, egna intressen och känslor. 

Entreprenörskapet uppsptår också ur olika situationer; samlande (Abecita), tillfälligheter 

(Alma Löv), renodlade affärstankar (Fotografiska) eller känslor så som gottgörelse 

(Artipelag). Det finns inte två entreprenörskap som är varandra lika bland konsthallarna som 

undersökts vilket visar på en heterogenitet och mångfald bland populationen privata 

konstutställare. Möjligheterna som uppstått för uppstarten av en privat konsthallar ser jag som 

intimt kopplade till de individer som står bakom dem. Med andra ord syftar jag inte på en 

konkurrens bland möjligheter på en marknad, där alla har tillgång till dem, utan att de skapas 

utifrån personliga nätverk, långvariga kontakter och relationer med nyckelpersoner inom 

branschen, samt individuella drivkrafter och motiv.  

Jag har utgått ifrån Mangset och Røysengs (2009) samt Nielséns (2008) definitioner av 

kulturellt entreprenörskap och ställt mig frågan huruvida konsthallsentreprenörerna är 

kulturentreprenörer i denna bemärkelsen. Enligt Nielsén (2008) utgörs de kulturella 

näringarna till större delen av kulturföretagare och ganska få kulturentreprenörer. Kulturellt 

entreprenörskap kan definieras som en företagsamhet i sitt kulturarbete. Jag menar att 

samtliga entreprenörer som undersökts är företagsamma; men inte alla är det i sitt 

kulturarbete. Nilsson (2003) utvecklar en tanke på att individer kan vara mer eller mindre 

entreprenöriella. Låt mig förlänga denna tanke med det kulturella entreprenörskapet; att 

individer kan vara mer eller mindre företagsamma i sitt kulturarbete (således mer eller 

kulturellt entreprenöriella). Detta är min syn på det spektrum av entreprenörskap som jag 

betraktat bland konsthallarna, där det mer renodlade kulturella entreprenörskapet handlar om 

den drivkraft som Jeanette Bonnier beskriver; ”ett behov av att engagera sig i kulturen”, det 

vill säga en inneboende motivation och strävan efter självförverkligande som tar sig uttryck i 

ett kulturellt engagemang. Här menar jag att konsthallar kanske inte är rätt ställe att söka efter 

kulturentreprenörer, även om de finns hos paret Swegmarks, som utanför sin egen verksamhet 

engagerar sig för kulturlivet i sin närhet och agerar som en pådrivande kraft för utveckling 

och aktivitet inom kulturen. Istället menar jag att konsthallsentreprenörernas nätverk kan vara 

ett lämpligt område för den som vill söka efter- och undersöka kulturellt entreprenörskap.  

Svaret på frågan om vad som ligger bakom dessa individers satsningar på privata konsthallar 

kan alltså förklaras enligt tre figurer; 1) genom en renodlad företagsamhet inom kulturen där 
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ekonomiska värden prioriteras; 2) genom ett kulturellt företagande inom kulturen där 

kulturella värden prioriteras, även om ekonomiska värden måste tas i anspråk för att skapa en 

kontinuitet i verksamheten; 3) genom ett självförverkligande inom kulturen och ett behov av 

att engagera sig i kulturen, för kulturens bästa. 

5.2 Kritik och Insikter 
Det ligger i konsthallars natur att eftersträva ”novelty”, det vill säga att skapa nymodigheter 

och vara unika i sitt slag. Verksamheterna drivs inte helt utan konstens influenser och strävan 

efter det konstnärliga, unika. Nymodigheter utgör således en del av det levebröd som 

konstutställare och deras verksamhet livnär sig på. Genom att eftersträva en unik position kan 

även deras funktion på marknaden tolkas som utfyllnad av ett tomrum, där innehållet blir 

relevant och uppmärksammat. En möjlig tolkning av entreprenörernas roll på marknaden 

skulle här kunna vara Kirzners (1973; 1997) om entreprenörens stabiliserande roll på 

marknaden. Detta kan även kopplas till Nielsén (2009) och Nathanson (2009) som antyder en 

passivitet hos kommuners satsningar på storskaliga kulturprojekt och att entreprenörerna på så 

sätt fyller ett tomrum på marknaden. Men här jag även visat på hur flera konsthallar springer 

ur ett entreprenörskap som är oberoende av marknadens tillstånd. Dessa springer istället ur 

personliga entreprenörskap och intressen och hade troligtvis tillkommit oavsett marknadens 

tillstånd.  

I den här studien utgick jag från att behandla konsthallar, konstparker, gallerier och 

konstmuseum under ett samlingsnamn: konsthallar. Verksamheterna skiljer sig åt, men trots 

detta betraktas de ofta som en arketypisk verksamhet inom kulturpolitiken. I mitt arbete har 

det visat sig problematiskt att jämföra entreprenörskap som springer ur ett samlande, det vill 

säga entreprenörskap bakom konstmuseum, med sådan verksamhet som inte gör det (dvs. 

konsthallar, konstparker, gallerier). Samlingarna som utgångspunkt är av stor betydelse för 

hur jag betraktat entreprenörskapet. De utgör en viktig tillgång som en verksamhet utvecklats 

ifrån, vilket kan jämföras med Read et al (2011) syn på effektuellt entreprenörskap. För Icke-

museum kretsar istället verksamheten ofta kring nätverk och legitimitet. Samlingarna kan 

vara fördummande, som Jan Broman uttryckte det, men de kan också vara legitimerande för 

den fortsatta entreprenöriella satsningen.   

Jag baserar mitt resultat på empiri som samlats in genom elva intervjuer med 

konsthallsentreprenörer, men fokuserar på fyra konsthallar när jag redogör för 

entreprenörskapet och uppstartsprocessen. Att inte samtliga konsthallar redogjordes för på 

detta sätt kan ses som en brist i uppsatsens kvalitet. Inlednings valde jag dock att undersöka 

entreprenörskapet och uppstartsprocesserna av dessa nya företag, vilket mynnade ut i mer 

uttömmande svar och berättelser än väntat. Eftersom uppsatsens utrymme är begränsat, har 

jag redogjort för uppstarten av fyra konsthallar och entreprenörskapet bakom mer ingående 

och lyft fram olika exempel på sådana berättelser. De övriga konsthallarna kompletterade 

denna bild och det har inte varit min avsikt att valen av de fyra konsthallarna skulle påverka 

uppsatsens resultat och slutsatser.  

Jag vill poängtera att det är viktigt att skilja på retorik och praktik när ett fenomen som detta 

analyseras. Att välja ut kriterier att döma efter är inte oproblematiskt. Individerna kan 
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framställa sig på ett sätt och agera på ett annat, vilket blir särskilt svårt att utgå ifrån när 

individernas intentioner med sina entreprenöriella satsningar utvärderas. 

5.3 Avslutande Kommentarer 
Att lyfta fram individerna bakom de privata konsthallarna tangerar även en annan aspekt, 

nämligen den att byggnaderna skulle vara monument för personerna som låtit uppföra dem 

eller en symbol som uttrycker deras storhet på nya sätt. Huruvida detta är sant eller bara en 

missvisande framställning från kritiker och media är inte upp till mig att avgöra här, men är 

minst sagt ett intressant spörsmål. Det går också att diskutera om det är bra eller dåligt att 

privatpersoner skriver in sig i historien genom att upprätta stora konsthallar i sitt eget minne. 

Det blir då en filosofisk fråga om vilket samhälle vi vill leva i och om vi kan gå med på att 

konsthallarna uppförs om effekten är att konstlivet utvecklas och kulturutbudet breddas. En 

liknande diskussion rör också huruvida konsten ska få instrumentaliseras genom en sådan 

kommersiell approach som flera av konsthallarna visar på – om företagande inom kulturen är 

dåligt för konstens bästa. De nya satsningarna bidrar dock till ett växande kulturliv vilket 

rimligtvis bör ses som något positivt för vårt kulturutbud. 

Efter att ha undersökt konsthallsentreprenörernas resa fram till dagens situation upptäckte jag 

att många av dem är upptagna av en tanke på generationsskiftet. Stiftelser identifierades som 

ett sätt att garantera konsthallarnas vidare liv. Åtminstone på kort sikt. Stora kultursatsningar 

kan vara roligt just nu, men för att kulturen fortfarande ska spela en roll måste dessa väldiga 

byggnader fyllas med ett innehåll i framtiden. Annars är några av konsthallarna att betrakta 

som entreprenörers mausoleum – ett monument över sig själva. Ett annat tänkbart scenario är 

att andra verksamheter på marknaden slår ut deras erbjudanden; vilka blir kvar och vilka 

försvinner? Det är i ett sådant läge som framför allt de kommersiellt inriktade konsthallarna 

står för en utmaning. 

5.3.1 Vidare Forskning 

I min studie har jag diskuterat ett entreprenörskap inom kulturen och kulturellt 

entreprenörskap. Detta är två skilda verksamheter mellan kulturföretagande och 

företagsamhet i sitt kulturarbete. Jag tror att konsthallar och de individer som formellt står 

som ägare eller entreprenörer bakom dem kan vara fel ställe att söka efter ett kulturellt 

entreprenörskap. Här skulle det vara intressant att undersöka kulturellt entreprenörskap inom 

nätverkande och entreprenöriella processer inom kulturen. Dessa strukturer är mer informella 

och löst sammanhängande, där individer företar sig ett kulturarbete utifrån ett behov av att 

skapa för  kulturen. 

Ofta talar entreprenörskapsforskningen om entreprenören, men för många av konsthallarna är 

det sant att det är inte en utan två entreprenörer. Här ingår olika sorts entreprenöriella par: far 

och son (Ljungbergsmuseet), äkta par (Lars Lerin och Manuel; Bengt och Berit Swegmark; 

Karin och Marc Broos; Björn och Lillemor Jakobson; Barbro och Börge Kamras; Marika och 

C-G Wachtmeister) och bröder (Per och Jan Broman). De som startar konsthallar på egen 

hand tillhör här minoriteten (Kjell Åke Gustafsson, Jeanette Bonnier, Sven-Harry Karlsson). 

Dels är en möjlig studie att se närmre på hur entreprenöriella par driver sin verksamhet, och 

hur det påverkar entreprenöriella satsningar inom kulturen.  
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