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Abstract 

 

This is a narrative study in which five entrepreneurs in the experience-based 

tourist industry have told their life-stories in connection with their establishing 

and running their own enterprises.   Over the last decades the number of 

adventure-based companies has markedly increased in tourist industry, but the 

knowledge gained through the research on the persons who establish these 

companies is scant.  Through focusing on the constructions of  identity of the 

entrepreneurs, this study gives nuanced pictures of the chain of events that had 

lead an individual to establish one`s own company.  In addition, these pictures 

offer deeper understanding of how these individuals perceive themselves as the 

founder and manager of an experience-based company. 

Over the last decades research in entrepreneurship has criticized the imbalanced 

focus on the entrepreneurs' personal characteristics and it's use as an 

explanation of their entrepreneurial activities. In the same critical vein I 

question whether motivational studies are able to explain why certain 

individuals choose to establish their own business. Indeed, these five stories 

show that an entrepreneur is not something one is but something one becomes.  

Although the concept of an experiential economy appeared at the end of the 

1990s, the production of experiences has a long tradition in the tourist industry. 

Norwegian tourism has faced an uphill struggle for several decades, which 

worries both the authorities and the industry itself.  In recent decades the focus 

has been directed more and more on the dimension of experience. One hopes 

that the creation of new and attractive adventures will help to reverse the 

negative trend in the industry.  Effecting this reversal places a heavy 

responsibility on the entrepreneurs since they are to be the driving force in this 

process. Tourist adventures have been one of several core themes within the 

field of research in tourism for decades, but this focus has mainly been on the 

perspective of the consumer. In contrast, this study concentrates on the 

producers, a group about whom we know much less. 

The five entrepreneurs who tell their story in this study give detailed 

descriptions of their life until the establishment of their businesses, and we see 

that each of them describes a number of causal chains that are interwoven and 

together create a meaningful picture of their choice. Through focusing on their 

reflexive identity-constructions and viewing these in light of the concrete 
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situations they were in, before they established their enterprises, we gain a 

deeper understanding of this choice. 

Through the process of categorizing these reflexive identity-constructions, 

three distinct ontological positions emerge, that is, different ways in 

understanding reality. The study shows that there is a connection between these 

ontological positions and the ways that the entrepreneurs run their businesses, 

as well as their understanding of how they create and produce adventures for 

their guests. 

Keywords: entrepreneurs, life story, identity study, experience-based tourism 
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Kapittel 1  Introduksjon -   
entreprenører i det opplevelsesbaserte reiselivet 

”Hvor Udgangspunktet er galest,  

blir tidt Resultatet orginalest”  

(Henrik Ibsen) 

Prolog: Veien fram mot etablering av eget foretak 

Norsk reiseliv har tråkket i motbakke gjennom flere tiår, og det har ikke vært 

mangel på gode og vitaliserende råd om på hva vi skal gjøre for å bli mer 

attraktive for norske og utenlandske turister.  Ei gruppe som spiller ei viktig 

rolle i denne vitaliseringsprosessen, er entreprenørene.   Vi trenger individer 

som har kraft og energi nok til å realisere nye, kreative og spennende ideer som 

kan presenteres og tilbys et marked.   

Opplevelsesøkonomien slo gjennom som begrep på slutten av 1990-tallet og 

markerer et utviklingstrekk ved vårt samfunn.  Denne trenden har også preget 

reiselivsnæringen, der man har blitt langt mer oppmerksom på at ferie og fritid 

blant annet handler om å samle opplevelser og gode minner.  Skal et sted, en 

region eller et land være attraktivt som reisemål, må man kunne tilby sine gjester 

et bredt tilbud av opplevelser. 

Hva som oppfattes som en god opplevelse, kan være uendelig forskjellig, og 

nettopp derfor åpner opplevelsesøkonomien for et spenn av kreativitet og 

ideer.  I denne avhandlingen skal vi møte noen av dem som har tatt 

utfordringen og skapt nye opplevelsesforetak.  Vi skal få høre deres fortelling 

om veien fram mot foretaksetablering, samt hvordan de erfarer det å drive et 

opplevelsesforetak. 

Innledning 

Entreprenørskap som fenomen er like gammelt som menneskeheten selv 

(Johannisson 2010), men interessen for fenomenet har aldri vært så stor som i 

dag.  ”The entrepreneur is the single most important player in a moderen 

economy” hevder professor Edward Lazear ved Stanford University (Acs og 

Audretsch 2010:1), og det er da ikke til å undre seg over at fenomenet har vakt 

stor interesse både som forskningsfelt og i den offentlige debatten.   
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Entreprenørskap og småforetak utgjør en viktig og interessant del av 

næringslivet, både i forhold til dens totale økonomiske betydning, 

sysselsetningsvolum og som fornyende kraft (NHD 20081).  Entreprenørskap 

og nyskapende virksomheter knyttes direkte til vekst og tilvekstpolitikk og 

tillegges stor betydning.    I Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) ”Et nyskapende 

og bærekraftig Norge” presenterer regjeringen Stoltenberg sine politiske 

visjoner, ønsker og mål for norsk innovasjonspolitikk, som de selv oppsummer 

slik:  ”Regjeringens visjon for innovasjonspolitikken er: - Et nyskapende og 

bærekraftig Norge” (NHD 2008:39). Politikkens operative mål er å styrke 

innovasjonsevnen slik at vi kan opprettholde og videreutvikle det 

velferdssamfunnet vi i dag har.  Innovasjonspolitikk omfatter i følge meldingen 

mange dimensjoner ved det å skape noe nytt; de snakker om skapende 

samfunn, skapende mennesker og skapende virksomheter.  Det skapende 

mennesket, som evner å ta sine ressurser i bruk på en måte som bidrar til å 

etablere eller videreutvikle et foretak omtales i denne sammenhengen som 

entreprenøren.  Det står videre i meldingen: 

Felles for de fleste definisjoner er at entreprenørskap er en dynamisk og 
sosial prosess der individer, alene og i samarbeid med andre, identifiserer 
(økonomiske) muligheter og gjør noe med dem ved å etablere og utvikle ny 
virksomhet. 

 For at Norge skal utvikles til et land med en god kultur for 
entreprenørskap, er det avgjørende å legge til rette for mennesker som har 
de riktige holdningene og personlige egenskapene for dette.  Entreprenører 
har evnen til å se mulighetene, gjøre noe med dem og omsette dem i et 
marked.  Norge er imidlertid ikke bare avhengig av dyktige enkeltindivider, 
men også av et samfunn med generelt positivt syn på etablerere og 
etablering av ny virksomhet.  Entreprenørskap er ikke minst viktig i områder 
med et ensidig næringsgrunnlag (NHD 2008:52). 

I denne avhandlingen er det entreprenører innen reiselivet som er satt i fokus, 

mer presist det opplevelsesbaserte reiselivet.  Reiselivet er den næringen som 

vokser hurtigst globalt, men der Norge ikke har klart å holde tritt med 

utviklingen – noe som bekymrer både næringen selv og myndighetene.2   

Reiselivet er ei næring hvor nyetableringer ofte er basert på kopiering av andres 

ideer og innovasjoner, langt sjeldnere ser vi foretak som tilbyr radikalt nye 

                                              

1 I 2004 var det mer enn 300 000 små og mellomstore bedrifter i Norge, dette utgjorde 99,5 % av antall 
foretak.  Til sammen sysselsatte disse 57 % av det totale antall sysselsatte og bidro med 54% av den 
totale omsetningen (NHD 2008:52). 
2 Norge har tapt markedsandeler internasjonalt jevnt og trutt gjennom de siste 40 årene, men Jakobsen 
og Espelien (2010) mener vi dag ser utviklingstrekk i næringen som på sikt kan endre dette bildet. 
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produkter eller tjenester.  Heller ikke forskningen knyttet til entreprenørskap i 

reiselivet er særlig omfattende.  Det er sparsommelig med internasjonalt 

publiserte forskningsarbeid om entreprenørskap og reiseliv, og de få vi finner er 

teorifattige (Li 2008). 

I dette introduksjonskapittelet vil jeg peke kort på noen utviklingstrekk man har 

sett innen entreprenørskapsforskningen det siste tiåret og vise til temaer som er 

i forskningsfront og som også har påvirket dette forskningsarbeidet.  

Forskningsdesignet i denne studien er livsfortellinger, hvor mitt fokus er på 

identitetskonstruksjoner.  Jeg skal kort vise til andre studier av 

entreprenøridentiteter og vise hva slags kunnskap studiene ga, før jeg sier noe 

om eget utgangspunkt og hvilke kunnskapsgap denne studien skal fylle.  

Studieobjektet i denne avhandlingen er entreprenører i det opplevelsesbaserte 

reiselivet, ei gruppe det stilles store forventninger til, uten at vi har så mye 

kunnskap om dem.  Jeg vil argumentere for hvordan vi skal få økt kunnskap om 

entreprenørene i denne bransjen, en argumentasjon som fører fram til 

avhandlingens forskningsspørsmål. Avslutningsvis presenterer jeg 

avhandlingens oppbygning. 

Et forskningsfelt i bevegelse 

Det empiriske feltet for denne avhandlingen er reiselivet, mens det teoretiske 

feltet jeg knytter meg til er entreprenørskapsforskningen, det forskningsfeltet 

jeg ønsker å gi et bidrag til.   

Gjennom de siste ti - femten årene har erkjennelsen av at entreprenørskap og 

foretaksetablering  ikke kun kan forstås som et økonomisk fenomen økt.  Like 

interessant er det blitt å studere dette som et sosialt og kulturelt fenomen.  

Denne erkjennelsen har blant annet vært en viktig drivkraft til at man i det 

første tiåret av dette århundret har sett en betydelig bevegelse innen 

entreprenørskapsforskningen. Rundt århundreskiftet var det mange som næret 

en dyp bekymring for utviklingen av denne forskningen og hevdet at de 

dominerende skolene i liten grad greide å framskaffe ny kunnskap og forståelse 

for fenomenet (Hjorth og Steyaert 2010).  En gjennomgang av alle artiklene 

publisert i nøkkeltidsskriftene for småbedrifts- og entreprenørskapsforskning i 

2000, viser at forskningen domineres av det funksjonalistiske paradigmet, i 

henhold til Burrell og Morgans terminologi, og at denne dominansen skapte en 

barriere for andre forskningstilnærminger (Grant og Perren 2002).  Ti år senere 

har mye forandret seg.   Det er i følge Hjorth og Steyeart (2010) satt i gang en 
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bevegelse som har åpnet opp for nye teoretiske og metodologiske tilnærminger 

på feltet.  Forskningen har fått et ennå tydeligere prosessfokus og man er langt 

mer opptatt av de kontekstuelle sidene ved entreprenørskap.  Færre fastholder 

betydningen av distinkte definisjoner og avgrensninger, og vi ser ulike disipliner 

tilnærme seg forskningen med utgangspunkt i egne forskningstradisjoner.  

Forskere fra ulike skoler og disipliner samarbeider tettere, og sammen løfter de 

feltet framover (Acs og Audretsch 2010).  

Entreprenørskap forstått som prosess betraktes i dag som state-of-the-art, og 

langt flere fastholder betydningen av de kontekstuelle rammene.  Derimot er 

det ingen konsensus for hva som skal være fokus for disse studiene.  Selv om 

dette forskningsfeltet både er multidisiplinært og mangefassetert, kan vi i nyere 

litteratur identifisere to tydelige strømninger. Det ene omtalt som 

mulighetsperspektivet, og det andre omtalt som framveksten av nye 

organisasjoner (”the emergence of new venture” eller ”emergence 

perspective”).  Mulighetsperspektivet har røtter tilbake til Schumpeter, drevet 

videre fram av den østerrikske skole og hvor Venkataram og Shane de senere 

årene har vært de viktigste bidragsyterne (Landström og Åström 2011).  Et 

sentralt spørsmål innenfor dette perspektivet er om mulighetene oppdages eller 

skapes, alternativer som hver for seg har utviklet egne skoler (Alvarez, Barney og 

Young 2010).  Det andre perspektivet, hvor fokus rettes mot prosessene knyttet 

til det å etablere nye foretak, ble løftet fram av Gartner, noe jeg kommer 

nærmere inn på i kapittel 4.  Sentralt for dette perspektivet er handlingsfokuset; 

hvilke faktiske handlinger knytter seg til det å etablere nye foretak.  Selv om 

fokus i dette perspektivet er felles – etablering av nye foretak (i engelsk litteratur 

ofte forkortet med NVC – new venture creation), finnes det i dag et mangfold 

av aspekter og temaer knyttet til dette perspektivet, noe Hindle og Klyver godt 

dokumenter i sin nye Handbook of Research on New Venture Creation (2011). 

Fokus i denne avhandlingen er også nyetableringer, hvor jeg ønsker å forstå 

disse etableringene (handlingene) gjennom en identitetsstudie.  Det er en nær 

sammenheng mellom handling, identitet og hvordan vi forstår våre omgivelser; 

komponenter som også preger de valg og beslutninger vi fatter.  

Organisasjonsforskerne Cyert og March (1992:230) har lansert en alternativ 

beslutningsprosess3 hvor følgende spørsmål besvares før beslutningene fattes;  

(1) Hva slags situasjon er dette?  Hva skjer?,  (2) Hvem er jeg? og (3) Hva gjør 

                                              

3 Opprinnelig var det James March og Johan P. Olsen som utviklet denne alternative 
beslutningsmodellen, i deres klassiske verk Rediscovering institutions: the organizational basis of politics (1989). 
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en som meg nå?  I denne beslutningsprosessen, som Cyert og March kaller ”the 

logic of appropriateness”, vurderes hva som er sosialt og kulturelt passende, 

samtidig som den inkluderer spørsmålet om identitet (hvem er jeg?).  Hvordan 

man handler og hvordan man forstår seg selv og verden utgjør en sammenvevd 

helhet, og denne helheten vil alltid være forankret til et mer allment 

meningssystem, nemlig kulturen.  Forståelse-identitet-handling utgjør en totalitet 

som alltid er kontekstualisert, og det er med utgangspunkt i denne helheten at 

entreprenørens handlinger framstår som rasjonelle i betydningen meningsfulle 

(Nilsson 2003).  Det ligger nedfelt i mennesket at vi har behov for å skape 

mening og sammenheng i våre liv (Mishler 1999), og i denne studien vil jeg 

undersøke hvordan entreprenører innen det opplevelsesbaserte reiselivet skaper 

meningen for sine valg om å etablere eget foretak, samt hvordan de oppfatter 

seg selv som drivere av et opplevelsesforetak.  Forskningsdesignet for denne 

identitetsstudien er en narrativ forskningsmetode, nærmere bestemt livs-

fortellinger.   

Entreprenørers identitet – forstått gjennom livsfortellinger 

Det har lenge vært allment akseptert at psykologenes jakt etter spesielle 

entreprenørielle egenskaper eller personlighetstrekk har vært et blindspor i 

entreprenørskapsforskningen.  Entreprenører er like forskjellige som ikke-

entreprenører (Gartner 2011).  Derimot har vi i de siste årene sett at 

sosialpsykologiske metoder og teorier (med særlig vekt på kognitiv teori) har 

vært fruktbare til å gi økt innsikt og forståelse for den entreprenørielle atferden 

knyttet til det å etablere nye foretak (Shaver 2010).  Ved en narrativ tilnærming, 

vil jeg samle fortellinger som ikke kun uttrykker enkeltindividenes framstilling 

av sitt entreprenørskap, men fortellingene speiler også den historiske, kulturelle 

og sosiale konteksten de er skapt i (Steyaert 2007).  Gjennom å fokusere på 

identitet – forstått som kulturelt skapt – vil denne avhandlingen kunne gi et 

bidrag til kunnskapen om hva som vektlegges som betydningsfullt i forhold til 

det å etablere eget opplevelsesforetak. 

Begrepene entreprenør/entreprenørskap er på ingen måte entydige og klare, 

tvert om er det dem som hevder at de er direkte tåkete (Smith og Anderson 

2004).  Entreprenørskapsprosessen er sammensatt og kompleks og en måte å 

redusere denne kompleksiteten på, er å få entreprenørene selv til fortelle sin 

egen fortelling der de fritt vektlegger forhold, erfaringer og episoder som de 

mener har hatt betydning for deres entreprenørskap.  Livsfortellinger kan 
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bringe fjerne forhold nærmere, skape klarhet ut av det uklare og forenkle det 

komplekse (s.st.). 

Forståelsen av hvem vi er må alltid forstås ut fra den historiske og kulturelle 

konteksten vi er en del av (Bruner 2001), og dette gjelder også entreprenøren og 

hans/hennes fortelling.  Ved å fortelle om hvem vi er og hvordan vår 

livsvandring har vært, skaper vi ikke kun et bilde av hvem vi har blitt, men vi 

skaper også et bilde av hvordan vi selv forstår vår egen kontekst.  Når jeg er 

nysgjerrig på å høre hvordan entreprenøren forstår seg selv, etterspør jeg 

hvordan de konstruerer sin egen identitet. 

Identitetsstudier har vokst og blitt et kjerneområde i sosiologien de siste 20-30 

årene (Cerulo 1997).  Også innenfor organisasjonsforskningen har 

identitetsstudier fått et godt fotfeste (Alvesson, Ashcraft og Thomas 2008), 

mens det innen entreprenørskapsforskningen har vært langt færre bidrag.  Men 

feltet er ikke helt jomfruelig.  Gjennom de siste femten årene har vi fått flere 

bidrag.  Johanssons (1997) avhandling handler om forholdet mellom 

småbedriftsledere og rådgivere/konsulenter og viser at ulike ”klientidentiteter” 

hos foretakerne påvirker deres holdninger til rådgivning.  I en artikkel fra 2004 

diskuterer Johansson nærmere bruken av fortellinger og metodens styrke i å 

oppdage entreprenørielle identitetskonstruksjoner.  To fortellinger løftes her 

fram og viser en sammenheng mellom den enkeltes selvpresentasjon og måten 

de driver eget foretak.  Studiene til Cohen og Musson (2000), Warren (2004), 

Berglund (2006) og Essers og Benschop (2007) har alle en diskursiv tilnærming, 

der de på ulike måter viser hvordan sterke meningsdannelser i omgivelsene 

påvirker entreprenørenes identiteter.  Lindgren har gjennomført flere 

identitetsstudier (2000, Lindgren og Wåhlin 2001, Lindgren og Packendorff 

2006).  I det første arbeidet studerer hun identitetskonstruksjonen til seks 

kvinner, som hver har etablert egne, private skoler i Sverige.  Kvinnenes 

identitetskonstruksjoner preges av tre ulike diskurser; en profesjonell 

skolelederdiskurs, en entreprenør- og en kjønnsdiskurs. 

Flere studier har gått inn i foretak og sett hvordan entreprenørene arbeider med 

å konstruere identitet som foretakere, og hvilke forhold som oppfattes som 

betydningsfulle for dette arbeidet.  Downing (2005) viser at entreprenørens 

interessenter har stor påvirkning og at forhandlingssituasjoner med 

interessentene har merkbar effekt på deres konstruksjonsarbeid.  I Nadins 

studie (2007) av kvinnelige entreprenører i omsorgssektoren, strever kvinnene 

med å finne en balanse i hvem de er.  Omgivelsenes oppfatning av 

entreprenører oppfattes som ubeklemt maskulint, mens de selv ønsker å 
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framstå som omsorgsfulle, ikke pengegriske, men samtidig som entreprenører.  

Hamiltons (2006) studier av familiebedrifter viser hvordan nye generasjoner 

kvinnelige ledere utfordrer den mer veletablerte patriarkalske 

entreprenøridentiteten.  Også Fenwick (2002) har studert kvinnelige 

entreprenøridentiteter, med utgangspunkt i canadiske foretaksetablerere.  Ut fra 

en psykoanalytisk forståelse av begrepet lyst (desire) viser hun hvor viktig denne 

lysten er for kvinnenes valg om å etablere eget foretak og videre for deres 

identitet som foretakere.  Down og Reveley (2004) og Down (2006) har 

gjennom et etnografisk studie vist hvordan ulike generasjoner tar i bruk ulike 

diskursive ressurser i sin identitetskonstruksjon.  Downs bok fra 2006 gir en 

detaljert illustrasjon av hvor kontekstavhengig konstruksjonen av 

entreprenøridentiteter er, og viser at denne identiteten ikke er noe man i 

utgangspunktet er, men heller noe man blir – samt slutter å være.  

Foss (2002 og 2004) sine studier av entreprenøridentiteter har blant annet satt 

fokus på barndom og oppvekst, og viser ulike verdier og normer 

entreprenørene har fått med seg i ung alder og som har hatt betydning for deres 

entreprenørskap og identitetskonstruksjon.  I studien fra 2004 anvender hun en 

livsløpsanalyse, der en legger særlig vekt på betydningen av overganger i livet og 

hvilken funksjon disse spiller for senere entreprenørskap.  

Utgangspunkt for kunnskapsutvikling 

Det å studere og søke å forstå hvorfor individer velger å etablere egen 

virksomhet kan gjøres ved at man ser dette i lys av hele deres livvei, samt i lys 

av den sosialkulturelle kontekst de er vokst opp i (Watson 2009).  I følge 

Watson er det tre nøkkelbegreper som kan hjelpe oss med å løfte slike studier 

fram; narrativer, identitetsarbeid og en sosialkonstruktivistisk virkelighets-

forståelse.   Jeg har valgt en narrativ tilnæring, livsfortellinger, og min 

vitenskapsteoretiske tilnærming er forankret i en sosialkonstruktivistisk 

forståelse.  Identitetsbegrepet har et enormt potensial ved å bygge bro mellom, 

på den ene siden, individets handlinger, valg og skapelse av et eget selv, og på 

den andre siden de historiske, sosiale og kulturelle forhold som nettopp 

påvirker dannelsen av identiteten.  Ved å la entreprenørene fortelle om sitt eget 

liv, vil det være fortellinger som gir oss nyanser, detaljer og annerledes 

forklaringskjeder for deres valg.  Ut fra litteraturstudier vet jeg at det er ulike 

forhold i barndom og oppvekst som kan spille positivt inn til at noen ender 

som entreprenører.  I møte med entreprenørene i denne studien vil jeg legge 

denne kunnskapen til side. Uten bruk av intervjuguide vil jeg invitere 
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entreprenørene til fritt å reflektere og fortelle om forhold de selv vektlegger 

som betydningsfulle for sine valg.   

Denne avhandlingen handler blant annet om nyetablering og drift av 

nyetablerte foretak. Mitt bidrag til dette store og etablerte forskningsfeltet 

avgrenser seg til å studere entreprenørers identitetskonstruksjoner ved bruk av 

livsfortellinger.  I en norsk kontekst har vi mangelfull kunnskap om hva som 

har betydning for etablering av ny virksomhet.  Ser vi mer spesifikt på 

entreprenører i det opplevelsesbaserte reiselivet, er kunnskapen ennå mer 

mangelfull.  Med livsfortellinger som forskningsdesign avgrensinget til en 

identitetsstudie, håper jeg forskningen kan gi kunnskap om det mangfoldet som 

spiller inn når noen velger en alternativ livsvei, å etablere eget foretak. 

Mitt empiriske felt er det opplevelsesbaserte reiselivet, og jeg skal gi en kort 

presentasjon av dette feltet. 

Entreprenører i det opplevelsesbaserte reiselivet 

Opplevelsesbasert reiseliv er i sitt vesen et gammelt fenomen, selv om begrepet 

opplevelsesbasert er av nyere dato.  Begrepet opplevelsesøkonomi ble lanserte 

av de to markedsføringsgründerne Pine og Gilmore i 1999.4  Gjennom de siste 

ti årene har det vært en markant økning i interessen for opplevelser, både blant 

politikere, næringsaktører og forskning/utdanning (Flagestad 2006, Østergaard 

2007).  I denne avhandlingen blir opplevelsesøkonomien, eller mer spesifikt det 

opplevelsesorienterte reiselivet, en kontekst entreprenørene opererer innenfor.  

Opplevelsesøkonomien som en samfunnstrend må forstås både historisk og 

sosialt, noe jeg vil utrede nærmere i kapittel 2. 

Av ulike grunner har politikere og offentlige myndigheter vært raske til å gripe 

fatt i fenomenet opplevelsesøkonomi, også innenfor en reiselivskontekst. I 2007 

la regjerningen Stoltenberg fram sin reiselivsstrategi; ”Verdifulle opplevelser.  

Nasjonal strategi for reiselivsnæringen” (NHD 2007).  Tittelen på den nye 

strategien vitner om at man har et bevisst forhold til opplevelsestrenden, og de 

skriver:   

Begrepet ”opplevelsesnæringer” brukes stadig oftere om reiselivs-
produsentene.  Dette henger sammen med at opplevelser har blitt en svært 
viktig del av reiselivet, enten det dreier seg om overnatting, bespisning, 

                                              

4 Strengt tatt hadde de anvendt begrepet allerede et år før, i en artikkel i Harvard Business Review 
(1998), men denne artikkelen har kommet i skyggen av den langt mer populære boka som kom i 1999. 
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transport eller aktiviteter. …… Dreiningen mot opplevelser gir dermed 
potensial for økt verdiskapning i reiselivet, men stiller også krav til blant 
annet kreativitet og samhandling for å skape disse opplevelsene (2007:13). 

To år tidligere, i 2005, la regjerningen Bondevik II fram en Handlingsplan for 

reiselivsnæringene (NHD 2005) hvor de utpekte innovasjon og nyskapning som 

ett av fire satsningsområder.  Reiselivsnæringen står i en særstilling når det 

gjelder å skape og leve av salg av opplevelser, og dette krever at næringen selv i 

større grad må ta konsekvensene av at man har beveget seg over i 

opplevelsesøkonomien (Flagestad 2006). 

Også akademia har vært raske til fange opp den opplevelsesøkonomiske 

trenden, og i løpet av det siste tiåret har flere norske høgskoler lansert ulike 

bachelorprogram knyttet til opplevelsesfeltet.  Høgskolen i Lillehammer tilbyr 

bachelor i markedsføring og ledelse av turistopplevelser.  Også innen norsk 

forskning ser vi at flere har viet opplevelsesfeltet økt interesse, hvor fokus blant 

annet har vært ressursgrunnlag, kommersialisering, ofte med et konsument-

fokus (Hjemdahl 2003, Lyngnes 2007, Engen og Mehmetoglu 2009, Slåtten 

2009 og Breiby 2009). Den forskningsmessige interessen for de som skaper 

opplevelsene – entreprenøren – har vært langt mindre.   

I følge Johannisson (2007) ligger det et interessant spenningsfelt i 

skjæringspunktet mellom entreprenørskap og opplevelsesøkonomien, et 

spenningsfelt man må kunne utforske nærmere dersom en vender blikket mot 

reiselivsnæringen, da det nettopp her skapes mange opplevelsesprodukter.  En 

litteraturstudie av de syv mest anerkjente turistledelsestidsskriftene (hospitality 

and tourism mangement) undersøkte hyppigheten og kvaliteten på 

entreprenørstudier for perioden 1986 til 2006 (Li 2008).  Undersøkelsen ga 

overraskende resultat.  Ikke var bare antall studier lavt, men det teoretiske 

nivået var også konsekvent lavt.  Noe av den samme bekymringen konkluderer 

Thomas, Shaw og Page (2011) med, etter deres litteraturgjennomgang av studier 

rettet mot små reiselivsbedrifter.  I deres gjennomgang snublet de kun tidvis 

over begrepet entreprenørskap, forstått som noe visjonært, kreativt, innovativt 

og mulighetsorientert.    I den grad man fant slike entreprenørielle virksomheter 

var det i spesielle subsektorer (s.st.).   

Det ser ut til å være en allmenn oppfatning av at vi trenger mer 

forskningsbasert kunnskap både om små reiselivsbedrifter og deres eiere/ledere 

(Thomas, Shaw og Page 2011) og om rollen entreprenører/entreprenørskap 

spiller i reiselivet (Li 2008).   
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What motivates entrepreneurial innovators, what knowledge do they bring 
with them, and what strategies do they apply to fulfill their ambitions?  The 
fostering of entrepreneurship in tourism innovation systems is another 
neglected approach on the research agenda (Hjalager 2010:9).   

Intensjonen med denne avhandlingen er å bidra med økt kunnskap om hva som 

beveger noen til å velge og etablere nytt foretak innen det opplevelsesbaserte 

reiselivet.  Hjalager etterlyser hva som motiverer entreprenørene i denne 

sektoren.  Mer enn å undersøke deres motiv, er målet mitt å søke etter de 

meningsfylte årsakskjedene for deres valg – med andre ord undersøke 

motivenes bakenforliggende forhold.   

Problemstilling 

Det stilles store forventninger til entreprenører og deres entreprenørskap, noe 

ikke minst politiske policydokument bærer bud på.  Over hele den vestlige 

verden finner vi offentlige dokumenter som syder av forventninger til disse 

individene.  ”The entrepreneur today is to come as a savoir with no less God-

like qualities than earlier saviours” skriver Sørensen (2008:86), som har analysert 

noen av disse dokumentene.  I tillegg til at entreprenørene skal sikre økonomisk 

tilvekst, representerer de også vår tids dannelsesideal, mener Røyseng (2009), 

der viljen til hardt arbeid er avgjørende for å lykkes.   Entreprenørens antatte 

egenskaper transformeres til mer allmenngyldige krav som moderne 

organisasjoner etterspør og verdsetter, krav som kreativitet, innovative evner og 

risikovillighet (Fenwick 2002).  I et samfunn hvor karriere gjøres til noe dypt 

personlig, er det nettopp den entreprenørielle atferden som ettertraktes 

(Alvesson, Ashcraft og Thomas 2008).  Utviklingen fra at man for relativt få år 

siden neglisjerte fenomenet entreprenørskap (Elmlund 1998) til at vi i dag 

”elsker entreprenøren” (Fenwick 2002) har vært voldsom.   

Hvilken plass entreprenøren som individ skal ha i entreprenørskapsforskningen 

har endret seg over tid. Allerede på slutten av 1980-tallet startet Gartner (1988) 

et felttog mot psykologenes egenskapsfokusering, da han mente at denne jakten 

ga liten forklaringskraft i forhold til å forstå entreprenørskap.  Som tidligere 

nevnt ble Gartners opposisjon mot egenskaper og personlighetstrekk 

oppstarten til en ny og stor trend innen entreprenørskapsforskningen, der fokus 

nå ble rettet mot prosessene rundt oppstart av nye virksomheter.  Hans kamp 

kan på mange måter sies å ha vært vellykket, men like fullt ser vi både i 

litteraturen og offentlige dokumenter at entreprenørielle egenskaper fortsatt 

etterlyses.  Jeg har tidligere sitert fra regjeringens stortingsmelding om norsk 
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innovasjonspolitikk, der de skriver at det er viktig å legge til rette for mennesker 

som har de riktige holdingene og egenskapene for entreprenørskap (NHD 

2008:52).  I faglitteraturen skrives det fortsatt om disse egenskapene, og vi ser 

nyere forsøk på å revitalisere forskningen.5  Ut fra et sosialkonstruktivistisk 

ståsted stiller jeg meg skeptisk til tenkningen om spesielle entreprenørielle 

egenskaper, da jeg heller ikke tror at entreprenør er noe man er, men noe man 

blir. 

Denne omtalte forskningsdreiningen fra individ til prosess medførte at man 

nærmest ”kastet barnet ut med badevannet”, og gjennom 1990-tallet tilla man 

entreprenøren som person mindre og mindre vekt (Steyaert 2007).  Dette var 

selvsagt ikke et entydig bilde. Blant annet har det vært en pågående interesse for 

hva som motiverer entreprenører til å etablere eget foretak, en forskning som 

klart vier entreprenøren interesse.  Det har vært gjennomført en rekke 

motivasjonsundersøkelser (Alänge og Scheinberg 1988, Johannisson og 

Lindmark 1996, Elmlund 1998, Spilling 1998, Beaver 2002 og Bredvold 2003), 

og disse undersøkelsene gir et relativ konstant bilde over tid.  Å arbeide med 

noe interessant, skape en stimulerende livssituasjon, personlig utvikling og 

virkeliggjøre egne ideer var de fire viktigste motivene svenske småforetakere 

oppga på 1990-tallet (Elmlund 1998:53).   I en nyere svensk undersøkelse viser 

det seg at langt flere unge kunne tenke seg å etablere eget foretak, sammenlignet 

med tidligere.  Fordelene de trekker fram ved å etablere eget foretak er langt på 

vei de samme motivene; viktigst er å virkeliggjøre egne ideer, deretter 

selvstendig arbeid samt oppnå en personlig utvikling (NUTEK 2008).  En 

tilsvarende norsk undersøkelse fra 90-tallet viser samme resultat, 

selvrealiseringsmotivene skårer høyest (Spilling 1998).   Behovet for uavheng-

ighet og selvrealisering er avgjørende for etableringen (Johannisson og 

Lindmark 1996), samtidig som alle undersøkelsene viser at motivet for å tjene 

mye penger er nedtonet. 

Gartner stilte spørsmål om hva egenskaper og personlighetstrekk kunne fortelle 

oss om entreprenøren og hans/hennes entreprenørskap.  Jeg stiller samme 

spørsmål ved motivundersøkelsenes forklaringskraft.  Meningsdannelser vil 

alltid være kontekstualisert, og det betyr at enkelte ord vil kunne ha ulik 

meningsinnhold i ulike settinger.  At dagens 25-åringer legger det samme i 

begrepet selvstendig arbeid som middelaldrende menn på 1980-tallet, er høyst 

                                              

5 Rauch og Freses fagartikkel fra 2007 har følgende tittel ”Let`s put back into entrepreneurship 
research:  A meta-analysis on the relationship between business owners` personality traits, business 
creation and success”. 
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usannsynlig.  Motivasjonsundersøkelsene tar for gitt at individet handler 

intensjonalt.  Med tanke på hvor komplekst foretaksetablering faktisk er, tror 

jeg at en eller to motiver i liten grad fanger intensjoner eller grunner individet 

har til å handle alternativt.  

Ved å forstå verden som mangfoldig, kompleks og tidvis usammenhengende 

mener jeg at enkeltstående motiv har svak forklaringskraft i forhold til hvorfor 

noen velger å etablere eget foretak.  Jeg ønsker gjennom denne studien å få 

innsyn i flere av de årsakskjeder entreprenørene selv mener har vært av 

betydning for deres foretaksetablering, og mitt overordnede forskningsspørsmål 

blir derfor: 

Hvilke grunner har betydning for entreprenørers foretaksetablering? 

Når man forteller om veien fram mot foretaksetablering, forteller man også om 

hvem man er og hvem man vil være.  Hvem jeg er – mine identiteter – skapes 

ut fra kulturen jeg er en del av, og derfor vil fortellingene også gjenspeile den 

kulturelle konteksten. Ved å studere entreprenørenes identitetskonstruksjoner 

vil jeg få innblikk i ulike forhold som har hatt betydning for deres vei mot 

etablering og som drivere av et foretak – det vil gi plass til flere årsaksskjeder.  

Forhold som her trekkes fram vil kunne være med å besvare mitt 

forskningsspørsmål.  For å underbygge dette forskningsspørsmålet har jeg 

formulert to underspørsmål, som vil gi innspill til hovedspørsmålet og følge 

som en rød tråd gjennom forskningsarbeidet; 

Underspørsmål I: Hvem er jeg som etablerer eget opplevelsesforetak? 

Underspørsmål II: Hvem er jeg som driver og leder et opplevelsesforetak? 

Nyttig for hvem? 

Økt kunnskap om hva som påvirker individer til å velge og etablere 

opplevelsesforetak, kan være til nytte både for næringslivet og for akademia.  

Giddens er opptatt av forskningens doble hermeneutikk (Kaspersen 2001), det 

vil si at når forskning utvikler ny kunnskap om bestemte samfunnsfenomen og 

grupper, kan denne kunnskapen bidra til å endre egenforståelsen til dem som er 

objekt for forskningen.  Det finnes mange myter om entreprenører (Smith og 

Anderson 2004), myter som også forskning delvis er med å underbygge.  

Dersom denne forskningen tegner et forenklet – eller direkte feilaktig - bilde av 

entreprenører, kan det være uheldig både for de som selv blir forsket på, men 

også for andre som kanskje kunne tenke seg å bli entreprenør.  Intensjonen 
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med denne studien er å gi et mer nyansert bilde av hvem som etablerer egne 

foretak innenfor det opplevelsesbaserte reiselivet, og jeg håper at forskningen 

vil kunne være med å nyansere vår oppfatning av hvem disse entreprenørene er.   

Opplevelsesfeltet har fått stor oppmerksomhet både av myndighetene og 

akademia, og det har fra begge hold blitt fremmet klare forventninger til feltet.  

Denne avhandlingen vil gi oss mer empirisk kunnskap om dem som skaper 

opplevelser innen reiselivnæringen, noe som kan være til nytte for dem som 

utformer politikken og for dem som underviser og forsker på fenomenet.   Jeg 

håper også at avhandlingen kan spore til nye forskningsspørsmål og videre 

søken etter forskningsbasert kunnskap om dette spennende feltet. 

Avhandlingens oppbygning 

En felles kontekst for entreprenørene i denne studien er at de opererer innenfor 

det opplevelsesbaserte reiselivet.  I kapittel 2 utdyper jeg denne konteksten, og 

gir en teoretisk begrunnelse for hvorfor opplevelser har blitt så viktig i det 

senmoderne samfunnet, og dermed gitt framveksten av det vi kaller 

opplevelsesøkonomien.  Jeg vil også si noe om hva som legges i begrepet 

opplevelser, da det kan gi større forståelse for de konseptene entreprenørene i 

denne studien bygger sine foretak på.  Opplevelser i reiselivet har en langt eldre 

tradisjon enn opplevelsesøkonomien, og jeg vil kort vise noe av den 

kunnskapen vi har om produksjonen av turistopplevelser. 

Avhandlingen er en identitetsstudie, der jeg anvender begrepet identitet som et 

verktøy for å få innsyn i hvordan entreprenørene forstår seg selv.  Kapittel 3 

blir i så måte et verktøykapittel, der jeg redegjør for min forståelse av begrepet 

identitet og hvordan jeg vil anvende det i studien. 

Fenomenet jeg studerer er entreprenører, og dette er temaet for kapittel 4.  Her 

posisjonerer jeg meg i forskningsfeltet, og på den måten tydeliggjør min egen 

forforståelse.  Valg av tema og innretning for dette kapittelet avspeiler det 

teoretiske grunnlaget jeg trenger for videre å kunne analysere fortellingene 

senere i avhandlingen. 

Min vitenskapsteoretiske forståelse og metodevalg vil bli bredt presentert i 

kapittel 5. 

Kapitlene 6 til og med 10 utgjør avhandlingens empiriske del.  Hver 

entreprenør har fått sitt eget kapittel, og de fem kapitlene er formet over samme 



26 
 

lest.  Jeg starter med å gi en sammenhengende fortelling om den enkelte, for så i 

kapittelets del to gjennomføre en analyse av fortellingen. 

I kapittel 11, drøftingskapittelet, skal jeg samle trådene fra de fem analysene og 

forsøke å gi svar på avhandlingens forskningsspørsmål. I sosiologien søker vi å 

finne mønstre og sammenhenger, individuelle handlinger kan være et 

utgangspunkt, men de må forstås i en større samfunnsmessig kontekst.   

En avklaring  

I Norge snakker vi om organisasjoner, virksomheter, bedrifter – og fra tid til 

annen også foretak.  Avhengig av hvilken disiplin man tilhører, har disse 

begrepene noe ulik betydning, men ofte anvendes de om hverandre, mer for å 

variere språkbruken.  I denne avhandlingen vil jeg primært anvende begrepet 

foretak.  Johannisson (2005, Johannisson og Lindmark 1996) peker på 

sammenhengen mellom begrepene foretak, foretaker og foretaksom.  Det å 

være foretaksom betyr at man alltid ser til at ting gjøres, man handler og man er 

i bevegelse.  De som alltid er foretaksomme, helt naturlig, er barn som kommer 

sammen; stillstand og handlingslammelse er for dem ukjente og fjerne 

handlingsmønstre.  I likhet med barna mener Johannisson at entreprenøren 

kjennetegnes ved sin foretaksomhet – og jeg låner hans argument og anvender 

primært begrepet foretak i denne studien. 
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Kapittel 2   Det opplevelsesbaserte reiselivet 

No seer eg atter slike Fjøll og Dalar, 

som deim eg i min fyrste Ungdom saag,  

og sama Vind den heite Panna 'svalar;  

og Gullet ligg paa Snjo, som fyrr det laag. 

Det er eit Barnemaal, som til meg talar,  

og gjer' meg tankefull, men endaa fjaag  

Med Ungdomsminni er den Tala blandad:  

Det strøymer paa meg, so eg knapt kan anda. 

For mange nordmenn er det å høre første vers av Aasmund Olavsson Vinjes 

dikt Ved Rondane en stor opplevelse.  Opplevelser og opplevelsesøkonomien er 

tema for dette kapittelet.   

Opplevelsesøkonomi og det opplevelsesbaserte reiselivet er i denne 

avhandlingen kontekst for entreprenørskapet jeg skal studere.  I så måte vil 

noen hevde at dette kapittelet burde ha en mer deskriptiv karakter, der jeg viser 

omfang og utbredelse.  Jeg ønsker imidlertid å gjøre det annerledes, da jeg 

mener det er viktig å forstå de samfunnsmessige drivkreftene bak fenomenet 

opplevelsesøkonomi og hvordan dette blir fortolket av involverte aktører.  

Også for å kunne ta en mer kritisk stilling til et opphauset fenomen, trenger 

man å vite noe om fenomenets historiske bakgrunn. 

Intensjonen med dette kapittelet er derfor å strekke ut et bakteppe, der jeg 

ønsker på den ene siden å forstå fenomenet opplevelser bedre, og på den andre 

siden si noe om den konteksten entreprenørene i denne studien opererer innen. 

Jeg starter kapittelet med å se nærmere på begrepet opplevelsesøkonomi, der 

hensikten er å vise at fenomenet ikke dukket opp som troll av eske på slutten av 

forrige århundre.  Opplevelsesøkonomien er en megatrend (Jantzen og 

Rasmussen 2007B), men som mange andre trender blir den til og formes 

gjennom en dynamisk og historisk utvikling.  Opplevelser står sentralt i denne 

trenden, men til tross for begrepets naturlige posisjon finnes det ingen 

konsensus om hvordan man skal forstå begrepet.  Selv om jeg ikke har noe 

forbrukerperspektiv i denne studien, kan man verken forstå fenomenet 

opplevelsesøkonomi eller det opplevelsesbaserte reiselivet uten å ha en viss 

innsikt i hvordan forbrukerkulturen har utviklet seg de siste 30-40 årene.  Jeg vil 
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derfor vie noe plass til ulike måter å forstå begrepet opplevelser på, sett i lys av 

forbrukernes behov.  Utviklingen av forbrukersamfunnet som sådan er et enormt 

fagfelt, og det sier seg selv at jeg ikke kan gå grundig inn på dette.  Hensikten 

med min presentasjon er å forstå søken etter opplevelser i et historisk og 

samfunnsmessig perspektiv og at opplevelsesøkonomien må settes inn i en 

historisk kontekst. 

Reiselivet er en gammel opplevelsesnæring, og det er gjennom mange tiår 

foretatt en rekke studier av hvorfor turister søker opplevelser, og hva de 

oppfatter som opplevelser.  Jeg ønsker å trekke fram noen teoretiske bidrag 

som har det til felles at de forsøker å kategorisere denne forskningen.  Fokus 

har også her vært turisten, med andre ord forbrukeren.  Langt mindre 

forskningsinteresse har vært knyttet til han eller henne som produserer 

opplevelsene.  Allerede i introduksjonskapittelet viste jeg til mangelen vi har på 

forskningsbasert kunnskap om entreprenører innen sektoren, så det vil jeg ikke 

gå dypere inn på her.  Derimot vil jeg avslutningsvis se noe nærmere på 

utbredelsen av fenomenet og interessen som knytter seg til denne næringen i 

Norge.  

Opplevelsesøkonomien – brudd eller kontinuitet? 

Noe jeg lærte gjennom mine universitetsstudier i historie, var at ingen viktige 

samfunnsendringer oppstår av seg selv, det ligger alltid bakenforliggende 

økonomiske, kulturelle og sosiale føringer.  Går vi 30-40 år tilbake kan vi spore 

ulike samfunnsmessige trekk, som har hatt betydning for den posisjonen kultur 

og opplevelser spiller i dagens samfunn.  Allerede på 1940-tallet lanserte 

Horkheimer og Andorno begrepet kulturindustri6, som en kulturkritisk 

betegnelse for kapitalismens masseproduksjon av kultur som underholdning og 

atspredelse.  I dag inkluderer vi kulturindustrien som en selvfølgelig og viktig 

del av samfunnsutviklingen (kulturøkonomien), men opprinnelig ga begrepet 

uttrykk for et dypt bekymret og kulturpessimistisk standpunkt (Sundbo og 

Bærenholdt 2007).  Lash og Urry (1994), som gir en bred og omfattende 

sosiologisk analyse av vår tids postindustrielle og økonomiske utvikling, 

karakteriserer egen samtid med betegnelsen kultur- og tegnøkonomien (economies 

of signs).  Denne økonomien kjennetegnes ved en transformasjon fra fokus på 

                                              

6 Theodor Adorno og Max Horkheimers, to jøder i eksil, skrev i 1944 Opplysningens dialektikk og det var 
her de laserte begrepet kulturindustri første gang.  Boka regnes av mange for å være fundamentet for 
utviklingen av kritisk teori (Storm Torjussen 2011). 
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industri og produksjon, til mer å dreie mot et forbrukersamfunn, hvor symboler 

og tegn spiller en langt viktigere rolle for det enkelte individ og den sosiale 

praksis.7  

Parallelt med at etterspørselen av nytelse (hedonisme) og opplevelser har økt, 

har også kommersialiseringen av tilbudene for denne etterspørselen vokst.  

Hvordan skal man så forstå denne utviklingen?   Jantzen og Vetner (2007) 

hevder at det viktigste sosiologiske bidraget for å forstå det moderne individets 

søken etter opplevelser er skrevet av den tyske sosiologen Gerhard Schulze, 

som i 1992 utga boka Die Erlebnisgesellschaft.8   I følge Schulze søker dagens 

opplevelses- og overflodssamfunn etter umiddelbar behovstilfredsstillelse 

(opplevelser), og denne søken påvirker og strukturerer samfunnets kulturelle 

orientering.  Opplevelsesorienteringen er et markante kjennetegn for vårt 

velferdssamfunn, en orientering som både preger de store stunder i livet, men 

også hverdagslivet i sin alminnelighet.   

Livsstil, forbrug, relationer til andre mennesker i de mindre gruppekredsløb 
og kulturell orientering regulerer i højere grad end tidligere det sociale liv og 
borgernes orientering i hverdagen.  Den kulturelle dekonstruktion og 
afhierarkiseringen af majoritetskulturen, som har fundet sted i overflods- og 
oplevelsessamfundet, har betydet individets kulturelle frisættelse, men 
samtidig skabt usikkerhed hos den enkelte og behov for at finde fodfæste i 
en kaotisk verden.  I følge Schulze er det her, livsstil kommer ind som en 
aflastning for den enkelte i en uoverskuelig valgsituation.  Livsstil reducerer 
kompleksiteten, og er i det højudviklede moderne samfund på den måde 
med til at afbøde den usikkerhed og det identitetstab, som følger af 
individuealiseringen (Bille og Lorenzen 2008:28). 

Schulze mener kimen til opplevelsessamfunnet ligger i ungdomsopprøret på 1960-

tallet.  Opprøret, som hadde et klart politisk innslag, var også rettet mot 

foreldrenes verdier og holdninger, samt deres kroppslige regime.  Kroppslighet, 

forstått som sanselighet og følsomhet, var i etterkrigstiden blitt definert som 

vulgære livsytringer.  Schulze hevder at 68`erne gjenvant kroppen, dens 

spontanitet og emosjonalitet, som utgjorde en viktig kilde for individets 

erfaringsdannelse.   60-tallsopprøret medførte videre en demokratisering av 

                                              

7 Kulturøkonomi (du Gay og Pryke 2002) er et noe snevre begrep, som blant annet viser hvordan 
kulturelle avtrykk spiller en viktigere rolle for den generelle økonomien.  Florida (2002) har lansert 
begrepet den kreative klasse, en klasse som ikke bare har vokst i antall sysselsatte, men som får en stadig 
større betydning for all samfunnsmessig og økonomisk utvikling. 
8 Boka har fått liten oppmerksomhet blant nordiske forskere, noe som kan skyldes at den ikke er 
oversatt til engelsk.  Mitt bekjentskap med Schulze og hans begrep om opplevelsessamfunnet har jeg 
fått via danske forskere (Jantzen og Vetner 2007). 
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samfunnet, inkludert en demokratisering av smaken.  Langt flere 

livsstilsgrupper sto nå fram og hevdet høylytt at også deres verdigrunnlag og 

smak var gyldig.  Opplevelser ble en legitim måte å forstå seg selv på og hadde 

en identitetsskapende effekt, både for enkeltindividet og for gruppen en 

tilhørte.  Det var ikke lenger snakk om én gyldig opplevelsesmodus, men mange 

(Jantzen og Vetner 2007). 

Nye økonomier oppstår med jevne mellomrom, og på midten av 1990-tallet 

begynte stadig flere å snakke om den nye økonomien.  Dette var en del av den 

postindustrielle omvandlingen. Den fikk mange etiketter som 

nettverkssamfunnet, den romantiske kapitalismen eller den emosjonelle 

økonomien (Löfgren 2005).  Et fellestrekk for flere av disse etikettene var et 

sterkt innslag av kreativitet og lekenhet, der man ønsket at kunst og økonomi 

skulle smelte sammen.  Mange hevdet at ”ekonomien kulturaliserades, samtidig 

som kulturen ekonomiserades” (s.st.:31).   I følge Löfgren mente mange at den 

nye økonomien representerte en radikal økonomisk og samfunnsmessig 

omvandling.   Her gjaldt det å overskride tradisjonelle grenser mellom ulike 

bransjer, alt drevet fram av en galopperende teknologisk utvikling og en 

ungdommelig kreativ kraft.  Midt oppe i denne noe opphetede økonomiske 

situasjonen, dukket så begrepet opplevelsesøkonomi opp, importert fra USA 

gjennom Pine og Gilmores klassiske bok  The Experience Economy.  Work Is 

Theatre & Every Business a Stage (1999).  Et vidt spekter av ulike bransjer ble 

samlet under samme betegnelse, en betegnelse som hadde en framtidsrettet og 

dynamisk konnotasjon. Særlig i Sverige og Danmark fikk opplevelses-

økonomien raskt et mer konkret innhold, og både næringsliv og politiske 

myndigheter var raskt ute med å trykke begrepet til sitt bryst (Jantzen og 

Rasmussen 2007B).9 

Opplevelsesøkonomi handler noe forenklet om å utvikle produkter og tjenester 

som har en selvstendig og klart definert opplevelsesverdi.  Det å produsere, 

selge, kjøpe og forbruke opplevelser utgjør en økonomisk transaksjon, som 

bedyrer nye og lovende utviklingsmuligheter både for det enkelte foretaket og 

for samfunnsøkonomien som helhet.  Forbrukeren, på den annen side, viser 

stor villighet til å betale for skreddersydde, atspredende, involverende eller på 

                                              

9 I Sverige snakker man om opplevelsesindustrien, mens man i Danmark snakker om kultur- og 
opplevelsesøkonomien.  I Norge har det vært vanligere å snakke om kulturnæringene, hvor man 
primært inkluderer private bedrifter som selger kulturelle produkter som varer på det private markedet.  
I den norske betegnelsen faller reiselivet utenfor (Haraldsen, Flygind, Overvåg og Power 2004).  Da jeg 
primært er opptatt av det opplevelsesbaserte reiselivet anvender jeg opplevelsesøkonomi, da det alltid 
inkluderer reiselivet. 
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annen måte meningsfylte sanseinntrykk (Jantzen og Rasmussen 2007C).  I følge 

Flagestad (2006) finnes det knapt en kommune i Norge som ikke har omfavnet 

opplevelsesbegrepet som utgangspunkt for en økonomisk storhetstid, og dette 

gjelder ikke minst reiselivet.   

Pine og Gilmore (1999) hevder, som en viktig premiss, at opplevelses-

økonomien er en ny og unik økonomisk form i verdenshistorien.   At flere før 

dem hadde beskrevet og analysert former for opplevelsessamfunn, har i følge 

Jantzen og Rasmussen (2007C) sunket ned i Pine og Gilmore sin historiske 

glemsel.  Jantzen og Rasmussen lar seg heller ikke imponere over modellen som 

viser progresjonsutviklingen av økonomiske verdier;  fra råvare, via varehandel 

og service, til opplevelse.  De hevder modellen minst er 250 år, og den lineære 

utviklingen er en total forenkling.  Reiselivet er eksempel på ei næring hvor 

erkjennelsen av god service og opplevelser har vært velkjent lenge. 

I tittelen på dette avsnittet spurte jeg om opplevelsesøkonomien var et nytt 

fenomen, eller om denne økonomien representerer en kontinuitet.  Svaret er et 

både-og.  Den store forbrukerfesten i Vesten de siste 40-50 årene skyldes den 

enorme økonomiske utviklingen vi har hatt etter 2. verdenskrig.  Behovet for 

opplevelser må forstås både i lys av at det materielle forbruket har nådd et 

metningspunkt, samt den generelle individualiseringsprosessen som har preget 

samfunnet i samme periode (kommer nærmere inn på dette i kapittel 3).  Jeg 

mener at opplevelsesøkonomien ikke representerer noe økonomisk 

utviklingsbrudd, i stedet vil jeg si at den kan beskrives som en megatrend som 

har hatt enorm utvikling de siste 10-20 årene (Bille og Lorenzen 2008).  

Opplevelsestrenden er imidlertid ikke den eneste trenden som har preget vårt 

forbruk og forbruksmønster.  Jantzen og Vetner (2007) peker på to parallelle 

trender, nemlig en idealistisk og en individualistisk trend.  Den idealistiske 

trenden spiller på at kjøperen anvender kjøpssituasjonen til å ta stilling til 

politiske og samfunnsmessige spørsmål (og posisjonerer seg i forhold til egen 

stillingtaken).  Forbruk kan også anvendes til en situasjon preget av 

selvutfoldelse, og den individualistiske trenden representerer en tydelig form for 

selvrealisering.  Begge disse trendene forutsetter forbrukere som ser på seg selv 

som opplyste og myndige og som aktivt kan ta stilling til om kjøpet 

representerer noen verdi i forhold til eget livsprosjekt.  Vi snakker med andre 

ord ikke kun om en megatrend, men om tre, som hver for seg og sammen 

påvirker vårt forbruksmønster.  I denne studien er det imidlertid etterspørselen 

av opplevelser som står i sentrum. 
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Vi etterspør tjenester og produkter som kan bidra til oppbyggingen av vår 

identitet, og opplevelser og følelsesinntrykk kan bevege grensene for egen 

identitetsoppfattelse.  Opplevelser utvider erfaringene, og gir nye og dypere 

definisjoner av hvem en er, hevder Jensen (2003).  Et sentralt spørsmål som 

ennå ikke er berørt, er hva en opplevelse egentlig er. 

Opplevelsen 

Det ligger i selve begrepet opplevelsesøkonomi at man er opptatt av 

opplevelser.  Flere hevder at spørsmålet om hva opplevelser faktisk er, har blitt 

viet for liten oppmerksomhet. Studier av ulike opplevelsesproduksjons-

konsepter viser også at oppfatningene av hva man legger i begrepet både er 

uklart og ulikt (Jantzen og Rasmussen 2007B).   

Da opplevelser i denne konteksten knyttes til forbruk, kan det være interessant 

å se kort på hvordan markedsforskningen har tilnærmet seg begrepet.  Allerede 

på 1950-tallet hadde man innen denne svært unge fagdisiplinen en gryende 

forståelse av at forbruk var knyttet til opplevelser, sterkt inspirert av 

psykoanalysen og antropologisk tenkning.  På 1960-tallet var det imidlertid flere 

som fikk ambisjoner om å utvikle markedsfaget i retning ”seriøs vitenskapelig 

disiplin”, noe som krevde en strengere standardisering av både 

forskningsspørsmål og metoder.  Parallelt med denne utviklingen fikk vi en 

dreining i synet på forbruk, som noe langt mer rasjonelt og nyttemaksimerende.  

Utover 1980-tallet begynte man igjen å forske på forbruk som en type 

opplevelser, der særlig Holbrook og Hitchman ble viktige bidragsytere.  De 

mente at forbruk av opplevelser måtte sees som en hedonistisk prosess, der 

nytelsen var selve drivkraften, uten at de gikk nærmere inn på hva opplevelse 

var i sitt vesen (Østergaard 2007). 

Ser man på begrepet opplevelser må vi fastholde at dette er noe som oppstår 

hos den enkelte.  Opplevelsen tar både utgangspunkt i vårt sosiale liv og vår 

befatning med ulike type gjenstander eller møter, og det manifesterer seg som 

minner, engasjement eller følelser.  Det kreves også ”en indre psykisk 

husholdning” for at vi skal kunne organisere sanseinntrykkene slik at de 

framstår som opplevelser.  ”Denne indre husholdning betinger individets 

villighed og evne til at investere ikke kun tid og penger, men også følelser og 

engagement i et bestemt tilbud (en vare, en begivenhed osv)” (Jantzen og 

Vetner 2007:30).  Skal man kunne skape opplevelser, må man altså ta høyde for 

opplevelsenes struktur, det vil si hvordan individet emosjonelt og kognitivt 
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etterstrever, oppsøker og bearbeider stimuli fra omverden.   Opplevelser kan i 

følge Jantzen og Vetner struktureres ut fra tre nivåer; det vanebaserende -, det 

evaluerende - og det neurofysiologiske nivå.  Når jeg nevner disse psykologiske 

dimensjonene her er det først og fremst for å understreke at opplevelser på den 

ene siden er dypt subjektivte, og at det på den andre siden krever en aktivitet fra 

individets side for at man skal erfare opplevelsen.  Det er ingen psykologiske 

teorier som forfekter at opplevelser er et selvstendig grunnbehov eller en 

universell motivasjonsfaktor (Rasmussen 2007).10  Lysten, evnen og viljen til å 

søke opplevelser (særlig gjennom forbruk) er kulturspesifikt og historisk 

betinget.  Opplevelser er heller ikke noe som kan påføres individet utenfra.  

Opplevelser er et forestillingsarbeid, sier Rasmussen (2007), som individet både 

er kilden til, produsent av og mottaker av.  Konsekvensene av denne forståelsen 

av opplevelser er at det ikke er mulig for andre å planlegge, iscenesette eller 

orkestrere opplevelser.  Ytre rammer kan kun betraktes som råstoff for ens 

forestillingsverden som kan bidra til opplevelser. 

Synet om at man ikke kan påføre andre opplevelser, kan også knyttes an til 

individualiseringen som finner sted i det senmoderne samfunnet, hvor individet 

gjennom refleksjon og selvfortellende metoder konstruerer sin identitet 

(Giddens 1991).11  Individet ikke bare kan og vil, men påtvinges å spille 

hovedrollen i sitt eget liv, og valg av forbruk og opplevelser er noe vi anpasser i 

forhold til vårt eget livsprosjekt og våre ønsker om det gode liv.  Overføres 

denne forståelsen til et bedriftsnivå betyr det at det er krevende å operere 

strategisk med opplevelser innen opplevelsesøkonomien, da bedriften kun kan 

legge rammene for at kundenes opplevelser skal finne sted.   ” … oplevelsen 

(vil) være individuell og subjektiv for den enkelte forbruger og tage form efter 

hans eller hendes gennomgående livsprosjekt, forventninger og humør” 

(Rasmussen 2007:56).  Dette synet bryter fundamentalt med Pine og Gilmore 

(1999) som nettopp forfekter at enhver bedrift kan arrangere – eller iscenesette 

opplevelser for sine kunder. 

Produsent eller kundefokus? 

Jeg har så langt slått fast at både tilbud og etterspørsel av opplevelser har økt 

kraftig de siste tiårene.  En faglig diskusjon har vært knyttet til spørsmålet om 

                                              

10 Det er tydelig ingen omforent sannhet her, for ikke sjelden ser man at forfattere anvender Maslows 
behovspyramide når de skal forklare etterspørselen av opplevelser, og i den modellen henvises det jo til 
mer grunnbehov. 
11 Dette kommer jeg nærmere inn på i kapittel 3, hvor jeg forklarer nærmere Giddens identitetsteori. 
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denne utviklingen primært er tilbudsdrevet eller etterspørselsdrevet (Sundbo og 

Bærenholdt 2007).   I faglitteraturen varierer det imidlertid om man har satt 

fokus på de som konsumerer eller de som produserer opplevelser.  Noen 

ganger kan fokuset være direkte motsetningsfullt, slik som når den svenske KK-

stiftelsen skal definere opplevelsesindustrien;   

Utgångspunkten för upplevelsesindustrin har också varit att fokus ska sätta 
på användaren eller konsumenten.  Detta til skillnad från till exempel i 
Storbritannien där man talar om Creative Industries och således utgår från 
producenten. ---- Upplevelse är drivkraften och samtidigt den gemensamma 
nämnaren och begreppet industri rymmer näring, möjlighet till mångfald 
samt en koppling till andra industrigrenar (Gustafsson 2004:41).   

Man sier her at man har et konsumentperspektiv, men ved å anvende industri og 

vise til ulike næringer og andre industrigrener vrir man igjen perspektivet tilbake 

til produsenten (s.st.). 

De aller fleste opplevelseskonsepter har et produsentperspektiv.  Det danske 

konseptet Følelsesfabrikken er det eneste konseptet jeg har sett som har et helt 

tydelig fokus på forbrukeren (Lund, Nielsen, Goldschmidt & Martinsen 2005).  

Opplevelser i dette konseptet oppstår først når kunden klarer å organisere sine 

sanselige erfaringer på en slik måte at de kan formidles videre gjennom en 

fortelling.   

Opplevelsesøkonomien kan derfor anskues som det at skabe et marked for 
fortællende organisering af erfaringsmateriale.  ….  kræver det på det helt 
overordned plan moderne mennesker, der efterspørger oplevelser i deres 
stræben efter at forme deres personlighed og deres tilværelse.  Desuden 
kræver det et marked, der kan levere oplevelser (Lund m.fl. 2005:33).   

Følelsesfabrikken skiller seg fra de fleste andre opplevelseskonsepter ved at den 

har et klart og tydelig blikk for forbrukerens interesser og behov, der aktørene 

betraktes som eiere av sitt eget liv og egne opplevelser (Jantzen og Rasmussen 

2007B).   

De fleste konsepter for utvikling av gode opplevelsesprodukter har et klart 

produsentperspektiv.   I Danmark har de, foruten Følelsesfabrikken, både 

ODA (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) (2006) som er et 

strategikonsept for opplevelsesbedrifter, og  Oplevelsesbasert Kommunikation 

med sin OIM-modell (opplevelse – innlevelse – medlevelse).   Denne modellen 

handler noe forenklet om hvordan foretaket eller andre kommunikatører skal 
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kunne orkestrere og dirigere mottakernes sanseinntrykk (Ørnbo, Sneppen og 

Würtz 2004).12 

Å skape opplevelser:  fra OK til WOW (Mossberg 2007) er i nordisk sammenheng 

det verket som er tyngst forankret i forskningsbasert kunnskap.  Boka har et 

klart produsentperspektiv, men vi får også en bred innføring i kunnskap knyttet 

til forbrukerens behov og preferanser.  Mossberg tar utgangspunkt i Pine og 

Gilmores modell, hvor de vurderer kundens opplevelser ut fra graden av 

deltakelse og graden av tilknytning til omgivelsene.   I motsetning til Pine og 

Gilmore mener Mossberg at denne måten å forstå opplevelser ikke er noe totalt 

nytt, men at det tvert om likner til forveksling det mer tradisjonelle 

servicemøtet.  Servicemøtet kan være en opplevelse, gitt at møtet ”sprenger 

rammene” for de hverdagslige rutiner, noe langt fra alle slike møter gjør.  

Mossberg viser hvordan opplevelser alltid har vært forstått som en del av 

tjenestesektoren, der skillet har gått mellom funksjonelle og opplevelses-

orienterte tjenester.  Sett fra foretakets side gjelder det å skape de ekstraordinære 

opplevelsene, og disse må organiseres slik at meningen med opplevelsen skapes 

som en del av samhandlingsprosessen.  Den ekstraordinære opplevelsen skiller 

seg fra for eksempel ”flow”-begrepet (Csikszentmihalyi 1999) ved at den 

utløses på grunn av uvanlige hendelser (overraskelsen), og kjennetegnes av en 

høy følelsesmessig intensitet.  Det ekstraordinære forbruket krever ikke særlige 

anstrengelser eller uro, og kan nytes uten kraftanstrengelser eller individuelle 

prestasjoner Mossberg 2007:25).  Mossberg er særlig opptatt av de ut-

fordringene foretaket har i forhold til å planlegge, tilrettelegge og organisere for 

at gjestene skal sitte igjen med erfaringene av den ekstraordinære opplevelsen.   

I mitt arbeid vil jeg sette søkelyset på produsenten – entreprenøren, og kun 

indirekte berøre spørsmål knyttet til gjestene. 

Opplevelser i reiselivet 

Jeg har i denne studien valgt å bruke benevnelsen det opplevelsesbaserte reiselivet, et 

begrep som oftere og oftere anvendes, uten at det har fått noen streng faglig 

definisjon.  På Nordland fylkeskommunes hjemmeside kan vi lese om 

Opplevelsesbasert reiseliv, med god begrunnelse for hvorfor fylket er et 

                                              

12 Så langt jeg vet har vi ikke utviklet noe eget konsept for utvikling av opplevelser i Norge.  Flere 
nordmenn har imidlertid fått opplæring i og autorisasjon til å anvende det finske konseptet. 
Opplevelsespyramiden (Tarssanen og Kylänen 2006).  Opplevelsespyramiden er utviklet med tanke på å 
gi det enkelte foretaket et praktisk verktøy for utviklingen av sine opplevelsesprodukter, samtidig som 
de forholder seg til opplevelser som noe klart subjektivt. 
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attraktivt reisemål for opplevelsessultne turister.  Universitetet i Agder tilbyr 

bachelorstudie i opplevelsesbasert reiseliv.  I faglitteraturen gjøres det et skille 

mellom de bedrifter som tilbyr rene opplevelsesprodukt og de som produserer 

opplevelser som et biprodukt eller delelement (Lund m.fl. 2005).  Sundbo og 

Bærenholdt (2007) snakker om en primær opplevelsessektor, hvor 

virksomhetene har produksjon av opplevelser som sitt primære mål, og en 

sekundær opplevelsessektor, der opplevelser er et tillegg.  I reiselivet vil vi finne 

begge disse opplevelsessektorene, og begge sektorene faller inn under 

betegnelsen opplevelsesbasert reiseliv.    

Benevnelsen opplevelsesturisme har lenge vært anvendt i faglitteraturen, et 

begrep og fenomen som dukket opp på 1970-tallet og som var en reaksjon på 

framveksten av masseturismen (Singh 2004).  Opplevelsesturisme ble sett på 

som den nye bølgen av turisme, skapt av ulike teknologiske, økonomiske, 

sosiokulturelle og miljømessige utviklingsprosesser.  De nye turistformene har 

fått mange etiketter, som ”alternativ”,  ”eventyrlig ”,  ”ansvarlig ”, ”autentisk”,  

”grønn”,  ”etnisk ”, ”naturbasert ” og ”økoturisme”, bare for å nevne noen 

(Mykletun og Gyimóthy 2007). 

I regjeringens strategiplan for reiselivet (NHD 2007) skriver daværende 

nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen:   

Det er fortsatt vår særegne natur som trekker besøkende til Norge, og vi ser 
en stadig sterkere dreining mot opplevelser.  Regjeringens innsats rettes mot 
visjonen ”verdifulle opplevelser”.  Vi vil legge til rette for at reiselivet skal være 
verdifullt for både lokalsamfunnet, bedrifter, ansatte, miljøet – og selvsagt 
også gjestene vi tar i mot (NHD 2007:7).   

Reiselivet som næring består av fire sektorer; overnatting, bespisning, 

attraksjoner og transport (Kamfjord 2001).  Alle disse sektorene tilbyr på ulikt 

vis opplevelser for sine gjester, selv om man strengt tatt kun kan si at deler av 

attraksjonsnæringen er en primær opplevelsessektor.  Museer tilbyr opplevelses-

produkter og –tjenester, men vi vet også at museer ivaretar oppgaver som ikke 

har noe å gjøre med opplevelsesproduksjonen.   Bespisning kan dekke 

fysiologiske behov, men man kan også se på måltidet ut fra en multifunksjonell 

vinkel, hvor samværet rundt et bord markerer status, binder folk sammen i et 

fellesskap og kan gi en sterk sanselig erfaring.  Måltidet får en 

opplevelsesorientert funksjon, og for vår tids moderne hedonisme blir denne 

funksjonen viktigere og viktigere (Jantzen og Østergaard 2007).  Når jeg 

benytter opplevelsesbasert reiseliv, inkluderer jeg de fire sektorene som man 
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tradisjonelt inkluderer i reiselivet, der fellestrekket er at produkter og tjenester 

markedsføres og tilbys som opplevelser.   

Opplevelser har som nevnt tidligere alltid vært knyttet til det å reise; erfare og 

oppleve nye steder.  Flognfeldt (1995) anvender begrepet reiseopplevelsen, som 

inkluderer både planleggingen, selve reisen, men ikke minst bearbeidelsen av 

reisen.  Dette har likhetstrekk med Følelsesfabrikken (Lund m.fl. 2005) der man 

vektlegger at selve opplevelsen av hendelsene produseres etter opplevelsen har 

funnet sted.  Gjennom fortellingen skapes det sammenheng i de ulike 

hendelsesforløpene.  Man lager nye rekkefølger og prioriterer deres betydning i 

forhold til helheten.  Fortellingene vi skaper har to formål; for det første 

formidler de hva som faktisk har hendt, hva vi har vært med på.  For det annet 

formidler de hvordan vi har forstått hva som hendte og hva som har hatt 

betydning for oss som individ, og for tilhørerne.   ”Vi fortæller og får fortalt for 

at blive klogere på os selv, hinanden og livet” (Jantzen og Rasmussen 

2007B:36).   

Forståelsen av hva som skaper opplevelser for turisten (på selve reisen) har 

endret seg over tid.  Statsråd Andersen nevnte at naturen var Norges framste 

opplevelsesattraksjon.  Turistens syn på naturen, og naturen som kilde for 

opplevelser har endret seg dramatisk gjennom historien.  Mykletun og 

Gyimóthy (2007:252) tar utgangspunkt i utviklingen av det ”akselererende 

sublime” når de skal forklare utviklingen av opplevelsesturismen og dens 

relasjon til naturen.  Utviklingen kan beskrives gjennom fire trinn og viser på 

den ene siden hvordan bevegelsene og intensiteten har akselerert og på den 

andre siden hvordan noe har blitt opphøyet og fått en ekstraordinær betydning.   

På første trinn beskuet man en temmet natur fra et fast punkt, gjerne en 

balkong.13  Naturen var truende, skremmende, og man holdt seg på avstand.  På 

begynnelsen av 1800-tallet ser man konturene av trinn to, der man fra å ha vært 

primært opptatt av kultur (The grand tour) nå blir mer og mer nysgjerrig på den 

urørte naturen.  Man får nå en turisme som kan beskrives gjennom reisens 

bevegelse langs en linje.  Man følger ferdselsårene på land og til havs.  Denne 

opplevelsesturismen har lange røtter i Norge og er fortsatt livskraftig, med 

opplevelsestilbud som sykling Nordkapp-Lindesnes eller å følge Rallarveien 

tvers over Hardangervidda.   I den tredje fasen, der både intensiteten øker og 

nye mål dukker opp, tar man i bruk flaten eller vidden – turene følger ikke 

                                              

13 Turistverter jeg har snakket med mener at bl.a. mange italieneres forhold til naturen best passer inn i 
dette første trinnet – den utemmede naturen virker altfor truende til at de ønsker å bevege seg ut i den. 
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lenger linjen.  Det handler nå om å vandre uten stier eller seile over åpent hav.  

Tilbudene og veksten i denne formen for opplevelsesturisme har økt enormt, 

og her tilbys gjestene aktiv ferie og lek med potensielle risiko.  Den til nå siste 

og fjerde fase i denne utviklingen har tatt rommet i bruk, og vi snakker nå om 

ekstremoppleveleser som bungeejumping (strikkhopping), hanggliding, base-

jumping m.m..  Den siste fasen handler om å utfordre både seg selv og naturen 

på en ekstrem måte, og så langt har denne formen produsert mer opplevelser 

enn tursime (Mykletun og Gyimóthy 2007).   Stadig flere trekkes mot disse 

opplevelsesformene, noe ikke minst den økte interessen og deltakelsen i 

festivalen Ekstremveko på Voss, er et uttrykk for.   

Turistopplevelser handler selvsagt ikke kun om de naturbaserte.  Noe forenklet 

hevder Quan og Wang (2004) at det har det vært to forskjellige tilnærminger til 

studier av turistopplevelser, en samfunnsvitenskapelig (sosiologisk) og en 

markedsførings- og ledelsesorientert. Når det gjelder den samfunns-

vitenskapelige kan den beskrives gjennom fem ulike tilnærminger/fokus.  Den 

første tilnærmingen hadde et fenomenologisk utgangspunkt, ”which focuse on 

the subjective experience from common-sense standpoint of the naïve tourists” 

(s.st.:298).  Sentrale bidragsytere her er i følge Quan og Wang (2004) Cohen og 

Ryan.  Den andre tilnærmingen betrakter turistopplevelser som noe kvasiaktig, 

der opplevelsen gir turisten en anledning til å flykte fra hverdagen (Dann), 

samtidig som opplevelsene kan gi en følelse av frihet (Ryan), autentisitet 

(MacCannell), mening (Cohen) eller identitet (Lanfant).  Den tredje 

tilnærmingen er forankret i psykologi, og her har man vært opptatt av å måle 

turistens opplevelser.   Den fjerde tilnærmingen preges av en sterk og kritisk 

innstilling, der man noe forenklet oppfatter turistopplevelser som ”opium for 

folket”.   Den femte og siste tilnærmingen setter fokus på hva turisten faktisk 

ser eller betrakter (the gaze), et syn som langt på vei formes av masseturismen 

og turistindustrien selv, og der turisten betraktes som svært passiv (Urry) (Quan 

og Wang 2004). 

Turistens opplevelser har vært et nøkkeltema i turismeforskningen siden midten 

av 1960-tallet.  På bakgrunn av en litteraturstudie av denne forskningen har 

Uriely (2005) registrert fire konseptuelle utviklingstrekk, trekk som kategoriseres 

noe annerledes enn hva Quan og Wang gjør.  De fire utviklingstrekkene 

beskrives som;  

…: a reconsideration of the distinctiveness of tourism from of everyday life 
experiences; a shift from homogenizing portrayals of the tourist as a 
general type to pluralizing depictions that capture the multiplicity of the 
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experience; a shifted focus from the displayed objects provided by the 
industry to the subjective negotiation of meanings as a determinant of the 
experience; and a movement from contradictory and decisive academic 
discourse, which conceptualizes the experience in terms of absolute truths, 
toward relative and complementary interpretations (Uriely 2004:200). 

Utviklingstrekkene Uriely her beskriver reflekterer en mer allmenn 

samfunnsutvikling, en bevegelse fra moderniteten til det Uriely selv benevner 

som postmoderiteten.  Begrepet opplevelsesøkonomi representerte ikke så mye 

nytt for reiselivsnæringen, men hvordan opplevelser har blitt tolket og forstått, 

må kobles til en mer allmenn forståelse av hvordan samfunnet har endret seg 

over tid.   

Denne noe forenklede presentasjonen viser at hovedfokus for forskningen har 

vært turistens opplevelser.  I markeds- og ledelsesforskningen sporer vi et 

bedriftsperspektiv, men interessen har her vært mest knyttet til service- og 

kvalitetsledelse (Quan og Wang 2004). Pluralisme, mangfold og menings-

søkning, en akselererende individualisme og en stadig søken etter nye 

opplevelser bør være en kjempemulighet for de som ønsker å ta 

entreprenørielle initiativ (Johannisson 2007) – så hvor har interessen for 

entreprenøren i det opplevelsesbaserte reiselivet blitt av?   

Entreprenører i det opplevelsesbaserte reiselivet 

Vi trenger forskning som kan se nærmere på sammenhengen mellom 

opplevelsesøkonomien og entreprenørskap, og i følge Johannisson (2007:13) er 

det særlig fire forhold som gjør denne forskningen nødvendig – og spennende.   

For det første mener han at opplevelsesøkonomien utfordrer entreprenør-

skapets syn på innovasjon på en fundamental måte.  Tradisjonelt knyttes 

innovasjoner til det fysiske rom, mens opplevelsesøkonomien appellerer til 

menneskets genialitet og fantasi; entreprenørens spillerom for å skape 

spennende aktiviteter er nærmest ubegrenset.   Videre – for det annet – 

opplevelsesøkonomiens adelsmerke er de menneskelige møtene, og ut av disse 

utallige møtene vil tilfeldige ideer oppstå, ideer som kan vise seg å bli 

muligheter for entreprenørielle handlinger.  Hans tredje argument berører 

relasjonen entreprenør – gjest.  Entreprenørskap handler i følge Johannisson 

vel så mye om meningsdannelse og identitet, som om marked og inntjening.  

Innebygd i opplevelsesøkonomikonseptet ligger det et løfte om både bilateral 

læring og gjensidige identitetskonstruksjoner.  Flere studier viser gjestens 

betydning for foretakets entreprenørielle utvikling.  Opplevelsesøkonomien gir 
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bud om en potensiell ”demokratisk” arena, der produsent og forbruker har en 

nær og spesiell samhandling.  Dette samspillet fortjener nærmere undersøkelser.  

Hans fjerde poeng berører kommunikasjons- og informasjonsteknologien – en 

teknologiutvikling som gir uante muligheter for entreprenørielle aktiviteter. 

Antologien Entreprenenurship and The Experience Economy (Hjorth og Kostera 

2007) er en samling artikler som nettopp ser nærmere på de forhold 

Johannisson løfter fram som interessante temaer.  Artiklene studerer en rekke 

case innenfor opplevelsesøkonomien skapt gjennom entreprenøriell handling.  

En grunnantakelse for boka er at opplevelsesøkonomien og entreprenørskap 

deler fire vitale karaktertrekk: (1) nærhet, (2) lekenhet, (3) subjektivitet og (4) 

tilstedeværelse.  Godt inspirert av skandinavisk institusjonell organisasjonsteori 

(Czarniawska og Sevón 1996, Røvik 2002) spør Hjorth og Kostera om disse fire 

karaktertrekkene (ideene) har blitt spredd, plukket ned, oversatt, tilpasset og 

omgjort til praktisk organisatorisk handling (Sahlin-Andersson og Engwall 

2002).  Den organisatoriske praksisen i ulike entreprenørielle foretak går som en 

rød tråd gjennom boka, men det vies langt mindre oppmerksomhet til den 

enkelte entreprenøren.  Med denne studien håper jeg å kunne gi et bidrag til 

bedre å forstå de entreprenørene som kaster seg ut i det opplevelsesbaserte 

reiselivet. 

Jeg har tidligere nevnt at myndighetene tidlig var ute med å trykke 

opplevelsesøkonomien til sitt bryst, og jeg vil derfor kort avslutte dette 

kapittelet med å se litt på utbredelsen av fenomenet opplevelsesbasert reiseliv. 

Omfang 

Jeg har tidligere nevnt at vi i løpet av de siste seks årene har fått to meldinger 

fra regjeringen (NHD 2005, 2007) der de peker på forventninger, utfordringer 

og utviklingstrekk i norsk reiseliv, og der innovasjon og opplevelser sirkles inn 

som klare satsningsområder.  Opplevelsesbedriftene er også de som har hatt 

størst vekst i reiselivet.  Antall bedrifter har økt med 292 prosent i perioden 

1997-2008 (Jakobsen og Espelien 2010)14.   

På oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet har MENON (Grünfeld, 

Bugge og Kaloudis 2010) gjennomført en analyse av tjenesteinnovasjon i norsk 

næringsliv, og her er opplevelsestjeneste skilt ut som eget område, som 

                                              

14 Her har forfatterne skilt ut opplevelsesforetak som egen bransje i reiselivet, og hvor de andre 
bransjene er overnatting, transport, servering og formidling.   
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inkluderer reiselivet.  Fem prosent av norske foretak tilbyr opplevelser, og disse 

sysselsetter i overkant av 90.000 mennesker, men står kun for to prosent av den 

totale verdiskapningen i næringslivet.  Foretakene er gjennomsnittelig små.  

Kunnskapsintensiteten er relativ lav, mens mange av tjenestene som tilbys er 

arbeidsintensive.  Det gjelder ikke minst i reiselivet.  Selv om representasjonen 

av bedrifter innen dette segmentet var lav og resultatene må tolkes med 

forsiktighet, viser innovasjonsundersøkelsen at innovasjonsaktivitetene jevnt 

over er lav (Grünfeld, Bugge og Kaloudis 2010).  Offentlige myndigheter har 

tatt denne utfordringen, og det har i løpet av de siste årene kommet flere 

offentlige stimuleringstiltak, blant annet noen rettet eksplisitt mot reiselivet.  De 

to viktigste er Arena- og NCE-programmene (Norwegian Centres of 

Expertise), utviklet av Innovasjon Norge.  Her legges det opp til tett kontakt 

mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige.  Målet for 

satsningene er økt verdiskapning i regionene.   

Et positivt utviklingstrekk i reiselivet i dag er at de ulike bransjene ser behovet 

for sterkere koblinger til opplevelses- og kulturaktørene.  Her har det vært en 

markant utvikling de siste åtte årene (Jakobsen og Espelien 2010).  ”Mange 

reisemål kan se relativt like ut før man legger til dimensjonen opplevelse.  Jo mer 

unik opplevelsen er, jo flere turister vil den trekke.  Det handler i større grad 

om å samle opplevelser enn å konsumere (s.st, s. 60). 

Hva opplevelsesbasert reiseliv faktisk utgjør rent økonomisk vet vi ikke så mye 

om. Østlandsforskning forsøkte allerede i 2004 å estimere den økonomiske 

betydningen og vekst- og utviklingspotensialet som lå i kulturnæringene i 

Norge, men i deres definisjon av kulturnæringer var ikke reiselivet trukket inn 

(Haraldsen, Flygind, Overvåg og Power 2004).  Det er foretatt en rekke 

ringvirkningsmålinger av festivaler, kultur- og idrettsarrangement.  Summerer 

man opp den økonomiske betydningen disse undersøkelsene viser,  får vi 

fantastiske beløp.  Ericsson (2009) peker på hvordan metodologisk sjarlataner – 

bevisst eller ubevisst – kan manipulere størrelsen på lokaløkonomiske 

virkninger og hevder at disse undersøkelsene ofte har liten troverdighet.  Vel så 

viktig som de økonomiske effektene av opplevelsesbaserte aktiviteter er de 

stedlige-, kulturelle og sosiale virkningene.  Rusten har gjennom flere arbeider 

vist hvilke potensialer opplevelsesnæringene har, inkludert reiselivet, for 

Vestlandsbygdene (Rusten og Pettersen 2006, Rusten, Iversen og Hem 2007).  

Tilsvarende undersøkelse er gjort for Sørlandet, der man viser til ulike positive 

ringvirkninger av innovasjoner i opplevelsesnæringen (ECON 2008). 
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Unike opplevelser er helt avgjørende for å kunne hevde seg i et både nasjonalt 

og internasjonalt reiseliv.  Her kan vi spore klart positive utviklingstrekk ved 

norsk reiseliv.  Før jeg tar fatt på de teoretiske kapitlene i denne avhandlingen, 

vil jeg kort oppsummere. 

Oppsummering 

Gjennom dette kapittelet har jeg vist hvordan begrepet opplevelser er vevd inn i 

våre liv.  Den stadig økende etterspørselen for nye opplevelser gir et dynamisk 

innspill for entreprenører som ser de mulighetene denne dynamikken gir. 

 Jeg har vist hvordan man i reiselivet lenge har vært oppmerksom på turistens 

opplevelser og betydningen disse opplevelsene spiller.  Gjennom det siste tiåret 

har vi også fått ulike konsepter som har til hensikt å gi opplevelsesprodusenten 

gode råd om hvordan de skal skape gode opplevelser.  Like fullt ser det ut til at 

den forskningsbaserte kunnskapen vi har om dem som skaper disse 

opplevelsene – og spesielt innen reiselivet, er liten.  I Følelsesfabrikkonseptet 

(Lund, Nielsen, Goldschmidt og Martinsen 2005) er man opptatt av at 

opplevelsen først får sin form og mening når den organiseres som en fortelling 

– en fortelling gjesten gir om sine nye erfaringer.  Men hva med opplevelses-

produsentens opplevelser og fortellinger? Dem har vi ikke hørt mange av.  I 

denne avhandlingen er det nettopp entreprenørens fortellinger vi skal lytte til, 

for jeg tror at de fortellingene kan gi oss god innsikt i hvordan entreprenøren 

forstår og fortolker feltet han eller hun opererer i, det opplevelsesbaserte.    

Opplevelsesøkonomien gir løfter om identitetsskapende erfaringer.  Som nevnt 

innledningsvis er identitet et sentralt begrep i forhold til det å forstå 

livsfortellinger, da man skaper sin identitet gjennom sine fortellinger.  Med 

denne studien skal jeg utvikle ny kunnskap om hvordan entreprenørene i dette 

opplevelsesfeltet oppfatter seg selv og sitt virke. Tilnærmingen jeg har valgt for 

å få dette til er en identitetsstudie. I neste kapittel vil jeg mer grundig 

gjennomgå begrepet identitet, min måte å forstå begrepet på – samt hvordan 

det vil bli anvendt i denne avhandlingen. 
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Kapittel 3  Hvem er jeg?   
En tilnærming til å forstå begrepet identitet 

Det er umulig å ane en historie mens man 

lever i den; den er formløs, en usammen-

hengende prosesjon av ord og ting, og la oss 

være ærlige: Vi kan aldri hente tilbake det 

som var.  Det meste av det forsvinner.  --- 

Tiden er ikke utenfor oss, men i oss.  Men vi 

lever med fortid, nåtid og fremtid, og nåtiden er 

uansett for kort til å oppleves; den oppleves i 

tilbakeblikk, og da blir den enten kodifisert 

eller forsvinner i glemselen.  Bevisstheten er et 

produkt av forsinkelse. 

 

Fra Sommer uten menn (Hustvedt 

2011:43). 

Spørsmålene jeg stiller i denne avhandlingen er hvordan entreprenører i det 

opplevelsesbaserte reiselivet opplever seg selv og sitt livsløp fram mot 

foretaksetablering, samt hvordan de opplever seg selv som drivere av en 

reiselivsbedrift.  Som tidligere nevnt har det vært gjennomført flere 

motivasjonsstudier, der man har kartlagt hvilke motiver som har vært sentrale 

for at entreprenører etablerte egen virksomhet (McClelland 1990, Elmlund 

1998, Getz og Carlsen 2000, Beaver 2002, Bredvold 2003, Spilling 1998 og 

NUTEK 2008).  Motivene for å starte eget foretak formidler grunner som kan 

ligge rett forut for selve etableringen.  I denne studien ønsker jeg å få vite mer 

inngående hvordan noen entreprenører oppfatter seg selv og sin egen vei fram 

mot entreprenørskap, med andre ord det som har vært med å skape motivene 

de oppgir. Jeg vil undersøke hva de svarer på spørsmålet ”Hvem er jeg – som 

ble entreprenør?  Hvem er jeg som driver dette opplevelsesforetaket?”.   

”Hvem er jeg?”-spørsmålene berører vår identitet, et begrep som har fått en 

sentral plass i denne avhandlingen. 

Innledning 

Identitet er et nøkkelbegrep i moderne sosiologi (Cerulo 1997), men det har 

også en sentral plass i antropologi, psykologi og organisasjonsforskningen 
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(Kroger 2007, Alvesson, Asccraft og Thomas 2008).  I løpet av de siste 30 

årene har antall identitetsstudier økt enormt, og det har vært stor utvikling i 

forståelsen av begrepet, tilnærminger og bruken av det.  Kroger skrev i 2007 at 

hun har registrert fire engelskspråklige fagtidsskrift hvor navnet på tidsskriftet 

inneholder ordet identity.  Et raskt søk på identity på Googel Scholar gir 

2 840 000 treff.  I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hvordan jeg forstår og 

anvender identitetsbegrepet.  

Som teoretisk begrep er identitet ungt.  Det ble løftet fram av Erik H. Erikson 

da han i 1950 kom ut med boka Barndommen og samfunnet (1976).  Erikson var 

psykolog, inspirert av psykoanalysen, men fordi han tilla miljøet stor betydning 

for individets personlighetsutvikling, fikk teoriene stort gjennomslag, langt 

utover psykologiens grenser (Kroger 2007).  Begrepet identitet settes ofte i 

sammenheng med moderniteten eller det postmoderne (Elliott og du Gay 

2009), og begrepet griper inn i vår samtid på en helt spesiell måte, noe både 

Giddens (1991), Beck (1997) og Bauman (1994, 2001) har vært opptatt av å 

vise.  

I organisasjonsvitenskapen, en vitenskap jeg har et lite ben innenfor, har man 

lenge vært opptatt av identitetsstudier, og det har utviklet seg ulike 

skoleretninger.  I 2008 hadde tidsskriftet Organization (volum 15 (1)) et eget 

spesialnummer for temaet organisasjonsidentitet.15  Redaktørene for nummeret, 

Alvesson, Aschcraft og Thomas, hadde innledningsvis en artikkel der de 

gjennomgikk ulike forskningsmessige tilnærminger til disse studiene.  Inspirert 

av Habermas sine kunnskapstyper endte de med tre ulike tilnærminger; de 

funksjonalistiske studiene (den tekniske kunnskapen), de tolkningsmessige 

(forståelseskunnskap) og de kritiske studiene (frigjørende kunnskap).  Ikke 

uventet er det publisert flest blant de funksjonalistiske, der man håper at 

identitetsstudier skal kunne gi løsninger på interne og eksterne utfordringer i 

organisasjoner.  Studier med et hermeneutisk og fortolkende utgangspunkt 

søker dypere forståelse for hvordan organisasjoner og deres medlemmer 

fungerer.  Med en kritisk tilnærming ønsker man å avsløre kulturelle og politiske 

irrasjonaliteter, som eksisterer mer eller mindre bevisst i organisasjonene 

(Alvesson, Aschcraft og Thomas 2008).   Skulle jeg plassere mitt arbeid i en av 

disse kategoriene, måtte det bli i den hermeneutisk/tolkende posisjonen. 

                                              

15 Tidsskriftet Human Relations hadde et spesialnummer for ”Constructing identity in organizations” i 

2009/63(3). 
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Identitet kan betraktes som et begrep som bygger broer mellom 

(organisasjons)individet, grupper, profesjoner og organisasjonen (Kärreman og 

Alvesson 2001).  I min studie er det eieren og lederen av organisasjonen som er 

satt i fokus, eller mer presist entreprenøren.  Jeg har ikke selv studert foretaket, 

kun daglig leder, og derfor betrakter jeg ikke dette arbeidet som en tradisjonell 

organisasjonsidentitetsstudie.  I neste kapittel skal jeg gi en mer inngående 

beskrivelse av min forståelse av entreprenører og entreprenørskap.  Her 

kommer jeg blant annet inn på at det kan være vanskelig å skille mellom 

entreprenøren og foretaket, da sammenvevningen mellom disse to er sterk 

(Beckérus og Roos 1987, Schein 1994).  Det har vært gjennomført langt færre 

identitetsstudier av entreprenører, men noen arbeider er gjort de siste 10-15 

årene, studier jeg kort presenterte i introduksjonskapittelet. 

 Dette kapittelet starter med et kort historisk tilbakeblikk, for å vise at 

oppfatningen av individet som et unikt subjekt har røtter langt tilbake i tid.  

Deretter vil jeg gjøre rede for hvordan man knytter dette begrepet til vår 

samtid, med vekt på hvordan det moderne individ skaper og gjenskaper sin 

identitet i et kontinuerlig dialektisk samspill med sine omgivelser (Giddens 

1991, Taylor og Grimen 1995, Mishler 1999, Bruner 1999 og Castells 2004).   I 

forhold til å besvare forskningsspørsmålene i denne avhandlingen har jeg valgt å 

lytte til individers fortellinger om sitt liv.  I disse fortellingene skaper de seg 

narrative identiteter, et fenomen som jeg vil utdype nærmere.  Avslutningsvis 

oppsummerer jeg de punktene som best karakteriserer vår identitets-

konstruksjon, og som er den forståelsen jeg har i møte med entreprenørene og 

deres fortellinger i denne studien. 

Lange røtter  

Dagens forståelse av identitet henger sammen med synet på mennesket som en 

handlende aktør, med ansvar for egne handlinger.  I dette avsnittet ønsker jeg å 

vise hvordan oppfattelsen av seg selv som et unikt subjekt, med en egen 

individualitet, har endret seg gjennom historien.16   

Få andre spørsmål enn ”hva er det som gjør meg til meg” har fått større 

oppmerksomhet i menneskenes historie, skriver Hylland-Eriksen (2004), 

samtidig som han peker på at ideen om et fritt handlende individ først og 

fremst er en moderne vestlig forestilling (1997).  Men man kan spore røttene til 

                                              

16 Ønsker man en mer inngående analyse av selvbevissthetens historie kan jeg anbefale Waages bok Jeg; 
individets kulturhistorie (2008).  
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denne forestillingen helt tilbake til den greske antikken (Brubaker og Cooper 

2000).  Krange og Øia (2005) mener at innenfor den norrøne kulturen må man 

også ha hatt forestillinger om et integrert og unikt individ, og viser til poesi fra 

Håvamål (side 49); 

Døyr fe;    

døyr frendar; 

døyr sjølv det same. 

Men ordet om deg aldri døyr ….  

  Håvamål 

Antikkens tankegods gikk i glemselens bok i flere hundre år.  Kirken festnet 

grepet og ble den dominerende tankekraft, og den tilla ikke individet noe ansvar 

for verken å skape eller forme eget liv.  Augustin skal ha advart:  ”Ligg unna 

deg selv.  Hvis du forsøker å bygge opp deg selv, vil du ende i ruin.” (Sennett 

2001:126).  Med renesansen børstet man støv av antikkens tankegods, og igjen 

dukker ideen om individet som sin egen skaper opp. Den florentinske 

rennesansefilosofen Pico della Mirandola var første talsmann for homo faber – 

”mennesket som sin egen skaper” (s.st.).  Pico mente vi arvet verden for at vi 

kunne forme den på nytt, og vår storhet lå i å gjøre nettopp dette.   Menneskets 

oppgave i verden var å skape, og det største skaperverket var å forme sin egen 

livshistorie.   Der kirken forfektet selvdisiplin, forfektet nå Pico selvutforming, 

to dyder som sto i klar motsetning til hverandre.  Flere hundre år senere skulle 

Weber plukke opp igjen disse to dydene i verket Den protestantiske etikk og 

kapitalismens ånd (Weber (1904/1905) 1995), der han viser hvordan dydenes 

sameksistens spilte en betydelig rolle i framveksten av den moderne 

kapitalismen.  Protestantismens grunnlegger Martin Luther hadde skapt en 

teologi for enkeltindividet, der individet selv blir pålagt ansvaret for eget liv.  

Weber viser hvordan den enkelte ansvarliggjøres for både sitt liv og sin frelse.   

Virkemidlet individet hadde til disposisjon var hardt arbeid, selvdisiplin og 

selvforsakelse.  I møtet mellom den individualistiske teologien og framveksten 

av en ny kapitalisme vokser det så fram en ny karakter, det Weber kaller ”det 

driftige mennesket” (Sennett 2001), en karakter som fortsatt gir positiv 

konnotasjon i vår kultur – ikke helt ulik vår oppfatning av en entreprenør og 

som jeg kommer tilbake til i neste kapittel. 

Når det gjelder den mer moderne forståelsen av identitet, der individet må 

kunne svare på spørsmålet ”hvem er jeg”, oppsto denne forestillingen rundt år 

1800, i følge Baumeister (1986), som har gjort historiske granskninger av 
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begrepet.  Fra denne tiden har vi skriftlige kilder der mennesker beskriver og 

problematiserer rundt sin egen selvbevissthet.  Det er gjennom de siste 200 

årene vi har lært å oppfatte oss selv som  ”(a) essentially the same person from 

one situation to the next and over time and (b) a unique and integrated person 

who is consistently different from, as well as related to, other unique persons in 

the environment” (McAdams 1996:297).  Med moderniteten fikk stadig flere 

individer erfare utfordringene og problemene knyttet til opplevelsen av sin egen 

individualitet – en prosess som startet blant eliten, spredde seg til middelklassen 

og videre til arbeidsklassen og de lavere samfunnslag (s.st.).  

1900-tallet ble preget av to ulike epoker i forståelsen av begrepet identitet.  

Freud og hans teorier om det ubevisste dominerte første halvdelen av 

århundret, mens Erikson ble toneangivende for siste halvdel (Kroger 2007).  

Erikson var primært opptatt av individets personlighetsutvikling, en prosess han 

beskrev gjennom åtte utviklingsfaser (1976).  Når man først hadde blitt voksen, 

forandret identiteten seg relativt lite videre i livet.  Den forble ganske stabil 

(Mishler 1999, Kärreman og Alvesson 2001).  Begrepet personlighet i 

psykologien viser til stabile egenskaper ved individet og tilsvarende forestillinger 

om identiteten.  I 1934, tre år etter Meads død, ga tidligere studenter ut et 

utvalg av hans forelesninger i boken Mind, Self and Society (1976), og her blir de 

sosiale omgivelsenes betydning for utviklingen av bevissthet løftet fram og en 

økt erkjennelse av at sosial interaksjon kontinuerlig påvirker oss vokste fram.  

Et radikalt brudd med oppfattelsen av identitet (personlighet) som stabil kom 

med utviklingen av de nye post- og senmoderne samfunnsteoriene. 

Jeg innledet dette kapittelet med å si at identitet er et nøkkelbegrep i moderne 

sosiologi.  Viktige bidragsytere til denne posisjoneringen av begrepet er, som 

nevnt,  Beck (1997), Bauman (1994, 2001) og Giddens (1991).   Til tross for 

nyanseforskjeller i deres forståelse av moderniteten, har de nokså lik oppfatning 

av identitet i det senmoderne samfunnet (Strandbu 2007).   Med boka Modernity 

and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age fra 1991 plasserte Giddens 

seg selv helt i sentrum for diskusjonen om hvordan vår modernitet preger det 

enkelte individ og dets forståelse av seg selv.17  Identitet oppfattes ikke lenger 

som noe stabilt.  I stedet er dette noe som kontinuerlig må rekonstrueres, og 

dette skjer i et samspill med kulturelt og historisk skiftende omgivelser.  I neste 

                                              

17 Beck (1997), Castells (2004) og Gergen og Gergen (1997) ligger nær opp til Giddens 
modernitetsforståelse, mens postmodernisten Bauman har et litt annet fokus (1994, 2001). 
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avsnitt vil jeg gi en kortfattet oppsummering av Giddens identitetsforståelse, en 

teori som har preget denne studien. 

Refleksiv identitet  

Giddens prosjekt er å utvikle teorier som kan gi oss bedre verktøy til å forstå 

vårt eget samfunn (Kaspersen 2001).   I motsetning til postmodernistene, som 

hevder at vår samtid representerer et brudd med moderniteten, avviser Giddens 

(1991 og 1997) dette og viser heller til en kontinuerlig utvikling fra 1600-tallet 

og fram til i dag.  Senmoderniteten18 er en intensivering av moderniteten og 

kjennetegnes i følge Giddens av tre grunntrekk.  Disse tre trekkene er hans 

bidrag til å utdype forståelsen av egen samtid, og de har en sentral plass i hans 

verker.  De tre trekkene er tid-rom-separasjon, utleiringsmekanismer 

(disembedding mechanisms) og refleksivitet.  Det ligger utenfor rammene for 

denne avhandlingen å gi en fyldig utredning av disse.  Intensjonen her er i 

stedet å få fram hvilke konsekvenser disse samfunnstrekkene får for individet, 

for individets selvforståelse og egen identitet. 

I det tradisjonelle samfunnet var tid og sted tett forbundet.  Erfaringen av tid 

var knyttet til stedet.  Sosial integrasjon foregikk på samme sted og på samme 

tid og årstidsspesifikke gjøremål knyttet seg til faste steder og skapte en felles 

tidserfaring (Giddens 1991).  I dag kan vi ha sosial interaksjon med deltakere 

som befinner seg på ulike steder over hele kloden (systemintegrasjon).  Tiden er 

standardisert og globalisert, og store avstander er ingen hindring for at man 

både kan samhandle og opprettholde kontakt.  All handling er i følge Giddens 

kontekstuell, og tid og rom er derfor sentrale aspekter ved forståelsen av 

handlende individer (s.st.).   

Utleiringsmekanismen er nært knyttet til tid-rom-separasjonen, og Giddens 

skiller her mellom to mekanismer, de symbolske tegn og ekspertssystemer 

(1991).  Til sammen danner de det han kaller de abstrakte systemene.  Lokal og 

førstehånds erfart kunnskap som var viktig i det tradisjonelle samfunnet, blir 

erstattet av langt mer abstrakte kunnskapssystem. Den lokale og 

førstehåndsbaserte kunnskapen er forankret i våre hverdagsaktiviteter, våre dag-

til-dag handlinger.  Som individer, eller agenter som Giddens vil si, er vi kyndige 

i forhold til det å vite hvordan vi skal handle innenfor en hverdagslig kontekst.  

                                              

18 I følge Kaspersen (2001) benytter Giddens stadig oftere begrepet posttradisjonelt samfunn i stedet 
for det senmoderne.  ”Posttradisjonelt” demonstrerer tydeligere en kontinuitet fra det tradisjonelle og 
fram til i dag. 
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Det er denne kunnskapsrikdommen han kaller praktisk bevissthet (Giddens 

1997).  Men denne kunnskapsformen må stadig oftere vike for et annet 

kunnskapssystem, - ekspertenes. Ekspertsystemer griper mer og mer om seg, og 

vi har gjort oss totalt avhengig av disse systemene – på godt og vondt.  På den 

ene siden muliggjør de at tusenvis av mennesker oppholder seg i luftrommet 

over Europa samtidig.  På den andre siden skaper de også nye former for risiko, 

for hva skjer om kommunikasjonen mellom flygerne og flyvelederne kollapser?  

Ekspertssystemene som omgir oss er mange, og de preger alle sider ved 

tilværelsen, også de mest intime og private sfærene.  Ekspertsystemene er ofte 

abstrakte og for kompliserte til at hver og en av oss har muligheter for å 

etterprøve deres troverdighet.  Systemene må derfor formes slik at de framstår 

troverdige og forutsigbare, da de også er avhengig av vår tillit (Giddens 1991).  

Tillit er Giddens svar på spørsmålet om hvordan moderne mennesker 

overhodet kan leve med all den usikkerheten og risikoen moderniteten fører 

med seg.19  Ontologisk trygghet (ontological security20) etableres i individets 

tidligste livsfase og gir barnet et fundament for å møte senere omgivelser med 

en mer alminnelig tillit.  Denne tryggheten er også et fundament for utviklingen 

av vår egen identitet.  Men individet klarer ikke fullt ut å skåne seg mot all 

risikoen som omgir oss, og vi blir i følge Giddens vant til å tenke i risikobaner, 

også når det gjelder nære relasjoner.  Risiko er med på å forme det moderne 

menneskets livsanskuelser, og vi lærer å leve med en beregnende innstilling til 

de handlingsmuligheter vi konfronteres med.21 

Refleksivitet er det tredje grunntrekket som bidrar til vårt samfunns 

dyptgripende forandringsprosesser.  Denne refleksivitetsprosessen skjer både på 

et institusjonelt og personlig nivå (Giddens 1991).   

Giddens definerer refleksivitet som den regelmeæssige brug af viden, som 
vi, det vil sige institutioner og individer, konstant foretager om betingelserne 

                                              

19 For Beck (1997) er nettopp risikoene det mest framtredende trekket ved vårt samfunn – og han 
omtaler vår samtid som risikosamfunnet. 
20 Ontologiske trygghet ligger nært til Eriksons begrep basic trust (1976).  Erikson ser på utviklingen av 
barns identitet i en serie faser og hvor hver fase karakteriseres av særegne kriser.  Krisen i 
spebarnsalderen handler om å etablere fundamental tillit (basic trust) og å motvirke mistillit (Giddens 
1991).  Selv om begrepene er forskjellig er innholdet relativt likt, og vi ser her at Giddens er sterkt 
påvirket av Eriksons tenkning (Strandbu 2007).   
21 I skrivende stund – mandag 13.desember 2010 – preges nyhetsbildet av selvmordsbomberen som 
sprengte seg selv og sin bil midt i Stockholm sentrum lørdag formiddag.  I går avsluttet man FNs 
klimamøte i Cancun der man kom til en viss enighet, men langt fra noen resultat som kan snu verdens 
negative klimautviklingen.  Og utenfor Norges grenser raser fortsatt finanskrisen og ingen vet ennå 
hvordan utviklingen vil gå i Hellas, Spania, Portugal eller Italia.  Vil euroen overleve 2011?  Ja da, det er 
nok av risikoscenarier rundt oss, som vi må på den ene siden beskytte oss mot, men på den andre siden 
må forholde seg til, selv om de er langt utenfor vår kontroll.   
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for samfundets organisation og forandring,  Virksomheden foretager 
markedsundersøgelser for at udtænke salgsstrategier.  Stater afholder 
folketællinger for at kende skattegrundlaget.  Jeg ser haveprogrammer på TV 
for bedre at kunne dyrke min have til foråret (Kaspersen 2001:125). 

Det er ikke bare TV-program som gir kunnskap om hagestell, andre kilder 

skriver om det samme, og noen ganger kan disse kunnskapene være 

konkurrerende og motstridende.  Man tvinges til en bevissthet rundt de valg en 

tar, og man må forholde seg aktivt til eksisterende, sprikende kunnskap.   

Det senmoderne mennesket kan stille seg utenfor den konkrete 

handlingssituasjonen det står i, trekke seg et skritt tilbake og vurdere alternative 

handlingsvalg, for deretter å velge.  Tidligere handlet man på bakgrunn av 

tradisjonen, der det å handle utenfor rammene av tradisjonen var utenkelig.  I 

dag trekkes tradisjonen inn som et mulig alternativ blant mange.  Tradisjonen 

har imidlertid blitt så kraftig antastet, problematisert og underminert at ingen 

sosiale handlinger kan gjøres på bakgrunn av tradisjonen alene, i tradisjonell 

forstand, hevder Giddens (1991).  Med økt refleksivitet og en nedtoning av 

tradisjonen får vi langt flere valgmuligheter.  På den andre siden stilles også 

individet framfor langt flere valg som skal fattes.  Refleksjonen rundt hvorfor vi 

gjør det vi gjør har blitt en integrert del av alle våre handlinger, også 

hverdagslivets rutiner, skriver Giddens (1991).  Men han vektlegger også at 

denne refleksiviteten springer ut av en strukturell tvang, en ”kraft som fører til 

at refleksiviteten retter seg ikke bare utover mot individenes omverden og de 

alternativene som finnes der, men også innover – mot egen person” (Krange og 

Øia 2005:109).  Vi som lever i denne tiden tvinges til å ha en egen form for 

selvrefleksivitet.  Vi må reflektere over oss selv og våre egne livsprosjekt, og det 

avkreves at vi kan begrunne våre handlinger.  Den økte refleksiviteten må ikke 

forveksles med at vi har oppnådd større og bedre kunnskap, Giddens mener 

nesten tvert om, at modernitetens refleksivitet representerer en undergraving av 

fornuften, da vår refleksivitet medfører en grunnleggende usikkerhet om vår 

nye kunnskap er sann.  Vi kan ikke lenger stole på og handle ut fra en praktisk 

bevissthet alene.  Det avkreves at vi eksplisitt kan begrunne våre valg 

(diskursivt).  Vår egen samtid gir nye former for frihet, men baksiden av 

medaljen er farer og muligheter for å mislykkes – vi må balansere mellom 

muligheter og risiko (Giddens 1991).  Valgene en skal ta er mange, og parallelt 

med disse skal en også utvikle sin egen identitet – dette er prisen individet må 

betale som deltaker i det senmoderne samfunnet.  Ved å kalle dette en 

individueringsprosess (i motsetning til individualiseringsprosess) ønsket 

Giddens å vise at individet selv aktivt må skape sine sosiale relasjoner og bånd, 
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utvikle og opprettholde tilliten til disse relasjonene, samt skape seg selv. 22  Det 

ligger et klart element av tvang i Giddens refleksivitetsbegrep.  Individuerings-

prosessen er et vanskelig og farefullt prosjekt, ikke bare for individet, men også 

for kollektivet (Kaspersen 2001)!  

Selvidentitet  

Kort oppsummert kan vi si at Giddens forsøker å vise hvordan endringer i 

samfunnsinstitusjonene fører til og er sammenvevd med, endringer på et 

individuelt plan.  Identiteter må skapes refleksivt, i et virvar av muligheter og 

valg.  Det er her han innfører begrepet selvidentitet, som ikke viser til noen gitt 

og konstant størrelse eller personlighetstrekk, men til en kontinuerlig prosess.   

Selvidentiteten skal hele tiden produseres og reproduseres, noe som skjer 

refleksivt gjennom våre daglige aktiviteter og handlinger. 

Self-identity is not a distinctive trait, or even a collection of traits, possessed 
by individual. It is the self as reflexively understood by the person in terms 
of her or his biography. Identity here still presumes continuity across time 
and space: but self-identity is such continuity as interpreted reflexively by 
the agent (Giddens 1991:53). 

Vi etterstreber kontinuitet og sammenheng i våre liv, og selvidentiteten er en 

slik kontinuitet, skapt refleksivt - og som hver og en av oss er ansvarlig for.  Vi 

er ikke hva vi er, men hva vi gjør oss selv til, og dette gjør vi gjennom våre 

fortellinger om vårt liv.  Vi skaper vår identitet kontinuerlig og gir derved svar 

på spørsmålet ”hvem er jeg”.   

Det nye i Giddens identitetsbegrep er hans vekt på at identitet skapes ved at vi 

er i stand til å lage og opprettholde en egen fortelling om hvem vi er.   

”Gjennom hele tiden å ”tenke over, overveie og spekulere på” hvem en vil 

være” (Strandbu 2007:58).  Identiteten handler med andre ord om vår evne til å 

holde gående en fortelling om hvem vi er, som tar utgangspunkt i vår egen 

biografi, men som alltid må fortolkes kontekstuelt.   Selvet har blitt et refleksivt 

prosjekt som individet selv er ansvarlig for.  Giddens mener at vår selvidentitet 

eksistensielt både er skrøpelig og robust, på en og samme tid.  Den er skrøpelig 

fordi den fortellingen vi forteller er en av mange man kunne ha valgt (uten at 

man dermed kan fortelle hva som helst).  For at vi skal kunne opprettholde 

                                              

22 Tillit og kreativitet (handle og tenke innovativt) er nært knyttet sammen i følge Giddens (1991).  
Tilliten er kreativ i sin natur, og kreativiteten er nødvendig for at vi kontinuerlig skal klare å tilpasse og 
forholde oss til endrede relasjoner, rutiner og omgivelser generelt. 
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relasjoner til andre må fortellingen integrere begivenhetene i den ytre verden og 

knytte disse til vår egen fortelling.  Charles Taylor formulerer det på følgende 

måte:   ”In order to have a sense of who we are, we have to have a notion of 

how we have become, and of where we are going” (Giddens 1991:54). 

Selvidentiteten viser seg også robust, fordi vi klarer faktisk å fastholde hvem vi 

er, til tross for de spenninger og store forandringer som skjer i de sosiale 

miljøene vi beveger oss i.   

Giddens utlegging av refleksiv selvidentitet er ikke entydig, og kritikerne har 

heller ikke latt vente på seg.  Flere har spurt om det finnes sider ved vår 

identitet som ikke har en refleksiv kapasitet og at selvet har en kjerne utenom 

det refleksive (Strandbu 2007).  En av Giddens store prosjekter har vært å 

overskride dualiteten aktør - struktur (Kaspersen 2001), men i utviklingen av 

det refleksive selvet mener flere at han har gjort individet for voluntaristisk.  De 

sosiale strukturenes påvirkning forsvinner (Adams 2006).23  I den grad Giddens 

anerkjenner at det kan være bakenforliggende vaner, holdninger og regler som 

tas for gitt og som framstår mer eller mindre bevisste, blir denne 

(an)erkjennelsen utydelig når han diskuterer den refleksive selvidentiteten.   

Praktisk bevissthet, som blant annet har en sentral plass i hans 

strukturasjonsteori har ingen tydelig plass i Modernity and Self-Identity (Strandbu 

2007).   

Jeg er enig med Strandbu (2007) som stiller spørsmålet om det er sider ved vår 

identitet og selvet som ikke er refleksivt.  Jeg tror bestemt at vi er bærere av 

kroppsliggjorte verdier, holdinger, erfaringer og kunnskap som i varierende grad 

er tilgjengelig for vår bevissthet og vår refleksive kapasitet.  Min forståelse av 

hvordan vi konstituerer og opprettholder vår identitet gjennom en pågående 

fortelling om hvem vi er, er derimot sterkt inspirert av Giddens.  Identiteten er 

langt mer tilgjengelig enn selvet, og i mitt arbeid er det identiteten som settes i 

fokus.  Selv om jeg følger Giddens resonnement langt på vei, kommer jeg ikke 

til å anvende hans begrep om selvidentitet.  I dette arbeidet snakker jeg bare om 

identitet.  For å tydeliggjøre eget ståsted skal jeg i neste avsnitt gå nærmere inn 

på begrepet narrativ identitet. 

                                              

23 Scott Lash og John Urry (1994) lagde et skille mellom dem de kalte refleksive vinnere og tapere.  
Tilhører man en marginalisert og ressursfattig gruppe, gis det mindre rom for refleksivt skapelse av seg 
selv, hevder de.   Man kan med andre ord ikke fjerne de strukturelle dimensjonene! 
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Narrativ identitet 

”The narrative turn” i samfunnsvitenskapen har åpnet opp for nye måter å 

studere gamle fenomen på (Czarniawska 2004).  Ett av disse fenomenene er 

identitetsstudier.  Et felles utgangspunkt her er at vi lever i en ”fortellerskapt 

verden” (Bruner 1999, Polkinghorne 1988, Sarbin 1986, Somers 1994, Taylor 

1995, MacAdams 1996), at vi skaper våre liv gjennom egne fortellinger, og ut av 

dette skapes narrative identiteter.  Identitet – hvem er jeg – struktureres og 

konstrueres gjennom tekstuelle ressurser som anvendes i våre fortellinger 

(Smith og Sparkes 2008). Narrativ identitet skapes gjennom “stories people 

construct and tell about themselves to define who they are for themselves and 

for others” (McAdams m.fl. 2006:4).  Vi konstruerer våre selv, og det gjør vi 

gjennom våre livsfortellinger  (McAdams 1996, MacIntyre 1997). 

De fleste studier av identitet innebefatter også en forståelse av begrepet selv.  

Som jeg allerede har vist koblet Giddens (1991) disse sammen til ett begrep.  

For å forklare min forståelse av selvet har jeg tørket støv av egen 

hovedfagsoppgave (Bredvold 1986) der jeg støttet meg både til Mead, men ennå 

tyngre til psykolog Løvlies forståelse av selvet. 

Man`s reflective ability causes him to view the self as subject and object.  
Man is not condemned to be merely his content, his essence or even the 
sum of the attitudes of others toward him.  Man`s specifically human 
characteristic is his ability to relate to his self…. 

Kierkegaard – it will be remembered – said that man was a relationship to 
itself.  This brings in the dialectical aspect – namely the fact that both the 
“I” is a relationship and that it relates to the “me” as a relationship and that 
all together these relationships constitute the self…. A person is not merely 
the sum of other people`s attitude toward him.  He is also able to relate to 
these attitudes.  He is both his content and the relationship to his content.”  
( Løvlie 1982:96). 24  

Til sammen skaper jeget (I) og meget (me) selvet, og distinksjonen mellom dem 

beskriver McAdams, Josselson og Lieblich (2006:3) som forskjellen mellom ”the 

self-as-a-teller” (I) og ”the self-as-the-tale told” (me).  ”Identity resides in the binding 

together of the I and the me“ (Kroger 2007:23).   Personer har ikke kun ett 

selv, men mange, og disse bindes sammen ved hjelp av vår identitet (Cohen 

1994).   

                                              

24 Løvlie (1982) ligger nær opp til Meads forståelse av selvet, men hun mener Mead gir individet for 
liten frihet, da de er for tungt underlagt andres forventninger og rolleovertakelser, i følge hans teori.   
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Gullestad er ikke opptatt av jeget og meget, men hun finner det nyttig å gjøre et 

analytisk skille mellom roller, identitet og selvet.  Roller er noe man innehar 

som avspeiler sosiale statuser og strukturer av plikter og rettigheter (Gullestad 

1996).  Selvet oppfatter hun derimot som en følelse av noe grunnleggende og 

kontinuerlig som er meg, men som også er skiftende over tid.  Identitet er de 

sidene ved meg selv som jeg ønsker bekreftelse på og som ligger nærmere selvet 

enn rollene.  Noen identiteter er nært knyttet til bestemte måter å utøve en rolle 

på, som for eksempel leder eller entreprenør.   Andre identiteter, som steds-

identitet, har ingen rolleforankring.  Både Giddens (1991), Gullestad (1996) og 

Castells (2003) understreker betydningen av rolledistanse.  Det at vi kan 

reflektere over våre egne roller innebærer at vi er noe mer enn de rollene vi 

spiller.  ”I avstanden fra rollene kan det individuelle selvbildet og mangfoldige 

identiteter utvikle seg” (Gullestad 1996:25).  Castells (2003) poengterer også 

betydningen av å skille mellom roller og identitet.  Roller definerer normer som 

struktureres av institusjoner og organisasjoner i samfunnet, mens identitet mer 

er en prosess som skaper mening på basis av kulturelle prioriteringer.  Identitet 

organiserer mening, mens roller organiserer ulike funksjoner, hevder Castells 

(s.st.).  MacIntyre (1981) er opptatt av det han kaller veletablerte karakterer. 

Dette er roller som har fått en sosial felles forståelse og som er bærere av 

kulturelle moralnormer.  Det ligger forventninger om at de som tar disse rollene 

konstruerer sine identiteter i forhold til gitte moralske dimensjoner eller 

diskurser.  Karakterene (sosiale roller) er langt mer statiske, essensielle og 

formelle, og de skiller seg noe fra identiteter som skapes kontekstuelt (Down 

2006).  MacIntyres karakterer har mange likhetstrekk med Somers (1994) 

begrep om offentlige (public) narrativer, noe jeg kommer tilbake til senere. 

Fortellingene om oss selv 

Vårt liv leves i kulturelle sammenhenger, og vår identitet skapes i et samspill 

med andre (Taylor 1995).  Når vi forteller om vårt liv, forteller vi samtidig om 

de konvensjoner, verdibegreper, ideer og kanoniserte sannheter som denne 

kulturen tilbyr (Bruner 1987, 1999).  Bruner (2002) understreker at det er et 

krevende arbeid å skape sine egne livsfortellinger, da man her både skal binde 

sammen ytre konvensjoner og vurderinger, samtidig som man skal 

individualisere sitt eget liv.  De kulturelle ressursene benyttes for å konstruere 

livets opplevelser, og disse bringes fram i fortellingen (Gullestad 1996, Bruner 

1999).  Livsfortellingene springer ut av kulturen, og de hjelper oss både til å 

tenke og vite hvordan vi skal handle sosialt, samt opprettholde relasjoner 

(Bruner 2002).  Fortellingene er sammensatt av sekvenser som på en komplisert 
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måte binder sammen hendelser og begivenheter, sinnstilstander og reaksjoner 

der individet selv inntar en sentral plass (Bruner 1999, Goodson og Sikes 2001).   

Hver kultur har utviklet egne fortellertradisjoner, og de må man kjenne for å 

kunne framføre troverdige fortellinger (Ricæur m.fl. 2005).  Fortellingene må 

være formet slik at tilhøreren forstår fortellingens intriger og gestaltninger.  Den 

må holde seg innenfor rammene av en kanonisert fortolkning (Bruner 1999 og 

2001). Gjennom fortellingene skapes så våre identiteter og våre selv, og de 

skapes og formes både innenfra og utenfra.  Bruner skriver:   

The inside of it, we like to say in our Cartesian way, is memory, feelings, 
ideas, beliefs, subjectivity.  Part of this in sidedness is almost certainly innate 
and species-specific…..But much of self-making is from outside in – based 
on the apparent esteem of others and on the myriad expectations that we 
early, even mindlessly, pick up from the culture in which we are immersed 
(2002:65). 
 
 ….selfhood involves a commitment to other as well as being ”true to 
oneself” (2002:69). 

Når jeg skal studere livsfortellinger, må jeg forholde meg til levde erfaringer på 

den ene siden og historisk-kulturelle kontekster på den andre siden.  

Utfordringene for samfunnsvitere er, skriver Gullestad (1996), å spore opp de 

mange måtene en selvbiografi berører historien på uten å glemme at den er en 

fortelling.  Erfaringene tolkes kontekstuelt.  Derfor vil fortiden være levende, 

men også i stadig endring.  Fortellingene springer ut av livet, men de virker også 

tilbake på livet (Bruner 1999), samtidig som fortellingene legger føringer for 

våre kommende handlinger (Gergen 1997).  Livsfortellinger er en del av selve 

livet, og den mest menneskelige form for kommunikasjon (Bruner 1999).  

Derfor bearbeider man ikke bare sin egen fortid ved å fortelle om sitt liv.  Man 

bearbeider også nåtiden og framtiden gjennom fortiden.   

Det moderne selvet er en problemfylt størrelse syntes Gullestad (1996). Ganske 

likt Giddens, definerer hun selvet som en vedvarende prosess for å bringe 

sammen individets mange erfaringer og opplevelser.  Selvet er ikke noe ferdig 

produkt.  Det skapes kontinuerlig.  Det har hersket en dualistisk tilnærming til 

identitet gjennom mange år, der flere har søkt etter en stabil, fiksert og 

essensiell identitet25 på den ene siden, mens (progressive) postmodernistene på 

den andre siden forfekter at alt er flytende (Sveningsson og Alvesson 2003).  

Man kan avvise en essensiell tilnærming, men samtidig hevde at individet har en 

                                              

25 Kritikken mot Erikson dreier seg bl.a. om dette (Mishler 1999). 
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ambisjon om helhet.  Vi strever etter å finne sammenheng og konsistens i våre 

liv.  Livsfortellinger fanger ofte denne ambivalensen mellom en holistisk 

ambisjon og et oppstykket og splittet selv (Giddens 1991, Bruner 1999, Mishler 

1999, Sveningsson og Alvesson 2003).   

Det er den stadige anstrengelsen for å forholde seg til variasjon, 
inkonsistens, oppdeling, brudd og mangfold som er viktig.  Fortellingen, i 
vid betydning, er helt sentral i denne anstrengelsen - både i det sosiale livet 
og i skrevne selvbiografier -, fordi den gjør det mulig å bringe sammen 
usammenlignbare og inkongruente erfaringer (Gullestad 1996:25). 

Jakten på identitet er også en jakt på ens grunnleggende vurderinger, hevder 

Taylor (1995).  Vår identitetsframføring har både en beskrivende og en 

evaluerende side, der vi sier hvem vi er gjennom å si hvem jeg vil være og vise-

versa.  Kärreman og Alvesson (2001) løfter fram fire aspekt som de mener er 

tilstede i vår identitetskonstruksjon og som fanger opp elementer jeg allerede 

har pekt på; sentrale karakteristikk, sammenheng, distinksjon og retning.  

Sentrale karakteristikk refererer seg til en persons følelser og ideer om hva som er 

viktig og hvilke kvaliteter som etterspørres (jfr. bl.a. Taylor).  Sammenheng peker 

på behovet for å oppleve kontinuitet over tid og i like situasjoner (jfr. bl.a. 

Erikson, Mishler, Giddens og Bruner).  Distinksjon (distinctiveness) viser til en 

sentral dimensjon ved vår identitet, dette at man er lik og/eller forskjellig fra 

andre (jfr. bl.a. Giddens).   Innebygd i identitetsbegrepet ligger det en intrige 

mellom dimensjonene lik-som (sameness) og ulik-fra (distinctiveness) 

(Kärreman og Alvesson 2001). Det fjerde aspektet er retning, som viser til at 

man ved å presentere seg på en bestemt måte også gir ansatsen til framtidige 

handlinger, som man vurderer som passende, naturlige eller verdifulle (jfr. bl.a. 

Polkinshorn og Gergen).  

Oppsummering 

Jeg har forsøkt å tegne et bilde av hvordan begrepet identitet blir forstått i 

denne avhandlingen.  Identitetsbegrepet rommer mye, og i sitt innerste vesen er 

det både tvetydig og motsetningsfullt, hevder Kärreman og Alvesson (2001).  

Jeg mener at identitetsbegrepet gir en god inngang til bedre å forstå hvordan 

individet fortolker seg selv i en sosial kontekst, en fortolkning som både kan 

preges av motsetninger, paradokser og kompleksitet.  Med utgangspunkt i dette 

kapittelet vil jeg oppsummere min forståelse av identitetsbegrepet.  Dette 

bringer jeg med meg i samtalene med entreprenørene i denne studien, og i 

etterfølgende analyser av deres fortellinger; 
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 Moderne mennesker innehar mange identiteter, både samtidig og i 

ulike situasjoner. 

 Identitet skapes refleksivt, i et virvar av muligheter og valg. 

 Identiteter konstrueres og rekonstrueres fortløpende i et samspill 

med omgivelsene. 

 Moderne mennesker skaper og gjenskaper sine identiteter ved å 

opprettholde en løpende fortelling som seg selv. 

 Våre fortellinger springer ut av vår kulturelle kontekst, og de hjelper 

oss både til å tenke og vite hvordan vi skal handle sosialt og 

opprettholde relasjoner. 

 Selvbildet, som er summen av identitetene, er både unikt og 

relasjonelt - samtidig.  

 Selvet er en følelse av noe grunnleggende og kontinuerlig som er 

meg, men som også er skiftende over tid.   

 Identitetene og selvbildene er verken tidløse, kontekstfrie, abstrakte 

eller rigide.  De endrer seg med sosiale kontekster - krysskulturelt og 

over tid. 

Forskningsspørsmålet jeg har stilt i denne studien er Hvilke grunner har 

betydning for entreprenørers foretaksetablering?, et spørsmål som vil bli belyst 

nærmere med de to underspørsmålene Hvem er jeg som etablerer eget 

opplevelsesforetak? og Hvem er jeg som driver og leder et opplevelsesforetak?  

De to underspørsmålene handler om identitet, og for å kunne gi svar på disse to 

spørsmålene, blir min utfordring å undersøke hvordan entreprenørene i denne 

studien konstruerer sine identiteter gjennom fortellingene de gir meg.  I dette 

kapittelet har jeg både vist hvordan jeg forstår identitet og identitets-

konstruksjoner som et trekk ved vårt samfunn, med særlig vekt på Giddens 

samfunnsteori.  Jeg har også gjort rede for hvordan dette arbeidet fortoner seg 

på et mikronivå, hvordan individet kontinuerlig skaper sin identitet – et arbeid 

som kjennetegnes av ovennevnte strekpunkter.    

Det er entreprenørers identitet som er mitt fokus.  Jeg har nå behandlet 

begrepet identitet, i neste kapittel vil jeg vie all min oppmerksomhet til 

begrepene entreprenør og entreprenørskap.   
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Kapittel 4  Entreprenørskap og entreprenøren –  
fortellingen om dansen og danseren  

 

Uten sin vilje til igjen og igjen å sprenge grenser, 

sin iver etter stadig grenseoverskridende 

nyskapning, uten sin respektløshet for det gitte, 

det konvensjonelle, det etablerte og uten sin 

fryktløshet overfor høy status hos personer av 

enhver art, professorer, bankdirektører, 

adelsmenn, storkapitalister, uten alt dette ville 

Eyde aldri ha kunnet åpne så mange dører og 

tatt veien så radikalt nye retninger som han 

gjorde. 

 

Slik tegner historikeren Ole Kristian Grimnes (2001:423) bildet av Norges mest 

kjente industrielle entreprenør, Sam Eyde (1866 – 1940).  Det finnes mange 

fortellinger om framsynte, djerve menn og kvinner med det til felles at de har 

skapt noe nytt og levedyktig.  Fortellingene om entreprenører kan vi finne i 

biografier og som portretter i dags- og ukepressen.  Jeg, i likhet med mange 

andre, lar meg fascinere av disse fortellingene og det innblikket de gir av 

originale tanker og alternative handlinger.  Entreprenørportretter er ikke noe 

nytt fenomen, verken i litteraturen, den kulørte pressen eller i forskningen.  

Disse fortellingene påvirker vår oppfatning av hvem entreprenøren er, samtidig 

som de også påvirker entreprenørens egen selvforståelse (Smith og Anderson 

2004).  Jeg vil innledningsvis i dette kapittelet presisere at når jeg her snakker 

om entreprenørfortellinger, er det de fortellingene som entreprenører forteller 

om seg selv eller de fortellingene andre forteller om dem.  Også forskere har 

vært interessert i disse fortellingene og anvendt dem på ulike måter.  Dette må 

imidlertid ikke blandes med mitt metodiske valg, som er livsfortellinger og som 

vil bli nærmere belyst i neste kapittel. 

I dette kapittelet vil jeg først ta et raskt, historisk tilbakeblikk og vise hvordan 

fokus har endret seg i entreprenørskapsforskningen.  I dette tilbakeblikket er jeg 

spesielt interessert i å vise hvordan man har forstått entreprenøren som individ, 

da dette har endret seg over tid og fordi det er entreprenøren som er studiens 

objekt. Jeg fortsetter så å vise hvordan mye av entreprenørskapsforskningen på 
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80-, 90- og delvis 2000-tallet har nedtonet entreprenørens betydning for 

entreprenørskapet.  Videre vil jeg vise hvordan entreprenørskap som fenomen 

har vært oppfattet ulikt blant forskere, for så å gjøre rede for hvordan jeg 

forstår fenomenet.  Som en forlengelse av denne posisjoneringen, vil jeg gå 

nærmere inn på stedets betydning for entreprenørskapet.   Mange mener at den 

geografiske dimensjonen er av stor betydning for dette forskningsfeltet.  Sted er 

en ytre kontekst, og etter å ha belyst dette, vender jeg blikket mot 

entreprenøren som individ.   Jeg vil først vise noe av den kunnskapen vi har om 

entreprenøren, før jeg går over til å se nærmere på de fortellingene vi har om 

dem og hvilke funksjoner disse fortellingene spiller.   Avslutningsvis vil jeg gi en 

kort oppsummering av min forståelse av fenomenet entreprenørskap og 

entreprenører. 

Tilbakeblikk 

Noen hevder at entreprenørskap er et ungt forskningsfelt, noe Landström og 

Lohrke (2010) tvert avviser.  Entreprenørskap etablerte seg som et eget 

forskningsfelt på 1970- og 80-tallet, men vi kan spore røtter 100 år tilbake 

(Landström 2005).  I Norge var det først på 1980 og 90-tallet at man begynte å 

se en gryende forskningsinteresse, men interessen sto ikke i forhold til 

fenomenets betydning, hevder Spilling (2006).  Han lanserte i 1998 boka 

Entreprenørskap på norsk.  I forordet til annen utgave, åtte år etter, skriver Spilling 

at han merker en markant endring i interessen for entreprenørskap i det norske 

samfunnet fra første gang boka utkom, noe som gjenspeiles både i politikken, 

utdanningssystemet og forskningen (s.st.). 

Entreprenørskap kan betraktes som et rent allment fenomen. ”I propose that 

entrepreneurship is a generic human characteristic that is intrinsically associated 

with human existence itself” (Johannisson 2010:201).  Med denne forståelsen er 

fenomenet like gammelt som mennesket selv.26   Ser vi på den språklige opp-

rinnelsen, kommer begrepet fra fransk og opptrådte første gangen i 1437 

(Landström 2005).  Begrepet er satt sammen av de to ordene entré og prendre.  

Entré betyr mellom, komme fram, trenge seg gjennom, mens prendre betyr å ta, 

fange eller gripe tak i (Hjorth, Johannisson  og Steyaert 2003).  Rent språklig 

                                              

26 Johannisson, som har forsket på entreprenørskap siden 1980-tallet, retter i dag sin bekymring mot 
hvordan samfunnet generelt og skolesystemet spesielt, ivaretar og utvikler barn og unges 
entreprenørielle, iboende ressurser.  For alle barn er det helt naturlig å handle entreprenørielt 
(Johannisson 2005), men det kan se ut til at disse egenskaper forsvinner på veien opp igjennom 
skolesystemet (Johannisson 2010). 
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kan vi tolke begrepet som det å foreta seg noe, men også å trenge igjennom 

inngrodde mønster og rutiner – å komme mellom disse.  I dette arbeidet er 

fokus satt på individer som etablerer egen virksomhet - som har trådt fram, 

grepet tak i noe og ved sin energi, tålmodighet og kreativitet skapt eget foretak.   

Dersom vi forholder oss til de siste 40 årene med entreprenørskapsforskning, 

kan denne forskningshistorien kort beskrives gjennom å utkrystallisere fire 

karakteristika eller avtrykk av hvordan man har oppfattet entreprenørskap og 

entreprenører (Jansson 2008).  Dette blir en forenkling, der jeg først og fremst 

vil trekke fram hvordan man i disse fire ulike tilnærmingene har forholdt seg til 

entreprenøren, forstått som et individ.  Den første fasen er sterkt preget av 

Schumpeters forståelse, hvor entreprenørskap handler om å skape.  

Entreprenøren er den personen som skaper radikalt nye muligheter som tilbys 

et marked.  Det nye behøver ikke være begrenset til oppdagelser, oftere handler 

det om å kombinere kjente ressurser på nye måter (Schumpeter 2000).  

Gjennom sine nyskapelser, eller kreative forstyrrelser, forårsaker entreprenøren 

ubalanse i markedet.   Mer enn hvem denne entreprenøren er, var Schumpeter 

opptatt av rollen eller funksjonen entreprenøren spilte.  Men han hadde 

synspunkter på hva som motiverte entreprenøren, nemlig 1) drømmen om å 

skape sitt eget herredømme, 2) viljen til å erobre, samt 3) gleden av å skape eller 

utøve kreativitet (Swedberg 2000). 

Den neste fasen i entreprenørskapsforskningen handler om å finne.  Mens 

Schumpeter (2000) mente at entreprenørskapets funksjon var å skape ubalanse, 

er man i denne fasen langt mer opptatt av hvordan entreprenørskap skal skape 

balanse i et allerede ustabilt marked.  Kirzner (1973, 2011)27 mente at den 

entreprenørielle funksjonen handlet om å identifisere gapet mellom tilbud og 

etterspørsel i markedet (identifisere mulighetene som lå der), for så å anvende 

denne informasjonen til å skape nye tilbud, som ville føre til ny stabilitet i 

markedet. Entreprenøren er han eller hun som søker å identifisere denne 

ubalanse, og entreprenørskap blir nå langt på vei forstått ut fra hvem 

entreprenøren er og hvilke egenskaper disse spesielle individene innehar.28   Vi 

får en individfokusering av feltet, hvor særlig den psykologiske forskningen 

                                              

27 Kirzner var en av de sentrale bidragsyterne i det som kalles den østerrikske tradisjonen i 
entreprenørskapsforskningen (Nilsson 2003). 
28 I introduksjonskapittelet viste jeg til at en betydningsfull retning i dagens entreprenørskapsforskning 
fortsatt handler om oppdagelsen og skapelse av muligheter.  Eckhardt og Shane (2010:47) skriver; ”..we define 
entrepreneurship as the discovery, evaluation, and exploitation of future goods and service”.  I denne 
tilnærmingen blir også “individuals who discover, evaluate and exploit them” viktige, men de er ikke 
opptatt av entreprenørens personlige egenskaper på samme måte lenger, mer hans/hennes kreativitet. 
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bidrar sterkt.  Den mest sentrale bidragsyteren er McClelland (1961/1990), som 

hevdet at entreprenørskap er et produkt av individets behov for å prestere.29  

De egenskapsorienterte definisjonene formidler en tanke om at ”en gang 

entreprenør – alltid entreprenør” ettersom entreprenøren er en 

personlighetstype, medfødt og som derfor holder seg relativt konstant over tid 

(Landström 2005).   

Som reaksjon på denne individrettede orienteringen, blir man i den tredje fasen 

først og fremst opptatt av hvordan.  Hvordan identifiseres muligheter?  Hvordan 

skaper man nye organisasjoner? (Jansson 2008).  Gartner trer nå sterkt inn på 

den vitenskapelige arenaen og oppfordrer til at i stedet for å spørre hvem 

entreprenøren er, må man spørre hvordan nye organisasjoner skapes (1988).  

Nøkkelordet for denne tredje fasen blir å starte, og det utvikles en rekke teorier 

som omhandler oppstart av nye virksomheter.    Utover 1990-tallet ble man 

mer og mer opptatt av fenomenet entreprenørskapet, hvor man beskriver dette 

fenomenet som en prosess bestående av individer, relasjoner og kontekster 

(Johannisson og Landström 1999).30  Den fjerde fasen i entreprenørskaps-

forskningens historie kan vi kalle prosess, og det er det komplekse samspillet som 

står i fokus.   Oppmerksomheten rettet mot entreprenøren som individ tones 

ned (Jansson 2008).   Det å forstå entreprenørskap som prosess har vært 

utgangspunktet for en lang rekke studier med svært forskjellige 

vitenskapsteoretiske og metodologisk utgangspunkt.  Vi finner studier forankret 

i utviklings- og evolusjonsteorier, kaosteorier, fortolknings- og fenomenologiske 

teorier, narrativ-, diskursiv- og dramaturgisk tilnærming, sosial konstruktivistisk 

og pragmatisk tilnærming, praksisbasert teori, ANT-tilnærming og til sist, 

radikale prosessteorier (Steyaert 2007).  Det er utenfor rammen av denne 

presentasjonen å gi en mer detaljert litteraturgjennomgang av alle disse ulike 

teoretiske tilnærmingene, men jeg vil senere komme nærmere inn på noen av 

dem som har inspirert og påvirket min forståelse av entreprenører og 

entreprenørskap.   

                                              

29 McClelland viste også empirisk sammenhengen mellom et lands entreprenørielle omfang og landets 
aksept av prestasjonsorienterte verdier. Land som oppmuntret borgerne til å jakte på prestasjoner 
kunne vise til større entreprenørskapsaktiviteter – og større økonomisk vekst (Swedberg 2000).  Gartner 
(2011) har gjenoppdaget McClelland, og McClellands tekster om prestasjonssamfunnet er temaet for 
neste nummer av det digitale tidsskriftet ENTER (Entrepreneurial Narrative Theory 
Ethnomethodology and Reflexivity). 
30 New Venture Creation beskrev jeg i introduksjonskapittelet som en av flere betydningsfulle retninger 
i dagens forskningsfront.   
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Oppfatningen av hvordan man skal forholde seg til entreprenøren i 

entreprenørskapsforskningen har som vist, endret seg over tid.  I neste avsnitt 

vil jeg gå litt nærmere inn på dette spørsmålet og argumentere for at man ikke 

kan overse enkeltindividets betydning, når intensjonen er å forstå fenomenet 

entreprenørskap. 

”Who is an entrepreneur?”  Is the wrong question 

Overskriften her er navnet Gartner ga sin artikkel i 1988, og som var en kraftig 

kritikk mot den individorienterte, psykologiske entreprenørskapsforskningen.   

I believe the attempt to answer the question ”Who is an entrepreneur?” 
which focuses on the traits and personality characteristics of entrepreneurs, 
will neither lead us to a definition of the entrepreneur nor help us to 
understand the phenomenon of entrepreneurship (Gartner 1988:12).31    

I stedet for å lete etter fikserte, entydige personlighetstrekk hos entreprenøren, 

mente han at vi måtte holde fokus på den kreative og komplekse prosessen som 

skaper nye organisasjoner.   Flere tok til motmæle og mente at det gikk ikke an 

å skille danseren fra dansen i studier av entreprenørskap.  Artikkel fikk stor 

innflytelse, og mange har fulgt opp argumentasjonen rundt hvor lite kunnskap 

jakten på psykologiske personlighetstrekk har tilført feltet entreprenørskap 

(Swedberg 2000), uten at de dermed helt har klart å avlive myten om ”the 

Lonely Only Entrepreneur” totalt (Steyaert 2007A:738).  I introduksjons-

kapittelet viste jeg hvordan troen på entreprenørielle egenskaper fortatt lever, 

både i offentlige dokument og i forskningen. 

Debatten Gartner reiste på slutten av 1980-tallet kan også sees i lys av en større 

diskusjon som pågikk parallelt blant intellektuelle og samfunnsforskere, nemlig 

det ontologiske spørsmålet om subjektets posisjon i moderniteten/ 

postmodernitetn.  Inspirert av blant annet Nietzsche, forsøkte man å trekke et 

                                              

31 Gartner forteller mange år senere om hvordan han slet med å få akseptert denne artikkelen, og 
hvordan flere av de mest velrenommerte fagtidsskriftene refuserte den.  Innholdet brøt så kraftig med 
den allmenne oppfatningen av fenomenet på dette tidspunktet, at man avviste hele artikkelen.  Da først 
artikkelen ble publisert  i Entrepreneurship Theory & Practice vakte den oppsikt og ble av tidsskriftet kåret 
til årets artikkel (Gartner 2004).  Med tanke på hva temaet for hans forskningsfelt er, er dette en 
interessant liten fortelling som illustrerer at nytenkning ikke er enkelt – ei heller i den akademiske 
verden.   
En liknende fortelling knytter seg til Schumpeters mest berømte verk, Theorie der Wirtschaftlichen 
Entwicklung, fra 1911.  Becker og Knudsen har studert dette originalverket og oppdaget at Schumpeter 
hadde endret teksten i senere utgaver, inkludert den engelske oversettelsen fra 1934.  I originalteksten 
gir Schumpeter uttrykk for en meget vidsynt oppfatning av økonomisk utvikling, langt utover 
økonomiens definerte grenser.  Denne tilnærmingen skapte så mye motstand og brøt så med tidens 
sannheter, at han valgte å stryke det i senere utgivelser (Steyaert 2005:9). 
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skille mellom synet på individet som noe en er, i motsetning til noe en blir 

(skapes).  Steyaert (2007A) beklager at entreprenørskapsforskningen sporet av 

denne debatten, og han spør retorisk om hvordan utviklingen av 

forskningsfeltet hadde sett ut, dersom de hadde tatt del i den.  For utover 90-

tallet fulgte de fleste forskningsskolene Gartners oppfordring om å glemme den 

individuelle entreprenøren og heller rette oppmerksomheten mot de komplekse 

prosessene som skaper nye organisasjoner.  Det ironiske er at den kritikken 

Gartner reiste mot søken etter essensielle (stabile) personlighetstrekk blant 

entreprenørene, er sammenfallende med den kritikken som ga opphavet til den 

narrative vendingen i forskningen. ”In that sense, it might be worthwhile, as 

entrepreneurship increasingly turns to narrative approaches  [-], to remind the 

field of these discussions it never took part in when they were being held” 

(Steyaert 2007A:742).  Man kan stille seg kritisk til eksistensen av et autonomt 

og selvkontrollerende subjekt, slik jeg viste det i kapittelet om identitet.  Men å 

avvise den ”autonome entreprenøren” betyr ikke at man samtidig må fornekte 

individets betydning for entreprenørskapet.   For de som arbeider innenfor en 

narrativ tradisjon, er det naturlig å trekke inn entreprenøren som et unikt 

subjekt, ikke i form av stiliserte personlighetstrekk, men i form av et subjekt 

som skaper seg selv og gjennom handlinger påvirker den entreprenørielle 

prosessen.  Vi er enige om at ”hvem entreprenøren er” fortsatt ikke er det mest 

interessante spørsmålet,  ”but how to conceive, think and understand the 

entrepreneur as subject and its relationship to the construction of identity, self, 

narrative identity, agency might be an needed question when taking narrative 

approaches serious” (Steyaert 2007A:742).  Downings (2005) bekymring om at 

entreprenørens stemme var falt ut av entreprenørskapsforskningen var ikke 

ubegrunnet, selv om det fantes unntak (Johansson 1997, Foss 2002, 2004, 

Down og Reveley 2004 – bare for å nevne noen).32  

Uansett hvor problematisk begrepet entreprenør er, må vi tørre å løfte fram 

individet og gi det en plass på scenene, da dets rolle og funksjon er av 

betydning for entreprenørskapet.  Jakten på psykologiske egenskaper 

(psykologisk forskning) eller forklaringer med utgangspunkt i 

bakgrunnsvariabler som klasse, utdanning, inntekt og kjønn (sosiologisk 

                                              

32 Gartners stemme fikk stor innflytelse på synet og nedtoningen av entreprenørens rolle i 

entreprenørskapet.  Den samme Gartner har gjennom de siste åtte årene vært en ivrig talsmann for å 
fremme en tydeligere narrativ tilnærming i entreprenørskapsforskningen (2004 og 2007), og i 2010 kom 
han først med en artikkel hvor han annonserte fagtidsskriftet han er i ferd med å etablere, for senere på 
året utgi første nummer av  ENTER.  
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forskning) har gitt liten kunnskapsmessig avkastning (Steyaert og Katz 2004).  

Men det at denne individorienterte forskningen ikke har gitt så mange holdbare 

svar, betyr ikke at vi kan fjerne entreprenøren fra entreprenørskapsforskningen.    

Det er i samspillet og spenningsfeltet mellom omgivelsene (de rådende 

diskursene) og hverdagslivets praksis entreprenørskapet utvikles, og det er i det 

samme spenningsfeltet individet konstituerer seg selv som entreprenør, med en 

entreprenøriell identitet (Watson 2009).  Entreprenøren er han eller hun som 

omformer den abstrakte tanke til konkret handling, som fullt og fast har tiltro 

på en formbar virkelighet og derfor iscenesetter sine ideer (Johannisson 2005).  

Entreprenørskap handler ikke bare om entreprenøren, som jeg har vist her – 

men entreprenørskap handler også om entreprenøren.  Det kan være ytterst 

vanskelig å skille danseren fra dansen.  Særlig krevende er dette i småbedrifter 

(Beckérus og Roos 1987) – her danser entreprenøren med sitt entreprenørskap, 

tett omslynget.  I små foretak er leder og foretaket nærmest eksistensielt 

sammenkoblet, og entreprenøren finner både sin livsmening og identitet i 

foretaket (Nilsson 2003).  Metaforen om dansen og danseren kan speile 

forholdet mellom entreprenøren og hans eller hennes ledelse av foretaket.  Ser 

vi det i lys av Johannissons (2005) påpekning av entreprenørens tiltro til å 

forme egen virksomhet, handler det også om å utvikle dansen.  Entreprenøren 

kjenner dansen, men gir seg like fullt frihet til å improvisere og skape nye trinn 

og dermed sprenge grensene for hvordan dansen tradisjonelt har vært danset.  

Metaforen kan her tolkes i lys av Giddens strukturasjonsteori, der 

entreprenøren ikke bare er formet av en kontekst (struktur), men aktivt 

overskrider konteksten og skaper ny sosial praksis. 

En annen diskusjon som har preget entreprenørskapsforskningen, er 

spørsmålet knyttet til hvorvidt entreprenørskap skal forstås som et rent 

økonomisk fenomen – eller som et sosialt og kulturelt fenomen.  I neste avsnitt 

skal jeg kort se nærmere på denne diskusjonen, da den også har hatt betydning 

for min egen forståelse. 

Et sosialt fenomen 

Entreprenørskapsforskningen er multidisiplinær og multiparadigmatisk 

(Steyaert og Katz 2004).   Ønsket om å utvikle feltet til en egen disiplin har vært 

fremmet av mange.  Gjennom å utvikle egne, distinkte teorier og metoder har 

man håpet å kunne heve feltets akademiske status (Bygrave 1989, Landström 

2005). Men til tross for den enorme forskningsekspansjonen de siste 20-30 

årene,  utallige forsøk på å avgrense feltet og utvikle universelle definisjoner, 



66 
 

finnes det fortsatt ingen bæredyktig  ”grand theory” (Steyaert og Katz 2004).  

Kanskje skal man heller snu argumentasjonen og si at det nettopp er det 

metodologiske og teoretiske mangfoldet som er forskningsfeltets styrke 

(Gartner 2001).    

En av diskusjonene som har fulgt feltet gjennom år er om entreprenørskap skal 

betraktes som et rent økonomisk fenomen, eller om man må forstå det som et 

bredere samfunnsmessig fenomen (Steyaert og Bouwen 1997, Lönnbring 2003, 

Hjorth,  Johannisson og Steyaert 2003, Hjorth og Steyaert 2004, Ahl 2004, 

Karlsson og Lönnbring 2005 og 2007, Down 2006, Johannisson og Olaison 

2007, Steyaert 2005 og 2007, Johannson 1997 og 2005, Hjorth og Kostera 2007, 

Sørensen 2008).  Skal man oppsummere hovedinnvendingene mot å betrakte 

entreprenørskap utelukkende som et økonomisk fenomen, handler det blant 

annet om å forstå fenomenet kontekstuelt.  Denne konteksten vil alltid være 

påvirket av en sosial og kulturell innflytelse (Steyaert og Katz 2004).  Mye av 

økonomisk teori, inkludert ledelsesteorier, tar utgangspunkt i rasjonelle aktører 

(economic man) (Burrell og Morgan 1979) der formålet for handling er å 

kontrollere omgivelsene (Bjerke 2005), samt en pågående jakt etter universelle 

sannheter (Steyaert og Bouwen 1997).  Entreprenørskap som fenomen handler, 

noe forenklet, om det motsatte – sette i gang bevegelser som ikke lar seg 

kontrollere (Bjerke 2005), men som like fullt kan ha kraft nok til å endre våre 

livsstiler (Spinosa, Flores og Dreyfus 1997).  Som nevnt i 

introduksjonskapittelet er ikke søken etter økonomisk gevinst noe dominerende 

motiv for å starte egen virksomhet (Elmlund 1998, Beaver 2003, Spilling 

2006).33 

Selv om entreprenørskapsforskningen fortsatt domineres av en økonomisk 

diskurs, har vi de siste årene vært vitner til en langt bredere fortolkning og 

forståelse av fenomenet (Bill, Bjerke og Johansson 2010).  Man snakker i dag 

om en europeisk skole34 i entreprenørskapsforskningen (versus en 

amerikansk35).  Denne skolen har lagt vekt på entreprenørskapets kreative og 

                                              

33 I og med at samfunnet dreies betydelig i en materialistisk (og individualistisk) retning (Hellevik 2008), 
skal man ikke se bort fra at motivet om økonomisk gevinst vil spille en viktigere rolle blant yngre 
entreprenører i årene framover, selv om NUTEK siste undersøkelse fra 2008 ikke viser dette.   Det er 
imidlertid påvist en viss bransjemessig forskjell når det gjelder dette spørsmålet. 
34 Hjorth (2008) avgrenser dette ytterligere og snakker om en nordisk entreprenørskapsforskning, ledet 
an av Sverige, Finland og Norge.  Det han mener kjennetegner denne forskningen er en vektlegging av 
den lokale konteksten og hvor man forsøker å forstå entreprenørskap som et kulturelt fenomen.  
Forskningen er også preket av en nominalistisk tilnærming. 
35 Den amerikanske skolen er langt mer forankret i en økonomisk tradisjon, og anvender først og framst 
kvantitative forskningsmetoder.  I 1998 hadde tidsskriftet International studies of management & organization 
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kontekstuelle prosesser.  Langt oftere ser man at forskningen henter teoretisk 

næring fra samfunns- og humanvitenskapene.  En viktig pådriver for denne 

utviklingen var initiativet Hjorth og Steyaert (2010) tok i 2001 og som fikk 

navnet Movements in Entrepreneurship.  Resultatet av dette initiativet har blitt 

fire bøker som sett under ett gir en bred, alternativ og kreativ tilnærming til 

entreprenørskapsfeltet.36  

Of all human activities, entrepreneurship has been strangely isolated by a 
particularly possessive field of knowledge – business administration and its 
historically mediated tendency to draw upon economics, psychology, and 
use metaphors from biology and mathematics – with few openings towards 
the broader field of social sciences and humanities.  --- This is neither to 
deny that entrepreneurship is about starting companies, nor that it can 
studied as part of business administration.  It is, to suggest that human 
creativity emerges from a fantastically broad range of sources, also in the 
case of business starts-ups, wherefore it benefits from a generous 
conceptual contextualization from which a more nuanced and complex 
(read: realistic) image can result  (Hjorth, Jones og Gartner 2008:82).37 

Det er historieløst å si at samfunnsvitenskapen har vært utestengt fra 

entreprenørskapsforskningen, det er mer snakk om hvilken diskurs som har 

vært dominerende (Bill, Bjerke og Johansson 2010).38 Den europeiske skolen 

har åpnet nye dører til feltet, anvendt andre metoder og teorier og oppdaget nye 

samfunnssfærer hvor fenomenet eksisterer.  Ikke uventet har vi fått nye begrep, 

som sosialentreprenører, byentreprenører (civic), kulturentreprenører og 

økoprenører (Steyaert og Katz 2004).   

Jeg oppfatter at min egen forståelse av entreprenørskap ligger nært opp til den 

europeiske skolen.  Jeg er interessert i de sosiale og kulturelle sidene ved 

entreprenørskap og mener at man ikke kan forstå dette fenomenet uten å se det 

                                                                                                                              

et eget temanummer, der hensikten var å skape dialog mellom en europeisk og amerikansk 
forskningstradisjon i entreprenørskap (Huse og Landström 1997). 
36 De fire Movements in Entrepreneurship bøkene er:  (1) New Movement in Entrepreneurship (Steyaert og 
Hjorth 2003), (2) Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship (Hjorth og Steyaert 2004), (3) 
Entrepreneurship as Social Change (Steyaert og Hjorth  2006), og (4) The Politics and Aesthetics of 
Entrepreneurship (Hjorth og Steyaert 2009). 
37 I 2008 hadde tidsskriftet Scandinavian Journal of Management (24/2) et eget temanummer for 
kontekstuell entreprenørskapsforståelse, og hvor Hjorth, Jones og Gartner var redaktører.  Det 
interessante her er at dette tidsskriftet ikke er øremerket entreprenørskap, men et generelt tidsskrift for 
organisasjons- og ledelsesforskning..   
38 Allerede Weber tilla entreprenøren en betydningsfull rolle, da han antok at de var de eneste med nok 
kraft til å  bryte byråkratiets jernbur (1982).  En litteraturstudie Aldrich (2005) har gjort av sosiologiske 
entreprenørskapsstudier viser at sosiologer nærmest aldri refererer til Schumpeter, mens de derimot 
henviser ofte til Weber.  Sosialantropologen Fredrik Barth sin bok om entreprenørskap i Nord-Norge, 
som kom på 60-tallet, er det nærmeste Norge kommer en klassisk tekst om feltet (Spilling 2006). 
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i et kontekstuelt perspektiv.  En kontekst stadig flere forskere har blitt 

oppmerksom på, er den stedlige konteksten.  I neste avsnitt vil jeg se nærmere 

på dette. 

Stedlig tilknytning 

Sammenhengen mellom entreprenørskap og stedlig tilknytning er noe 

geografene først og framst har vært opptatt av (Aronson 2007, Berg 2002), men 

også forskere fra andre disipliner trekker fram betydningen av å ha et geografisk 

blikk på entreprenørskapet (Steyaert og Katz 2004, Johannisson 2005, Karlsson 

2005, Bjerke 2010).  Hvordan man har forstått fenomenet sted, er noe som har 

endret seg over tid.  I geografifaget snakker om tre stedsbegrep – lokalisering, 

stedsopplevelse og  –følelse og kontekst.   Sted som lokalisering (location) har et 

økonomisk utgangspunkt, og man antar at de som velger å etablere seg på et 

bestemt sted gjør dette ut fra markeds- og kostnadsforhold.    Studerer man 

derimot foretaksetableringer ut fra sted som opplevelser og følelser (sense of 

place), er man opptatt av hvilken følelsesmessig tilknytning etablererne har til 

stedet.  Det siste stedsbegrepet er sted som kontekst, et begrep geografene har 

lånt av Giddens.  ”Det innebærer at man ser sted som en kontekst som 

gjenskapes kontinuerlig påvirket av menneskelige handlinger, samtidig som de 

menneskelige handlingene påvirkes av stedet” (Berg 2002:46).  Disse tre 

begrepene har vært betraktet som konkurrerende definisjoner av sted.  Berg 

(2002) mener imidlertid at man heller bør betrakte dem som komplementære, 

og at det nettopp er et flerdimensjonalt stedsbegrep som har preget 

geografifaget de siste 20 årene.    

Jeg har tidligere fortalt at jeg betrakter entreprenørskap primært som et sosialt 

og kulturelt fenomen og finner derfor sted som kontekst mest relevant for mine 

analyser.  Det er også dette stedsbegrepet som er mest anvendt blant studier 

innenfor den europeiske forskningstradisjonen.  Det å betrakte sted som 

kontekst betyr at man forstår sted som intersubjektivt konstruert og at de som 

bor på stedet utvikler relativt like måter å oppleve og erfare stedet på.  Disse 

felles erfaringene preger både hverdagslivets rutiner, men også de sosiale og 

kulturelle strukturene som preger stedet (Berg 2002).  Et begrep, som er ledet ut 

av Giddens stedsforståelse, er ”embeddedness”.  Dette har blitt anvendt som 

analytisk begrep for en rekke entreprenørskapsstudier (Jack og Anderson 2002, 

Johannisson, Ramírez-Pasillas og Karlson 2002, Cooke, Clifton og Oleaga 2005, 

De Clercq og Voronov 2009, 2009A, Clarke og Holt 2010).  Flere studier viser 

hvordan innovasjon og entreprenørskap oppstår gjennom god kjennskap til 
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dagliglivets praksis, samtidig som man kjenner de sosiale og kulturelle strukturer 

og kan anvende disse strategisk.  Det kontekstuelle perspektivet vektlegger 

kollektive oppfatninger av stedet, men dette må ikke oppfattes som 

deterministisk (De Clercq og Voronov 2009, 2009A).  Entreprenøren er 

individet som ser muligheter ved stedet andre ikke har sett.  Skal man bruke 

denne stedsforståelsen i entreprenørskapsforskningen, må man i følge Berg 

ivareta en innenfra-forståelse (2002:47).  Clarke og Holts studier (2010) viser 

også at entreprenørens visjoner er sosialt forankret.  Det vil si at visjonen 

formuleres på en slik måte at de inkorporerer moralske dimensjoner med en 

stedlig gjenklang.  Entreprenørens visjon går med andre ord utover en ren, 

individualistisk ramme.   

En mer sosiologisk tilnærming til stedet har Karlsson og Lönnbring utviklet 

(2005, 2007, 2009 og Karlsson 2005), der de gjennom en rekke studier har sett 

på stedets ”jordsmonn” i forhold til entreprenørskap.  Også deres utgangspunkt 

er at stedet med sin lokale kultur er et medium mennesker anvender for å tolke 

og organisere sine handlinger.  Det samfunnsmessige jordsmonnet er skapt 

gjennom en historisk prosess som inneholder økonomiske, kulturelle og sosiale 

omstendigheter.  Det interessante for entreprenørskapsforskningen er at noe 

jordsmonn ser ut til å egne seg bedre for entreprenørskap enn andre.  

Jordsmonnsbegrepet til Karlsson og Lönnbring har røtter både i Bourdieus 

hapitusbegrep, men ennå mer hviler de på Højrups (1983) og Christensens 

(1989) livsformsbegrep.  Livsformsbegrepet viser hvordan man innenfor 

samme land kan finne dyptgående forskjeller mellom hvordan folk lever, tenker, 

handler og verdsetter forhold ulikt.  Disse forskjellene ikke er tilfeldige, men 

produkt av sosiale strukturer.  Det er særlig den selvstendige livsformen 

Karlsson og Lönnbring har vært opptatt av, da denne livsformen preger mange 

rurale steder.  I den selvstendige livsformen framheves selvstendighet, 

arbeidsomhet og tiltro til egne initiativ, verdier med røtter til primærnæringene, 

som jord- og skogbruk, samt kystfiske.  I tillegg kan man se at kulturen som 

vokste fram på steder preget av disse næringene, løftet fram verdier som 

hjelpsomhet, sparsomlighet og uavhengighet.  Gjennom sine studier har 

Karlsson og Lönnbring (2005, 2007 og 2009) sett at det er en klar sammenheng 

mellom steder som tradisjonelt har vært preget av den selvstendige livsformen 

og forekomsten av entreprenørskap.  Verdiene den selvstendige livsformen 

fremmer forkroppsliggjøres, og ved å velge og etablere eget foretak, 

opprettholder man disse verdiene, selv om man rent næringsmessig etablerer 

foretak innen andre bransjer.  Steder hvor den selvstendige livsformen har 

rådet, ofte gjennom generasjoner, har utviklet et godt jordsmonn for 
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entreprenørskap. Sted som analytisk tilnærming har vist seg å gi en dypere 

forståelse av individers handlinger, i dette tilfellet deres entreprenørskap.  Sted 

er en del av entreprenørskapets kontekst.   

Spørsmålene jeg stiller i denne avhandlingen er hvordan entreprenøren 

oppfatter seg selv og sin reise fram mot foretaksetablering, samt seg selv som 

driver av et opplevelsesforetak. Så langt i dette kapittelet har jeg sett nærmere 

på de omliggende forhold som er med på å påvirke entreprenørskap.  Men 

subjektet i dette forskningsarbeidet er jo entreprenøren, kjernen i alt 

entreprenørskapet.  I neste avsnitt ønsker jeg å sette fokus på denne funksjonen 

eller rollen.  Selv om man både forholder seg til entreprenørskap som prosess 

og kontekstuelt, har forskning gitt oss noen kunnskaper om hvordan vi skal 

forstå entreprenøren. 

Entreprenøren – hvem er det? 

Jeg har tidligere beskrevet hvordan enkeltindividet kom i miskreditt i 

entreprenørskapsforskningen, som en reaksjon mot at man hadde viet så mye 

oppmerksomhet til jakten på entreprenørielle personlighetstrekk.   Forskningen 

var et feilspor mente mange, fordi ”Apparently no ”typical” entrepreneur 

exists” (Mitchell 1997:123).  Mitchell (1997) var en av de første som anvendte 

muntlige historier som metodisk tilnærming i entreprenørskapsforskningen.  

Han hevdet at ved å gi den enkelte entreprenøren rom til å fortelle sin egen 

fortelling, kunne man etter hvert klare å avmystifisere fenomenet.  En 

avmystifisering var helt nødvendig;  ”Further, it is difficult to overemphasize 

the research problems created in a field where the mystification of the 

phenomenon of interest obscures its study” (s.st.:122).   

Flere studier har etter hvert lyttet til hva enkeltindividet har å fortelle, noe som 

har bidratt til at vi i dag har et mer sammensatt bilde av hvordan entreprenøren 

tenker og handler.  Gjennom alt jeg har skrevet så langt framgår det at man ikke 

kan snakke om hvordan entreprenører er, forstått som noe varig, men heller 

noe han eller hun stadig blir.    

Johannisson har gjennom en årrekke studert entreprenørskap fra en rekke ulike 

tilnærminger, og han har også trukket fram trekk han syntes kjennetegner 

entreprenøren (2000, 2002, 2005, Johannisson og Lindmark 1996).  Jeg har 

tidligere nevnt den språklige koblingen mellom foretaksom og foretak, der 

entreprenøren gjenkjennes ved sin foretaksomhet; passivitet og hjelpeløshet er 

ukjente handlingsmønstere.  Foretaksomhet innebærer videre å ta initiativ og se 
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muligheter før andre (Hjorth og Johannisson 1998).  På samme måte som 

barnet er entreprenøren i konstant bevegelse.  Dette er entreprenørens 

livsanskuelse - hele virkeligheten er i bevegelse.  Fra flere ballidretter vet vi at 

målsjansene er langt større dersom spillerne er i fart enn når de står stille og 

venter på ballen.  Det samme gjelder entreprenøren, og det viser seg at det er 

langt enklere å se muligheter og iverksette tiltak når en allerede er i ”fart”.  I det 

hvilende ligger stillstand, og entreprenører som inntar denne posisjonen 

forvandles til forvaltere (s.st.).  Innenfor en økonomisk forståelse skaper 

entreprenøren vekstvirksomheter, men dette er en for trang forståelse av hva 

entreprenøren setter i gang.  Entreprenøren er aktiv innenfor en rekke 

samfunnssfærer.  De skaper nye måter å leve på, nye livsstiler og er med på å 

omdanne hverdagslivets praksis (Spinosa, Flores og Dreyfus 1997, Hjorth, 

Johannisson og Steyaert 2003).   

Som tidligere nevnt oppdager entreprenøren muligheter, ofte gjennom 

hverdagslivets rutinearbeid og praksis (De Clercq og  Voronov 2009).  Videre er 

entreprenøren ”one who penetrates the spaces between established boundaries 

and seizes opportunities that are otherwise overlooked by others ” (Chia 

1996:413). Men for å kunne skape noe nytt ut av observerte muligheter må de 

være i en type ”modus interpretation”, skriver Nilsson (2003).  Det de 

observerer, må tolkes på en spesiell måte, en måte som gir mening og grunnlag 

for aktiv handling.  Entreprenørens ”praksis epistemologi” bidrar til at de helt 

naturlig tolker og skaper sin egen mening ut av det som skjer.  På den måten 

former de sin egen foretaksvirkelighet (s.st.).   Johannisson (2005) ville kanskje 

heller ha sagt at de har en utpreget konstruktivistisk tilnærming, der de alltid 

skaffer seg en anledning til å iscenesette egen virkelighet. 

Genom att se tillvaron som formad av oss människor klargörs bilden av 
entreprenörskap som den process varigenom tankar, resurser och människor 
organisereas i nya mönster alltefter de möjligheter som människors 
gestaltningsförmåga och samspel skapar (Johannisson 2005:41). 

Entreprenøren har tillit til sin egen fortolkning av virkeligheten.  Kanskje 

nettopp derfor er de også utrustet med en uvanlig sterk tro på at de kan vinne 

nye tilhørere til sine tolkninger.  Entreprenørens virkelighet er tvetydelig.  For å 

mestre denne tvetydeligheten må de på den ene siden skape et mentalt bilde av 

hvordan omgivelsene fungerer (sensmaking) og på den andre siden klare å 

kommunisere dette bildet til andre, for blant annet å få deres støtte 

(sensegiving) (Hill og Levenhagen 1995).  Den gode fortelling er her et viktig 

kommunikasjonsverktøy for entreprenøren, noe jeg kommer nærmere tilbake til 
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i neste avsnitt.  Det å opparbeide legitimitet i omgivelsene er viktig og spesielt 

viktig for nyetablerte foretak.  Ferske entreprenører må ofte balansere mellom 

det å bryte konformiteten på den ene siden og stå i mot sosialt trykk på den 

andre siden (De Clercq og Voronov 2009A).   

Visjonen - eller ideen - spiller en viktig og motiverende rolle for entreprenøren.  

Vi kan si han eller hun er visjonsdrevet, uten at denne visjonen er statisk, den 

tilpasses alltid fortløpende omgivelsene (Johannisson 2005).   Forretningsplaner 

skal bygge på en god visjon, men det er nok mange entreprenører som har 

visjonen klar, uten at de vier så mye tid til å utvikle en mer detaljert 

forretningsplan.  I det hele har entreprenører et ambivalent forhold til 

systematisk plan- og strategiarbeid (Beaver 2002, Down 2005). Planlegging 

bygger på en ide om at tiden kan stykkes opp og fryses i ulike perioder.  For 

entreprenøren er tiden mer flytende og i konstant forandring.  Det er her snakk 

om to tankemodeller som ikke passer sammen (Johannisson 2005, Bjerke 2005).  

Entreprenøren skal skape, og skapelsesprosessens viktigste verktøy er 

intuisjonen, i følge Johannisson.  Intuisjon, forstått som ekspertens tause 

kunnskap (Molander 1996), kan ikke planlegges.  Den oppstår spontant og den 

drevende entreprenør vet å stole på denne kunnskapsformen.  Den intuitive 

kompetansen vever sammen emosjoner, tanker, fornemmelser, erfaringer og 

viten på en så elegant måte, at den tidvis plasserer den bevisste viljen i skyggen 

(Johannisson 2005). 

Entreprenørskapet krever et totalt, genuint personlig engasjement som 

fornekter etablerte grenser.  Den første barrieren entreprenøren må bryte ned 

er skillet mellom familieliv og arbeidsliv.  Skapende prosesser kan ikke 

avgrenses til tider på døgnet.  I stedet må hele livsverden stilles til disposisjon.  

Entreprenørens syn på arbeid er sammenfallende med holdninger vi finner i 

den selvstendige livsformens; jobben er ikke slutt før arbeidet er utført. Tiltroen 

til egen arbeidskapasitet er stor og demper opplevelsen av risiko.  I følge 

Johannisson stemmer det ikke at entreprenører er spesielt risikovillige (s.st.).   

Det er mange myter knyttet til entreprenøren, og en av de mest 

overlevelsesdyktige er myten om den ensomme ulven (Steyaert 2007A).  Ikke 

noe kan være mer feilaktig, skriver Johannisson (2005), da entreprenørskap 

handler om robuste personlige nettverk og god sosial kapital.  Entreprenørskap 

er så komplekst at ingen gjennomfører dette uten støtte fra andre (Foss 2006).  

Entreprenørens støttespillere har ulike roller, og når for eksempel skjøre tanker 

skal luftes for første gang, er det bare de aller nærmeste som involveres.  Særlig 

ektefeller forvalter en fortrolighetskapital entreprenøren er avhengig av 
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(Johannisson 2005).  Familiens involvering er viktig for de fleste entreprenører, 

selv om dette ser noe ulikt ut alt ettersom entreprenøren er kvinne eller mann.  

Hustruer tar større del i sine menns virksomheter, sammenlignet med bedrifter 

etablert av kvinner, hvor mennene i langt mindre grad involveres i driften 

(Lönnbring 2003). 

Tilværelsen er mangetydig, og denne mangetydigheten rommer mulighetene og 

er derfor entreprenørskapsprosessens livseliksir (Johannisson 2005).  

Mangetydigheten innebærer også usikkerhet og kaos, og det er entreprenørens 

styrke at hun eller han tåler dette.  De verken tror eller nærer stor trang til å 

kontrollere tilværelsen eller omgivelsene, i motsetning til småbedriftseiere.   

Entreprenørskap inneholder en rekke motsetninger, noe flere har satt fokus på 

(Jansson 2008).  Johannisson sammenfatter sin oppfatning av entreprenøren 

med følgende paradokser (2005:111): 

 Entreprenören som både anarkist och organisatör. 

 Entreprenörskap innebär både revolution och evolution. 

 Entreprenören är både visionär och handlingsmänniska. 

 Entreprenörskap innebär både oberoende och beroende. 

 Entreprenörskap omfatter såväl konkret erfarenhet som reflexion. 

Selv om han her snakker om entreprenørskap, tolker jeg at disse punktene 

spiller tilbake på entreprenøren og hans/hennes måte å handle på. 

Et annet kjennetegn ved entreprenøren som jeg her skal løfte fram, er deres 

tålmodighet.  Man kan si at tålmodigheten henger sammen med visjonene og 

erkjennelsen av at Rom ikke ble bygd på en dag.  Tålmodighet kan være et 

personlighetstrekk, men det kan også være en dyd vi læres opp til.  I forhold til 

entreprenører har det betydning, da det kan ta mange år fra en entreprenør 

setter i gang en virksomhet til han klarer å skape det han drømmer om.  

Ferdinand Finnes (1985) boktittel Veien blir til mens du går gjelder i høyeste grad 

entreprenøren.  Veien preges av deres ”praktiske epistemologi”, med en aktiv 

søke-og-lære-prosess (Nilsson 2003).  Kunnskapen ligger ikke bakenfor en 

handling, men finnes i selve handlingen.  Entreprenøren lærer gjennom å 

handle (Schön 2001, Nilsson 2003).  Handlingen kommer først, deretter 

refleksjonen og læringen.  Igjen ser vi en tankemodell som bryter med logikken 

bak planlegging, der det fordres at vi først reflekterer (planlegger), for så å velge 

handlingsalternativ. ””Praktikens epistemologi”, -- praktikerns sätt att 

kunnskapsutveckla,  --- Det handlar om en personlig, delvis tyst kunnskap som 
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utvecklas i en lärprocess som integrerar handling och reflektion i en rekursiv  

”sök-pröva-reflektera-lär-loop” (Nilsson 2003:158).  

Jeg har så langt i dette kapittelet sagt noe om hvordan vi skal forstå 

entreprenørskap og hva som preger noe av dets kontekst.  Videre har jeg vist til 

noe av den kunnskapen vi har om entreprenøren som individ.  I denne 

avhandlingen har jeg valgt livsfortellinger som forskningsdesign, men 

fortellinger om og av entreprenører har vært viktige kunnskapskilder lenge før 

man visste hva narrativ metode var.  I neste avsnitt vil jeg se litt nærmere på 

hvordan fortellinger om entreprenører har vært med på å farge en mer allmenn 

oppfatning av dem, samt se hvilken funksjon fortellingen har for den enkelte 

entreprenør i hennes eller hans arbeid. 

”Det var en gang” - entreprenørfortellinger 

- Forfedrene mine ga meg min viktigste lærdom: Hardt arbeid 

fra morgen til kveld hver dag, sier Elveseter-bonden. – De ga 

meg også en annen lærdom: respekt for naturen, for fjellet. De 

lærte meg å bli glad i tinder og høer. 

Forfedrene lærte meg mer.  De lærte meg tålmodighet, midt i 

mitt utålmodige gemytt.  De ga meg den lærdom at Rom så 

visst ikke ble byggget på en dag. Gamle Ola Røisheim i 

Bøverdalen sa alltid til dem som ønsket å se resultater 

umiddelbart etter at de hadde unnfanget en idé, for eksempel 

til meg, at: - Dé nytta´kje å byggje for juldagen!                         

 -  Jeg tenker på ordene hans når jeg nå følger med i 

forberedelsene til de olympiske vinterlekene på Lillehammer.  

Min oppriktige mening er at dette arrangementet er det verste 

som har hendt Gudbrandsdalen siden Svartedauden! 

(Hotellentreprenøren Åmund Elvesæter – i Møller 

(1991)). 

Fortellingene om Åmund Elvesæter er mange.   Jotunkongen (Møller 1991) fra 

Bøverdalen, som bygde seg stor på turisme fra 1950-tallet og tiårene framover.  

Elvesæter var framsynt og hadde en finger med i det meste som skjedde av 

utvikling i og rundt Jotunheimen/Bøverdalen.  Jeg har funnet tre bøker han 

selv har skrevet om gården Elvesæter og sitt eget livsverk (1980, udatert, 2000).  

Arvid Møller har portrettert ham i egen bok (1991), og sagnene om han lever 
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sitt eget liv på folkemunne.   Sitatet dette avsnittet starter med inneholder 

utsagn eller diskurser mange entreprenører trolig vil kjenne seg igjen i; 

takknemligheten av å ha lært hardt arbeid, tålmodighet som nødvendig dyd, 

samt tilliten til egne - ofte sterke – meningsytringer (jfr. tidligere avsnitt).   

Studier av entreprenørfortellinger viser at disse fortellingene har klare 

likhetstrekk, samt at de ofte har en målrettet funksjon (Smith og Anderson 

2004).   

I dette avsnittet skrur jeg også tiden litt tilbake og ser på de første fortellingene 

vi fikk om entreprenørene, da jeg mener de har hatt påvirkning for hvordan vi 

senere har forstått disse individene.  Deretter vil jeg se nærmere på 

kjennetegnene ved dagens entreprenørfortellinger, for så å si noe om hvilken 

funksjon disse fortellingene spiller.  

Den amerikanske forfatteren Horatio Alger (1832 – 1899) har i utallige bøker 

gitt fargerike beskrivelser av unge menn som gjennom kamp og motgang endte 

opp som suksessrike.   Fortellingene gjentar det samme plotet, om og om igjen; 

menn med en ydmykende barndom/oppvekst overskrider sin triste tilværelse 

og skaper seg sitt eget vellykkede imperium.   Oppskriften til suksess handler 

om stort mot og hardt arbeid.  Algers fortellinger gir kjøtt og blod til den 

amerikanske drømmen der alle gis muligheten til egen klassereise.  Bøkene hans 

har blitt solgt i mer enn 200 millioner eksemplarer, og mytene han skapte, har 

preget generasjoner av amerikaneres oppfatning om hvem entreprenøren er 

(Smith og Anderson 2004, Lasch og Lavik 2006).   Fortellingene er 

gjennomsyret av moralske komponenter.  Det samme vi kan gjenfinne i Webers 

essay om utviklingen av den moderne kapitalismen (1995).  Hos Weber er 

moralen forankret i en religiøs og kalvinistisk fortolkning av virkeligheten, der 

drivkraften er frelse, som oppnås gjennom hardt arbeid, forsakelse og en 

nøysom livsførsel.  Plikten, som en moralsk dimensjon, har en sentral plass i 

Webers beskrivelse av entreprenøren.   

Smith og Anderson (2004, Smith og Anderson 2007) mener at det som 

karakteriserer entreprenørskapsfortellinger, fra Weber og Algers fortellinger og 

fram til i dag, er deres moralske budskap.  Dette gjelder både fortellingene 

entreprenørene gir om seg selv, og de fortellinger og myter som skapes om 

dem.   Fem moralske kjennetegn kan spores i mange entreprenørfortellinger; (1) 

høy arbeidsmoral, (2) uavhengighet, (3) utholdenhet, (4) motgang som 

overvinnes og (5) heltemot.    Disse moralske dimensjonene er i utgangspunktet 

samfunnsskapte, og når de flettes inn i fortellingen om entreprenøren, bidrar de 

til å legitimere hans eller hennes virke.  Det kan derfor se ut til at en av 
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entreprenørfortellingenes viktigste funksjon er å gi entreprenørskapet 

legitimitet.  Koblingen her blir ”Hardt Arbeid + Moral = Suksess = Legitimitet 

”(Smith og Anderson 2004).   

Flere studier viser at entreprenører selv er gode fortellere og at fortellingene 

anvendes bevisst som kommunikasjonsverktøy for å oppnå legitimitet – både 

internt og eksternt (Johansson 2004, Nadin 2007, Smith og Anderson 2007, 

Martens, Jennings og Jennings 2007).  Mer presist mener O´Connor (2002, 

2004) at entreprenørfortellingen har tre legitimerende funksjoner; (1) 

rettferdiggjøre etableringen, (2) overbevise andre som kan bidra med kritiske 

ressurser om at de skal støtte opp om den nye virksomheten og (3) gjøre det 

enklere å fatte beslutninger på kort og lang sikt.    

Enhver organisasjon er avhengig av legitimitet (Suchman 1995) og det er 

entreprenøren selv som må bygge denne tilliten.   I motsetning til kapitalisten 

som er anonym, er entreprenøren alltid en identifiserbar person (Smith og 

Anderson 2004).  Ved å skape fortellinger som både reflekterer moralske 

dimensjoner om gode og dårlige handlinger, samt egne verdier og foretakets idé 

eller visjon, etableres grunnlaget for å gi foretaket legitimitet (O´Connor 2002).  

Entreprenørfortellingene må tilpasse seg sosiale og kulturelle endringer i 

samfunnet.   Men vi kan også se at noen moralske handlingskoder er robuste og 

holder seg relativt stabile over tid, uavhengig av ytre forandringer.    Fortsatt gir 

hardt arbeid, utholdenhet og søken etter uavhengighet positiv gjenklang i vårt 

samfunn, og de fleste entreprenørfortellinger berører disse elementene eller 

diskursene (s.st.).   

Entreprenørfortellinger inneholder moralske dimensjoner, og som nevnt ser det 

ut til at enkelte dimensjoner holder seg aktuelle over tid.   Vi gjenfinner dem 

både i entreprenørens egen fortelling og den offentlige diskursen om 

entreprenøren.  Et vel så viktig poeng er at fortellingene også endres over tid, 

og at entreprenøren alltid må tilpasse sin fortelling til rådende offentlige 

diskurser.  Nicholson og Anderson (2005) studier av hvordan engelske medier 

framstilte entreprenøren, viste at man på 1990-tallet lovpriste entreprenøren 

som en økonomisk helt, mens man ti år senere betraktet det samme fenomenet 

med langt mer kritisk og moralsk skepsis.39  Ut fra resonnementet jeg her har 

                                              

39 I artikkelen gir de en dypere analyse av den politiske og økonomiske situasjonen i England, 
henholdsvis under Thatchers 80-tall og Blairs regime 20 år senere.  Begge de to statsministrene lovpriset 
entreprenøren, men hadde svært forskjellig oppfatning av hvordan de oppfattet fenomenet, samt at 
behovet for nyskapning også var ulikt i de to periodene. (Nicholson og Anderson 2005). 
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ført, vil denne undersøkelsen tilsi at entreprenører i 2000-tallets England må 

skjerpe sine fortellinger.  Den moralske miskreditten de blir møtt med må 

motbevises, bekjempes, noe de kan gjøre ved selv å understreke tydeligere de 

moralske elementene i egen fortelling og håpe at det kan gi med nødvendig 

legitimitet.   

Entreprenører er gode fortellere, og her har jeg vist hvordan de anvender disse 

fortellingene til å promotere sine aktiviteter, samt skape legitimitet for sin 

virksomhet.  Fortellinger kan også anvendes som en forskningsmetode for 

bedre å forstå entreprenører og entreprenørskap (Steyaert og Bouwen 1997) og 

entreprenørers identitetskonstruksjoner (Johansson 1997, 2004).  Som siste 

avsnitt i dette kapittelet vil jeg si noe om narrative identitetsstudier i 

entreprenørskapsforskningen. 

Studier av entreprenøriell identitet 

I introduksjonskapittelet viste jeg til flere identitetsstudier og hvordan disse 

studiene tok for seg ulike sider ved entreprenørers identitetskonstruksjoner.   

Ved å be entreprenører fortelle om sitt liv får vi tilgang på detaljer rundt 

forhold som har hatt betydning for deres valg og som videre kan gi oss større 

forståelse for deres foretaksetablering (Johansson 2004).  Foss (2004) peker på 

tre områder hvor narrative identitetsstudier kan gi nyttige innspill til 

entreprenørskapsforskningen.  For det første kan fortellingene vise hvordan 

individer håndterer viktige overganger i livet.  Disse overgangene gir forståelse 

for hvordan ny kurs stakes opp i entreprenørenes liv.   Det å bryte med 

konformiteten er relevant for dette forskningsfeltet, og disse studiene kan gi en 

dypere innsikt i hvordan dette skjer og erfares av den enkelte.  For det andre 

mener Foss at livsfortellinger gir en mer direkte tilgang til entreprenørens egne 

erfaringer, refleksjoner og diskurser, og det ligger her et stort ubrukt potensiale 

for videre forskning.  Hennes siste og tredje punkt peker på nødvendigheten av 

å få flere identitetsstudier, for derved å vise hvor variert entreprenørskap kan 

være, når vi tar i betrakning at entreprenørskap er kulturelt situert; situert i tid 

og rom. 

En annen interessant identitetsstudie er gjennomført av Wåhlin (1999, senere 

Lindgren og Wåhlin 2001), der han har utviklet en modell til å analysere 

fortellinger med tanke på å identifisere informantenes refleksive 

identitetskonstruksjoner.  Modellen er framkommet som et resultat av en 

kvalitativ intervjuundersøkelse av individer med hyppige jobbskifter.  Dette er 
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individer som stadig bryter ut og overskrider grenser, og som i følge Wåhlin har 

mye til felles med entreprenører.  Da forskningen knyttet til entreprenørers 

identitetskonstruksjoner er begrenset, syntes jeg det er interessant å se om 

modellen også kan være til nytte for mitt empiriske materiale. 

To dimensjoner pekte seg ut i Wåhlins empiriske materiale (Wåhlin 1999).  Den 

ene dimensjonen forholder seg til hvor sterkt/svakt informanten knytter seg til 

kulturelle tradisjoner, eksempelvis stedsidentitet.  Den andre dimensjonen 

handler om hvor sterkt/svakt de vektlegger egne personlige verdier.  For noen 

er det viktige å presentere verdier.  Moralsk og religiøs stillingtaken som går 

som en rød tråd gjennom livene deres og får livene til å henge sammen 

(integrert identitet).  En annen måte å uttrykke sin identitet på, er å beskrive 

hendelser i livet som separate episoder, der man alltid tilpasser seg de verdiene 

som til en hver tid gjelder og strever etter å framstå profesjonelt (multi 

identitet).  Ut fra disse to dimensjonene konstruerer Wåhlin en modell som 

uttrykker fire, ulike, ontologiske diskurser (mønstrer) for hvordan man 

refleksivt konstruerer sin identitet.  

 

 

Figur 1.  Ulike ontologiske diskurser i narrativer til individer med hyppig jobbytting 

(Wåhlin 1999:127) - (min oversettelse.) 

 

De fire diskursene kan betraktes som ulike måter å uttrykke sin refleksive 

bevissthet av samspillet mellom seg selv og omgivelsene.  Diskursene utgjør 
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mønster av forklaringer og sammenheng og som kunne gjenfinnes i 

fortellingene. 

Den rasjonalistiske diskursen vektlegger tilknytningen til kulturelle tradisjoner, 

og disse tradisjonene er viktig å ta med seg, uavhengig av hvilken jobb man har.  

Wåhlin kaller dem embetsmenn, en metafor for den korrekte arbeidstaker.  

Nettopp fordi de har skiftet jobb mange ganger og ser seg selv som deltakere i 

et moderne prosjekt, blir det også viktig å understreke at de kan endre både 

roller og identitet, alt ettersom hvilken organisasjon de er tilknyttet til. 

En idealistisk diskurs gir bud om betydningen av å ha en kulturell forankring, 

samtidig som man også vektlegger betydningen av ideologiske eller åndelige 

verdier.  Ved å gi rom for sin egen kultur håper man på å skape en livssituasjon 

hvor livet framstår som integrert og sammenhengende.  Her søker man en 

dypere mening med livet, samtidig som man forsøker å forene jobb og 

privatsfærene. 

Tredje diskurs har fått navnet relativistisk diskurs, og her blir de ulike 

jobberfaringer delt opp i separate fortellinger, ofte fylt av action, høyt tempo og 

et karrierejag.  Spennende oppgaver og erfaringer farger fortellingen og 

markerer at man ikke er forankret til noen kultur og at man behersker mange 

identiteter.  De er alltid på vei til noe nytt, og dypere refleksjoner over livet får 

sjelden prioritet. 

Den siste diskursen har Wåhlin kalt voluntaristisk og her er frihetssøken stor.  

Her kommuniseres en tydelig frigjøring fra tradisjoner og kulturelle 

forpliktelser, men samtidig viser disse individene en langt større integrert 

identitet.  Kritiske episoder i livet har tvunget fram en større bevissthet om 

hvem de er, og de har lært seg til å lytte til egne, indre behov.  De opptrer som 

frie entreprenører, forteller om overskridende handlinger og understreker sin 

selvstendighet og frihet. 

Modellen til Wåhlin vil jeg anvende som analytisk verktøy når jeg senere skal 

tolke entreprenørfortellingene i denne studien.  Jeg skal nå kort oppsummere 

dette kapittelet, der jeg avslutter med å vise hvorfor modellen kan være nyttig 

for mine tolkninger. 

Oppsummering 

Jeg har kalt dette kapittelet ”Entreprenørskap og entreprenøren – fortellingen 

om dansen og danseren”.  Fokus for min studie er danseren – entreprenøren, 
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og ett av siktemålene med dette kapittelet har vært å vise at danseren fortsatt er 

interessant i forhold til det å forstå selve dansen.  Dans er relasjonelt, sosialt og 

alltid kontekstuelt.   Kapittelet viser min forforståelse for entreprenører og 

entreprenørskap, en forståelse jeg vil bringe med som et teoretisk fundament 

videre i avhandlingen.  

Mange har forsøkt å definere begrepene entreprenør og entreprenørskap.  Jeg 

har en rekke ganger referert til Chris Steyaert i dette kapittelet og jeg vil igjen 

lytte til ham, da heller ikke han er så opptatt av at vi må tilslutte oss en distinkt 

forståelse av dette fenomenet. 

There is not ´one´ entrepreneurship; instead there are ´many 
entrepreneurships´ in terms of focus, definitions, scope and paradigms.  
Multiplying entrepreneurship is not an end goal but rather a starting point to 
work from.  The differences in how entrepreneurship is defined, studied, 
and conceived, need not lead to a cacophony and be seen as a major 
weakness to overcome.  They could form an important opening which 
requires that we not only accept and recognise different (paradigmatic) 
positions but also systematically develop them.  Diversity is then not a 
hazardous consequence of a lack of collective reflection but a conscious 
effort to pursue a polyphonic richness of approaches (Steyaert 2005:10). 

Jeg har forsøkt å vinkle dette kapittelet på en slik måte at det gir meg et 

teoretisk utsiktspunkt, samt en dypere forståelse av fenomenet i møtet med det 

empiriske materialet senere i avhandlingen. Jeg vil oppsummere kapittelet på 

følgende måte: 

Entreprenørskap handler om mer enn å etablere nye foretak, selv om dette er 

utgangspunktet i denne avhandlingen.  Fenomenet entreprenørskap må forstås 

prosessuelt, som et kulturelt og sosialt fenomen, ikke bare økonomisk.  Når det 

gjelder entreprenøren, spiller hun/han en hovedrolle i entreprenørskapet, og 

selv om entreprenøren sjelden er alene på scenen, er det hun/han som 

iscenesetter spillet.  Virkeligheten er ikke en fysisk og upåvirkelig realitet, men 

består heller av formbare muligheter.  I små foretak utgjør foretaket 

entreprenørens livsmening og det er vanskelig å skille mellom entreprenørens 

identitet og foretaket.   Entreprenøren skaper legitimitet internt og eksternt for 

sin visjon, sine handlinger og sitt foretak blant annet ved å formidle dette 

gjennom gode fortellinger.   Fortellingene, som nesten alltid inneholder 

moralske dimensjoner, bygger bro mellom individets verdier og tanker, på den 

ene siden, og omgivelsenes påvirkning og vurderinger på den andre siden. 
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Jeg spør i denne studien hva som er grunnene for at noen velger å bli 

entreprenør i det opplevelsesbaserte reiselivet, et spørsmål jeg skal besvare ved 

å sette fokus på entreprenørenes refleksive identitetskonstruksjon.  I analysene 

av entreprenørenes fortellinger vil jeg blant annet lytte til de to dimensjonene 

Wåhlin (1999) registrerte i sitt empiriske materiale.  I dette kapittelet har jeg 

trukket fram sted som en betydningsfull kontekst for entreprenørskap.  

Hvordan forholder entreprenørene i denne studien seg til sted, har sted hatt 

betydning for deres foretaksetablering?  Wåhlin avgrenser seg ikke bare til sted, 

men snakker om kulturell forankring, som kan inkludere sted.  Jeg har gjennom 

hele dette kapittelet forsøkt å vise betydningen av kontekst for 

entreprenørskapet og dimensjonen ”kulturell forankring” blir derfor viktig å 

forfølge i det senere analysearbeidet.  Det skal her bli spennende å se om sted 

og tradisjoner er like viktig for alle og eventuelt hvilke kontekster kan være 

viktige dersom man ønsker å være frigjort fra tradisjonene. 

Wåhlins annen dimensjon handler om hvordan fortellerne presenterer mer 

personlige verdier, preferanser og overbevisninger.  Når jeg skal lytte til 

fortellingene, vil jeg også rette oppmerksomheten mot om det å etablere eget 

foretak ga entreprenørene noen dypere mening, der de kunne virkeliggjøre 

verdier som har betydning – eller er det andre forhold enn personlige verdier 

som vektlegges. 

I dette kapittelet har jeg også vist hvordan entreprenørfortellinger kan være et 

medium for å skape legitimitet for foretaket.  Fortellingene i denne 

avhandlingen har en forskingsmessig kontekst, men jeg vil allikevel lytte 

oppmerksomt, for å spore moralske og legitimerende elementer. 

Så langt i avhandlingen har jeg redegjort for konteksten entreprenørene i denne 

studien opererer i, nemlig det opplevelsesbaserte reiselivet.  Videre har jeg 

presentert begrepet identitet, som blir ”verktøyet” eller tilnærmingen jeg har 

anvender.  I dette kapittelet har jeg gjort rede for avhandlingens teoretiske felt, 

entreprenører og entreprenørskap.  I neste kapittel skal jeg se nærmere på min 

vitenskapsteoretiske tilnærming, samt beskrive den metode jeg har anvendt, og 

de metodiske utfordringene arbeidet har gitt.  
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Kapittel 5   Vitenskapelig ansats og metode 

”…, og du skulle berre ha sett kor engasjerte dei vart når dei 

fekk lov til å fortelje frå gamle dagar.  Folk som har vore 

meir døde enn levande i lange tider, kvikna plutselig til.  Dei 

la ut om sleksts- og familieforhold, om arbeidsliv og daglegliv, 

om fødsel og død, om oppgang og nedgang… 

Og naturligvis vil dei at du skal lære dette, David, dei vil du 

skal assosiere deg med oldefaren dei fortel om, og dermed ta 

til deg dei verdiane og kvalitetane som dei seier at han hadde.  

Ikkje det at eg trur dei gjer det bevisst eller at det er planlagt, 

naturligvis.  Det skjer instinktivt, dei fortel slik fordi det 

føles rett og godt å fortelje slik, dei tilfredsstiller berre eit 

behov dei har i seg.” 

Sitatet er hentet fra Carl Frode Tillers roman Innsirkling 2 (2010), hvor vi møter 

beboerne på et bo- og servicesenteret på Otterøya, som blir invitert til å fortelle 

fra gamle dager.  Fortellinger finner vi i litteraturen, slik som her, men de preger 

også vårt hverdagsliv og er en av våres viktigste kommunikasjonsformer 

(Bruner 2001).  I dette kapittel skal jeg gi en faglig begrunnelse for hvorfor jeg 

har valgt fortellinger som metodisk tilnærming for denne avhandlingen, samt 

redegjøre for min vitenskapsteoretiske forankring. 

Innledning 

Kvale (1997) benytter metaforene gullgraver og reisende når han skal beskrive 

forskerens arbeid.  Jeg finner mest gjenkjennelse i beskrivelsen av den reisende 

som rapporterer om mennesker og landskap hun gjør seg kjent med, og som 

har en historie å fortelle når hun kommer hjem. Men metaforen passer ikke helt 

for den prosessen jeg har hatt i arbeidet med denne avhandlingen.  Jeg har så 

absolutt vært i bevegelse, og noen gullgraving har jeg ikke vært med på.  Men 

jeg har ikke tilbakelagt store distanser, ikke sett skiftende landskap og 

kontinenter – det har heller vært en vandring i et nærområde.  Tidvis har jeg 

opplevd at området har vært beklemmende lite, uten rom for utsyn og vidd.  I 

andre stunder har jeg latt meg begeistre over all den detaljrikdom jeg har 

oppdaget.  Det metodologiske og det praktiske, empiriske arbeidet med denne 

avhandlingen har vært preget av en lang vandring - prosess - og det er denne 

prosessen jeg ønsker å reflektere nærmere over i dette kapittelet. 
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All forskning tar utgangspunkt i en interesse som man ønsker å få belyst på en 

eller annen måte.  Min interesse har vært entreprenører i reiselivet, og denne 

interessen har jeg holdt fast ved gjennom de ti årene arbeidet har pågått.  Svært 

lite ble som det var planlagt, en situasjon mange forskere har erfart.  Man 

planlegger noe, men veien blir annerledes.  Denne beskrivelsen tror jeg 

studieobjektet for dette arbeidet – entreprenører - også vil kjenne seg igjen i.  

Jeg syntes Hanne Haavind (2000) gir gode i råd i forhold til hvordan man skal 

rapportere om planene slik de en gang i tiden ble lagt, og om hvordan 

forskningsarbeidet faktisk forløp.  Vi har en fremoverrettet forskningsplan som 

skal følges, og en tilbakeskuende forskningsbiografi som skal berettes, skriver hun.  

Spørsmålet er hvor mye man skal rapportere om de opprinnelige planene, særlig 

de som har vært justert gang på gang.  Haavind mener at disse kan framstilles 

forenklet og skjematisk, som et kart forskeren tegner etter at vandringen er 

avsluttet, og studiet av terrenget er gjennomført.  Planen framstilles som en 

oversiktlig og strømlinjeformet beskrivelse av prosessen.  Det viktigste er å løfte 

fram ressonement og argument man har brukt på veien fra ei problemstilling og 

fram til resultatene, på en slik måte at leseren også kan ta del i denne 

kunnskaps- og erkjennelsesutviklingen. 

Forskningsbiografiens tilbakeskuende blikk skal være selektiv og poengtert.   

Man løfter fram det som gir retning for resultatene.  Noen forhold utelates, 

andre nevnes, mens noe løftes fram og forstørres.  ”De metodiske erfaringer 

skal bidra til å dokumentere resultatenes forankring i materialet, og de skal 

brukes i argumentasjonen for resultatenes viderebevegelse i retning av allmenn 

kunnskap” (Haavind 2000:24).  Biografien skal være selvkritisk og reflekterende 

og invitere andre til å kunne vurdere om metoden var hensiktmessig og dermed 

om resultatene er troverdige og gyldige. 

I dette kapittelet skal jeg både si noe om planene og biografien, slik det faktisk 

forløp.  Metoden er underordnet epistemologien og ontologien, skriver 

Alvesson og Sköldberg (1994).   Epistemologi er læren om hvordan vi kan søke 

viten og erkjennelse, mens ontologi er læren om hvordan virkeligheten faktisk 

er.   Disse to begrepene er filosofiske grunnpilarer i vitenskapsteorien, og 

hvordan vi posisjonerer oss i forhold til disse to viktige spørsmålene får 

konsekvenser for vårt praktiske forskningsarbeid.   Mitt utgangspunkt er 

sosialkonstruktivistisk (Berger og Luckmann 1979), en posisjon jeg kommer 

nærmere tilbake til senere i kapittelet.  Alvesson og Sköldberg sitt poeng er at 

vår stillingstakning i forhold til de to grunnspørsmålene vil være helt førende 

for hvordan vi formulerer våre forskningsspørsmål og deretter hvordan vi 
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velger å arbeide med disse spørsmålene – hvilke metoder og teorier vi anvender.  

I metodebøker leser vi ofte at man må velge metode i forhold til hvilke 

forskningsspørsmål man står overfor, noe som uttrykker en fornuftig 

tilnærming til forskningsarbeidet.  Så fornuftig er det likevel ikke, da våre 

ontologiske og epistemologiske antakelser er relativt stabile og legger føringer 

for hvordan vi tror verden kan undersøkes.  Slik har det vært i dette arbeidet 

også, og de vitenskapsteoretiske føringene har lagt sterke premisser for hele 

arbeid i denne studien.  Jeg begynner med å fortelle om forskningsprosessen, 

slik den opprinnelig var planlagt og slik den ble.  Videre presenterer jeg min 

vitenskapsteoretiske forståelse, for deretter å gå dypere inn på mitt metodevalg 

– livsfortellinger.    Innenfor en narrativ forskningstradisjon samler man ikke 

data, man bidrar aktivt i å skape dem (Riessman 2008).  Jeg vil redegjøre for 

denne ”skapelsen” og reflektere rundt min egen rolle som intervjuer.  Siste del 

av dette kapittelet vil jeg vie til min framstilling av datamaterialet, og 

framgangsmåtene jeg har anvendt i analysene av dette. 

Fra en etnografisk studie til livsfortellinger 

Dette avhandlingsarbeidet begynte så smått i 2000, med et ønske om å forstå 

bedre entreprenøren og deres påvirkning av kulturen i egen organisasjon.  På 

denne tiden hadde jeg stilling som høgskolelektor, der jeg benyttet 45 prosent 

av arbeidstiden på forskning, resten til undervisning.  Våren 2004 hadde jeg 

forskningsfri og gjennomførte et feltarbeid i tre små reiselivsbedrifter.  Jeg 

oppholdt meg to måneder i hver bedrift, med daglige observasjoner, fordelt 

utover hele døgnet.   Avslutningsvis intervjuet jeg ansatte og ledere, hver for 

seg.  Til sammen ga dette materialet tykke beskrivelser av de ulike bedriftene, 

men arbeidet stoppet opp etter innsamlingene av rådataene.  Planene ble kastet 

om, og jeg gikk inn i et treårsengasjement som studieleder.   Da jeg i 2007 

bestemte meg for å ta opp igjen avhandlingsarbeidet, var fokus noe endret.  Jeg 

var fortsatt interessert i entreprenøren, og som jeg skrev i forordet, hadde jeg 

latt meg inspirere av Spillings bok Drømmen, livet og foretaket, der 13 

kvinnelige entreprenører fortalte hver sine historier (Spilling, Schei og Stave 

2001).  Tilfeldighetene spilte meg et puss, for på forsommere 2007 ble jeg gjort 

oppmerksom på et forskerkurs arrangert av tre svenske universitet, som het 

Livsberättelse; Kontext och identitet.  Kurset ga meg det metodeverktøyet jeg trengte 

for å samle mine entreprenørfortellinger, og med dette verktøyet kunne 

fortellinger bli omgjort til forskning. 
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Problemstillingen – en tilnærming for å gi svar 

Problemstillingen i dette arbeidet er knyttet til å forstå de 

identitetskonstruksjoner entreprenører i det opplevelsesbaserte reiselivet gir, 

både i forhold til sin egen livsvei fram mot etablering av bedrift og i forhold til 

seg selv som driver av et opplevelsesforetak.  Da jeg startet dette arbeidet, 

hadde jeg både en praktisk kjennskap til bedriftseiere innen reiselivet, og en 

forforståelse av fenomenet entreprenørskap.  Framveksten av problemstillingen 

og utviklingen av en dypere, teoretisk forståelse av fenomenet, har imidlertid 

skjedd i en løpende dialog med det empiriske arbeidet.  Arbeidet har derfor fått 

en abduktiv tilnærming.  En abduktiv tilnærming, på samme måte som en 

induktiv, starter med en faktisk observasjon (Alvesson og Skölberg 2008), og i 

mitt tilfelle startet dette med at jeg kom over fortellinger entreprenører selv 

hadde gitt om sitt liv.  Da jeg selv gikk ut og spurte entreprenørene om de 

kunne fortelle om sine liv, hadde jeg både en viss forforståelse og kunnskap om 

fenomenet, men jeg ble raskt klar over at egen innsikt ikke strakk til for å kunne 

analysere deres fortellinger.  Med utgangspunkt i det empiriske materialet måtte 

jeg søke nye teoretisk innsikt, og det ble en pågående kreativ prosess, der jeg 

stadig forsøkte å finne matchende teori som kunne forklare empirien (Kovács 

og Spens 2005).  Forskningsprosessen ble en vandring eller en dialog mellom 

teori og empiri, der begge ble omtolket i forhold til hverandre slik det er 

illustrert i figuren nedenfor.  Med en abduktiv tilnærming stiller en seg åpen for 

informantenes fortellinger, og man risikerer i mindre grad å høre det som kan 

bekrefte allerede etablerte sannheter.  Analysearbeidet har medført en lang og 

krevende teoretisk vandring, og jeg kan nå i ettertid se at min egen forståelse av 

fenomenet entreprenørskap har endret seg radikalt, en vandring den abduktive 

tilnærmingen gir åpning for.  Ens teoretiske utvikling løper parallelt med 

analysearbeidet, og disse to løpene vil på et tidspunkt føre en fram til svar på 

studiens problemstillinger.   
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Figur 2.  Den abduktive forskningsprosessen  

(Kovács og Spens 2005:139)  

(Oversatt av Holen (2010:74)). 

Den skapte virkeligheten 

I kapittelet 4 redegjorde jeg for begrepene entreprenør og entreprenørskap og 

om min forståelse av disse.  Jeg nevnte kort at det gjennom de siste 10-15 årene 

har det vokst fram en narrativ forskningstradisjon på dette feltet,  en tradisjon 

jeg kommer til å høste frukter av i mitt arbeid.  Et fellestrekk for de fleste 

forskerne jeg refererte til i teorikapittelet, er deres posisjonering innenfor en 

fortolkende tradisjon, hvor verden betraktes som konstruert.  Når jeg har klart å 

orientere meg fram til disse spennende entreprenørskapsforskerne og latt meg 

påvirke og inspirere av deres kunnskaper, skyldes det et ontologisk og 

epistemologisk slektskap.  Mitt utgangspunkt er at virkeligheten er konstruert, 

og jeg skal videre i dette avsnittet gi en nærmere begrunnelse for dette 

synspunktet, samt vise hvilke konsekvenser dette får for min forskning.   

Egen forforståelse – et hverdagsfilosofisk blikk 

”Hvordan oppfatter vi verden” og ”hvordan skaffer vi oss kunnskap om den” 

er to helt grunnleggende spørsmål, som har beskjeftiget filosofer helt fra den 

greske antikken, og som får konsekvenser for alle som vil sysle med forskning.  

Før jeg sier noe om ontologisk og epistemologisk ståsted, vil jeg kort si noe om 

hvordan jeg generelt oppfatter verden, da jeg mener det må være en viss 

konsistens mellom en hverdagsoppfatning og de vitenskapsteoretiske valg vi 

tar.  Jeg erfarer stadig at vi er underlagt ulike strukturer (føringer, institusjoner), 

men disse er ikke deterministiske.   De er skapt av noe og finnes ikke i kraft av 
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seg selv – og derfor kan de også endres, omskapes eller overskrides.  I dette 

legger jeg at vi ikke er strukturløse, og strukturen er heller ikke aktørløs.  Det er 

samspillet her som skaper og opprettholder sosialt liv.  I kapittelet om 

entreprenøren viste jeg til forskning som peker på at stedstilhørighet har 

betydning for entreprenører og deres entreprenørskap.  Steder består av sosiale 

strukturer, og entreprenøren må på den ene siden tilpasse seg disse og på den 

andre siden bryte eller omforme disse (De Clercq og Voronov 2009). 

Mine antakelser og verdensanskuelser tar jeg som gitt, men jeg vet samtidig at 

disse kan forstås annerledes av andre.  De er konstruerte og reflekterer de 

sosiale og kulturelle kontekster jeg er en del av.   Institusjonene eller strukturene 

som former min forståelse av verden er ikke rømningssikrede fengsler, for i det 

jeg tvinges til ny erkjennelse eller forståelse, utfordrer jeg dem, og deres 

påvirkningskraft (makt) svekkes.  Spørsmålet om menneskets frihet, eller som 

Satre hevder at ”mennesket er dømt til frihet”, har opptatt meg gjennom mange 

år.  Jeg skal ikke en gang forsøke å utrede dette store spørsmålet her, men heller 

nøye meg med å si at jeg er helt sikker på at mennesket har transcenderende 

evner, vi kan overskride grenser!40  Denne grunnantakelsen tror jeg også har 

påvirket meg i forhold til fascinasjonen av entreprenører.  Slik jeg ser det, har 

entreprenørskap nettopp et klart element av overskridelse.  Entreprenøren 

bryter konformiteten og overskrider grenser.  

Bakgrunnen for at jeg gir et lite glimt av egen livsanskuelse skyldes at dette 

ligger der som bevisste og ubevisste føringer for hva jeg finner interessant eller 

uinteressant, hvilke teorier som fascinerer og hvilke forskningsspørsmål som 

pirrer min nysgjerrighet.  Teoriene jeg anvender må utfordre, de må bidra til å 

åpne opp, se nye sammenhenger, gi ny forståelse, speile og inkludere det 

komplekse, det motsetningsfulle og det uforklarlige!  De må også bekrefte at jeg 

har forstått noe rett!  Utfordringen blir å holde fast ved dette ståstedet og være 

konsistent i min egen forskning.   Kort oppsummert kan jeg si at dette er min 

forforståelse, det er disse brillene jeg anvender både når jeg søker litteratur, men 

også når jeg skal forsøke å forstå verden gjennom mine tolkninger. 

                                              

40 Skjervheim (1974) peker på at fordi mennesket både er subjekt og objekt gir det oss evnen til en indre 
relasjon, og denne evnen kalles transcenderende.  Skjervheim viser til Heideggers begrep 
”Offenstehende – Innestehen”, som gjør mennesket i stand til å åpne opp for sine egne muligheter, 
være seg bevisst (s.st., s.48).   
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Verden der ute, her inne – og hvordan den skal fortolkes 

Ett hovedskille innen vitenskapsfilosofien går mellom en realistisk eller 

idealistisk ontologisk posisjon (Wenneberg 2000).  Den realistiske posisjonen 

hevder at virkeligheten eksisterer der ute, uavhengig av vår erkjennelse av den, 

mens en idealistisk posisjon hevder at grunnlaget for å erkjenne virkeligheten 

avhenger av våre ideer om den.  Den sosiale virkeligheten skapes gjennom vår 

forståelse og erkjennelse av den (Benton og Craib 2001).  Allerede Platon 

hevdet at ideene utgjorde virkelighetens sanne natur, og at vi ikke kunne fange 

verden ”slik den var” gjennom våre sanseerfaringer (Hylland Eriksen 2004). 

Jeg har tidligere nevnt debatten om en mer ensrettet forskning, som har pågått 

blant entreprenørskapsforskere.   Flere har her vært talsmenn for en mer 

strømlinjeformet forskning og de har hevdet at tydeligere definisjoner, mer 

ensartet metodisk tilnærming, og søken etter universelle teorier vil styrke 

forskningsfeltet og gi det høyere akademisk status (Landström 2005).  De som 

har fremmet dette ønske har en realistisk ontologisk tilnærming.  Universelle 

regler eller teorier kan kun utvikles dersom man antar at virkeligheten ligger der 

ute, objektiv, naturlig, tvingende, og klar til å bli kontrollert ved bruk av gode 

verktøy (Nilsson 2003).  Det meste av den økonomiskadministrative 

forskningen bygger på denne ontologiske posisjonen, og da 

entreprenørskapsforskningen langt på vei springer ut av samme tradisjon, har 

dette også vært en antakelse de fleste entreprenørskapsforskere har delt 

(Steyaert og Bouwen 1997, Hjorth, Johannisson og Steyaert 2003, Bjerke 2005).  

Forskningen har vært preget av ”logo-scientific mode of knowing” (Steyaert 

1997:22) der ambisjonene er å forklare og å predikere entreprenøriell  handling.   

Min ontologiske antakelse ligger nærmere den idealistiske, og jeg støtter 

Heraklits uttrykk om Panta rei - alt er i bevegelse.  Heraklits berømte og enkle 

setning om at man kan ikke trå ned i samme elv to ganger, da både du og elven 

er i bevegelse, syntes jeg har stor sannhetsverdi.   ”Reality is always in 

movement and changing, it is an adventure.  .. all reality is in the first place an 

event, a creating becoming.  ´To be´ is ´to become´” (Steyaert 1997:20).  Her 

får vi et sammentreff mellom min ontologiske forståelse og kjennetegnene ved 

mitt forskningsobjekt – entreprenørskap.  Entreprenørskap handler også om 

bevegelse, bestående av interne og eksterne forandringer.  Skal vi forstå disse 

bevegelsene må vi anvende en annen metodisk tilnærming enn den som løper 

ut av den ”logo-scientific mode of knowing”(Bruner 1999: ) fordi  ”…many 

scholars experience that the entrepeneurial reality itself does not tolerate such a 

rigorous and especially stabilizing and reifying intervention formed by this kind 
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of objectivist  and positivist research” (Steyaert 1997:22).  Entreprenørskap 

handler om kreativitet og prosesser, og skal vi få innsyn og forståelse for disse 

fenomenene, må vi også tørre å være mer kreative i forhold til en metodisk 

tilnærming.   

Min ontologiske posisjonering får også konsekvenser for min epistemologiske 

tilnærming.   Med et konstruktivistisk grunnsyn er jeg opptatt av å få innblikk i 

individers direkte erfaringer og opplevelser av sitt eget liv som entreprenør.  

Det er den situerte kunnskapen som tar utgangspunkt i individers egne, lokale 

erfaringer som jeg er interessert i.  Denne tilnærmingen til forskning har røtter i 

hermeneutikken (Alvesson og Skölberg 2008), og mitt syn på hvordan 

kunnskap frambringes begrunner jeg med utgangspunkt i denne tradisjonen.   

Sentralt i hermeneutikken er at mennesker fortolker sin verden gjennom å søke 

mening, eller som Weick (1995) sier, vi både søker og aktivt skaper mening.  

Oppstår det situasjoner vi ikke forstår, gjør vi store anstrengelser for å fortolke 

situasjonen som meningsfull.  I denne meningskonstruksjonen kommer språket 

inn som en viktig premiss.  I 1958 utga Winch  boka The Idea Of Social Science and 

its Relation to Philosophy, og den skulle etter hvert vise seg å få stor innvirkning på 

diskusjoner og  tilnærminger i den vitenskapsteorietiske verden.  Som mange 

filosofer før ham spør Winch om hvordan vi kan oppfatte virkeligheten der ute.  

Benton og Craib (2001:94) skriver at man kan ikke ha tilgang til noen ekstern 

virkelighet, uten et språk, mens Winch går et skritt videre og skriver ”The 

concepts we have settle for us the form of the experience we have of the 

world”.  Språk, ideer, begrep og handlinger er sammenvevde enheter, og derfor 

vil også ulike språk gjenspeile ulike kulturer.  Ulike språk, det være seg religiøse, 

litterære eller forskningsspråk, gir ulike anvisninger til hvordan vi skal få verden 

til å framstå forståelig.  Sosial samhandling og praksis ér uttrykk eller avtrykk av 

våre felles ideer om virkeligheten. 

Psykologen Bruner (1999) tar utgangspunkt i at mennesket er et 

meningsskapende vesen, og at mening aldri kan løsrives fra sin kulturelle 

kontekst.  Bruner har utviklet det han omtaler som folkepsykologi 

(kulturpsykologi), der et sentralt poeng er at all mening skapes i kraft av at den 

aktualiseres i en kultur som er både offentlig og fellesskapsorientert – aldri 

privat.  Kulturen gir retning til både handlinger og språket, og nettopp derfor 

ligger kulturen innbakt i både meningssøkende handlinger og i språklige 

presentasjoner (Gullestad  1989).  Kulturen er både lært og delt mellom de som 

tilhører samme kultur.  Det er nettopp derfor vi kan gjøre oss forstått for 
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hverandre.  Kulturen er både holistisk og kontekstuell, og det er konteksten 

som gir forståelsen for handlingen. 

Med et idealistisk utgangspunkt er alt som eksisterer i den sosiale verden 

definert ut fra en kultur og et språk.  Alt er situert.  Dersom man forstår språket 

og dets spill har man i følge Winch en transparent tilgang til å forstå det sosiale 

liv, et synspunkt Benton og Craib hevder er for enkelt (2001:100).  Men språket, 

i form av historier og fortellinger, medvirker til vår forståelse av både vårt eget 

og andres liv og den verden vi lever i (Bruner 1999, Gergen og Gergen 1997).  

Skapelser av historier og fortellinger er en forutsetning for forståelse av vår 

verden eller virkelighet, der språket altså fyller funksjonen ved å gi mening til de 

fenomener vi erfarer. Det ligger i menneskets natur å skape mening.  Uten 

mening havner vi i det Giddens kaller ontologisk usikkerhet (1991, 1997).  Men 

mening og orden finnes altså ikke iboende i en selv eller i en situasjon.  Det er 

menneskets utfordring å konstruere meningsfulle sammenhenger ut av 

virkelighetens ”panta rhei”.   Også sannheten er kontekstualisert i tid og rom.  

Betydningen vi gir fenomener er et produkt av språket vi anvender, og det 

finnes derfor ingen absolutt korrespondanse mellom beskrivelser og fenomen, 

mellom ordene og verden (Gergen 1999).  Det er med dette utgangspunktet jeg 

stiller spørsmål om enkeltbegrep, som ønske om selvstendighet og 

selvrealisering, kan forklare bakgrunnen for at noen ønsker å etablere egne 

foretak.  Det faktum at motivundersøkelser gir samme resultat tiår etter tiår, 

styrker ikke deres forklaringskraft, snarere tvert om.  Begrep endrer mening 

over tid. 

Mennesket trenger å skape sammenheng og mening i sine liv, og denne 

aktiviteten vil alltid skje i tett interaksjon med andre.  Mennesket er sosialt.  

Videre er vår virkelighet, den tolkede, relativt ordnede og meningsfulle 

hverdagsverden, slik den erfares ”en sosial konstruksjon”.  Sosial fordi den har 

vokst fram gjennom samspillet, forhandlinger og fellesforståelse med andre 

mennesker, og dermed blitt en felles, delt virkelighet.  Konstruert er den i 

betydningen av å være en praksis i en spesifikk sammenheng, for en bestemt 

gruppe mennesker, gitt en form som har skapt et visst felles meningsinnhold 

for dem (Berger og Luckmann 1979, Bruner 1999).  Det kunne ha vært 

annerledes, men det ble slik.  Disse konstruksjonene må ikke forstås som noe 

mykt, i betydningen ”lettforanderlig”.  Mange av disse konstruksjonene er 

stabilt flettet inn i våre handlinger, i våre verdier, tradisjoner og ikke minst i vårt 

språk.  Berger og Luckmann (1979) snakker om den eksistensielle 

determineringen av tenkningen.  Spørsmålet blir da om denne tilnærmingen til 
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virkeligheten bare holder oss fast, låser oss og fratar oss all bevissthet og evne 

til refleksjon?  Nei, det betyr heller at den sosiale virkeligheten er konstruert av 

mennesker, og som har det til felles at de har et sterkt behov for å se helheter, 

sammenheng og mening, at dette ikke produseres av virkeligheten selv, men 

krever aktiv menneskelig meningsproduksjon.  Vi er ”sensemakere”.  I 

interaksjon med andre får individet sin egen identitet sier Hjorth og 

Johannisson, og skriver videre: 

I rörelsen blir hon skapare och skapad av rörelse i relation med andra och i 
kamp med socialt etablerade trögheter såsom institutioner, traditioner, 
normer och strukturer. I vilan, stillaståendet, blir hon fötvaltare av det 
existerande... (1998:90). 

I kapittel 4 beskrev jeg entreprenøren som han eller hun som benytter 

muligheten som ligger ”i rörelsen” til å skape eller iscenesetter sin tilværelse.  

Entreprenørskap er situert handling, kulturelt og sosialt forankret, og 

erfaringene og meningene entreprenører har, må derfor forstås og tolkes ut fra 

denne konteksten.  Dette gjelder også deres identitetskonstruksjoner. 

Situert kunnskap er et begrep utviklet av den feministiske forskeren Donna 

Haraway (1988).  Begrepet er multidimensjonert  og viser både til hvordan 

kunnskap skal forstås, men også anvisninger til hvordan forskningen skal 

utøves.  Kunnskap kan aldri forstås løsrevet fra en historisk kontekst, og i 

stedet for å avvise lokalt forankret viten og delperspektiv (partial perspectives), 

mener man at nettopp denne kunnskapen åpner opp for ny innsikt og 

forståelse.  Økt innsikt ligger ikke utenfor delene, men snarere tvert om i delene 

(Foss 2010). 

Slik jeg har formulert problemstillingene i denne avhandlingen er det ikke 

universelle svar jeg søker.  Jeg mener derimot at svarene ligger i de erfaringer og 

den kunnskapen entreprenørene selv har om eget liv, en kunnskap som både er 

forkroppsliggjort og som er forankret til et sted, på en gitt tid. 

Entreprenørers fortellinger - forskningsdesign 

Intens jakt på universelle sannheter i entreprenørskapsforskningen har gitt lite 

avkastning (Steyaert 2007).  Problemstillingen er, som nevnt i avsnittet over, 

formulert slik at jeg heller må søke svar ved å lytte til enkeltindividers 

fortellinger.  Det er entreprenørenes fortellinger som vil utgjøre datagrunnlaget 

mitt. 
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I kapittel 3 redegjorde jeg for min forståelse av identitet, der et av 

hovedpoengene er at identitet er noe vi kontinuerlig skaper og gjenskaper i et 

sosialt samspill.  Mediet vi anvender for å konstituere våre sosiale identiteter er 

fortellingene. Stadig flere hevder at vi faktisk skaper vår virkelighet gjennom 

fortellinger, og fortellinger kan derfor forstås som konsept for en egen sosial 

epistemologi og ontologi (Polkinghorne 1988, Taylor 1989, Somers 1994, 

Bruner 1999, 2001).  Ved å be entreprenører fortelle om seg selv som 

entreprenør, inviteres de til å konstruere fortellinger som både gir mening og 

sammenheng for dem selv, men også for meg.  Gjennom fortellingene 

individualiserer de sitt eget liv.  De skaper sammenhenger hvor de gir plass 

både til seg selv og til de ”store” historiske sammenhengene, uten dermed å 

redusere fortellingen til kun å være et speilbilde av essensielle personlige eller 

sosiale hendelser (Bruner 2001).  Den konstruerte fortellingen er både 

grunnleggende og meningsskapende, der episoder av hendelser og opplevelser 

settes sammen til en betydningsfull helhet (Alvesson og Sköldberg 2008).  

Polkinghorne (1988:183) sier det på følgende måte: ”The narrative attends to 

the temporal dimension of human existence and configures events into unity.”  

Fortellingene organiserer ikke bare våre fragmenterte erfaringer til meningsfulle 

helheter, de er også sosialt affektregulerende (Gergen 1994).  I tillegg til dette er 

livsfortellinger en form for selvpresentasjon, der vi presenterer og konstruerer 

våre identiteter (Giddens 1991, Gergen 1994, McAdams 1996, Bruner 1999 

m.fl.) – en funksjon som nettopp vil bli løftet fram som en metodisk tilnærming 

i denne studien. 

Livsfortellinger 

Jeg har valgt å bruke begrepet livsfortellinger, selv om det ikke er godt 

innarbeidet i det norske språket.  Fossland og Thorsen (2010) har gitt sin ny 

bok tittelen Livshistorier i teori og praksis og valgte begrepet livshistorier nettopp 

fordi det er mest anvendt i norsk forskning.   I engelsk litteratur skiller man 

mellom life history og life story, på svensk mellom livshistorier og 

livsberättelser.  Disse to begrepsparene representerer to ulike måter å arbeide 

med narrativer, der livshistorier fokuserer på hele livet, og der man anvender 

flere kilder for både å gi nyanser til personens historie, men også for gi et 

levende bilde av den historiske konteksten livet utfoldet seg i (Goodson og 

Sikes 2001).  Biografier er et godt eksempel på en livshistorie.  Livsfortellinger 

derimot kan være langt mer fokuserte og omhandle mer avgrensede deler av ens 

liv, eksempel sitt liv som speider, som sykepleier, som hustru m.m. (Bertaux 

1981).  Jeg har i hovedsak benyttet engelske og svenske tekster i dette arbeidet, 
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og det distinkte skillet disse teoriene setter mellom livshistorie og livsfortellinger 

ønsker jeg å følge, og bruker derfor begrepet livsfortellinger.41 

Livsfortellinger må forstås som en vitenskapsteoretisk tradisjon der menneskers 

hverdagsliv utgjør det empiriske utgangspunktet.  Antakelsen er også her at 

sosial orden konstitueres i og gjennom mellommenneskelige handlinger.  Denne 

antakelsen får ikke kun betydning for hvordan vi skal tolke fortellingene vi 

hører, men også for hvordan vi skal forholde oss til selve 

livsfortellingsintervjuet.  Livsfortellerintervju er sosialt situert praksis hevder 

Mishler (1995, 1999), noe jeg kommer tilbake til.  En annen grunnantakelse 

som forener forskere med et konstruksjonistisk utgangspunkt, er vissheten om 

at all kunnskap som produseres, kan beskrives som en av mange mulige 

versjoner (Pérez Prieto 2006).  Det betyr imidlertid ikke at man kan skrive hva 

man vil som forsker.  En slik grunnantakelse stiller store krav til at vi som 

forskere tydeliggjør alle skritt vi tar i forskningsprosessen og særlig viser fram 

våre valg og evner til refleksivitet (Bourdieu 1999, Alvesson og Deetz 2000). 

Det dialektiske prinsipp utgjør en hjørnestein i det konstruktivistiske 

byggverket.  Denne dialektikken gjenkjenner man også på ulike måter i 

livsfortelling- og livshistorietradisjonen.  ”Livshistorier skapes av sosialt liv, og 

er med på å skape sosialt liv” skriver Gullestad (1996:17).  Historiene er ikke 

bare oversettelser av liv til tekst, men er en del av selve livet.  ”Det å fortelle sin 

livshistorie er ikke bare en hjelp til å omarbeide fortiden, men også til å 

bearbeide nåtiden og framtiden gjennom fortiden” (s.st).  Mishler (1999) er også 

opptatt av hvordan man på den ene siden må forholde seg til den livsverden 

                                              

41 Som forskningsmetode oppsto denne formen tidlig på 1900-tallet og det første banebrytende arbeidet 
var Thomas og Znaniecki sine studier av polske landarbeidere, som hadde emigrerte og blitt 
industriarbeidere i USA.  The Polish Peasant in Europe and America (1918-1920) var et pioner- og 
mammutverk, med et kildemateriale innhentet både fra Polen og USA. Metoden, som særlig sto sentralt 
innenfor Chigago-skolen, fikk godt fotfeste i USA, og det ble anvendt på studier av marginaliserte 
grupper, som inntil da ikke hadde fått noen stemme verken i det akademiske eller offentlige rom.  
Mange grensesprengende studier anvendte metoden utover 1920- og 30-tallet, men krigen medførte et 
brudd i denne utviklingen.  Metoden gikk inn i hvilemodus, og ble nærmest glemt de første tiårene etter 
krigen, for så å få en rennesanse i kjølevannet av den oppblomstrede positivismedebatten som kom på 
slutten av 60-tallet (Hatch og Wisniewski 1995, Plummer 2001).   Livsfortellermetoden ble først 
forbundet med en realistisk og naturalistisk forskningstradisjon, der man hadde sterk tro på at 
menneskers egne fortellinger kunne gi direkte tilgang til det nivå hvor sosiologisk kunnskap 
konstitueres, nemlig de sosiale relasjoners nivå.  En viktig bidragsyter her var Bertaux (1981) og hans 
spennende studier av franske bakere.  White var en av de som stilte seg kritisk til det realistiske 
perspektivet, da han savnet refleksjon rundt fortellingens form, og betydningen formen hadde for 
fortellingens innhold.  De kulturelle konvensjoner og sosiale sammenheng som skaper vilkår for 
fortellingen underkommuniseres (Karlsson 2006). 
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man er en del av og som preger ens fortellinger, men hvor også fortellingene 

slår tilbake og kan være med å forandre den sosiale verden.  Videre er Mishler 

opptatt av selve livsfortellerintervjuet, og hans fokus har mer og mer dreid seg 

mot selve intervjuet som sosial praksis, med fokus på hvilke fortellinger som 

vokser fram i samspillet mellom intervjueren og fortelleren.  Det gjøres her et 

skille mellom identitetskonstruksjoner og identitetsframføringer, der det første 

viser tilbake på det fortalte, mens framføringene er identiteter som skapes i 

intervjusituasjonen (Karlsson 2006).  Smith og Sparkes kaller denne siste 

narrative identiteten for ”a performative perspective” (2008:24).  De har gjort 

en gjennomgang av en rekke narrative identitetsstudier, og utviklet et 

kontinuum for hvordan disse arbeidene har blitt analysert.  På den ene ytterkant 

plasserer de dette framføringsperspektivet, og i den andre enden finner vi det 

psykososiale perspektivet, der identitet betraktes som en internalisert del av 

fortellingen.  Skal jeg plassere meg langs dette kontinuumet må det være 

omtrent på midten, nærmere et intersubjektivt perspektiv.  Viktige bidragsytere 

til denne posisjoneringen er Mead (1976), Bruner og hans folkepsykologi (1999) 

og Ezzy (1998).  Den personlige fortellingen er tynnere, og man legger mer vekt 

på hvordan det kontekstuelle/omgivelsene slår inn og preger 

identitetskonstruksjonene, men fortsatt med fokus på det fortalte.   

Et pussig spørsmål jeg har fått flere ganger, er hvordan jeg kan vite at det som 

fortelles er sant.  Nå er ikke spørsmålet uberettiget i den forstand at man alltid 

kan stille dette i forhold til empirisk arbeid.  Det underlige er at det er mer 

berettiget når jeg sier jeg jobber med livsfortellinger, som om dette 

metodevalget skulle gi mindre sannferdige data enn hva det kvalitative 

forskningsintervjuet gir.  Spørsmålet rokker ved et viktig epistemologisk og 

metodologisk tema.  Hva er forholdet mellom fortellingen som er fortalt, livet 

som er levd og de virkelige realiteter, spør Goodson og Sikes (2001).  Med en 

fortolkende tilnærming til virkeligheten kan vi svare at hver av disse tre nivåene 

vil være fortolkninger, og vi kan derfor få et mangfold av realiteter.  Skillet 

mellom fiksjon og sannhet kan være vanskelig.  Det betyr imidlertid ikke at vi 

kan fortelle helt fritt om våre liv, frikoblet fra enhver realitet.  Dersom jeg og 

mine entreprenører ikke deler noen felles kulturell kunnskap, vil det være 

vanskelig å skape fortellinger.  Bruner (1999, 2001) sier at vi må ha en felles livs- 

eller verdenslikhet for å kunne forstå hverandre, og med det mener han at vi må 

holde oss innenfor kanoniserte sannheter som er spesifikke for vår felles kultur 
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og derfor delte.42  Like fullt kan det være vanskelig å skille fiksjonen fra 

realitetene.   Goodson og Sikes (2001) mener at det er motivasjonen og 

agendaen for det arbeidet som gjøres som vil kunne skape skillet.  De mener 

derfor det ligger utenfor fortellerens alternativ å skape rene fiksjoner, når 

invitasjonen gjelder en samtale satt inn i en forskningskontekst.   

Gjennom samtalene jeg har hatt med entreprenørene, har det hele tiden vært 

anledning til å bryte inn i samtalen og stille oppklarende spørsmål, der jeg har 

vært usikker på om jeg har forstått hva de har sagt.  I og med at jeg har snakket 

med entreprenørene to ganger, har det også vært muligheter til å ta opp igjen 

temaer som etter den første samtalen fortsatt var uklare for meg.  Når jeg etter 

avsluttet datainnhenting har arbeidet med intervjuene, har jeg forholdt meg til 

det de har fortalt, i sann forvisning om at fortellingene de ga er en av mange 

varianter de kunne ha valgt.  Jeg har imidlertid aldri stilt spørsmål ved 

sannferdigheten av det de har sagt. 

Den praktiske gjennomføringen 

Vi lever i et intervjusamfunn (Silverman 2009), der intervju av enkeltpersoner 

stadig finner nye kanaler.  Vi anerkjenner enkeltindividets subjektive erfaringer 

og er lydhøre til deres fortellinger, og erfaringene anvendes til et bredt spekter 

av ulike formål – alt fra vitenskapelige undersøkelser til ren TV-underholdning, 

der intime betroelser fortelles i beste sendetid.  Jeg skal nå først raskt fortelle 

om hvordan det empiriske arbeidet forløp, for deretter å gå litt nærmere inn på 

utvelgelse av entreprenører, transkriberingen og spørsmålet knyttet til ano-

nymitet. 

Intervjuene jeg har gjennomført har vært samtaler mellom meg og en forteller, 

hvor målet har vært at entreprenøren skulle fortelle om sitt liv, mer spesifikt om 

livet fram til foretaksetablering, og livet som driver av en liten opplevelses-

bedrift.  Jeg har tidligere erfart at forskningsintervjuet er en krevende form for 

samtale, og livsfortellerintervjuet er ikke noe unntak (Gubrium og Holstein 

2003).   

                                              

42 Bruner (1999) mener at fortellinger kjennetegnes av fire karakteristika, hvorav det kanoniserte er en 
av dem.  De tre andre er den sekvensielle formen (ikke kronologisk, men hvor de partielle enhetene blir 
en del av en større helhet), en mer eller mindre likegyldighet til sannheter (vanskelige å skille fiksjon fra 
det virkelige) og til slutt det dramatiske element (for at tilhøreren skal la seg rive med må fortellingen 
inneholde gitte dramatiske elementer).   
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En forutsetning for et vellykket intervju er å tydeliggjøre intensjonene med 

intervjuet, på en omstendelig måte (Bourdieu 1999).  Jeg ønsket å tydeliggjøre 

min rolle som doktorgradsstudent, da det satte rammer for intervjuets 

intensjon.  Før entreprenørene ga sitt samtykke til å delta, ba jeg dem lese 

gjennom et tre siders notat, der studien, temaet, arbeidsform, forventningene og 

tidsbruken var nøye beskrevet.  I notatet ble det også gjort klart at de kunne 

trekke seg på ett hvilket som helst tidspunkt.  Notatet ble sendt dem, og etter 

noen dager tok jeg igjen kontakt og spurte om de fortsatt var interessert.  Først 

da avtalte vi tid for det første intervjuet.  Før første samtale innhentet jeg så 

mye kunnskap som mulig om vedkommende, først og fremst via nettet, men 

også gjennom aviser og tidsskrifter.  En av entreprenørene hadde fått sitt liv 

beskrevet i en praktbok om ham og stedet han driver.  Det er alltid en avveining 

om hvor godt man skal kjenne til en informant i forkant, og paradoksalt nok 

kan for god innsikt i informantens omstendigheter og sosiale verden hemme 

intervjuet (Bourdieu 1999), noe jeg opplevde i intervjuet med han det var 

skrevet bok om. 

Intervjuene i første runde varte fra 89 til 129 minutter.  Hvert intervju ble 

transkribert ordrett.43  Etter transkriberingen satt jeg meg ned og skrev en profil 

eller et sammendrag av intervjuene, der intensjonen var å trekke ut det jeg 

oppfattet var fortellerens hovedbudskap, uten at jeg tilla teksten egne 

tolkninger, vurderinger eller refleksjoner.  Sammendraget skulle ligge så nær 

opp til intervjuteksten som mulig, men komposisjonen var min (Pérez Prieto 

2007) (utdyper dette noe i underpunktet Fortellingene – et byggearbeid).  

Sammendraget og det transkriberte intervjuet ble så skrevet ut og sendt i posten 

til entreprenørene.  Etter noen dager tok jeg nye telefonkontakt og avtalte tid 

for det andre intervjuet.  Tidsspennet mellom første og andre intervju har 

variert mye, alt fra en måned til ett år.  Utgangspunktet for det andre intervjuet 

var tekstene jeg hadde sendt, der jeg særlig var interessert i deres tilbakemelding 

på min oppsummering.  Dette intervjuet ga også en mulighet for å korrigere og 

til å stille utdypende spørsmål.  I tid har de andre intervjuene vart fra 20 til 110 

minutter. 

Det er kun to av de andre intervjuene jeg har transkribert ordrett, for de øvrige 

har jeg skrevet et omstendelig referat, med nøyde tidsanvisninger.  På bakgrunn 

av de to intervjuene, inkludert responsen på profilen, har jeg konstruert en 

fortelling om hver av de fem entreprenørene.  Jeg har valgt å skjenke ett kapittel 

                                              

43 Jeg transkriberte selv fire av førsteintervjuene, mens jeg fikk en pensjonert kollega til å ta ett. 
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til hver av dem, der kapitlene vil bestå først av fortellingen om dem og deretter 

en analyse av denne fortellingen.  Jeg kommer nærmere inn på hvordan jeg har 

skapt fortellingene. 

Utvalg 

I livsfortellingsforskning er en ikke opptatt av å søke et representativt utvalg 

(Riessman 2008, Plummer 2001), men det betyr ikke at man ikke må bestemme 

seg for noen kriterier for utvalget en skal henvende seg til.44  I følge Gartner 

(2004) finnes det heller ikke noe gjennomsnittelig i entreprenørskap, derfor 

jakter en heller ikke på noen som kan være representative.  I teorikapittelet viste 

jeg at entreprenørskap og entreprenører kan forstås på mange måter.  Tidlig i 

dette arbeidet hadde jeg en sterkere oppfatning av at entreprenørskap måtte 

knyttes til noe nytt, at foretaksetableringen var basert på en helt ny innovasjon.  

Med dette utgangspunktet ønsket jeg å snakke med noen som faktisk hadde 

etablert foretak gjennom at de hadde skapt noe nytt, noe ingen andre tidligere hadde 

tilbudt markedet.  Reiselivet som næring preges mye av imitasjon (Jensen, 

Mattsson og Sundbo 2001), så kriteriet om å finne noen innen det 

opplevelsesbaserte som tilbød noe helt nytt begrenset utvalget.  Et annet 

kriterium jeg satte var størst mulig variasjon, både når det gjaldt 

produkt/tjeneste, geografi, alder og kjønn. 

Entreprenørskapsfortellinger har ofte vært preget av det Plummer (2001) ville 

kalt ”great men”, menn som speiler sin tid og har skapt store verk.  Det finnes 

ikke så mange av dem i reiselivet, ei heller jaktet jeg på ”de riktige” eller de helt 

spesielle.  Et langt viktigere kriterium var at de hadde evnen til å kunne fortelle 

om seg selv og sitt liv (Plummer 2001).  Et sentralt aspekt ved det å produsere 

opplevelser for et marked, er opplevelsesprodusentens kompetanse i 

storytelling (Mossberg 2007, Mossberg og Johansen 2006).  Med andre ord 

antok jeg, også i tråd med det jeg skrev i kapittel 4, at mine entreprenører 

behersket det å kunne fortelle, også om seg selv, som en del av deres 

yrkeskompetanse og den antakelsen viste seg å være rett. 

                                              

44 Plummer (2001) viser til at tilfeldighetsprinsippet har vært mer utbredt enn hva man skulle tro.  Det 
at Thomas begynte å studere polske immigranter skyldtes at han en dag gikk rundt i Chigaco og noen 
dumpet en søppelsekk ut av vinduet og sekken falt ned på Thomas.  Noe av det som falt ut var et brev, 
som Thomas plukket opp – og akkurat det ble begynnelsen på et mangeårig forskningsprosjekt, som 
etter hvert skulle bli svært kjent.  Bertauxs studier av franske bakerne startet med hans interesse for 
håndverkere, og helt tilfeldig fikk han tilgang til noen bakere som var villig til å la seg intervjue.  
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Fordi jeg ønsket en litt mer formalisert rolle som intervjuer, søkte jeg ikke etter 

fortellere i mitt eget nettverk.  Kontakten med min første entreprenør fikk jeg 

via Innovasjon Norge i Oppland.  Deretter benyttet jeg snøballmetoden for de 

neste tre (Fossland og Thorsen 2010).  For å finne fram til siste entreprenør, 

fikk jeg igjen hjelp av Innovasjon Norge, denne gangen i Nord-Norge. 

Spørsmålet var så hvor mange entreprenører jeg trengte.  Bertaux (1981), som 

jaktet på strukturelle mønstrer blant franske bakere, mente man måtte intervjue 

så mange som mulig, inntil man når en metning, punktet hvor mer data ikke gir 

ny informasjon.  Mitt mål har ikke på samme måte som Bertaux vært jakten på 

strukturelle mønstre, og jeg innså tidlig at jeg ikke hadde verken plass eller 

kapasitet til så mange.  Det finnes ikke noe normtall for hvor mange fortellere 

man skal ha i et slikt forskningsarbeid.  Ved å skue til andre avhandlinger har 

jeg sett variasjonen fra en til seks fortellere (Nilsson 2003, Karlsson 2006, 

Holmberg 2007 og Janssom 2008).   

Jeg har endt opp med fem informanter, et antall som ikke avviker fra hva som 

ser ut til å være akseptabelt for doktoravhandlinger innen denne tradisjonen. 

”Representative identitetskonstruksjoner” er en umulighet, og representativitet 

er ikke noe relevant begrep for å vurdere kvaliteten i en fortolkende analyse 

(Widerberg 2001).  Da jeg sier meg fornøyd med fem skyldes det dels at de 

oppfyller kriteriene om ulike produkt, begge kjønn og en viss aldersmessig og 

geografisk spredning.   

En langt mer pragmatisk begrunnelse for valget av fem fortellere, er den 

plassmessige.  Måten jeg har valgt å presentere det empiriske materialet på, gir 

den enkelte entreprenør ca 20 tekstsider. Innenfor rammene av en avhandling 

holder det med 100 sider empirisk materiale. 
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Fortelleren Type 

bedrift 

1. intervju 

- sted 

- tid 

2. intervju 

- sted 

- tid 

Form for 

samtale 

Spesielle 

forhold 

Paul  

(1960) 

Aktivitets-

selskap 

Fjellhotell 

29.04.08 

Hans hjem 

110 minutter 

05.09.08 

Hotellet 

55 minutter 

Samtale, 

hvor han 

forteller mye 

 

Pelle  

(1979) 

Høystandard 

gårds- 

hotell 

12.01.09 

Stua på 

gården 

93 minutter 

05.01.10 

Hans hjem 

63 minutter 

Samtale, 

forteller lett 

om seg selv 

 

Lise  

(1970) 

Gjestegård 01.09.09 

Gjeste-

gården 

125 minutter 

21.01.10 

På  

Høgskolen 

i Lille-

hammer 

52 minutter 

Samtale, 

snakker lett 

og har 

mange 

assosiasjoner 

En med-

arbeider 

sitter i 

rommet 

under 

1.intervju 

Sara  

(1962) 

Opplevelses-

senter og 

overnatting 

 

29.01.10 

Hennes 

kjøkken 

89 minutter 

23.02.10 

Telefon-

samtale 

20 minutter 

Mer en 

intervju-

samtale 

Ekstremt 

vær, 

bekymret 

for hjem-

reisen 

Nils  

(1974) 

Aktivitets-

selskap 

19.12.09 

På 

Høgskolen i 

Lillehammer

106 minutter 

20.12.10 

Hans 

kontor 

66 minutter 

Forteller 

mye i 

1.intervju, 

mer en 

dialog i 

2.intervju 

Ulike 

grunner 

bidro til at 

2.intervju 

ble utsatt 

ett år 

 

Tabell 1.  Oversikt over entreprenørene, når de ble intervjuet, lengden på intervjuene og andre 

forhold som preget samtalen. 

 

Påvirkning 

Våre samtaler må betraktes som en form for sosial praksis, der jeg er en 

tilstedeværende medspiller (Ehn 1992, Mishler 1999, Gubrium og Holstein 

2003).  Alvesson (1999) stiller seg kritisk spørrende til det han kaller den 

romantiske tradisjonen innen kvalitativ forskning, hvor man betrakter forskeren 
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ut fra en verktøymetafor.  Dersom forskeren er dyktig nok som intervjuer, vil 

han kunne få autentiske, dype og ærlige intervju.  Bourdieu (1999) er også 

kritisk til at forskerens rolle er å sprette korken av vinflasken på en dyktig og 

skånsom måte, for så å la tanker, emosjoner, erfaringer og refleksjoner bare 

flyte fritt.  Dette stemmer ikke, sier de.45  Jeg deler Alvessons og Bourdieus 

ironiseringer og skepsis, men jeg tror like fullt at jeg som forsker kan påvirke 

graden av tillit i samtalen.  Jeg tror at ferdigheter og erfaring spiller en viss rolle, 

uten at jeg av den grunn mener at lang intervjuerfaring tilsier at fortelleren viser 

meg blind tillit – selvsagt ikke.     

Jeg hadde laget en minimalistisk intervjuguide i forkant av hvert intervju, der jeg 

primært satte opp de temaene jeg mente vi burde snakke om.  Denne guiden ble 

kun trukket fram i samtalen med Sara.  Jeg startet intervjuene med å gjenta 

intensjonen med mitt forskningsarbeid og hva jeg forventet av samtalen som nå 

lå foran oss.  Jeg inviterte entreprenørene til fritt å starte der de fant det mest 

naturlig, og ikke helt overraskende startet fire med barndommen, for så å nøste 

seg kronologisk framover (Plummer 2001).  Jeg forsøkte å være en aktiv lytter, 

som brøt av når jeg ikke forsto, ba dem utdype når det var noe som jeg syntes 

var viktig, og i noen tilfeller gikk jeg mer aktivt inn og kommenterte og fortalte 

om lignende hendelser i eget liv.  Fossland og Thorsen (2010) skriver at de 

oppfordret sine informanter til å fortelle mest mulig uavbrutt, men jeg fant det 

enklere å være en aktiv samtalepartner.  Jeg håpet at min deltakelse bidro til at 

de la mer detaljer inn i erfaringene, opplevelsene og hendelsene de trakk fram, 

da jeg tror dette er enklere sammen med en aktiv samtalepartner (Riessman 

2008). 

Bourdieu (1999) sammenligner intervjuet med et marked, der lingvistiske og 

symbolske goder utveksles, og graden av utveksling avhenger av tilliten mellom 

de to partene.  Han mener at jo større innsikt informanten har om intensjonen 

med intervjuet, jo større er villigheten til å utveksle goder eller fortelle om sin 

livsverden.  Tillit er ikke noe som er gitt.  Det er noe som vokser fram over tid.  

I den grad entreprenørene ikke fullt ut hadde forstått mine intensjoner, hjalp jeg 

til med å få disse fram gjennom aktiv deltakelse i intervjuet.  Jeg opplevde større 

grad av nærhet i det andre intervjuet, noe som i utgangspunktet er helt naturlig.  

Samtlige informanter ga uttrykk for at de syntes jeg hadde fanget vesentlige 

forhold i oppsummeringen (profilen), noe jeg tror kan ha bidratt positivt.  I 

                                              

45 Alvesson avviser ikke at denne tradisjonen har framskaffet mye verdifull forskning, og en av 
hovedrepresentantene for tradisjonen var Steinar Kvale. 
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kvalitativ forskning snakker man om dybdeintervju, forstått som at man 

gjennom intervjuet skal trenge ned i informantens emosjonelle og 

erfaringsmessige dybder, gjerne i berøring av det ubevisste.  Jeg misliker 

begrepet sterkt og deler Alvessons (1999) skepsis til i hvilken grad dette 

overhode er mulig eller ønskelig.  Jeg ønsket at entreprenørene skulle dele noen 

av sine erfaringer om hvordan veien fram mot entreprenørskap hadde vært, ut 

fra en visshet om at utvalget av episoder, tanker og refleksjoner de kunne velge 

mellom var nærmest ubegrenset og at valgene de tok var preget av vårt samspill.  

Jeg opplevde at alle samtalene var preget av leting, refleksjon og undring rundt 

erfaringer og hendelser i livene deres.  Det finnes ikke noe ”kontroll-liv” å 

sammenligne seg med (Ehn 1992), og hadde andre gjennomført nye intervjuer, 

ville fortellingene blitt annerledes.  Alle entreprenørene var imidlertid, på ulike 

vis, villige til å fortelle om livene sine, og dele identitetskonstruksjoner med 

meg.  Det fulle og hele, dypt ærlige bilde av hvem man er, vil vi aldri få.  Selv 

ikke Karl Ove Knausgård klarer å gi det, gjennom sine seks bind av Min kamp.  

Utfordringen ligger ikke i spørsmålet om jeg har fått ærlige og reflekterte 

fortellinger, men heller hvordan jeg klarer å tolke og anvende dem på en gyldig 

og forsvarlig måte.  

Transkribering 

Alle som har forsøkt seg på å transkribere muntlig tekst vet at det langt fra er 

noen ”rett fram” jobb.  Transkriberingen kan skje på ulike måter, og hvilken 

form man velger avhenger av hvordan man skal anvende tekstene.  Da jeg 

transkriberte de første intervjuene, hadde jeg ennå ikke bestemt meg for om jeg 

kom til å analysere selve intervjusamtalen (i tråd med Mishlers anbefalinger 

(1999)) eller om jeg kom til å benytte sosiolingvistiske analyseverktøy.46  Disse 

analysene krever en meget nøye transkribering, hvor alle lyder, kremter, pauser 

m.m. tas med (Lieblich, Zilber og Tuval-Mashiach 1998).  De to første 

intervjuene ble transkribert slik.  Etter hvert ble jeg tydeligere på at jeg ville ha 

fokus på det fortalte, og da var det ikke like viktig å få fram alle kremtinger, 

bekreftende ”ja-ha`er”, lengder på pauser m.m. Den muntlige formen derimot 

ble nøyaktig gjengitt. 

                                              

46 Jeg har forsøkt å analysere sekvenser av intervjutekster ved hjelp av den sosiolingvistiske metoden 
William Labov og Joshua Waletski har utviklet (Riessman 1997), og ble forbløffet over hvor mye innsikt 
og ny forståelse denne analyseformen ga.  Men jeg har lagt den på hylla i dette arbeidet, det har vært 
mer enn nok annet nytt å lære, så nærstudier i sosiolingvistikk får jeg ha til gode til en annen anledning. 
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Et av de første valgene jeg måtte forholde meg til var om jeg ønsket å 

transkribere dialektene.  Tre av informantene har markante dialekter.  Jeg 

bestemte meg for å oversette språket deres til bokmål, et tydelig eksempel på at 

transkribering er en form for omskrivning (Bourdieu 1999).  Den transkriberte 

teksten har blitt endret fortløpende under analysearbeidene, da ny lytting til 

lydfilene har gjort meg oppmerksom på at komma, punktum og andre tegn bør 

settes annerledes, for at gjenskapelsen skal bli bedre og mer korrekt. 

Muntlig tale er langt mer innholdsrik enn skriftlig tekst.  Derfor har jeg hatt 

langt større nytte av å lytte til, enn å lese intervjuene.  Derimot ønsker jeg at 

mine lesere skal kunne få direkte tilgang til informantenes stemmer, og det sier 

seg selv at det må bli gjennom skriftlig tekst.  Noen sitater har jeg gjort litt mer 

leservennlige, ved at jeg har satt punktum der informantens muntlige tale var en 

uavbrutt strøm, og derfor er vanskelig å forstå som tekst.  Her har 

leservennligheten fått forrang for opprinnelsesformen.  Den største nytten av 

en nitidig transkribering har jeg hatt i forhold til å anvende sitat, da jeg bare har 

kunnet kopiere dem inn.  Datamaterialet har ikke vært så stort at det har vært 

behov for noen form for tekstanalyseverktøy. 

Anonymitet 

Innen kvalitativ forskning er det stort sett et stilletiende krav om at forskeren 

skal garantere informanten full anonymitet.  Innen narrativ forskning 

praktiseres dette ulikt, og vi finner kjente studier hvor informantene opptrer 

med full identitet.  Foss (2004) sin studie av Bente, entreprenøren som etablerte 

sitt teater i Kirkenes er fullt identifiserbar.  Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å 

presentere personene og bedriftene deres med navn, noe jeg også hadde klarert 

med noen av informantene.  Etter hvert som arbeidet skred fram, syntes jeg 

imidlertid dette ble vanskeligere og vanskeligere for meg selv.  Jeg trengte den 

distansen anonymitet gir for å gå tettere inn i analysene, men så samtidig at 

anonymitet var vrient å kombinere med valg av entreprenører.  Jeg hadde jo 

nettopp valgt fortellere som hadde gjort noe synbart nytt og annerledes, og nå 

skulle jeg gjemme dette bort ved å anonymisere dem.  Full anonymitet krever 

mer enn at man endrer navn på personer og steder, særlig dersom personene 

har utmerket seg i det offentlige rom (Plummer 2001).  I slike tilfeller må man 

også endre på hendelser og episoder, med de konsekvensene det får for 

troverdigheten (eller parodien på sannheten som Plummer sier). Jeg har valgt en 

mellomløsning, der jeg har endret navn på personene, stedene og bedriftene, 

men ikke endret noe utover dette.  Stedsnavnene er endret, men ikke den 
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regionale plasseringen.  Konsekvensene av mitt valg er at entreprenørene vil 

være gjenkjennelig for kjennere av næringa og for de som vil gjøre en 

anstrengelse for å finne fram til dem.  De fleste av mine lesere vil tilhøre den 

akademiske familien, og for dem vil de forbli anonyme. 

Det er berettiget å spørre hvorfor jeg ikke presenterer dem med full identitet, da 

de like vel kan gjenkjennes.  Jeg har to svar, og det ene handler om at det er 

enklere for meg.  Det andre handler om at det vil være enklere for andre å 

benytte stoffet til formål jeg ikke har kontroll på, dersom de omtales med fullt 

navn.  For å beskytte mot dette, velger jeg den formen jeg har gjort. 

Nye fortellinger tar form 

Analysearbeidet begynner allerede under intervjuene, og trinnene fram til en 

ferdig gjennomarbeidet tolkningstekst er mange.  Nedenfor viser jeg skjematisk 

hovednivåene i mitt analysearbeid. 

 

 

 

Figur 3.  Nivåene i tolkningsarbeidet  

(Inspirert av Holmberg (2007)). 
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I de to første nivåene har det vært et samspill mellom meg og informantene, fra 

og med det 3.nivået er jeg alene ansvarlig for tolkningene.  

Bourdieu (1999) stiller strenge krav til forskerens refleksivitet, og særlig 

vektlegges kravene til framskrivningen av det empiriske materialet.  Vi må gi 

lesere anledning til å se hvordan vi har konstruert vår tekst; våre tolkninger, 

forståelse og konklusjoner.  Han mener at det empiriske materialet må legges 

fram på en slik måte at andre kan inspisere, eventuelt gjøre sine egne analyser.  

Jeg har hatt med meg Bourdieus formaninger under arbeidet med å finne en 

endelig form for presentasjonene og tolkningene.  Om jeg innfrir forventning-

ene hans får andre vurdere. 

Det tredje nivået i figuren utgjør fortellingene jeg har komponert om den 

enkelte entreprenøren. Ely (2007) oppfordrer til mer kreative presentasjoner av 

narrative forskningsmaterialer og mener vi er for konservative.  Det har vært 

kryssende krav og ønsker som har styrt mine valg mot den formen jeg har endt 

opp med.  Utgangspunktet for hele denne studien var som nevnt tidligere 

fascinasjonen jeg fikk til fortellingene i boka Drømmen, livet og foretaket (Spilling, 

Schei og Stave 2001) og jeg tror at de mer eller mindre bevisst har påvirket min 

komposisjon av fortellingene i dette arbeidet også.  I utgangspunktet ønsket jeg 

å løfte fram levende mennesker, få fram deres subjektivitet, egenart og stemme.  

Da jeg valgte livsfortellinger som metode, var det nettopp fordi jeg mener 

enkeltpersoners fortellinger vitaliserer samfunnsforskningen.  Stemmene er 

verdt å lytte til.47  Fortellingene jeg gir er ikke tykke beskrivelser, slik Geertz 

(1983) foreskriver, men omfattende nok til at leseren skal kunne danne seg sitt 

eget bilde, samt få tilgang til materialet tolkningene mine (nivå 4 og 5) hviler på.   

Fortellingene – et byggearbeid 

Da jeg skrev sammendragene (nivå 2) forsøkte jeg å få en helhetsforståelse av 

fortellingen, først og fremst gjennom å mane fram et bilde av hvem 

entreprenøren er og hva det var fortellingen handlet om.  Jeg forsøkte å følge 

de ulike stemmene, sette meg i sentrum for fortellingen og høre hvilke stemmer 

som løp ut fra dette sentrum og lytte til hva disse stemmene fortalte.  To ulike 

forhold styrte valget av hvilke delfortellinger jeg tok med i sammendraget.  Det 

                                              

47 En av de viktigste bøkene jeg har lest og som har lært meg mye om min egen samtid er Mustafa Cans 
bok Tett inntil dagene, der han forteller om sin tyrkisk-kurdiske mor og hennes møte med det svenske 
samfunnet.  Dette er fortellingen om èn kvinne, samtidig gir fortellingen ansikt til en hel gruppe 
mennesker – hjemmeværende innvandrekvinner, og deres møte med det svenske samfunnet.    
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ene var de delfortellingene der informanten viste et særlig engasjement, en 

energi eller på annen måte lot seg bevege eller rive med (dette fikk jeg tak i ved 

å lytte til lydfilene gjentatte ganger).  Andre deler ble løftet fram fordi de berørte 

temaene jeg som forsker er opptatt av, men hele tiden med vissheten om at det 

var informanten som var sentrum for fortellingen (Pérez Prieto 2007).   

Komposisjonen av fortellingene styres langt på vei av det samme som da jeg 

skrev oppsummeringene.  Hva var det de særlig ønsket å fortelle meg og hvilke 

temaer som var av forskningsmessig interesse?  Paul var den første jeg lagde en 

fortelling om.  Det vil si at jeg har skrevet fire-fem ulike fortellinger om ham, ut 

fra en prøve-å-lære strategi.  Fortellingene om Pelle og Lise måtte omskrives 

totalt, først og fremst fordi de skulle anonymiseres.  Saras fortelling ligger nært 

opp til det første sammendraget, det samme gjelder Nils.  Fortellerstemmen i 

fortellingene slik de presenteres i avhandlingen er min og her har jeg også tillatt 

meg å komme med egne vurderinger og inntrykk, men på en slik måte at leseren 

enkelt kan skille mellom mine og informantens meninger. 

Fortellingene har vokst fram gjennom en pendling mellom på den ene siden å 

lytte og søke i det empiriske materialet, og på den andre siden søke hjelp og 

inspirasjon fra litteraturen, med spørsmål om hvordan fortellinger formes.  

Kenneth Bruke mente at en velformet fortelling skulle gi svar på følgende 

spørsmål: Hva har skjedd (act)?  Når eller hvor skjedde det (scene)? Hvem 

gjorde det (agent), hvordan gjorde hun det (agency) og hvorfor (purpose)? 

(Plummer 2001:196).  For at jeg skal kunne skape troverdige fortellinger må de i 

følge Golden-Biddle og Locke (1993) innfri tre krav, de må være autentiske, 

tilsynelatende riktige og kritiske.  Autentisitet henspeiler på at du som forteller 

har førstehånds kjennskap til feltet.  I mitt tilfelle personen det fortelles om.  At 

fortellingen skal være tilsynelatende riktig betyr at den skal gi mening for de 

som senere leser den.  Det siste punktet – kritisk – berører evnen til å få leseren 

til å revurdere tidligere oppfatninger av temaet, ved blant annet at det settes 

spørsmål ved commen sense oppfatninger. 

Mennesket skaper sine liv gjennom fortellingene, og det ligger derfor kulturelle 

føringer for hvordan disse skal formes, hevder Bruner (1999)48.  Med 

utgangspunkt i Bruke og Bruner sine tanker mener Plummer (2001) at en 

velfungerende fortelling bør inneholde følgende elementer: 

                                              

48 Jeg har tidligere nevnt de fire kjennetegnene Bruner hevder fortellingene består av; sekvensielle, 
flytende fakta, kanoniserte og dramatiske (Bruner 1999). 
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 Hendelsene må presenteres i en type ordnet form, gjerne lineært. Det 

finnes ingen sammenheng i det ”tidsløse”. 

 Personene fortellingene handler om, må inneha en viss stabilitet, 

både i forhold til identitet og kontinuitet. 

 Det må komme fram hvem som eier fortellingens stemme, 

uidentifiserbare fortellinger vil ikke fungere. 

 Fortellingene må ha en viss form av kausalitet; hvis så, så skjer!  

Fortellingene må ha plot. 

I den hermeneutiske tradisjonen snakker man om helhet og deler og at disse må 

passe sammen (Alvesson og Sköldberg 2008).  Slik jeg leser Plummer, er det 

nettopp det han forsøker å få fram gjennom disse punktene.  Steyaert og 

Bouwen (1997) viser også til Bruke sine fem spørsmål, som enhver fortelling 

må gi svar til.  Det de finner spennende, er den dramatikken som oppstår 

dersom man får ubalanse mellom de fem spørsmålene.  ”The dramatic plays 

precisely on the balance between the conventional and the deviant, between the 

canonical and the new, between the known and the unknown.  A story, played 

or told, makes use of this lack of balance..”  (1997:55).  Det er gjennom plotene 

denne ubalansen eller spenningene løftes fram.  Plot gir fortellingen en 

innretning, eller som Aristotles ville sagt; ”it is the `arrangement of  the incidents`.” 

(Plummer 2001:187).  Plotene er spenningspunktene som skaper moment, gir 

sammenheng og fanger leserens oppmerksomhet. 

I tillegg til overnevnte punkter, som både har inspirert og styrt arbeidet med å 

konstruere de fem fortellingene, har jeg også latt meg påvirke av min teoretiske 

innsikt om feltet.  De fem fortellingene har fått ulik komposisjon, og dette 

skyldes et ønske om å være tro mot de forhold som den enkelte la særlig vekt 

på, noe som varierte mellom de fem fortellingene. 

Tolkningsarbeidet 

Hvert av de fem empiriske kapitlene er komponert etter samme mal.  Første del 

består av min fortelling om den enkelte entreprenør (nivå 3) og så en del to 

(nivå 4), der jeg analyserer fortellingen.  Analysene følger samme disposisjon 

som fortellingen, og jeg beholder overskriftene fra første del når jeg foretar 

analysene i del to (inspirert av Holmberg 2007). 

Jeg har allerede beskrevet den abduktive tilnærmingen jeg har hatt, der man 

vandrer mellom teori og empiri, og der samspillet mellom disse komponentene 
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stadig påvirker og endrer min forståelse av dem (Alvesson og Skölberg 2008).  

Analysene har derfor vært et tidkrevende arbeid, da jeg hele tiden har måttet 

søke ny teori, i et forsøk på bedre å forstå de fenomenene som er observert.   

I denne avhandlingen står tre begrep sentralt; opplevelsesøkonomien 

(kontekst), identitet (verktøy) og entreprenør (forskningsobjektet).  Analyse-

arbeidet er fundamentert i teoriene som jeg tidligere har presentert i kapittel 2, 3 

og 4, men det har ikke vært til å unngå at jeg også trekker inn teoretiske 

utdypninger utover dette. 

Faren ved komposisjonen jeg har valgt, er at det for leseren kan bli unødige 

gjentakelser, noe jeg hadde unngått ved fortløpende å binde fortelling og 

analyse sammen.  Ved å gjøre det på denne måten gir jeg derimot leseren en 

direkte tilgang til fortellingene analysene baserer seg på, og de kan i større grad 

ta selvstendig stilling til mine analyser. 

Etisk refleksjon 

Jeg har allerede berørt et etisk problem denne avhandlingen står overfor, kravet 

om anonymitet.  Entreprenørene som deltar i avhandlingen er, til tross for en 

viss anonymisering, gjenkjennelige.  Jeg merker at dette forholdet pålegger meg 

et ekstra ansvar.  Ansvaret kommer tydeligst fram i analysearbeidet, der jeg hele 

tiden må spørre meg om hvorvidt disse episodene, uttalelsene fra fortellingen 

skal løftes fram eller ikke.  En balansegang mellom hva som gir bidrag til 

avhandlingens problemstilling og hva som kan virke støtende på fortelleren, har 

vært påkrevd gjennom hele arbeidet. 

NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) godkjente opplegget for 

datainnhentingen i brev av 11.mai 2010.  I henhold til denne godkjennelsen er 

jeg pålagt å slette lydfilene når prosjektet avsluttes. 
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Kapittel 6  Paul – ser muligheter 

Sterke drømme,  

fagre drømme,  

kom i flokk som ville svaner,  

løftet meg på brede vinger. 

(Henrik Ibsen) 

 

Paul var den første informanten jeg hadde kontakt med, og utfallet av våre 

samtaler skulle vise seg å legge føringer for samtalene med de andre.  Kapittelet 

består av to deler, der jeg i den første delen presenterer fortellingen om Paul, 

mens annen del utgjør en analyse av denne fortellingen. 

Del 1;   Fortellingen om Paul 

Paul driver i dag fjellhotellet Stølen, opprinnelig bygd i 1898.  Han og 

samboeren Ellen tilbyr overnatting, kulturhistorisk og kortreist mat, samt et rikt 

aktivitetstilbud.  To ganger har jeg vært på hotellet og snakket med Paul, samt at 

jeg har vært gjest der ved et par anledninger og blant annet fått oppleve Paul 

som fjellguide – en uforglemmelig opplevelse.  Fjellhotellet er lokalisert i en 

høytliggende fjelldal, her kalt Dalen, ved en inngangsport til en av de sentrale 

nasjonalparkene på Østlandet.   

Etableringen av sin første bedrift – aktivitetsselskapet TUR 

Sitt første foretak etablerte Paul i 1992, 32 år gammel.  Selskapet TUR var det 

første helårs aktivitetsselskapet i Norge, som tilbød guidede turer – sommer 

som vinter.  Begrunnelsene for hvorfor han valgte å starte egen bedrift var 

mange.  Helt konkret hadde han i 1992 stiftet familie, fått to barn, kjøpt hus og 

forsørgeransvaret var stort.  På landsbasis begynte vi å nærme oss 

etterkrigstidens høyeste arbeidsledighet, og reiselivet i regionen var ikke uberørt 

av dette.  Paul hadde gjennom flere år brødfødd seg og familien på en 

kombinasjon av å lede et raftingselskap om sommeren og strøjobber resten av 

året.   

Og da var det å klamre seg fast, og da ble det en kombinasjon mellom litt strøjobbing og 
raftinga.  Og da hadde jeg jo opparbeidet meg såpass mye kunnskap om organisering og 
planlegging og gjennomføring og guiding.  Særlig gjennom de siste årene så hadde jeg, da så 



110 
 

jeg at dersom jeg ikke får noen interessant jobb i nærheten, så, ja da får jeg bare trå til  --  
ja, lage den selv. Ja!   

At han valgte å etablere et helårlig aktivitetsfirma skyldtes som sagt ulike 

forhold, med røtter både til nær og fjern fortid.  Rent administrativt hadde han 

på dette tidspunktet skaffet seg mye kunnskap og nyttig erfaring.  Foruten en 

formell høgskoleutdannelse i reiseliv, hadde han lært mye om organisering og 

drift av små reiselivsbedrifter.  Han hadde vært ansatt som daglig leder i to 

bedrifter, først et alpinanlegg, siden et raftingselskap.  Alpinanlegget skulle vise 

seg umulig å drive, og selskapet gikk konkurs.  Både Paul og andre gjorde tapre 

forsøk på å holde bedriften gående, men klarte det ikke.  All kunnskap er ikke 

like lettkjøpt!   

Skipet gikk ned og jeg klamret meg til masta!  Det var, ja det var tøft – jeg husker det, 
det var ikke noe hyggelig!  Vi så det lenge, fanken dette her går ikke altså… 

Da Paul etablerte TUR var det aldri noe tvil om hvor han ville legge aktivitetene 

rent geografisk.  I mange år hadde han visst at det var i Dalen han ønsket å 

arbeide, og både yrkesvalg og utdannelse var tatt med utgangspunkt i Dalens 

ressursmessige forutsetninger.   

Søker vi svar ennå lengre tilbake i Pauls liv, finner vi hendelser som kanskje 

også kan ha vært med og lagt føringer for hans valg for å starte egen 

reiselivsbedrift.  Familien hadde hytte i Dalen, og her tilbrakte de all ferie- og 

fritid.  Barndomshjemmet var nede i bygda, ca fire-fem mil fra hytta.  Gjennom 

hele barndommen ble Paul ble tatt med på alle slags turer, både av 

besteforeldrene og foreldrene, alt lokalisert i Dalen.  Han ble innviet i stedets 

rike kulturhistorie, dens tradisjoner, hver topp, hver bekk og hver vik hadde sitt 

egennavn og dette ble en del av hans barndomslære.  Dalen har tiltrukket seg 

turister i mer enn 150 år, og på 1960-tallet kom ei ny gruppe, bilturistene.  Det 

var ingen organiserte campingplasser, så folk campet litt over alt.  

Campingutstyret var det så-som-så med, og mange oppsøkte derfor Pauls 

familie og spurte om det var mulig å få låne kjeler og kar.  For Paul ble dette 

spennende og fargerike møter som satte spor.   

Og det var veldig spennende møter med frammende folk, de første utenlandske kontaktene 
jeg hadde, da skjønte jeg absolutt ingen ting – og møte en utlending som 10-12 åring da, 
var nok kanskje mer spennende enn i dag.  I dag, ja i dag, …men da så var det ikke, du 
hadde knapt hørt noen som pratet engelsk.   
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I hans oppvekst fantes det to næringer i Dalen, noen få reiselivsbedrifter og 

aktive seteranlegg.  I dag er all seterdrift lagt ned, men flere setre er ombygd til 

reiselivsbedrifter, den eneste næringen man har igjen. 

Paul er takknemlig overfor både foreldre og besteforeldre som lærte ham å bli 

lidenskapelig glad i naturen, og da særlig naturen i Dalen.  Etter hvert som han 

ble eldre, var det venner som ble de nye turkammeratene, og særlig ble årene på 

videregående fylt med tinde-, bre og fjellturer – sommer som vinter.  På denne 

tiden var han også aktivt medlem i Natur og ungdom.  Som 17-åring fikk han 

sommerjobb som reingjeter i Dalen, og nå ble han ytterligere kjent i fjellet.  To 

år på rad hadde han denne jobben.   Det oppveksten ikke har gitt av kunnskap 

om Dalen, har Paul senere tilegnet seg gjennom bøker innen kultur- og 

lokalhistorie, geologi og botanikk.   

Paul bestemte seg tidlig for å ha et arbeid i reiselivet, ei næring han har vært 

inne i siden han var 21 år gammel.  Da han i 1992 så muligheten til å kunne lage 

et levebrød av å ta med seg gjester ut i den naturen han var lommekjent i, ga det 

ham selv også en mulighet for å vende hjem til Dalen.  På mitt spørsmål om 

beslutningen om å starte for seg selv var basert på ”nød lærer naken kvinne å 

spinne” svarte han: 

Ja, men, og det har jeg erfart mange ganger senere óg, at jeg arbeider desidert best under 
press.  Jeg må gjerne la meg bli presset, og da kan jeg bli utrolig kreativ.  Jeg kan jobbe 
fort og jeg kan gjerne få til kjempegode resultat og. Når jeg har litt press på meg, enten på 
tid eller økonomi  -  ja, det er rart altså, bedrifta her går også litt slik, det er når vi blir 
litt pressa, det er da vi har driven altså!  Det er da vi ser noe nytt!       

De første raftingselskapene kom til Norge på midten av 80-tallet, og Paul 

mener at disse har vært viktige motorer for utviklingen av naturbaserte 

opplevelsesaktiviteter.  Trenden med naturbaserte opplevelser, som kom fra 

USA og enkelte europeiske land, slo innover Norge på slutten av 80-tallet.  Det 

var denne trenden Paul så. 

Kort oppsummert, så etablerte Paul sin første bedrift i 1992.  Dette var en 

nyskapning, bygd på en kombinasjon av kjente elementer.  Turguiding var ikke 

noe nytt, det hadde man 150 års erfaring med i området.  I moderne tid hadde 

det også blitt langt mer alminnelig med breguiding, toppguiding og rafting.  

Men det å samle så mange ulike type turalternativer og lage et helårsselskap ut 

av det, det hadde ingen gjort før ham her til lands.   



112 
 

Fra bare TUR til TUR og Stølen fjellhotell 

Det går 13 år fra Paul etablerer aktivitetsselskapet TUR til han kjøper Stølen 

fjellhotell.  I løpet av disse årene utviklet og finslipte han en ny drøm om å tilby 

gjestene både overnatting, bespisning og naturopplevelser. Han forsøkte å 

realisere ideen ved å samarbeide med andre i ulike konstellasjoner, men erkjente 

at han var for egenrådig til at dette ble noen suksess.  Men visjonen ble 

tydeligere og tydeligere.  Da Stølen ble lagt ut til slag i 2002, visste Paul at dette 

var hans sjanse. 

I oktober 2002 annonseres Stølen fjellhotell til salgs i Dagens Næringsliv.  Paul 

hadde sett og drømt om stedet lenge – et sted som kunne hjelpe ham med å 

realisere drømmen.  Hotellet var dyrt, langt dyrere enn det han kunne leve med, 

og bankene hadde liten tro på ideene hans.  Ikke før han oppsøkte en lokal 

sparebank og i forbifarten nevnte at han eide og drev TUR, da først fikk han 

tilslag!  14 måneder etter at hotellet var lagt ut til salgs kunne Paul konstantere 

at han var den nye eieren.  

Ja, så i desember 2002, da var Stølen annonsert i Dagens Næringsliv, nei i oktober 
2002.  Og da bestemte jeg meg for at den skulle jeg kjøpe.  Det klarte jeg da – 14 
måneder senere, da hadde jeg klart det, men det tok 14 måneder før jeg fikk det til.  Det 
er således en av de største personlige seirene jeg vil si at jeg har hatt, fordi som jeg har 
drevet med guiding her i dalen så så jeg at dersom jeg skal ha sjansen til å få prøvd ut det 
som jeg har tro på, så er jeg avhengig av å ha et sted der jeg ikke har to eller tre andre eiere 
som har sine ambisjoner.  Jeg må ha et sted som er tilpasset mine ambisjoner og når det da 
ble til salgs, så da så jeg at……  Stedet har jeg visst om lenge, men problemet var at jeg 
klarte ikke å få kjøpt det, jeg klarte ikke å reise nok penger, kapital – eller klarte å 
forhandle fram en pris som jeg syntes jeg kunne klare, klare å leve med. Derfor tok det 14 
måneder, men jeg klarte det da!  Så i midten av november 2004 så flyttet jeg hit, enslig 
da! Og jeg tror jeg hadde 70.000 på kontoen, som var driftskapital – og ei tom ordrebok 
(god latter) – og ei stor bygningsmasse som da var i fryktelig dårlig forfatning.  Det var 
liksom drømmen da (mer latter…) 

Paul hadde tidligere opplevd en konkurs der alle aksjonærene tapte sine 

innskudd.  På mitt spørsmål om han opplevde det som risikofylt å kjøpe Stølen, 

da det her er snakk om å miste egne penger, svare han: ”Det har jeg aldri 

vurdert, fordi jeg har så stor tro – heldigvis -  på framtiden, at ..” 
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Visjonen – man må ha noe å strekke seg mot 

Innovasjon Norge (den gang SND) var en viktig støttespiller i kjøpsfasen.  

Blant annet krevde de en nøye utarbeidet forretningsplan, med en god og 

gjennomtenkt visjon.49  Den visjonen har Paul godt under huden, og den tåler 

fortsatt å henge der som ei ledestjerne han skal styre mot.  Kort oppsummert 

skal Stølen være et naturlig førstevalg for de som ønsker seg en tur inn til 

nasjonalparken.  Den bærende ideen er å gi gjestene en opplevelse av både 

natur og kultur, gjennom det optimale møtet mellom naturen, kulturen og 

vertskapet på Stølen.  Naturen får de både ved selve lokaliseringen av hotellet, 

men også ved å ta del i turtilbudene vertskapet gir.  Kulturen formidles på 

mange måter.  Det er lagt ned mye arbeid i å finne tilbake til hotellets eldre 

matkultur og tradisjoner, forankret til stedets råvarer og tilberedelse.  Dalen har 

en rik kulturarv, med fangstplasser, dyregraver og mange sætervoller, og dette er 

også noe de gjerne vil vise fram til gjestene.  Ønsket er at gjestene skal reise fra 

Stølen med et minne om lærdom, ny innsikt, en ny dimensjon, smaken av noe 

annerledes, og tilførselen av energi fra utømmelig kilder – den urørte naturen. 

Nei, du må være entusiast, og den entusiasmen må være bygd opp rundt et sted, tror jeg.   
Eller noe du driver med som er, - du kan være entusiastisk i forhold til å spille et 
instrument!  Den entusiasmen, den er så stor at ved å være der eller gjøre det, ja så får du 
påfyll, nesten uansett hvor mye du driver på, tror jeg.  Akkurat nå er entusiasmen, i alle 
fall min og jeg tror det er slik for ho Ellen også, den går nettopp på dette med natur og 
kulturressursene som er i en radius av, jeg vil nesten si tre kilometer fra Stølen.  Vi har 
altså så enormt potensial her – elvene, skogen, setrene, dyregravene,  - og klare å ta 
tak i, å formidle dette her, med historiene – ja, det er ei gavepakke vet du, som en nesten 
skulle betale mer for enn det vi gjør. 

Visjonen er viktig for Paul, og når han stadig kommer tilbake til denne, henger 

nok det sammen med at den nettopp løfter fram det han brenner aller sterkest 

for, gleden ved å dele og formidle natur- og kulturopplevelser med sine gjester.  

Paul er trygg i rollen som bedriftsleder.  Hans brede praksis og teoretiske 

utdannelse har gitt han god kompetanse både i forhold til å administrere 

bedriften og produsere gode naturopplevelser.  Men fortsatt gjør de for mange 

feil, og driften går ikke godt nok. 

For oss, ja det går stort sett i null det vi driver med her, dessverre!  Så vi gjør fortsatt 
alt for mange feil, som vi er nødt til å rette opp og det er noe vi tar konsekvensene av og vi 
forandrer mange ting vi nå.  Men det tror vi at kan frigjøre tid for det som – når jeg 

                                              

49 Paul sier at det var nyttig for ham å ha tenkt gjennom alt som skulle med i planen, samt at det var en 
dokumentasjon banken etterspurte.  Utover dette har han ikke selv hatt noe særlig nytte av planen – og 
han fikk heller aldri noen støtte fra SND. 



114 
 

snakket om ambisjonene mine i sted, og visjon – ja, så er en nødt til å pensle inn på det 
hele tiden, for viss vi gjør det bra, så vil de økonomiske resultatene komme – med en gang. 
Men dersom du går på akkord med det som du vet at du kan og som du har mest tru på, 
så vil du gjøre altfor mange ting som du kaaaanskje… tror på, og som andre gjør.   Og 
det er kanskje det tøffeste, det å luke bort ting som andre gjør, som kollegaer gjør.  Du ser 
at kollegaer de driver slik og det ruller og går, ja, men det er ikke dermed sagt at det er 
det som passer best for oss på Stølen  – og det er det å finne det som passer best på Stølen, 
for kombinasjonen Stølen og oss.  Det er det som vil holde liv i den entusiasmen – og viss 
vi skal se på hva andre driver på med, og prøve å gjøre det samme her, og dersom vi ikke 
liker det – ja, da vil vi aldri lykkes!  Det tror jeg ikke går an, altså!   

Paul opplever at det å velge annerledes enn sine kollegaer er vanskelig, men 

også helt nødvendig.  Han forteller at gjennom de siste par årene har både han 

og Ellen bevisst holdt seg litt for seg selv og redusert samvær og 

samarbeidsprosjekter med andre aktører til et minimum.  Konkret forteller han 

at de sjelden deltar på felles fagmøter, regionale konferanser eller andre 

prosjekter.  Det er først og fremst Ellen han diskuterer sine ideer med, hun er 

hans fortrolige også når det gjelder forretningsspørsmål. Det er ikke helt riktig å 

si at Paul har isolert seg fra omgivelsene - våren 2008 etablerte han og fem 

andre reiselivsbedrifter et Opplæringskontor for kokkelærlinger.  Dette er en ny 

måte å organisere opplæringen av kokker, som muliggjør at småbedrifter álá 

Stølen kan ta i mot lærlinger.  Paul har vært aktivt med fra idéstadiet og fram til 

gjennomføringen, og han er veldig fornøyd med å ha fått en lærling i huset.  

Opplæringen er en innovasjon som aldri har vært forsøkt med kokkelærlinger 

tidligere. 

Det er krevende å drive en liten reiselivsbedrift 

Det å være småbedriftsleder krever stor arbeidsinnsats, og man må tåle mye 

arbeid. 

Det er det som – ja, vi møter jo veggen vi og, men da må en ut på tunet her og se seg rundt 
og trekke frisk luft!  Og så kan vi gå inn igjen og si at, jo, det er jo egentlig ganske fint 
her da!  (lang latter)  17 timer på kjøkkenet, og en vet at de neste ti [dagene] er like 
dann, ja så – ja…. 

Siden Paul kjøpte fjellhotellet har han hatt ansatt en fast medarbeider, men 

våren 2008 så de seg tvunget til å si opp medarbeideren.  Kostnadene ble for 

store.  Antall sesongarbeidere er også redusert de siste to årene, noe som har 

bidratt til at mer arbeid faller på vertskapet.  I tillegg til det å betjene gjester, 

ligger det store utfordringer i å ta vare på bygningsmassene på Stølen, da 
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hotellet er gammelt og trenger både oppussing og vedlikehold – noe som også 

faller på vertskapet. 

Og så tenker jeg at, jo nå er det igjen 25 bad, og da kan en jo bli deprimert, ja 
(LATTER!!)  Men da må en snu det, og så må jeg tenke, hva var det jeg gjorde i høst, 
hva gjorde jeg i fjor vår – og da ser du jo at der står jo alle premiene fra året før da!  Ei 
gammelstue som ble restaurert, og salongen som ble pusset opp og, og gulvet som ble slipt 
og.  Ikke sant – så en må jo passe på at en ser …at du har hatt…framgang 

Ja, så det er klart at, du skal vel ha, du skal vel ha en god porsjon med optimisme, det 
tror jeg er viktig dersom du er i en livssituasjon hvor du driver med småskala reiseliv, da.  
Og i stedet for å bygge nytt hotell, ja en dag åpner du et nytt hotell, men du må snu på det 
og si at du åpner et gammelt hotell, som du hver eneste dag resten av livet skal pusse litt 
opp på.  Viktig å være i det moduset!  Og ikke se på konkurrenter som investerer 10 
millioner og så har de et nyoppusset hus.  Det er da vi må fokusere på hva det er vi vil. 

I tillegg til administrasjon, guiding og praktisk oppussingsarbeid, har Paul også 

tatt mer og mer ansvaret for kjøkkenet og utviklingen av den historiske menyen.  

I tilknytning til satsningen på kortreist, tradisjonsbærende mat har de også valgt 

å spesialisere seg på italiensk vin, som de mener passer godt til maten de 

serverer. 

R: Vet du hva det syntes jeg er mest – ja du behersker disse fantastiske uteområdene her, 
men det å ha lært seg å pusse opp bad, men også dette med den matkompetansen!  Det 
handler vel kanskje om det samme, viljen til å lære seg nye ting! 
P: Ja! Det er ikke verre enn det!  Jeg har ikke noe supertalent, har ikke følt det har vært 
noe som jeg på en måte tar lettere enn andre personer.  Ikke, jeg har bestandig vært glad i 
naturen, støtt vært glad i å lage mat, aldri vært særlig flink med håndverk og slike ting, 
men en må gjøre ting – og da tar (lærer) du det!  Ja, så finner en ut at ja, all right så får 
du denne variasjonen da!   Alt dreier seg om, det er jeg blitt overbevist om, at menneske 
kan få til akkurat det du vil, innenfor visse rammer så er det, - ja, jeg tror det altså!  Vi 
har voldsomme ressurser, viss vi vil bruke dem! 

Slik Paul ser det, er det fire kamper han må slåss mot som eier og driver av en 

liten reiselivsbedrift.  Den ene kampen er å skaffe gjester, den andre er kampen 

mot regningene – få dem betalt.  Den tredje retter seg mot det bygningsmessige 

forfallet.  Den siste kampen, som er av nyere dato, er kampen om personalet.  

Særlig sårbart har det vist seg å være å få tak i gode guider.  Du kan putte 

nærmest hvem som helst til å vaske opp, servere eller vaske rom.  Medarbeidere 

som skal ta ansvaret for å guide folk ute i naturen derimot, stilles det helt andre 

kvalifikasjoner til.  På den ene siden er det ikke enkelt å få tak i disse, og på den 

andre siden vanskeliggjøres det ytterligere ved de arbeidsbetingelsene man 

makter å tilby dem.  Naturguider lønnes i forhold til hvor mange turer de tar.  

Sommeren 2006 var strålende, og mange ville ut på tur.  Det var nok å gjøre.  
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Sommeren etter regnet vekk, og ingen ønsket guidenes tjenester, så kampene og 

dilemmaene er mange for Paul. 

De små innovasjonene – de store opplevelsene 

Paul bruker sjelden store ord og fete overskrifter, men engasjementet stiger 

merkbart hver gang fortellingen berører hvilke opplevelser gjestene får når de 

kommer og bor på Stølen.  Gjestene er dem som opp gjennom årene har 

betydd mest når det gjelder utvikling av de ulike turkonseptene Paul har 

utviklet.  Vertskapet lever tett på gjestene.  Nærhet har man særlig når man er 

på tur sammen, og tilbakemeldingene er spontane og direkte.  Han har flere 

fortellinger om hvordan ting oppstår spontant, illustrert her med denne lille 

fortellingen; 

Og jeg så her i vinter, ja det oppsto av ingen ting.  Klassa til yngste dattera mi, de har 
vært her tredje eller fjerde gangen, og da er de her to dager, med overnatting, da jeg har 
invitert dem opp.  Og i år så skrev jeg aking.  For vi har 20 billige plastakebrett.  Og så 
tenkte vi at aking – da må vi sikkert langt oppover eller hvor skal vi ake her?  Nei, så 
tenkte jeg at vi har rett og slett ikke tid til å bruke på det, vi aker rett og slett ned veien, 
fra bak hytta her, over gårdsplassen og ned mot riksveien.  Og så gjorde vi det – og 
kjempesuksess!  Så tenkte vi, at fankern – ja, så satt vi ut fakler – og så laget jeg en 
hjemmelaget gløgg.  Det var jo det beste de kunne ha vært med på!!  Og da sa jeg det til a 
Ellen at; ”DU, dette gjør vi jammen til gjestene våre og!”.  Og nå har vi gjort det hver 
uke.  Folk har skrevet i gjesteboka, og folk kommer siste dagen og takker for maten, 
takk for at dere er hyggelige, takk for de fine skiløypene og så - takk for akingen!  ------- 
og det er fordi dette oppstår spontant, det er hjemmelaget, det er mørkt og kanskje er det 
stjernehimmel, eller det er måneskinn – lyset fra faklene, denne vesle farten som var, og 
det var en veldig lav terskel for å være med – ja, det er et kjempeprodukt! 

Med mer enn 20 års erfaring som naturguid, er Paul trygg på hva som skal til 

for å lage den gode opplevelsen for sine gjester.  Det altoverskyggende kriteriet 

er sikkerheten!  Ingen skal utsettes for farer, men inntreffer noe uforutsigbart, 

skal guiden vite hva som må gjøres.  Høyfjellet byr på mange utfordringer, og 

en vet aldri helt hva som vil skje i løpet av en tur.  En god guide skal kunne føre 

gjesten trygt fram.  Det andre kravet Paul vektlegger er komfort.  Gjestene skal 

ikke ha det ubehagelige.  En skal kjenne seg komfortabel med det en gjør – 

ellers legges en skygge over hele opplevelsen.  Det neste er naturoppdagelsen; 

folk skal få se noe på egenhånd!  Guiden skal ikke fortelle hva som kommer, 

men legge til rette slik at gjestene selv får se og oppdage.  Turen skal videre ha 

innslag av spenning, en nærmest eksistensiell dimensjon – vi skal kjenne at vi 

lever!  Det er alltid mye spennende i naturen, og poenget her at gjennom hva 

som fortelles og hvordan turen bygges opp, kan spenning skapes av ”nærmest 
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ingen ting”.  Det siste elementet er lek – eller lekenhet.  Gjennom å tørre å delta 

i leken åpner man opp for mer glede, som en vanligvis underlegger streng 

kontroll.  I følge Paul vil disse fem elementene sikre turen høy kvalitet. Alle fem 

elementene skal være tilstede på alle turer, uavhengig av hvem deltakerne er, 

hvor mange de er eller hvor spektakulær eller ordinær turen er.  Enkelte guider 

ivaretar kravene greit, mens andre ikke mestrer det, og dermed innfris ikke de 

kvalitetskravene Paul har satt for turer i regi av TUR.  Samværet med gjestene 

på tur er det som Paul verdsetter aller høyest i sitt arbeid.   

Det har ikke vært mangel på spektakulære turer for Paul og hans gjester 

gjennom årene.  Men like fullt har Paul erfart at det aller enkleste, bålet, har det 

største opplevelsespotensialet; 

Jeg har jo drevet med så mye rart på aktivitetssiden, jeg har drevet med det aller meste, 
men det som like fullt er den beste aktiviteten og som er bankers, uansett, - så er det bålet.  
Det å sitte rundt bålet, det er den beste aktiviteten. Det har alt!  Det har absolutt alt som 
er innenfor disse fem punktene, alt – uansett om det er en gjest som er to år eller om han 
er 90, så opplevelsen rundt bålet det vil de ha felles og den er støtt spennende.  Og om man 
da kombinerer bål, mat og historie - da er det helt bankers!  Ja, men da er det – dette er 
allikevel så forferdelig vanskelig å selge.  Ingen klarer å selge ”Kom til Dalen og sett deg 
rundt et bål!” Det er helt håpløst!   

Del 2;  Analyse av Pauls fortelling 

Virkeligheten er ikke bare kompleks og sammensatt, men den kan også fortelles 

på uendelig mange forskjellige måter.  I mine samtaler med Paul har han valgt å 

trekke fram et lite utvalg av hendelser, episoder og refleksjoner – et utvalg som 

gir en helhetlig framstilling av hans liv mot foretaksetablering.  Jeg må like fullt 

ha i bakhodet nå når jeg skal analysere denne fortellingen, at dette bildet ikke er 

det eneste han kunne ha gitt gjennom sine fortellinger.  Derfor skal jeg også 

vokte meg vel for å tro at målet med analysen er å finne ut hvem han er.  Mer 

enn å søke kategorier, er det et mål for dette analysearbeidet å søke større 

forståelse og innsikt i hvem han har blitt.  Det er også et mål og klare å forholde 

meg til mangfoldet i fortellingen, der både interne og eksterne forhold trekkes 

inn. 

Jeg fikk kontakt med Paul via tips fra Innovasjon Norges fylkeskontor.  

Intervjuet tok sted i hans private hjem.  Innledningsvis repeterte jeg intensjonen 

med intervjuet og inviterte ham til å fortelle om sin egen vei fram mot 

foretaksetablering, samt om livet som eier av en liten reiselivsbedrift.  Paul 

brukte kun noen sekunder på å fortelle om barndommen og oppveksten, og det 



118 
 

han fortalte berørte hans forhold til Dalen, et tema som går som en rød tråd 

gjennom hele fortellingen og hans livsløp.  Forhold knyttet til hjemmet, 

foreldrene og hans ekteskap ble ikke tema for vår samtale.  Jeg tolker ikke hans 

prioriteringer som mangel på tillit, men mer som et kulturelt uttrykk, der en 

skiller mellom sitt profesjonelle virke og sitt privatliv.  I regionen Paul kommer 

fra snakker man ikke om seg selv i ”utrengsmål”, i alle fall ikke til fremmende.  

Jeg hadde invitert til en samtale om entreprenørskap, og det ble etter min 

oppfatning en tillitsfull samtale om hans yrkesliv.   

På 1990-tallet ble det gjennomført en egen entreprenørundersøkelse av 

regionen Paul bor i, der man både så nærmere på entreprenørenes bakgrunn, 

motiver og lokaliseringsfaktorer, samt hvordan de opplevde stedets 

entreprenørklima (Bolkesjø og Brun 1998).  Overraskende mange hadde høyere 

utdanning, slik Paul har.  Et viktig motiv som gikk igjen var ønsket om 

selvrealisering, et begrep Paul ikke anvender.  Det ”å være sin egen herre” ble 

trukket fram av mange, og selv om ikke Paul benytter akkurat de ordene, har 

dette også vært viktig for ham.  Sammenlignet med andre regioner i Norge var 

det mange som oppga ønsket om å bo i området som viktig, og mange følte et 

ansvar for lokalsamfunnet.   En majoritet av dem som deltok i undersøkelsen 

var innflyttere, men der alle likevel hadde en eller annen tilknytning til stedet.  

Det var en generell oppfatning at innflyttere var mindre underlagt de lokale 

jantelovene, mens de på en annen side så at de kunne ha problemer med å bli 

akseptert i lokalsamfunnet.  En annen undersøkelse blant regionens reiselivs-

bedrifter viser at den samme janteloven var sterkt framtredende og kunne virke 

direkte hemmende for utviklingen av næringa (s.st.).  Stedstilhørigheten er 

sterkt framme i Pauls fortelling også, og han forteller også at han finner det 

krevende å bryte omgivelsenes forventninger om hvordan han helst bør drive 

foretaket.  Men offer for noen jantelov hører vi ikke om i hans fortelling.  Noen 

av disse forholdene vil jeg komme nærmere inn på når vi skal analysere 

fortellingen hans litt nærmer. 

Litt forenklet kan vi si at begrepet identitet speiler spørsmålet ”Hvem er jeg?”.  

Denne analysedelen består av to deler, der jeg har valgt å kalle første del  

”Identitetskonstruksjon” og del to ”Refleksiv identitetskonstruksjon”.  I første 

del plukker jeg opp de ulike delfortellingene eller plottene som ble presentert i 

fortellingen om Paul og analyserer disse i lys av teori og etablert kunnskap.  I 

del to ser jeg nærmere på om vi kan se noen fellestrekk i måten Paul skaper sin 

egen identitet og hvordan hans måte å konstruerer denne på reflekterer en 

bestemt ontologisk diskurs (jfr. Wåhlins modell 1999).    
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Identitetskonstruksjon 

Hvert avsnitt i fortellingene om Paul setter fokus på forhold han selv vektlegger 

i fortellingen om seg selv.  La oss se om vi kan få en dypere forståelse av hva 

disse plottene forteller. 

 

Etableringen av sin første bedrift – aktivitetsselskapet TUR 

Paul var ikke arbeidsløs da han i 1992 etablerte TUR, men han var sliten av alle 

småjobbene.  Arbeidsløsheten rundt ham var stor, så utsikten for å få noe mer 

fast var dårlig.  Foss og Berg (2002:182) skriver at det er et kjent fenomen i 

entreprenørskapslitteraturen at arbeidsløshet er bakgrunnen for at mange 

etablerer egen virksomhet.50  Arbeid utgjør en viktig dimensjon i den maskuline 

identiteten.  I kjernefamiliens gullalder, skriver Brandth og Kvande (1996:165), 

betydde det å være en god far at en var en god forsørger og at dette ble 

assosiert med en maskulin ære – et ekte mannfolk forsørget sin kone og sine 

barn.   Paul forteller ikke noe om hjemmesituasjonen, så vi vet ikke om han var 

eneforsørger, men han forteller at han opplevde at forsørgeransvaret var stort, 

med nytt hus og to barn. 

Det er ingen som tidligere har drevet privat virksomhet i Pauls familie, så han 

trekker ikke på noen familietradisjoner i så måte.  Familien, gjennom foreldre 

og besteforeldre, har derimot innvidd ham i en kultur og tradisjoner knyttet til 

naturen, og de har lært ham hvordan man lever i og med naturen, slik det har 

vært levd i generasjoner i Dalen.  Gjennom oppveksten har Paul fått en lokal og 

førstehåndserfart kunnskap (Giddens 1991) om det å leve i høyfjellet, en 

praktisk bevissthet som i mange andre sammenhenger er helt unyttig.51   Men 

for Paul har denne kunnskapen blitt fundamentet for hans forretnings-

virksomhet.  Flere studier av entreprenører viser nettopp at identifiseringen av 

muligheter er for mange forankret i deres nære og dype forståelse av egen lokal 

kultur (Lindh de Montoya 2000, Jack og Anderson 2002, Downing 2005, Clarke 

og Holt 2010).  Studiene til Jack og Anderson (2002, Anderson 2000) fra rurale 

strøk i England viser tydelig hvordan entreprenørskapsprosessen er innvevd i 

                                              

50 I en større undersøkelse blant entreprenører i Sør-Norge på 1990-tallet var det kun 7% som oppga 
arbeidsløshet som yrkessituasjon før etableringen (Spilling 1998:99). 
51 I kapittel 3 viste jeg hvordan denne type kunnskap ofte har liten verdi i det senmoderne samfunnet, 
hvor man mer etterspør abstrakte ekspertkunnskaper, da ekspertkunnskapen overtar stadig nye områder 
av vår livsverden – alt fra omsorg av egne barn til et profesjonelt arbeidsliv.  Det er dette Giddens 
omtaler som ”disembedding mechanisms” eller utleiringsmekanismer (1991). 
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den lokale kulturen, og utgjør fundamentet for deres bedriftsetablering og drift.  

”Being embedded in the social structure creates opportunity and improves 

performance.  Embedding enabled the entrepreneurs to use the spesifics of the 

environment” (Jack og Anderson 2002:467).  Det som også kjennetegner dette 

rurale entreprenørskapet, er at entreprenøren henter fram verdier med røtter i 

det tradisjonelle samfunnet og omskaper disse til tjenester som er ettertraktet 

for et urbant og globalt marked.  Denne omskapelsen ser man blant annet 

tydelig innenfor opplevelsesøkonomien (Anderson 2000, Bill 2007).  Bedriften 

Paul etablerte i 1992 var den første i sitt slag i Norge – et helårig 

aktivitetsselskap.  Med sitt ståsted i Dalen oppdaget han et ”gryende” marked 

som etterspurte noe han var vel kvalifisert til å tilby. Vi ser her at stedet blir en 

viktig kontekst for hans entreprenørskap, der hans praktiske bevissthet utgjør et 

fundament for bedriftsetableringen (Giddens 1991, Berg 2002).   

Hans stedsidentitet er sterk, og denne identiteten inkluderer hans lidenskapelige 

forhold til naturen.  Ved å etablere bedriften TUR får han anledning til holde på 

med det som gir aller mest mening i livet, livet ute i naturen.   Det å holde på 

med noe som gir livet mening, har vært en viktig drivkraft for mange 

entreprenører opp igjennom alle tider (Landström 2005). 

Den rurale kulturen man har hatt i Dalen, med utgangspunkt i seterdrift, jakt og 

fiske, har mange likhetstrekk med den selvstendige livsformen, der man 

verdsetter frihet, selvstendighet, hardt arbeid og egne initiativ (Højrup 1983).  

Livsformen ligger bakenfor hverdagslivets praksis og idémessige utforminger, 

og de blir forkroppsliggjorte strukturer (Christensen 1989).   Det er mye i Pauls 

fortelling som kan forstås i lys av den selvstendige livsformen; hans stadig 

søken etter bedre løsninger, hans handling- og arbeidskapasitet, og hans behov 

for både å eie og å være uavhengig.  

Reiselivsnæringen har et ambivalent forhold til utdanning (Jameson og Holden 

2000), og det har vært påpekt fra mange hold at norsk reiseliv trenger et 

kunnskaps- og utdanningsløft (Jakobsen 2002).  Dette gjelder ikke minst blant 

småbedriftene.  Paul har reiselivsutdannelse på høgskolenivå, en bakgrunn som 

har gitt ham en profesjonell identitet.  Mange års erfaring med å lede 

aktivitetsbedrifter (skianlegg og raftingsselskap) har også gitt ham en 

fagidentitet, forstått som formidler og utøver av bestemte kunnskaper, 

erfaringer og verdier (Waale 2007).  Inkludert i denne fagidentiteten ligger hans 

erfaringer både som turguide og som leder av en småbedrift. 
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Kort oppsummert kan vi si at da Paul etablerte sin første bedrift i 1992, var den 

umiddelbare foranledningen et vanskelig arbeidsmarked.   En dypere forståelse 

for denne beslutningen finner vi i hans tilknytning til Dalen, der han ser at 

Dalen har et ressursgrunnlag som vil bli etterspurt av et gryende marked.  Han 

selv er kvalifisert til å tilby de etterspurte tjenestene, i kraft av sin steds-, 

utdannelses- og yrkesidentitet.   

 

Fra TUR til TUR og Stølen fjellhotell 

Kjøpet av Stølen fjellhotell framstår som en nøkkelepisode (Down 2006) i Pauls 

fortelling.  Dette kjøpet betrakter han som sin største personlige seier, en seier 

han innhøstet etter 14 måneders kamp.  Banken som til slutt lånte ham 

pengene, spilte en viktig rolle i forhold til å gi ham legitimitet for sitt prosjekt 

eller drøm (O`Connor 2004, Warren 2004, Nadin 2007), en drøm som hadde 

utviklet seg over flere år.  Selve kjøpet var et tungt løft for Paul.  I tillegg trengte 

hotellet store investeringer, da det var nedslitt og forfallent.  Det krever mot å 

sette i gang slike prosjekt, og Pauls mot tolker jeg henger sammen med to 

forhold; for det første hans store tro på egen idé og for det andre hans 

forkroppsliggjorte forhold til det å arbeide – han tvilte aldri på egen 

arbeidskapasitet.  En gang tidligere hadde Paul opplevd en konkurs, en 

ubehagelig hendelse, der alle lokale investorer tapt alt.   På mitt spørsmål om 

han var bekymret for risikoen han tok, nå gjaldt det egne midler, svarer han at 

han aldri hadde tenkt på dette som noe risiko.  Han oppfatter ikke seg selv som 

noen risikotaker.  Tvert om hadde han så stor tro på sin egen forretningsidé, å 

mislykkes var ikke noe alternativ.   Risikovillighet har vært en av entreprenørens 

seiglivede personlighetstrekk (Landström 2005), men når mange entreprenører 

selv ikke oppfatter seg som spesielt risikotakere, har det nettopp sammenheng 

med deres store tiltro til eget prosjekt og arbeidskapasitet (Johannisson 2005).   

Det er livet som eier av en liten reiselivsbedrift Paul er mest opptatt av å fortelle 

om.  Han omtaler seg selv konsekvent som småbedriftsleder, og muligens er 

ikke det å kombinere driften av et tradisjonelt hotell og guiding så 

entreprenørielt.  Etableringen av TUR var entreprenørskap, men det er lenge 

siden.   Downs (2006) studie av to ”klassiske” entreprenører viste noe av det 

samme, da de solgte firmaet og gikk over i andre stillinger forsvant også deres 
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entreprenøridentitet.52  Forstår man entreprenørskap mer som foretaksomhet, 

slik Johannisson ved flere anledninger har beskrevet entreprenørskapet (2005, 

Johannisson og Lindmark 1996), syntes jeg det er mye entreprenørskap i Pauls 

fortelling.  I tillegg til alt han har utviklet, restaurert, oppgradert og endret, har 

han også et klart bilde av seg selv som kreativ.  Flere av ideene han har hatt har 

blitt innovasjoner.  Den nye ordningen med kokkelæringer var en radikal 

innovasjon, uten at dette endrer hans oppfatning av seg selv som 

småbedriftsleder.  Kanskje er det ikke så store forskjeller mellom mange 

småbedriftsledere og entreprenører?  Entreprenørbegrepet er for tiden in, med 

assosiasjoner til det fleksible, dynamiske og ”hotte” (Smith og Anderson 2004).  

Jeg kjenner ikke Pauls forståelse av begrepet, men uansett er det mye i hans 

fortelling som heller har ”røtter” i tradisjoner, mer enn at de er ”moderne” og 

”in”.  Paul har en stedlig stabilitet, med et unntak av noen få år har han tilbrakt 

hele livet i samme kommune.  Det er som tidligere nevnt stedets kultur og 

tradisjon som er utgangspunktet for de tjenester han tilbyr.  Det som tydeligst 

knytter Pauls virke til en senmoderne kontekst er markedet hans, som er 

globalt.   I Pauls fortelling kan vi se en sameksistens mellom verdier fra to type 

samfunn, det tradisjonelle og det (sen)moderne (Lash 1996). 

 

Visjonen – man må ha noe å strekke seg mot   

Innovasjon Norge (da SND) oppfordret Paul til å utvikle en forretningsplan da 

han forsøkte å kjøpe Stølen, og målene han utviklet i denne planen, vender han 

stadig tilbake til i sin fortelling.   Han alternerer mellom å kalle målene visjon og 

ambisjon.  Den daglige ledestjerna er at gjestene skal få den optimal opplevelsen 

i møtet med naturen, kultur og vertskapet, det vil si ham selv og hans samboer.  

Ledestjerne høyt på himmelen langt framme, sier at Stølen skal være det 

naturlige førstevalget for alle som skal til regionen.  Han tilskriver visjonen 

(ambisjonen) en motiverende kraft og opplever den som et nyttig og konkret 

verktøy i deres daglige arbeid.  I teorikapittelet viste jeg til at noen mener det er 

viktig å skille mellom danseren fra dansen.   Dette blir nærmest umulig i Pauls 

tilfelle, for her flettes han selv inn i visjonen.  Vertskapets tilstedeværelse utgjør 

en vesentlig del av selve bedriften.   Visjonen har en sentral plass i Pauls drift av 

                                              

52 Down (2006) undret seg over denne endringen, og lurte på om alt snakket om selvstendighet og 
selvrealisering var løgn.  Svaret han ga var nei, for måten vi konstruerer våre identiteter vil alltid være 
elastisk og kontekstbundet, samtidig som vi søker kontinuitet.  Sennett sier noe av det samme om vår 
måte å skape våre livsfortelling; ”(it) has to be continually recast in the course of experience; you need 
continually to make a fresh explanation of yourself” (2000:177). 
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hotellet (jfr. Johannisson som snakker om visjonsdrevende entreprenører 

(2005)). 

Forretningsplanen Paul utviklet var funksjonell å ha da han gikk i forhandlinger 

med banken, men den utløste ingen offentlige midler, verken fra SND eller 

kommunen, noe han heller ikke har fått senere.  I den tidligere nevnte 

entreprenørundersøkelsen (Bolkesjø og Brun 1998), viste det seg at det var en 

unison oppfatning av at kommunene og det offentlige viste liten interesse for 

entreprenørene.  Regionen skilte seg her klart fra andre norske regioner.  

Entreprenørene i denne studien uttrykte en ”klare-seg-selv” mentalitet (s.141), 

og verdsatt frihet, uavhengighet og fraværet av rapporteringer.   Disse trekkene 

ser vi også er viktige i Pauls forståelse av seg selv som småbedriftsleder.  

Samtidig kan jeg også spore en sårhet i forhold til manglende offentlig støtte og 

forståelse hos Paul. 

I Pauls fortelling er det en spenning mellom hvor unik og egenrådig han skal 

være på den ene siden, og hvor mye han skal være inkludert i et fellesskap med 

andre bedrifter i regionen på en annen side.  Han er helt sikker på at han og 

samboeren må følge sin egen vei, men samtidig er dette vanskelig når det bryter 

med omgivelsenes forventninger til hva de skal gjøre.  Han forteller at de i dag 

er langt mer tilbakeholdne med å delta i samarbeidsprosjekter, samtidig som 

den omtalte lærlingordningen for kokker nettopp er et resultat av et tett 

samarbeid.  Søken etter å finne en optimal balanse mellom individuell unikhet 

og et inkluderende fellesskap uttrykker to fundamentale menneskelige behov og 

dukker derfor ofte opp i studier av identitetsarbeid (Kreiner, Hollensbe og 

Sheep 2006).  ”How am I similar to others?” og ”How am I different from 

others?” (s.1033).  De kan kun lykkes dersom de finner sin egen, unike vei, 

samtidig som dette er vanskelig når det går på tvers av andres forventninger.  

Paul beskriver denne balansegangen som krevende.   Hans forhold til de andre 

bedriftene kan også forstås ut fra Putnams begrep om sosial kapital, den både 

binder (holder fast) og skaper broer (åpner opp)(2006).  Paul leter etter å finne 

den rette balansen her, og for øyeblikket uttrykker han større behov for avstand 

enn for nærhet.  Som mange andre entreprenører er samboeren hans viktigste 

samtale- og samarbeidspartner, og som han har sin fortrolighetskapital til 

(Johannisson 2005). 
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Det er krevende å drive en liten reiselivsbedrift  

”Målbevisst streven gjennom livet” var livstema Foss og Berg (2002:182) fant 

blant mange av sine entreprenørinformanter, og det kan langt på vei passe for 

Paul også.  ”…du må snu på det og si at du åpner et gammelt hotell, som du 

hver eneste dag resten av livet skal pusse litt opp på” sier Paul.  Tålmodighet er 

en av entreprenørens viktigste dyder hevder Spinoza, Flores og Dreyfus (1997), 

og ikke minst er dette en nødvendig egenskap fordi man skal lære opp et 

marked til å ta i bruk tjenestene du produserer.  Tålmodighet og langsiktighet er 

også med på å dempe opplevelsen av risiko (Hjorth og Johannisson 1998).   

En metafor på mennesket i det tradisjonelle samfunnet er pilegrimen, og Bauman 

skriver:  ”Pilgrimernas värld – identitetsskaparens värld – måste vara ordnad, 

bestämd, förutsägbar; men framför allt måste den vara det slags värld där ett 

fotspår sätter märke en gång för alla, så att spår och uppteckningar från de resor 

som gjorts kan sparas och bevaras.” (1994:24).  Livstidsjobben, slik Paul 

beskriver sin hotelldrift, har nærmest forsvunnet fra vårt arbeidsliv.  Men Paul 

har et livsprosjekt, og fra tid til annen stopper han opp og ser seg tilbake, for 

som pilegrimen har også han satt varige spor.   Som pilegrimen skaper også 

Paul mening i livet gjennom en langsom vandring som har retning og der han 

kan skille mellom det som ligger bak og det som ligger foran.  ”Målet, det givna 

syftet med livets pilgrimfärd, ger form åt det formlösa, gör det splittrade till ett 

helt og ger sammanhang åt de lösryckta händelserna” (s.st.).  For Bauman er 

pilegrimen en kontrast til vår egen tid, der ingen lengre er opptatt av 

langsiktighet og lange spill – snarere tvert om. 

For at Paul selv skal tåle sin egen, langsomme ferd, må han både være entusiast 

og optimist, sier han.  I den selvstendige livsformen har arbeidet en sentral 

egenverdi, og et dags arbeid er ikke avsluttet før oppgavene er fullført (Højrup 

1983).  Det er ingen klage Paul uttrykker når han forteller om endeløse dager, 

mer en beskrivelse av det livet han har valgt, som han er stolt av og som han 

identifiserer seg med. 

Entreprenørers læringsstrategi har mange vært interessert i (eksempel Chia 

1996, Nilsson 2003, Fletcher og Watson 200753).  Det finnes mange teoretiske 

tilnærminger til dette feltet, men det eksisterer like fullt en viss enighet om at 

mye av læringen skjer gjennom praksis/handling, ”reflection-in-action” fører til 

                                              

53 Det er ikke så merkelig at feltet entreprenørskap og læring har vært viet stor interesse, da noe av 
kjernen i selve entreprenørskapet nettopp handler om læring. 
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læring-i-handling, i følge Schön (2001). Rae og Carswell (2000, 2001) har 

utviklet en konseptuel modell for hvordan man skal forstå entreprenørers 

læring, en modell jeg mener inneholder mange likhetstrekk med det Paul 

forteller om sin læring.   Modellen inneholder mange elementer, men et kritisk 

punkt er det de kaller ”confidence and self-belief”, uten dette skjer det ingen 

læring, eller ny handling.  Pauls tro på hva han selv – og andre – kan lære, er 

stor.  Som pilegrimen snur han seg og skuer bakover for å se resultatene av hva 

han har gjort og hva han har måttet ta til seg av ny lærdom.  I neste avsnitt skal 

jeg vise et eksempel på hvordan Pauls handling og læring er tett sammenvevd. 

 

De små innovasjoner – de store opplevelser  

Paul forteller om en episode hvor klassen til datteren hans var på besøk og det 

skulle arrangeres aking, noe de strengt tatt verken hadde tid til å planlegge eller 

tilrettelegg for.  ”..ja det oppsto av ingen ting” sier Paul, plutselig hadde de 

skapt en opplevelse som ble en suksess, og som de gjentok hver uke resten av 

vinteren.  Schön (2001) ville ha forklart det som her hendte med å vise til Pauls 

tause kunnskap, en kunnskap som er personlig, subjektiv og erfaringsbasert.  

Denne kunnskapen har vokst ut av handling  – ”knowing-in-action”, hvor ”in” 

peker på at kunnskapen ikke fantes før handlingen skjedde, den oppstår i selve 

handlingen.  Mens man handler skjer en refleksjon, og prosessen ”læring-i-

handling” oppstår.  Vi vet at innovasjonsarbeidet i små servicebedrifter er 

inkrementelt (Sundbo 2008), og denne akeepisoden er et godt eksempel på 

inkrementell innovasjon.  Vi ser også hvordan dynamikken i dette 

hendelsesforløpet bryter med dynamikken i tradisjonell planlegging, hvor man 

starter med å tenke, for så å velge handling (jfr. kapittel 4). 

Jeg oppfatter at Paul ikke bare har stor tillit til hva han kan ta til seg av ny 

kunnskap, men også en stor åpenhet for å anvende sin tause kunnskap og stille 

seg åpen for at ting kontinuerlig kan utvikles.  Den viktigste kilden til nye ideer 

og innspill er gjestene.  Samværet med gjestene er det Paul setter høyest i sitt 

arbeid, særlig det samværet han får på turene.   Det er godt kjent fra litteraturen 

at drivere av småbedrifter verdsetter sine kunder høyt (Israel  1972, Beckérus og 

Roos 1987, Bredvold 2003, Down 2006), og det er også kjent at disse 

relasjonene har stor betydning for innovasjonsarbeidet (Sundbo 2008).  

Spinoza, Flores og Dreyfus (1997) peker på at entreprenøren, i tillegg til å være 

tålmodig, må utvise stor grad av sensitivitet overfor sitt marked, og svært ofte 

innebærer dette at de må lære opp markedet til å ta sine produkt og tjenester i 
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bruk.  Paul har ingen stor tro på en aktiv, utadvent markedsføring, delvis fordi 

det er altfor dyrt, men også fordi han ikke tror det treffer hans marked.  Hans 

strategi er heller at han skal gi sine gjestene en opplevelse, slik at de i neste hånd 

blir hans ambassadører og markedsførere.  Denne strategien krever både nær-

het, tålmodighet og stor grad av sensitivitet. 

Som tidligere nevnt ser Paul på seg selv som en småbedriftsleder, ingen 

entreprenør.  Men i denne selvforståelsen inkluderes en søken etter nye 

løsninger, forbedringer og utvikling av bedriften.  

Refleksiv identitetskonstruksjon 

Pauls identitet er sterkt forankret til stedet der han tilbrakte mye av 

barndommen og som har vært arena for det meste av hans yrkesaktive liv.  Det 

er stedets ressurser og kulturarv som har vært grunnlaget for hans forretnings-

messige virke, og troskapen til disse tradisjonene er sterk. 

Jeg nevnte tidligere at Pauls identitet har likhetstrekk med Baumans metafor om 

pilegrimen, som viser til en type stabil og vedvarende identitet.  Paul bestemte 

seg i ung alder for at han ønsket å arbeide innen reiselivet.  Han visste også 

tidlig at han ønsket å arbeide i Dalen.  Naturen har alltid vært verdifull for Paul 

og ønsket om å kunne jobbe i eller tett på denne, har lagt føringer for mange av 

hans valg.   Den stedlige og arbeidsmessige stabiliteten som har preget hans 

yrkesliv peker mot en integrert identitet.    

Kombinasjonen mellom å være tro til kulturtradisjoner og en integrert identitet 

gir en idealistisk ontologisk diskurs (Lindgren og Wåhlin 2001), som peker mot 

at man søker dypere filosofisk mening med livet, inkludert sitt arbeidsliv, og det 

gir mening å senke grensene mellom sitt private og profesjonelle liv. 

I neste kapittel er det Pelle sin fortelling vi skal se nærmere på. 
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Kapittel 7   Pelle – en moderne Askeladd 

Det er mangfoldige tilfelle i livet  

da man må forlate  

seg på andre. 

(Henrik Ibsen) 

 

Pelle er min andre informant, og kapittelet om ham er organisert etter samme 

struktur som forrige kapittel.  Først kommer fortellingen, med vekt på de 

forhold han selv ser som betydningsfulle i sitt liv, og så del to, der disse 

delfortellingene blir analysert. 

Del 1;  Fortellingen om Pelle 

Gjennom sitt gode hjertelag og sin naive klokskap endte alltid Espen Askeladd 

opp med å vinne både prinsessa og halve kongeriket.  Pelle har ennå ikke fått 

sin prinsesse, men kanskje har han vunnet halve kongeriket?  I alle fall har 

gårdshotellet hans blitt kåret til Norges beste hotell – og det hele to ganger54, og 

i 2010 kåret Tatler Magazin (UK) hotellet til ett av verdens 101 beste.  Det er 

Pelle, en ung mann på 30 år og hans gårdshotell dette kapittelet skal handle om. 

To ganger har jeg truffet Pelle på hans kongsgård.  Neida, det er ikke noen 

kongsgård – ikke på ordentlig, men med litt fantasi er det ikke vanskelig å se 

likhetene mellom eventyrenes og Pelles gård. 17 fredede hus ligger på rekke og 

rad høyt oppe i dalsiden, et sted på Østlandet.  Her kan vi beskue 

middelalderens storslagne byggekultur, som i dag framstår i god forfatning.  På 

innsiden finner vi et hotell med sofistikert sjarm og kontinental komfort.   

Tilgangen på informasjon og kunnskap om Pelle har vært stor.  I tillegg til våre 

samtaler, har jeg hørt han forelese for våre studenter to ganger55, samt at et 

googlesøk gir mange treff til avisartikler og publikasjoner - om og av ham.  Det 

er også utgitt et prakteksemplar av ei bok om gårdshotellet, der Pelle og hans 

fortelling får stor plass.   

Når jeg som forsker skal foreta et intervju, stiller jeg krav til meg selv om å være 

forberedt.  Da det gjaldt Pelle var mine forkunnskaper om ham store, og kan-

                                              

54 Kåret av Dagens Næringsliv. 
55 Den siste forelesningen ble tapet, men er ikke transkribert. 
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skje nettopp derfor var jeg også ganske usikker og spent før vår første samtale.  

Hva skal en spørre om, når en allerede vet så mye?  Pelle har ordet i sin makt, 

det var ikke vanskelig å få han til å fortelle, og det tok heller ikke lang tid før jeg 

kjente meg tryggere i hans selskap. 

En litt annerledes bakgrunn 

I boka om gårdshotellet er det viet et helt kapittel om Pelles oppvekst.  Derfor 

innledet jeg vår første samtale med at jeg kjente bakgrunnen hans og at en 

gjentagelse ikke trengtes. Et dårlig sjakktrekk fra min side, sett i lys av 

avhandlingens problemstilling.  Når jeg har møtt ham som foreleser for våre 

studenter, nevner han alltid sin bakgrunn, som et viktig bakteppe for hele hans 

prosjekt og for hvem han er.  Kildene jeg anvender når jeg forteller om 

oppveksten hans, er hentet fra boka og forelesningen han har hatt ved 

høgskolen. 

Han ble født i New York i 1979, men allerede som treåring flyttet han og 

moren alene tilbake til Oslo, der han vokste opp på Oslo Vest. Moren hadde 

jobb som høyere statsfunksjonær.  Faren var ikke-europeer og bodde aldri i 

Norge. 

På den ene siden vokste Pelle opp i en mikrofamilie – han og moren, men på 

den andre siden tilhørte de et langt større familiefelleskap.  Pelle kjenner egen 

slektshistorie godt og viser stolthet over en familie som opp gjennom 

generasjoner har gjort seg bemerket innen både forretningsvirksomhet, kulturliv 

og politikk.  Hans velstående tippoldefar kausjonerte for den norske regjering i 

1905, slik at regjeringen kunne oppta lån i England og bygge opp eget norsk 

forsvar. 56  

Gården, som har en sentral plass i denne fortellingen, kom i familiens hender i 

1936, da hans formuende oldemor og hennes nye mann, som ikke var Pelles 

oldefar, kjøpte den.  Oldemorens nye mann var en kjent kunstner, og sammen 

hadde de behov for å finne seg et sted, godt skjermet fra hovedstadens sladder.  

Oldemoren og hennes mann gjorde store investeringer på gården, og sammen 

skapte de et levende kunstnerhjem, et attraktivt møtested for datidens nasjonale 

og internasjonale kunstnere.  Da bestefaren tok over, ble gården brukt kun som 

feriested gjennom sommerhalvåret, og vedlikehold ble det smått med.  Også 

bestefaren hadde ønsker om å bli kunstner, men i stedet ble hans bane å føre et 

                                              

56 Forelesning. 
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gammelt forretningsforetak videre.  Gjennom hele Pelles barndom tilbrakte han 

og moren alle ferier sammen med bestefaren på gården, og Pelle forteller at det 

var som å komme til et eventyrland.  ”Det var alltid noe å gjøre.  Holdt på hele 

dagen, utforsket, plukket bær, lekte gullgraver.  Veldig trygt og godt.”57  Da 

bestefaren døde på Pelles konfirmasjonsdag, var gården i relativt dårlig 

forfatning.  Bestefaren etterlot seg store verdier, og arvefordelingen mellom de 

tre etterkommere gikk greit, helt til det kom til fordelingen av gården.  Moren 

hadde odel.  Like fullt ble det starten på en lang og vond arvekonflikt mellom 

henne og søsteren.  Moren trakk det lengste strået, og etter syv års kamp ble 

hun tilkjent eiendomsretten.  I løpet av denne striden hadde hun blitt svekket 

av sykdom, og kun tre måneder etter overtagelsen døde hun. Åtte uker senere 

døde Pelles far i ei ulykke.  Pelle var 21 år, foreldreløs og satt igjen med en stor, 

norsk kulturarv av en gård og en betydelig formue. 

Når Pelle forteller om hvordan gården tilkom ham, legger han ikke skjul på 

hvor smertefullt alle disse nære tapene var.  I boken blir han spurt om hva 

tapene av foreldre har gjort med ham, og han svarer: ”Sikkert at jeg ikke er redd 

for å leve. Du har faen ikke tid til å la det være.”   

Det er med stolthet Pelle presenterer familien sin, men han har samtidig behov 

for å understreke at veien fra å overta en forfallen middelaldergård til dagens 

høykvalitetshotell har både vært lang og kronglete.  Det har krevd en ufattelig 

stor arbeidsinnsats.  Han er rett og slett litt lei av å høre at ting har kommet lett 

til ham.   

”Det er i alle fall en familie med mange tradisjoner og en rik og spennende historie.  Og 
med mange originaler i slekta.  Men jeg må nok si at jeg er litt trett av bildet som har 
oppstått, at jeg helt fra bleiestadiet skulle ha vært et sånt superprivilegert overklassebarn 
med ryggen full av penger.  Det stemmer nemlig ikke i det hele tatt.”58 

Når Pelle i dag reflekterer rundt sin egen skjebne tror han kanskje det var en 

lykke at han arvet gården, og ikke kun formuen.  En foreldreløs 21-åring stinn 

av penger er ikke nødvendigvis en god kombinasjon. 

Gården valgte nok meg 

Da moren døde, sto Pelle på spranget til Sveits, der han skulle begynne sine 

bachelorstudier i business.  Avreisen ble utsatt og i mellomtiden satte han i gang 

                                              

57 Sitat fra boken om Pelle. 
58 Sitat fra boken om Pelle. 
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med å restaurere gården.  I første hånd var det snakk om akutt krisehåndtering.  

Flere tiår uten vedlikeholdsarbeid hadde satt sine merkbare spor, og det gjaldt å 

stoppe forfallet.  Men hva i all verden skulle han gjøre med arven?  En nær 

kamerat trer støttende til og tegner opp tre scenarioer.  Han kan enten selge 

gården eller sette den såpass i stand at han selv kan bo der, eventuelt ha det som 

feriested.  Eller, som tredje alternativ, restaurere den med tanke på å leve av 

turisme.  Flere venner hadde opplevd agroturismen i Italia og mente gården fint 

kunne tilpasses et slikt konsept.   

Pelle er verken vokst opp på gården eller i bygda, så odelsbøra tynget ikke 

direkte.  I vår første samtale kom Pelle inn på spørsmålet om han egentlig 

hadde noe reelt valg da det gjaldt å ta over gården.  Han nøler litt da han skal 

fortelle om dette;  

Så det ble liksom den greia at jeg vil gjøre det selv.  Og så var det jo bo- og driveplikt her, 
så det var en del låste ting også.  Det var ikke bare å jobbe i bank og bruke det som 
feriested – for det var jo bo- og driveplikt her, så det har nok vært noe i omstendighetene 
rundt det som gjorde at det valgte meg – det tror jeg!   

Det manglet ikke på advarsler!  Mange mente det var rene galskapen å 

restaurere gården, som framsto som et bunnløst pengesluk.  Men skulle morens 

kamp gjennom sju år være uten nytte.  Kunne han leve med det?  Og som Pelle 

sier – ”det gikk en faen i meg”.  Med god støtte fra vennene tok en ide form 

om hva han ville gjøre.  Gården skulle vernes gjennom bruk.  Pelle legger ikke 

skjul på at tanken om virkelig å skulle flytte opp i dalen, på ordentlig, var 

skremmende.  Han var godt kjent med historiene om bygdedyret, og noen 

sterkere forankring til stedet hadde han ikke.  Han var bygutt! 

Visjoner blir til mens en går 

I fri dressur foran studentene dunker Pelle knyttneven i kateteret og gjentar: 

”Visjon, visjon, visjon! En hver suksess krever en klar visjon!”  Når han i dag forteller 

om driften av gården, framstår visjonen krystallklar, men i fortellingen kommer 

det fram at også hans visjon har utviklet seg etter hvert som begivenheter har 

inntruffet. 

Tidlig ble det klart at ”vern gjennom bruk” skulle være et bærende element for 

gården og den visjonen holder fortsatt stand.  Hus må bebos!  Atmosfære, 

hygge, kos.  For Pelle er det utenkelig at dette kan skapes uten at husene fylles 

med mennesker.  Han vil fylle sine hus med gjester som trives så godt at de 

legger igjen lommeboka og gjerne mer til.   
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Den opprinnelige planen var å sette hovedhuset i stand som Pelles private 

hjem, men med muligheter for utleie.  Så skjer det; Pelle er igjen på vei til Sveits 

og studier, men 14 dager før avreise tar det fyr i hovedbygningen.  Brannen 

slukkes, huset reddes, men røykskadene er enorme, og hele huset er nedsotet.  

En totalrenovering er påkrevd.  Han dveler lite ved hva denne brannen skapte 

av motløshet, og i stedet vektlegger han de nye mulighetene brannen skapte.  

Nå måtte ting tas fra grunnen av, og det ga nytt handlingsrom, både funksjons- 

og interiørmessig.  Sakte, men sikkert vokste ideen om å bli Skandinavias 

flotteste hotell fram.  Ideen kom ikke i et øyeblikk av galskap, men heller som 

en konsekvens av de investeringene som ble gjort, for det ble ikke billig!  I dag 

er Pelle veldig trygg på hva han vil være: 

Det er veldig viktig for meg å være annerledes enn alle andre.  Jeg sammenligner meg selv 
heller ikke med norske hotell.  Jeg sammenligner meg selv med franske slott, engelske 
gjestegods og gårder – ikke sant.  Jeg sammenligner meg selv veldig lite med det som skjer i 
Norge.  Det er også derfor det har gått så bra og det er også derfor folk er så overveldet, 
for de trodde ikke det fantes noe slikt i Norge. 

Det er mye som har gått bra for Pelle, men lite har kommet av seg selv.  

Brannen hindret ham ikke i å dra til Sveits, der han fikk sin bachelor i business.  

I to år pendlet han mellom Sveits, Oslo og gården.  Tusener av praktiske 

avgjørelser skulle fattes, parallelt med at eksamener skulle tas og han er helt 

tydelig på hvor strevsomt dette var.   I 2004 sto gården ferdig til å ta i mot 

gjester, med Pelle som vert.  Det første året blir langt fra noen suksess, det 

meste går tungt, og Pelle er lei alt, hater gården, vil bort fra stedet – kort sagt 

bestemmer han seg for å kaste inn håndkledet.  Men et tilfeldig møte skal få 

ting til å dreie i ny retning!  Pelle møter kokken Sivert, som ikke bare er en 

framragende kokk, men som også blir helt fortapt i stedet.  I motsetning til 

Pelle selv er han en skikkelig selger og forretningsmann.  Sammen blir Pelle og 

Sivert et ”drømmeteam”.  Ting løsner, gården begynner etter hvert å 

opparbeide et rykte om et fantastisk kjøkken, god atmosfære i naturskjønne 

omgivelser – et sted hvor fortid, rik kulturarv flettes sammen med høy komfort 

og luksus.  Huset fylles sakte opp med fornøyde gjester. 

Da jeg snakket med Pelle første gang, hadde det gått fire år siden Sivert kom 

inn i livet hans og snudde utviklingen av gården.  Driftsformen av gårdshotellet 

er endret opp til flere ganger i disse årene, etter prinsippet feile-og-prøve, og de 

begynte nå å nærme seg en form hvor de tjente penger.  I løpet av denne 
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perioden hadde også Pelle rukket å bli kronet både som Årets bygdeprofil59 og 

Årets bygdebygger60, priser han er svært stolt av.  Da jeg traff Pelle andre gang 

hadde finanskrisen innhentet hotellet, og han var igjen på søk etter nye måter å 

drive hotellet. 

Gjennom mine samtaler med Pelle har jeg ofte blitt slått av hvor erfaren han 

framstår, til tross for sine unge år.  Motstand har det vært, men mye har gått 

bra, og deler av visjonen er innfridd.  Kulturarven tas vare på og stedet gir 

gjestene både ro og muligheter for å samle seg. Like fullt er han ikke fornøyd 

med hva han har oppnådd.  Han vil videre.  Et mål han var opptatt av i vår 

første samtale var å gjenskape det kunstnerhjemmet som tidligere var på gården.   

En møteplass for nasjonale og internasjonale kunstnere, ja. Ja for det har det alltid vært 
her, og det ligger i familien, gjennom generasjoner.  Og at de skal liksom få komme hit og 
slappe av og være her, og så i tillegg til det så er det, det bærende, det som skal finansiere 
det, det er vern gjennom bruk.  At det kommer gjester her, og slik at du når du bestiller 
rom på gården, så vet du at mest sannsynlig så vil det være en eller annen kjent kunstner 
her, men du vet ikke hvem.  Men du sitter her og plutselig så er Håkon Gullvåg der, eller 
Liv Ullmann.  Ja en eller annen kjent nasjonal eller internasjonal kunstner.   

Kunstnerne skal være Pelles private gjester, og han både tror og håper han har 

noe å tilby dem, slik at de vil komme dit.  Kun noen dager før vår første 

samtale, har han vært med å etablere kunstnerklubben Prince61, som skal bestå 

av til enhver tid 19 kunstnere.  Han håper disse skal få tette og nære bånd til 

gården.  Han drømmer også om å få satt i stand en av bygningene til ei 

kunstnerstue, hvor kunstnere kan få stipend og bo gjennom kortere og lengre 

perioder. 

I vår andre samtale ønsket jeg å høre hvordan kunstnerklubben hadde utviklet 

seg.  Noe har skjedd, men langt fra så mye som Pelle hadde håpet på.  

Finanskrisen slo inn i 2009, og året ble tøft .  Pelle regner med at 2010 vil bli 

ennå tøffere, så han har måttet bruke kreftene på andre ting enn 

kunstnerklubben. 

                                              

59 Kåret av avisen Nationen. 
60 Kåret av Innovasjon Norge. 
61 Det har alltid vært en hund med navnet Prince på gården, derav navnet på kunstnerklubben.  Også 
Pelle har sin Prince. 
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Å starte noe selv var vel ganske naturlig 

Vår første samtale starter med at Pelle tenker høyt rundt spørsmålet om hva 

som påvirket ham i retning av å bli en gründer, en refleksjon som gikk fram og 

tilbake flere ganger gjennom samtalen. 

At man formes på en måte av dem, at jeg kommer fra et miljø hvor det har vært viktig å 
være selvstendig, alle snakket om at de skulle gjøre noe, eller starte noe som…  Det har 
ikke vært sånn at, i den vennegjengen jeg har vært i, så har det ikke vært sånn at jeg skal 
bli ansatt noe sted og sånn.  Og skulle man bli ansatt så skulle man inn i en lederstilling.   
-   For alle vennene mine, more or less, har startet opp noe selv.  Noen har reist til 
Russland, noen har dratt til USA, det er self made, så....  Smågründere, ja, det må være 
noe med miljøet – ja, det tror jeg, mer enn at det er arvelig. 

Samtidig ser han klart at hans egne, store kreative evner, har sammenheng med 

den familien han tilhører; 

Nå kommer jeg fra en kunstnerfamilie - kunstner, kunstner, kunstner.  Halfdan Cleve-
kunstner, bestemor kunstner, oldefar kunstner.  Jeg er vokst opp i et hjem med kunst og 
kultur – det kan ha noe og si. 

Det har vært få smågründere i Pelles familie.  Derimot er forretningsvirksomhet 

noe familien har holdt på med i generasjoner.  Flere i familien kom allikevel 

med sterke advarsler da han bestemte seg for å satse fullt på gården og turisme.  

Så dette gründerskapet, som han selv kaller det, tror han først og framst 

kommer fra vennegjengen og miljøet rundt dem. 

Et særegent trekk ved vennegjengen er kravet om å levere.  Pelle kommer stadig 

tilbake til dette, og hans krav til seg selv er nådeløst.  Han skal levere hele tiden!!  

Medarbeidere, tåpelige konsulenter eller andre pratmakere som ikke leverer, 

både skuffer og sårer ham.  Kan han, velger han dem vekk. 

Gode venner betyr alt  

Gjennom all tilgjengelig informasjon om Pelle går ett tema igjen; Hva venner og 

gode bekjentskap har betydd for ham! 

Pelles bekjentskapskrets er enorm, og han har for lengst gitt opp å følge med 

alle ”vennene” på Facebook.  I boken om gården spør forfatteren ham om han 

følte seg alene da foreldrene døde, og Pelle svarte; ”Nei.  Jeg hadde heldigvis 

vennene mine. Jeg har vært utrolig heldig med vennene mine.  De svikter aldri.  

Uten dem hadde jeg ikke klart noen ting.”  Til meg forteller han at i den 

innerste sirkelen har han fem venner – de aller næreste, dem han kan være borte 
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fra i to år, og når de møtes, fortsetter samtalen der den slapp.  Pelle er sine 

”venners venn” har jeg lest, og hver gang jeg har hørt ham fortelle understreker 

han betydningen de har hatt – ”jeg hadde ikke kommet noen vei uten dem!” 

Da bygutten flyttet opp til gården, var det ikke fritt for at han følte seg utrygg.  

Men fra første dag trådde gode naboer til, de ”tok meg til seg og plukket meg 

opp når det var nødvendig” forteller han.  En kyndig støttespiller, som bisto 

moren tett under arvetvisten, har hatt telefonkontakt med Pelle hver dag etter 

foreldrenes død.  Hans mentorskap har vært uvurderlig, både faglig og 

menneskelig, men uten at han har ønsket å sole seg i glansen av det Pelle har 

fått til.  Kokken Sivert jobbet gratis et helt år for Pelle – ideen om å få driften 

på beina overskygget andre behov.  I eventyret om Askeladden og de gode 

hjelperne fikk Askeladden god hjelp fra alle han hadde plukket opp i båten, 

etter hvert som han ble stilt overfor nye prøvelser.  Pelle sammenligner seg selv 

med Espen Askeladd, og vennene er de gode hjelperne.  For Pelle er det viktig 

å understreke at teamarbeid har preget alt arbeidet på gården, fra oppbyggingen, 

utviklingen og i den daglige driften. Han deler verbale blomster raust ut når han 

snakker om alle medhjelperne.  Overfor studentene våre presiserer han for 

eksempel betydningen av å ha et godt styre, slik han har og har hatt.  Kjente og 

ukjente navn drysses ut, ikke som skryt, men mer for å vise til alle som har dratt 

lasset sammen med ham.  Også gjestene bidrar, om enn på en litt annen måte; 

Det (gården) er et sted med mange ideer.  Hver dag så er det litt forandringer, og alle som 
kommer innom kommer med sine ideer og …  Jeg har mange gjester som legger igjen mye 
brain power her da, og det plukker vi opp.  De ideene som er gode bruker vi og det som 
vi, eller jeg, ikke liker, det lar jeg bare være. 

Pelle lytter til gode råd, men samtidig presiserer han at siste ord i saken er det 

han som tar.  Selv sier han at han kan ikke så mye, men han har stor selvtillit 

når det gjelder smak, i å bedømme hva som er vakkert og hva som ikke er det.  

Han avskjærer ikke sterke meningsutvekslinger, og noe ganger må han også 

bøye unna og innrømme at andre vet bedre – slik han gjorde overfor sin tyske 

interiørarkitekt; 

P:  Ja, men dette (peker på sofaen han sitter i) var jeg veldig i mot da – for vi fikk en 
stoffbit som var så stor (viser hvor liten stoffprøven var, ca. 7*7 cm).  Nei, jeg skal ikke 
ha sofa, jeg skal ikke en gang ha pute i det stoffet der, det var jeg skikkelig i mot da.  Jeg 
var så imot det, at det bare skjer ikke! Men hun var så sikker på det da, at det var bra 
– så da den sofaen kom hit og jeg pakket den opp, så var det faen og altså, den jævla, det 
var den sofaen jeg ikke skulle ha.  Og så lot jeg den stå en time og så tenkte jeg at tja, 
jøss, det var jævla bra!  Så da må man noen ganger stole på at noen kan ting bedre enn 
deg!  Så det ble veldig bra! 
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R:  Selv om du presiserer at du er veldig god på å vite hva som er pent og ikke pent! 
P:  Ja, men det var å ta avgjørelsen på en liten bit som var så stor (viser med hendene). 
R:  Ja, ikke sant – det er jo kjempevanskelig. 
P:  Nei sofa i det derre – nei det så jeg ikke for meg, altså.  Men det så hun for seg, så 
hun kjørte bare gjennom – ja, hun var litt frekk da!  Og det er jeg veldig glad for!  Og det 
sammen med N.N., arkitekten her – vi er sta alle sammen vet du, og det er da det blir 
bra! 

Driver av en kulturgård 

Når Pelle skal fortelle om sin lederfilosofi, blir også det en omskrivning av 

eventyret om Askeladden og de gode hjelperne.  Den gode leders viktigste 

egenskap er å finne talentene og få dem til å bruke ressursene i samarbeid med 

andre.   

Det å være en god pedagog eller en god leder, det handler egentlig ikke om mastergraden 
din eller hvor flink du har vært på BI.  En god leder trenger egentlig ikke å kunne så 
mye annet enn å se talenter og få talentene til å jobbe sammen.  Det vil si, ja det skulle 
ikke forundre meg om, viss jeg møter en gang en av de beste lederne i verden, så trenger 
han egentlig ikke å kunne noen ting, annet enn å finne de beste menneskene og samle dem 
sammen og få dem til å trekke i en retning.  Du må selvfølgelig ha en visjon om at det er 
det vi skal gjøre!  Det er en god leder!  Du kan liksom ikke gå på lederskolen, eller sånt, 
det er teori.  Det funker ikke! 

Pelle vet hva han er god på og hva han ikke kan!  Salg, booking og 

administrasjon blir bare tull viss det overlates til han, selv om også han må gjøre 

det.  Han bruker mye tid sammen med gjestene, er husets vert.  Samtidig utgjør 

han den kreative kraften.  

Jeg er veldig kreativ, så hver gang jeg møter mennesker så – ja så skjer det ett eller annet, 
så får jeg en ide eller det er ett eller annet som skjer.   

Pelle er ansvarlig for at gården drives i tråd med visjonen og at strategiske valg 

støtter opp om denne retningen.  Samtidig er han også sjef for detaljene!  ”Det 

er i detaljene djevelen bor!” sier han og beskriver seg selv som et petimeter, 

med et skarpt blikk og er til tider en plage for sine omgivelser.  Han er 

overbevist om at stedets suksess ligger i de små ting, derfor er det naturlig at 

også han plukker sigarettsneiper! 

Styret skal holde et kritisk blikk på alt som skjer på gården og han har sørget for 

at det alltid sitter en tallknuser der.  ”Ja-mennesker” forsøker han å holde 

utenfor, da han trenger noen å bryne seg på.  Men det er en balansegang 

mellom å la seg styre av skarpe analyser og rasjonelle valg på den ene side, og på 

den annen side gi rom for kreativitet og slippe kontrollen rett og slett.  
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P:  Jeg vet ikke, kanskje vanskelig å tro på skjebnen, men jeg tror litt på det der at det er 
noen linjer i universet som vi, ja vi styrer veldig mye, men det er også ting som styrer oss 
også, av og til.  Hver gang jeg legger meg på den linja i hvert fall, så går ting så veldig mye 
bedre. 
R:  Du stoler på at det ordner seg? 
P:  Ordner seg ja!  Ja, ja – med en gang jeg lar flyten komme, ja da kommer alt til meg!  
Da ringer de fra Lille Ulefoss og skal samarbeide, og da ringer plutselig BBC, og da 
skjer det… Med en gang jeg på en måte ikke aksepterer skjebnen, det er på en måte jeg 
som skal gjøre alt, da skjer det ingen ting. 
R:  Hmm, morsomt.. 
P:  Så, jeg må si at jo mer jeg bare aksepterer at det er meningen at det skal være, dette  
er kanskje allerede skrevet i historiebøkene fra før, høres kanskje litt rart ut, for her 
kommer jo det mer åndelige aspektet inn ved et – det er da det skjer ting her!  Det er det 
altså – og du møter de du møter, det er veldig rart at du møter dem, men det er for en 
grunn.. 

Som økonom kan Pelle leksa si og vet at styring krever kontroll, men på den 

annen side tørr han også å sette denne kontrollen til side.  Han har erfart at det 

er da ting skjer! 

Også dette gårdshotellet seiler under opplevelsesflagget.  Opplevelsen ligger 

mye i selve stedet, den kulturhistoriske og hjemmekoselige atmosfæren, 

autentisitet og ro, godt innhyllet med kontinental komfort, kortreist gourmet-

mat og et omsorgsfullt vertskap.  Historieformidlingen er viktig, både den kor-

rekte historien, men Pelle drar gjerne en skrøne, på klingende dialekt.  

Spillopper og overraskelser må det være plass til.  Mye av opplevelsen for 

gjestene ligger nettopp i overraskelsen. 

Eller at Sivert kommer løpende inn i spisesalen når han holder på å lage 
sjokoladefondant, med slikkepott og spør om hvem som har lyst til å slikke på 
slikkepotten – ikke sant, sånne ting er en opplevelse.  Og det skjer jo ikke på fem 
stjerners restauranter eller en tre stjernes Michelin restaurant.  At kokken gjør det! 

Pelle selv er også en del av opplevelsen, og han tror gjestene blir litt skuffet 

dersom han ikke er der.  Men han innrømmer at han kan ikke være der hele 

tiden, og etter en åtteukers periode må han vekk, ellers blir han deprimert.  Tre 

måneder i året er han på reisefot, mye i utlandet.  Selv om han ikke ser seg selv 

som selger, brukes mye tid på nettopp det.  I 2009 slo han seg sammen med en 

sørafrikaner som eide et tilsvarende sted, og sammen dro de på salgsturne i 

USA.  Utover den direkte driften av gården er han også involvert i en rekke 

andre prosjekter, delvis andres og delvis egne.  Han har startet produksjon og 

salg av vesker, foreløpig kun for salg på gården.  I 2010 har han inngått et 

samarbeid med en som driver et kjent eventfirma, for å se hva de kan få til 
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sammen.  Han sier han er helt avhengig av å komme seg ut og vekk i perioder, 

få luft under vingene og for å hente inspirasjon.  Det er når jeg har vært ute og 

fylt opp lagrene, at jeg virkelig lever her, sier han.   Arbeidskapasiteten er stor.   

Utover alle de mer eller mindre kommersielle prosjektene er det politikken som 

tar mest av hans tid og som han elsker. Men det er en annen historie som ikke 

skal fortelles her. 

 

Del 2:  Analyse av Pelles fortelling 

Identitetskonstruksjon 

Jeg har også her valgt å plukke opp igjen overskriftene fra fortellingen, og 

analysere disse fortløpende.    

 

En litt annerledes bakgrunn 

I våre samtaler bruker ikke Pelle mye tid på å snakke om familien og 

bakgrunnen sin, men små episoder, hendelser og navn flettes inn og danner et 

tydelig familiært bakteppe til fortellingen.   Temaet for vår samtale er 

entreprenørskap, og det er kanskje ikke så rart at han da vektlegger alle 

kunstnerne i familien, samt hvilken plass levende kunst hadde i hans eget hjem.  

Han viser meg det første maleriet han kjøpte for egne penger, en gang i 

tenårene.  Hans egne kreative evner tilskriver han en arvelig ”belastning”.  I 

tillegg til at han har blitt kreativ, har familiebakgrunnen også gitt ham mye 

kulturell kapital.  Han forteller at han helt og fullt stoler på sin egen smak, da 

han utmerket godt vet forskjellen mellom pent og stygt.   Utvikling av estetisk 

dømmekraft er bare ett av mange trekk som kjennetegner klassisk dannelse og 

som gir kulturell kapital.  Kulturell kapital forstås her som ressurser og 

kompetanse som har fått en kroppsliggjort form, som varige disposisjoner i 

kropp og sinn og som gir fortrinn i ulike sosiale kontekster der formen ansees 

som gyldig (Bourdieu i Elstad 1992).   

Pelles slekt har ikke bare bestått av kunstnere, det er også mye ”gamle penger” i 

familien, bygd på gammel forretningsvirksomhet.  Bourdieu hevder at 

maktkampen mellom den økonomiske og kulturelle kapitalen er et universelt 

fenomen, en pågående kamp mellom ulike verdier og om hvilken form som skal 
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dominere (Flemmen 2008).  Vi vet ikke mye om hvordan denne kampen 

eventuelt har utspilt seg i Pelles familie, men vi vet at familien hadde rik tilgang 

på begge kapitalformene og at de begge preger Pelles identitetsdannelse.   

På samme måte som Pelle har en fot i hver av de to overnevnte kapitalformene, 

har han også et ben i to ulike geografiske verdener, med norsk mor og en ikke-

europeisk far.  ”Jeg er halvt det ene og halvt det andre” sier han og viser til sitt 

flerkulturelle opphav.  Født i New York, skole i England og Sveits, samt utallige 

utenlandsturer har også vært med å forme hans selvbilde som verdensborger. 

Bourdieus kapitalbegrep peker i utgangspunktet på en ressurs man har tilgang 

til.  I Pelles fortelling hører vi at hans kapital også har gitt ham utfordringer, 

blant annet ved manglende legitimitet, da noen mener han har kommet for lett 

til ting.  Slike kommentarer både sårer ham, men oppfattes også som dypt 

urettferdig, da han selv opplever at hardt arbeid er det som ligger bak hans 

suksess.  Skepsisen Pelle møter kan han en sammenheng med den ”store og 

universelle” fortellingen om entreprenøren som ”the poor boy making good” 

(Smith og Anderson 2004:132).  Det stemmer ikke med vår allmenne 

oppfatning at en entreprenør skal komme fra en overklassefamilie, arve 

millioner og så slå seg opp som entreprenør i ei tradisjonsrik bygd.  Kampen 

mot denne sosiale diskursen har kanskje hjulpet Pelle i å bli tydeligere på egen 

identitet (Sveningsson og Alvesson 2003), der han inkluderer sin velstående 

bakgrunn med sitt eget entreprenørskap. 

 

Gården valgte nok meg 

Det er litt vanskelig for Pelle å si at det var plikten som gjorde at han valgte å ta 

over gården.  Plikten er et begrep som knyttes sterkt til det tradisjonelle 

samfunnet, et samfunn mange fortsatt assosierer med livsstiler og levemåter 

knyttet til bygda.  Byen, derimot, representerer det moderne, hvor frie valg og 

individualisme er bærende verdier (Heggem og Bjørkhaug 2009).  Pelle er først 

og framst en bygutt, så hva skulle han velge?  En sentral meningsdimensjon i 

omgangskretsen hans var idealet om ”the self-made man” (oppvekstkulturen), 

de hadde en lengsel om å skape noe, primært noe forretningsmessig.   På et 

institusjonelt nivå ble han møtt med bestemmelsen om bo- og driveplikt, noe 

som klart begrenset hans handlingsalternativer.   I tillegg ble det et tydelig 

moralsk spørsmål, det handlet om å forvalte noe moren hadde brukt syv år å 

sloss for.  Mange frarådde ham, men ”det gikk en faen i meg” forteller ham og 
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han valgt å ta over gården. Det var vennene som åpnet øynene hans og fikk 

ham til å se at man kunne anvende gården til noe mer enn tradisjonell mat-

produksjon.  De hadde opplevd gårdsturisme i Italia.  Forbord og Johnsen 

(2004) sier at på 1990-tallet begynte man også i Norge å se en utvikling av 

bonden fra å være kun matprodusent til å bli en som forsyner oss med en lang 

rekke goder av produkter, service og symbolske verdier.  Det å gjøre noe 

utradisjonelt ut av gården er en utvikling som allerede hadde begynt.  For Pelle 

var det viktig å være annerledes.  Han ville verken være deltidsbonde med jobb i 

bank eller drive tradisjonelt gårdsbruk.  Valget han tok var med å individualisere 

livet hans til noe som verken var trivielt eller ordinært (Røyseng 2009).  

Pelle både fulgte plikten og gjorde et valg.  Luke (1996) mener at flere 

samfunnsforskere feiler når de setter distinkte skiller mellom det tradisjonelle 

og det moderne/potsmoderne samfunn.  Verdier og meningsdannelser fra det 

tradisjonelle samfunnet lever tett integrert i det moderne.  Tradisjoner gir 

fortsatt mening til manges liv, og for Pelle gir gården kontinuitet, en tilhørighet 

og et fundament.   Med tiden har han også tilpasset seg livet i bygda, men han 

må legge inn pusterom hvor han kan reise ut og få luft under vingene – kjenne 

seg global.  Tre måneder i året er han på reisefot, og da går ferden til byer og 

utlandet. 

I livsløpsanalyser (Elder og Shanahan 1997) er man opptatt av overganger 

mellom ulike livsbaner, med særlig blikk på hvordan individet håndterer 

overganger, hva slags handlingsevner de utvikler under ulike valgsituasjoner.  

Pelle omtaler ikke tapet av foreldrene som det verste i sitt liv, men tapet var 

dramatisk. I ettertid kan vi si at han mestret denne situasjonen ved at han 

faktisk klarte å ta valg som både var gjennomtenkte og som fikk konsekvenser 

for livet hans framover.  I følge Elder og Shanahan vil en slik mestring gi økt 

tillit til egne evner, evner til å håndtere krevende situasjoner også i framtiden.   

 

Visjonen blir til mens du går 

Når Pelle forteller om seg selv som driver, kan jeg identifisere to stemmer som 

ligger tett inntil det Hjort og Johannisson (1998) kaller managerialisme og 

entrepreneurialisme.  Det er også tydelige paralleller til Bruners (1999) dikotomi 

mellom den paradigmatiske og den narrative forståelsesformen. Når Pelle 

poengterer hvor viktig det er å ha et oppgående styre, kontroll på utgiftssiden 

og en kraftfull visjon, er det den paradigmatiske forståelsesformen som han 
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anvender – han utøver management.  Han er utdannet økonom og vet hvilke 

svar og analyser som anses som ”de rette”, de Brytting kaller ”Sunday 

strategies” (1998).  Veien fra overtakelse og fram til i dag har på ingen måte 

fulgt en planlagt, kontrollert og rettlinjet vei.  Uforutsette hendelser som brann 

og finanskrise har puttet kjepper i hjulene, og Pelle har blitt tvunget til å forsøke 

nye løsninger, nye veier.  Donald Schön (2001/1983) snakker om ”knowing-in-

action”.  Det vil si at man lærer gjennom å handle, en prosess som skjer ved at 

man er aktivt handlende.  Praktikeren lærer gjennom handling, og denne 

lærdommen har ført til endringer av både konseptet og driftsformen.  Pelle har 

handlet mer entreprenørielt.   Som tidligere nevnt gjør Johannisson (2005) et 

poeng av at entreprenører kjennetegnes av paradokser, være visjonær på den 

ene siden og handlingsmenneske på den annen side.  Et annet paradoks som 

Johannisson peker på er spenningen mellom å være anarkist og organisator.  

Pelle beskriver seg selv som pedantisk, for som han sier; ”djevelen bor i 

detaljene”, men samtidig forteller han at når han slipper kontrollen og lar 

skjebnen rå, da skjer både det ene og det andre.   

Nilsson (2003) mener at entreprenører anvender ulike kunnskaps- og 

forståelsesformer alt ettersom de snakker om utvikling og ekspansjon på den 

ene siden, eller kreativ utvikling på den annen side.  Vekst beskrives og forstås i 

lys av den mer paradigmatiske forståelsesformen, mens det å skape krever en 

narrativ forståelses- og kunnskapsform.  Nilsson mener disse to forståelses-

formene kan være komplementære og nyttige å beherske for en vellykket 

bedriftsleder og jeg hører at Pelle benytter begge forståelsesformene.  Pelle 

alternerer mellom identitetene økonom – kreativ skaper. 

 

Å starte noe selv var vel ganske naturlig 

Jeg har allerede nevnt at Pelle tillegger vennekretsen stor forklaringskraft (Pals 

2006) i forhold til det å ønske og etablere noe for seg selv.  Han snakker om at 

det å levere var noe de alle var opptatt av, og fortsatt benytter han dette 

begrepet hyppig.  Jeg tolker det å levere som synonymt med det å være 

arbeidsom, noe som gir mening for mye av det Pelle forteller om seg selv.  I 

entreprenørskapsforskning har dette begrepet røtter tilbake til Webers analyse 

av den nye kapitalismens utvikling og den protestantiske etikk (1995).  

Kalvinistenes nøysomhetskultur preger også fortellingene Horatio Alger (Lasch 

2006) skrev om amerikanske fattiggutter på 1800-tallet, som gjennom 

nytenkning og hardt arbeid gjorde en klassereise og endte som vellykkede 
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entreprenører.  Selv om begrepet hardt arbeid har fått en endret betydning i det 

senmoderne arbeidslivet (s.st.), ser det fortsatt ut til å dominere den store 

fortellingen eller diskursen om entreprenører (Smith og Anderson 2004) og her 

er ikke Pelles fortelling noe unntak.   

Pratemakere og konsulenter som ikke leverer, er noe av det verste Pelle vet.  

Denne vurderingen deler han med andre entreprenører.  Skepsisen til 

konsulenter er stor (Gilder 1986).   Dette kan ha sammenheng med at hardt 

arbeid (og selvstendighet) er en viktig ingrediens i deres eget selvbyggerprosjekt 

og at de vil ha seg frabedt at noen kommer og skal ha aksjer i dette prosjektet 

uten å yte noe nevneverdig.  

Jeg har tidligere nevnt at Bourdieu (1993) mente det sto en maktkamp mellom 

den økonomiske og kulturelle sfæren, og at disse vanskelig lot seg forene.  På 

slutten av 1990-tallet dukket det opp en ny type arbeidskraft i vesten, som etter 

hvert fikk navnet kulturentreprenører (Mangset 2009).  Et fellestrekk med disse 

entreprenørene er at de forsøker å bygge bro mellom den økonomiske og 

kulturelle sfæren. Kulturentreprenøren plasserer seg midt mellom den 

karismatiske kunstneren og den klassiske entreprenøren, en plassering jeg syntes 

passer godt for Pelle.  Han kjenner den karismatiske kunstneren.  De er godt 

representert i hans familiegalleri, men han har ikke selv blitt kunstner, ei heller 

har han blitt en klassisk forretningsmann.  

Gjennom å drive gårdshotellet ønsker Pelle å ivareta den store kulturarven han 

forvalter, samtidig som det skal gi ham et levebrød.  Når Pelle nå holder på å 

planlegge kunstnerklubben Prince kan det ha sammenheng med at han syntes 

den kunstneriske arven eller hans egen kulturelle identitet er gitt for lite rom.  

Ved mer aktivt å trekke kunstnere til gården, vil den også framstå tydeligere 

som et kunstnerhjem, slik det var i hans oldeforeldres tid, og det blir en bedre 

balanse mellom hans forretningsmessige og kulturelle identitet.   

 

Gode venner betyr alt 

I tradisjonsbaserte samfunn ble verdier og livsanskuelser formidlet blant annet 

gjennom sagn, eventyr og myter.  I norske folkeeventyr var det først og fremst 

Askeladden som var helten, og eventyrene om han handler om en steil 

individualist, opprøreren som går sine egne veier og ikke gjør som andre 

forventer, og som er utstyrt med flere spesielle egenskaper (Krange og Øia 

2004).  Pelle omtaler seg selv som Askeladden, og det er særlig eventyret om 
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Askeladden og de gode hjelperne han trekker paralleller med.  Uten vennene og 

de gode hjelperne jeg traff på veien, hadde jeg aldri kommet dit jeg er i dag, 

understreker han.  Denne sammenligningen med Askeladden kan tyde på at 

Pelle betrakter seg selv som en liten opprører, individualisten som har valgt sin 

egen vei.  Samtidig er han ikke større individualist enn at han erkjenner hvor 

avhengig han er av vennene sine.  I senmoderniteten, hvor man får en 

polarisering mellom det lokale og det globale, utvikles det nye former for 

vennskap,  former Giddens kaller ”rene forhold” (1991).  De rene forholdene 

har oppløst eksistensen av eksterne forpliktelser og eksisterer primært med 

utgangspunkt i hvilke fordeler relasjonen gir. Pelle og hans nærmeste venne-

krets er både urbane og globale, men slik Pelle beskriver dem, har de lite til 

felles med det rene forholdet.  Vennskapen er langt mer preget av lojalitet, 

troskap og altruisme.  Kanskje har det vært spesielt viktig for Pelle å utvikle 

slike vennskap, som en kompensasjon for tap av nær familie. 

Den innerste kretsen har betydd mye, men Pelle deler raust ut blomster til en 

rekke enkeltpersoner som har vært til uvurderlig hjelp og støtte for ham.  Hva 

er det som gjør at så mange viser så stor offervilje i sitt ønske om å støtte Pelle?  

Hva får en kjent kokk til å arbeide gratis et helt år?  Hva får naboer til å stille 

opp, sent og tidlig?  Jeg har ingen andre svar enn de Pelle selv antyder, nemlig 

at han inkluderer dem tett i driften og gir dem god anerkjennelse for bidragene 

de gir.  I tillegg til gode og nære venner har Pelle en enormt stor bekjentskaps-

krets.  Han forteller at han har stor glede av å treffe nye mennesker, da slike 

møter ofte resulterer i nye ideer, nye koblinger eller ny innsikt.  Hans 

bekjentskapskrets er global, og når han beskriver disse relasjonene, ser vi klarere 

parallellene til ”det rene vennskap”, der også Pelle har en mer pragmatisk 

holdning om ”what`s in it for me?”.    

I studier av kulturentreprenører ser man at deres sosiale kapital har stor 

betydning for virksomheten (Mangset 2009), og i den mer generelle 

entreprenørskapslitteraturen vet vi at nettverk har avgjørende betydning (Foss 

2006).  Entreprenører trenger støttespillere, men den store fortellingen 

(diskursen) om entreprenøren vektlegger først og fremst søken etter 

selvstendighet (Smith og Anderson 2004).  Pelle oppfatter seg selv som  self-

made man.  Han er ansvarlig for eget selvbyggeprosjekt (Sørhaug 1998), 

fundamentert på selvstendighet, men like fullt tilskriver han vennene en rolle 

som går langt utover entreprenørers nettverk.  Johannisson (2005) snakker om 

entreprenørers fortrolighetskapital, betydningen av at man har en nær relasjon 

som man kan diskutere premature ideer og tanker med, og som i mange tilfeller 
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er en ektefelle.  Denne kapitalformen kan det se ut som om Pelle har til sine 

nærmeste venner. 

I min siste samtale med Pelle var det lite aktivitet på gården.  Finanskrisen 

rammet ham hardt.  Han hadde ingen ansatte og ansvaret for hvordan han 

skulle drive gården videre, lå på ham.  ”Nød lærer naken kvinne å spinne” heter 

et norsk ordtak, og i vår samtale fortalte han om en ny samarbeidsrelasjon han 

hadde store forhåpninger til, men som ville bety store omlegninger av driften.  

Selv om Pelle støtter seg på mange, sitter han også alene og kjenner tyngden av 

å ha ansvaret for alt han eier og driver.  Det kan ikke venner avlaste han med. 

 

Driver av en kulturgård 

Mye av Pelles fortelling handlet om han som driver av gårdshotellet, samt alle 

prosjektene han hadde utenom hotellet.  Han er en person som lett lar seg 

engasjere og har derfor blitt trukket inn i ulike prosjekt, noen egeninitierte, 

andre initiert av venner og bekjente.  Han spiller ulike roller i andres prosjekt, 

alt fra å sitte i styrer til å være medeier, støttespiller eller samtalepartner.  Mange 

av prosjektene han er involvert i handler om mote, design eller andre former 

for kulturentreprenørskap. 

Når han skal beskrive seg selv som bedriftsleder, er det flere forhold Pelle 

vektlegger.  Det kreative er det som først dukker opp.  Han forteller at hodet 

veldig ofte er fullt av nye ideer og påfunn.  Han viser videre til sin sikre smak, 

som jeg tidligere har knyttet til hans kulturelle kapital.  Jeg har også nevnt at han 

kan være svært nøyaktig, da suksessen ligger i detaljene.  Ikke sjelden er det han 

som går og rydder tomme glass og sjekker at vaskingen har vært god nok.  Han 

har et blikk med over alt, noe som kjennetegner mange småbedriftsledere 

(Beckérus og Roos 1987).  Deler av de administrative oppgavene har han 

imidlertid overlatt til en annen medarbeider.  Det kan han ingen ting om, og her 

bekrefter han en ”tatt-for-gitt” sannhet – eller klisjé - om entreprenører, nemlig 

deres avsky og oppgitthet over administrative og byråkratiske oppgaver (Down 

2006)62. 

Jeg har nevnt alle Pelles gode hjelpere, men ikke poengtert tydelig nok at det 

aldri er tvil om hvem som bestemmer Pelle fatter avgjørelsene.    Han viker ikke 

unna for skikkelig meningsbrytninger og har respekt for at andre faktisk har 

                                              

62 Jeg kommer nærmre inn på entreprenørens klisjéer i kapittel 8, hvor vi skal høre Lise sin fortelling. 
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mer kompetanse enn ham selv på ulike områder.  Han medgir at han trenger 

sterke mennesker rundt seg som kan gi ham motstand, da han selv både kan 

være kjapp og egenrådig.   Pelles egenrådighet skiller seg noe fra de egenrådige, 

kvinnelige entreprenørene Karlsson og Lönnbring (2005) fant i sine studier. 

Disse kvinnene vil bestemme det meste selv.  ”Ja-mennesker” forsøker Pelle å 

unngå.  Han ønsker motstand og dette kan henge sammen med behovet for å 

være tryggere på de avgjørelser som blir tatt.  Pelle har fra ung alder blitt 

tvunget til å ta mange krevende avgjørelser, og dette vil alltid medføre risiko 

(jfr. bl.a. Beck 1997).  Motargument og kvalifiserte innspill kan være en måte å 

kvalitetssikre avgjørelsene på og redusere risikoen, både den forretningsmessige 

og den personlige. 

Pelle er opptatt av å gi gjestene en opplevelse, og opplevelsen ligger først og 

framst i selve stedet.  Han er også ganske sikker på at han som person er viktig 

for gjestenes opplevelse.  I møte med gjestene beskriver han seg selv som både 

den trygge, rolige verten, men også den skøyeraktige og uforutsigbare.  Det er 

skapt en myte om denne unggutten som går sine egne veier, og jeg tolker det 

slik at Pelle ønsker å holde liv i denne myten, da den gir ham frihet til å kunne 

gjøre uforutsette ting og på den måten gi gjestene overraskelser. 

Pelle stiller gjerne opp og forteller om seg selv og gården.  Han brukes ofte som 

gjesteforeleser, og historien hans er portrettert i en egen bok.  Johansson (2004) 

hevder at suksessfulle entreprenører ofte har utviklet gode retoriske ferdigheter 

og kan fortelle om virksomheten sin på en fargerik og variert måte.  Særlig de 

innovative entreprenørene lar seg motivere av å fortelle om seg selv til et større 

publikum, ”which indicates the importance of storytelling in founding and 

developing a venture” (s.st.:283).   Det er en klar link mellom disse fortellingene 

og legitimering (O`Connor 2004).  Ved å kommunisere ideer og tanker med 

andre, opparbeides legitimitet.  Denne formen for storytelling eller story making 

som Johansson kaller det, er forskjellig fra storytelling som et markeds-

føringsverktøy (Mossberg og Johansen 2006).   ”Story making” åpner opp og 

inviterer til refleksjon der hensikten er å overveie ulike handlingsalternativer.  

”Story-telling” handler mer om å overbevise, fascinere og bygger gjerne på 

oppdiktete begivenheter (Johansson 2004).  Pelle benytter begge forteller-

variantene, og begge formene er viktige for legitimitetsbygging (O`Connor 

2004) – og for hans egen identitetsutvikling. 

Gården Pelle driver har kulturhistoriske røtter århundrer tilbake, og for Pelle 

kan det se ut til å være en moralsk forpliktelse å ta vare på denne kulturarven.  

Gårdens historie har blitt hans historie, og hans faktiske kunnskap om 
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restauring og ivaretakelse av vernede bygg er høy.  Gradvis blir gårdens 

tradisjoner hans tradisjoner, uten at han helt slipper sine urbane røtter.  Etter 

åtte uker i strekk som bonde og vert kjenner han depresjonen trykke på og han 

må ut.   I løpet av månedene han er på reisefot foretar han seg en rekke 

forskjellige ting, salgsarbeid i USA, kurs i Sveits, utvikling av venners bedrifter 

og andre oppdrag som dukker opp.  Pelle pendler kontinuerlig mellom livet 

som bonde og vert på en tradisjonsgård og en global tilværelse, og selv sier han 

at det er nettopp denne spenningen som gir ham energien til å holde ut. 

 

Refleksiv identitetskonstruksjon 

Pelles fortelling handler først og fremst om hans stormfulle reise i 20-årene, år 

mange unge mennesker anvender til mer eller mindre uforpliktende studentliv 

og til det å reise ”ut” – i motsetning til Odyssevs reise hjem.  For Pelle har det 

vært både en reise der han forsøker å finne hjem, men også en reise der han 

søker ut.  Ytre omstendigheter la sterke føringer på livet hans, parallelt med at 

han selv strevde å konstruere sitt eget liv i tråd med forventinger han selv hadde 

til livet.   Wåhlin skriver følgende om dette spenningsfeltet: ”However, tensions 

between narratives and discourses generate reflexive identity creation and force 

action between the extremes of simplification and complication.” (1999:131). 

Det ligger flere spenningsfelt mellom ytre forventninger og Pelles egen søken, 

slik det formidles gjennom hans fortelling.  Det er derfor ikke helt enkelt å 

plassere hans identitetskonstruksjon i forhold til dikotomiene tradisjon/ikke-

tradisjon, integrert versus multiidentitet (Lindgren og Wåhlin 2001, Wåhlin 

1999).  Når Pelle søker forklaringer på hvem han er, går han tilbake til familien 

og finner flere knagger å henge både interesser, verdier og personlighetstrekk 

på.  Hans familiebakgrunn er mangfoldig og gir ikke noen entydig retning i 

forhold til å forme hvem han er.  Familiebakgrunnen har gitt ham mye kapital, 

men kapitalformene spriker, på samme måte som hans etniske bakgrunn har 

røtter i to verdensdeler.  På den andre siden kan man si at kapitalen ga ham et 

godt startgrunnlag da han valgte å ta over og drive gården.  I utformingen av 

gårdskonseptet har Pelle vært tro mot tradisjonene, og han knytter også egen 

selvforståelse til gårdens tradisjoner.  Hans troskap mot tradisjonene kommer 

mer til uttrykk gjennom en rasjonell og profesjonell utøvelse av vertskapsrollen, 

enn at tradisjonene er forkroppsliggjort.  Han trives godt som driver av gården, 

men fortellingen viser også at han er bygutt som trenger å leve et liv fjernt fra 



146 
 

tradisjoner og fastlåste rolleforståelser.  Jeg tolker derfor Pelle dit at han jobber 

hardt for å knytte egen identitet til tradisjonene han har blitt satt til å forvalte, 

samtidig som han må ha et liv hvor han er frigjort fra dem.  Pelles identitet 

pendler mellom det tradisjonelle, lokale og det globale.  På mange måter har 

denne pendlingen vært til stede gjennom hele livet hans, og overtakelsen av 

gården representerte i så måte ikke noe brudd.   

Når Pelle forteller om sitt liv, er det først og fremst det ytre livet han forteller 

om, et liv fylt av action og høyt tempo.  Hans engasjement er stort, og han 

fordeler sin energi over et stort spenn av oppgaver.  Selv om vår samtale først 

og fremst var konsentrert rundt driften av gården, fortalte han også om en 

rekke andre aktiviteter og hendelser, og disse delfortellingene ble stående som 

egne episoder hvor han spilte andre rolle enn de han har på gården.   I denne 

sammenhengen kan vi si at han konstruerer multiidentiteter, identiteter som 

skreddersys den enkelte setting, uten at noe felles verdisett binder dem sammen.  

Han utøver ulike roller, ulike funksjoner og ulike identiteter i ulike sosiale 

sammenheng.   

Tolkningen jeg her har gjort av Pelles identitetskonstruksjon plasserer ham i 

spenningsfeltet mellom en rasjonell og relativistisk ontologisk diskurs (Lindgren 

og Wåhlin 2001).  Mer konkret betyr dette at han oppfatter interaksjonen 

mellom seg selv og omgivelsene på to litt ulike måter, og beskrivelsene han gir 

av seg selv, endrer karakter avhengig av den sosiale settingen han setter seg selv 

inn i.  Den rasjonelle diskursen henviser til et ønske om en mer ryddig og 

ordentlig opptreden, en ordentlighet som man tar med seg uavhengig av 

hvilken posisjon man inntar.  I en jobbsammenheng vil dette ta form av at man 

ønsker å framstå som profesjonell, være en rasjonell aktør, men profesjonal-

iteten tilpasser seg alltid den sosiale konteksten eller organisasjonen en går inn i.  

Det er ikke vanskelig å spore denne ordentligheten i Pelles fortelling, og det 

handler mye om å innfri mer institusjonelle forventninger.  Fortellingen tar også 

en annen retning, der han mer frigjør seg fra disse forventningene, og der fart, 

spenning, utfordringer og dagsaktuelle muligheter griper tak i ham og trigger til 

handling.  Fortellingen viser her at han langt mer benytter en relativistisk 

begrunnelse for sine handlinger og forståelse av seg selv. 

Kort oppsummert kan vi si at Pelles fortelling er spekket med paradokser og 

motsetninger, ikke helt ulikt hva annet entreprenørskapsforskning viser 

(Johannisson 2005).  Disse motsetningene gjenkjenner vi også i måten han 

refleksivt konstruerer sin identitet. 
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Kapittel 8   Lise – alltid på vei 

Vær ikke ett i dag, 

og noe annet om et år. 

det som du er, 

vær fullt og helt, 

og ikke stykkevis og delt. 

(Henrik Ibsen) 

 

I dette kapittelet skal jeg fortelle om Lise (f. 1970), som i 2007 åpnet en unik 

gjestegård på Sør Østlandet.    

Del 1:  Fortellingen om Lise 

En kollega tipset meg om Lise.  Min kollega hadde stoppet flere ganger for å ta 

en kopp kaffe hos Lise, og både Lise og bedriften hadde gjort inntrykk.  ”Randi, 

er du på jakt etter en fargerik, kvinnelig entreprenør, har jeg et godt tips til deg”, 

forkynte min kollega.  Jeg var takknemlig!  Før jeg tok kontakt googlet jeg Lise 

og oppdaget at dette er en kvinne som har tatt de nye sosiale mediene effektivt i 

bruk.  I bloggen hennes kunne jeg lese om store og små begivenheter i og rundt 

bedriften, og Lises refleksjoner om livet i stort og smått.  Bloggen tegnet et 

bilde av en kreativ og fargerik person, så ikke overraskende svarte hun et åpent 

ja på min forespørsel om å delta i forskningsarbeidet. 

Det var sensommer første gang jeg traff henne, og alle sommergjestene hadde 

vendt hjem.  Gjestegården holdt nå kun åpent i helgene.  En av Lises med-

arbeidere viste meg rundt, rom for rom.  Jeg visste at det var Lise som hadde 

pusset opp hele huset, og hennes kreativitet og store skapertrang hadde 

resultert i et helt spesielt hus, med en egen atmosfære.  Hvert rom var unikt og 

hadde sitt eget navn.  Medarbeideren fortalte at gjestene ble plassert ut fra en 

intuisjonsmetode.  De fikk det rommet betjeningen trodde ville være best for 

nettopp dem. 

Min andre samtale med Lise fant sted seks måneder senere og ble gjennomført 

på Høgskolen i Lillehammer, i forbindelse med et foredrag hun holdt her. 
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Engletun – stedet med de himmelske opplevelser 

Gjennom nettet hadde jeg gjort meg kjent med gjestegården Engletun, 

opprinnelig bygd på slutten av 1800-tallet.  Gjennom sin levetid hadde huset 

hatt mange ulike funksjoner, alt fra pleiehjem, pensjonat til hus for hjemløse.  

Da Lise kjøpte det i 2003 var det svært forfallent, rett og slett et formidabelt 

oppussingsprosjekt.  

Engletun gjestegården åpnet dørene for gjester i 2007.   Her tilbys overnatting, 

der hvert rom har fått sitt eget interiørmessige særpreg, en restaurant med 

”himmelske opplevelser” på menyen, samt en liten englebutikk.  Gjestene er 

både tilfeldig forbikjørende, lokale, i tillegg til alle som har hørt eller lest om 

stedet.  På Lises blogg kan jeg lese om alle mediene som har hatt reportasjer fra 

Engletun, og hun har vært presentert i de fleste norske ukeblad, nasjonale og 

lokale aviser, TV-kanaler og radiostasjoner, samt i en rekke mat- og reisebøker.   

Det har alltid vært viktig for meg å bestemme  

Jeg har alltid vært selvstendig, sier Lise, og hun trekker fram episoder fra hun 

bare var et par år gammel og der hun kan huske at hun bestemte seg for noe, 

for så å gjøre det.  Hun var midtbarnet i søskenflokken, med en yngre og en 

eldre bror.  Da familien skulle flytte og hun fikk førstevalget på soverom, valgte 

hun det ene som lå i en etasje for seg selv, for å sikre at hun kunne være alene.  

Den gangen var hun 2-3 år gammel.  Hun har lest at mange gründere nettopp er 

midtbarn.   

Så langt tilbake som hun kan huske har hun vært opptatt av farger, design og 

interiør.  Skrivepulten hennes ble tidlig fargelagt med fettstifter, der hun testet 

ut hvilken farge som harmonerte best til resten av rommet.  Senere, etter at hun 

hadde begynt på skolen, hadde hun perioder der hele soverommet ble 

ominnredet, ofte etter et tema.  Hun husker det japanske rommet, der farger, 

lamper og interiør fikk sin asiatiske stil, og beholdt den til en ny stil overtok.  

Tidlig var hun opptatt av helhet og detaljer.  Etter besøk hos familie eller andre, 

kunne hun sette seg ned med tegneblokk og ominnrede hjemmet de hadde 

besøkt. 

Lise kommer fra en akademisk familie, der ingen verken har vært kunstnere 

eller drevet småforetak, og hun opplever ikke at familien har hatt så stor 

forståelse for de valgene hun har tatt opp igjennom årene.  Moren valgte å være 

hjemmeværende, et valg Lise respekterer, men som hun aldri selv kunne ha tatt.  

Det var Lises kreativitet som har lagt føringer for mange av valgene hennes.  
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Hun er utdannet grafisk designer og dekoratør, og i alle jobbene hun har hatt 

har hun fått bruk for sine kreative evner.   

Et sentralt tema i Lises fortelling er ansvarlighet – kort og godt å ta ansvar.  11 

år var hun da hun fikk sin første sommerjobb, med ansvaret for 

grønnsaksdisken i en matforretning.  Lønna var godteri og penger til spille-

automaten, som sto i butikken.  Hun avanserte fort, og som 13-åring fikk hun 

sommerjobb i en av byens Intersportbutikker.  Året etter fikk hun ansvaret for 

bl.a. plakateringene i alle Intersportsbutikkene i to byer.   

…fikk masse, egentlig, ansvar, veldig ofte, og det har jeg alltid likt, jeg går jo etter det 
litte granne, tror jeg.  Og det er kanskje også fordi at jeg har blitt, kall det litt tilsidesatt. 

Lise trekkes mot situasjoner der hun får ansvar.  Hun trives med det, og hun 

liker framfor alt å være selvstendig.  Som 21-22 åring ble hun tilbudt jobb som 

butikksjef i en kjedebutikk, og litt senere kom et tilbud som assisterende 

hotellsjef, men hun sier pent nei takk til begge tilbudene.  Jobbene var ikke 

selvstendige nok! Som 23-åring fikk hun sin første butikk og drev den inntil 

noen venner fristet henne til å reise til Oslo.  Butikken måtte avvikles, hun 

erfarte raskt at en liten bedrift ikke tålte en ”distanse-eier”.  Firmaet tok hun 

med seg til Oslo, og allerede første kvelden fikk hun sitt første oppdrag.  Fra 

første stund hadde hun mye å gjøre, først og fremst som konseptutvikler; av 

butikker, showrom og messestands.  Arbeidsoppgavene i Oslo ble mangfoldige 

og kundekretsen stor.   

Lise har et stort nettverk, kjenner mange og vet hvem hun skal kontakte 

dersom hun trenger konkrete tjenester.  Men nettverket er ikke noe hun 

benytter til å be om råd; 

…. jeg har et stort nettverk, men jeg tror ikke, - altså, det er veldig få jeg har spurt til 
råds, tror jeg, i dette. 

….. jeg ber nemlig veldig sjelden om råd, jeg liker ikke å be folk om råd, så det er derfor!  
Det ligger litt der at jeg synes det er veldig greit og ikke be om råd. 

Lise har sine egne ideer og mye av drivkraften hennes ligger i å utvikle disse 

ideene, oppleve at hun mestrer ting og er selvstendig.  Av samme grunn har 

hun unngått å ha noe styre for bedriften.  Da banken ba om kausjonist for 

lånene, nektet hun og måtte betale den avgjørelsen med en langt høyere rente, 

men heller det, enn å være avhengig av andre! 
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Mye i mitt liv har skjedd spontant 

Lise forteller at i 2003 var hun nyskilt, og hun og datteren var på jakt etter et 

sted å bo, og hun trengte god plass for seg og alle de gamle møblene hun hadde 

samlet gjennom år.  Tilfeldigheter gjorde at hun fikk kjennskap til at pensjonatet 

var til salgs.  Hun beskriver sitt første møte med huset som en blind og 

stormende forelskelse.  Hun falt pladask, og etter fire dager var huset hennes.  

Huset trengte henne, sier hun, med all den omsorg og varme hun kunne gi!  

Her skulle hun få rikelig rom til å utfolde sin kreative kraft – samt at viljestyrken 

hennes skulle bli satt på store prøver. 

Det er viktig for Lise å understreke at kjøpet av Engletun ikke hadde noe å 

gjøre med realiseringen av en stor og gammel drøm.  Hun hadde aldri drømt 

om å etablere en gjestegård, men tilfeldighetene gjorde at hun snublet borti et 

hus hun stormforelsket seg i, og impulsiv som hun er, slo hun til der og da.  

Veien fra undertegnelse av kjøpskontrakten og fram til åpning av gjestegården 

skulle bli mye lengre og fylt med langt flere utfordringer enn hva hun hadde 

forestilt seg.  Etter fire intense år med dobbeltarbeid, restaurering og oppussing 

kunne hun åpne. 

Utfordringer har aldri skremt Lise, snarere tvert om ser det ut til at hun har hatt 

en egen teft til å spore dem opp.  Hun er impulsiv og åpen for nye muligheter – 

som den gangen hun bodde i Oslo og fikk lærerjobb for dekoratørstudenter; 

Men så plutselig så jeg en sånn annonse i Aftenposten, mens jeg bodde i Oslo, at 
dekoratørlinjen søkte en eller annen.   Og så tenke jeg ”ahhh -  det hadde vært gøy å lære 
bort dekoratøryrket til noen!”  Så jeg troppet opp midt i en pause mellom noen oppdrag 
jeg hadde, - husker ikke helt hva det var.  Og venninnene mine sa på kvelden: ”gikk du 
sånn på jobben?” Ja, ja, ja,-  jeg får den jobben, sa jeg, for det, den var bare skrevet til 
meg!  Så jeg kan gjøre det ved siden av alt det andre jeg gjør, det var liksom så gøy å 
undervise, tenkte jeg! 

Hun fikk jobben, og mange av jobbene Lise har hatt ”bare dukket opp”, 

omtrent på samme måten som stormforelskelsen og kjøpet av Engletun.  

Hvorfor stedet fikk navnet Engletun skjedde også helt spontant.   Engler har 

vært trendy i Norge gjennom flere år, men trenden hadde ikke fanget Lises 

oppmerksomhet.    Ei god venninne derimot var opphengt i engler, og da Lise 

skulle selge inn ideen om det nyinnkjøpte huset og hvilke potensial som lå der, 

hørte hun seg selv si navnet for første gang; 

L: ..”Tenk da, så kan vi ha sånn englemiddag med...     englevinger på stolene, ikke 
sant!” -  det er meg som skal selge da inn prosjektet til henne,  ”på Engletun”.  Og da - 
når jeg sa det, så kjente jeg;  ”JA det skal det hete!”  Og det var bare for å overtale 
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henne til og liksom..  ja, ja det er litt gøy, kjøp det! 
R: Hun hadde også sansen for engler? 
L: Det var hun som hadde mere sansen for engler enn det jeg hadde.  Jeg hadde ikke så 
mye forhold til engler - mer enn hva jeg vil tro vanlige folk har, jeg visste at det var noe 
som het erkeengler, visste navn på et par av dem, men hadde ikke noe så stort forhold ... 
men jeg har jo fått et stort forhold til det. 

I løpet av de fire årene hun skulle bruke på å pusse opp stedet, skulle Lise få et 

langt mer inderlig forhold til engler og deres kjærlighet.     

Jeg tar, har og får tildelt ansvar 

Lise er en høyreist, slank kvinne, som rager 180 centimeter over bakken.  Det er 

få kvinner som er så høye, og hun tror selv høyden har spilt en rolle i forhold til 

folks forventninger til henne; ”Og høyden gjør jo også noen ganger at du får utdelt 

ansvar - uansett, … selv om du spør om det eller ikke!”   Hun er takknemlig i dag for 

at hun lærte å ta ansvar; 

-- jeg er glad jeg fikk på en måte mye ansvar da jeg var ung, for da fikk jeg på en måte 
skjønt at noen må gå ut med den søpla, for hvis ikke så kommer det faktisk ingen 
etterpå, ikke sant?  

I dag har hun ansvaret for en liten bedrift, hvor tusner av små detaljer må være 

på plass, og man skal være trent for å tåle dette;    

Jeg har et ufattelig ansvar, føler jeg, for det som skjer. Det er ikke noe godt verken å reise 
ut av huset eller et annet sted hvis jeg vet at de sliter, at det ikke er greit, eller at jeg burde 
være der.  At jeg hører masse lyder, for jeg bor jo her på jobben og det er lett å bry seg 
selvfølgelig og komme ned å lure på åssen det går, fordi..., for det er jo en blanding av 
ansvarsfølelse og... og.., jeg vil gjerne delegere og jeg ber jo veldig mange om; ” - ta ansvar!  
gjør det da.. altså bare gjør det! "  Jeg blir fryktlig sjelden sint på sånne ting at folk tar 
ansvar, det er noe jeg liker, men de er… og det... jeg vil jo gjerne på en måte ikke gjøre alt 
selv, jeg synes det er veldig godt at noen.., at det bare  fungerer, det synes jeg er kjempefint. 

Man må ha blikket, sansen både for de store linjer og for de små detaljer på et 

sted som Engletun. Lise har det, men ønsker nok også at de ansatte i større 

grad kan ta sitt ansvar, uten at hun selv må følge opp.  De ansatte er forskjellige, 

og hun understreker at flere av dem er kjempeflinke.  I høysesongen, da trykket 

er størst, er også behovet for innleid hjelp stort, og man rekker ikke å gi alle like 

god opplæring.  Sommeren 2008 hadde hun 30 på lønningslista, så en del av 

driften blir da å ha ansvaret for en stor arbeidsstokk.  Hennes egen arbeids-

innsats utgjør to-tre, kanskje fire årsverk.  Arbeidskapasiteten hennes er stor, og 
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da de rundet august måned sommeren 2009, viste en oppsummering at hun 

hadde arbeidet 600 timer i julimåned.63 

Du må stå for dine valg 

Ansvar og valg er to fenomen med flere berøringspunkter, og i Lises fortelling 

vektlegges begge sterkt.  Det å ta valg, velge hva man vil gjøre og så følge disse 

valgene er viktig;   

Det er mine valg, jeg kan ikke skylde på andre – .   

Ja, du må ta noen avgjørelser, så jeg er blitt veldig sånn at – det må ha hatt noe med, det 
er noe i oppveksten min som har gjort at jeg tydeligvis liker det, at jeg, det faller mye 
lettere – jeg tror det er noe der.. 

Når datteren gir uttrykk for at hun gjerne skulle hatt moren sin mer for seg selv, 

forklarer Lise henne at det er noen valg som er tatt og som får konsekvenser; 

Jeg er mor og sier til min kjære datter, for jeg brukte mye energi inntil den fatale 
vannskaden[kommer tilbake til denne senere], og jeg skjønte at... det var å snu litt opp 
ned på det, men Linnea, som hun heter datteren min, hun har fått høre at jeg gjør så godt 
jeg kan.  Det er et valg å kjøpe Engletun som jeg tok for noen år siden og som har 
involvert mamma mer enn jeg faktisk skjønte rekkevidden av. Men jeg har tatt det valget 
og slik er det, og vi kommer til å lære enormt av det.  Men at jeg har noen tid med henne, 
at hun faktisk skulle ønske at jeg var mere til stede, det klarer jeg å se.   

Lise forteller at gjester ofte sier at de syntes hun er heldig som har turt å 

realisere drømmen sin og etablert Engletun.  Da er Lise kjapp med å korrigere 

og si at dette var ingen drøm, men en impuls, et spontant valg som har krevd 

stor innsats.  Hun opplever noen ganger at hun blir pålagt å leve andres 

drømmer, at det holder henne fast, uten at hun selv har valgt det!  Dette har 

hun fått merket mye det siste halve året, da det har blitt kjent at noen andre 

ønsket å kjøpe Engletun.  Spørsmålet om salg ble offentlig kjent sensommeren 

2009.  Kjøpet gikk i vasken, men nye muligheter hadde dukket opp i Lises 

bevissthet, og våren 2010 sa hun stopp!  Hun hadde gjort det hun kunne på 

Engletun, nye tilbud fristet og hun ville videre.  Engletun hadde aldri vært en 

drøm, derfor kunne hun med relativt lett hjerte legge det ut for salg.  Nye valg 

stå for tur. 

                                              

63 At det betyr at hver våken time tilbringes på jobb er en ting, men et kort regnestykke viser at hun i 
snitt sov litt over fire timer per natt – en situasjon ingen kan leve med over tid. 
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Å bli sett er det viktigste 

Lise viste tidlig at hun ikke var redd for å arbeide.  Hennes store 

arbeidskapasitet har vist at hun får ting til, mestrer utfordringer, noe som igjen 

har gitt henne selvtillit og ytterligere mot til å ta nye sjanser.  Hun har heller 

ikke vært redd for å sette seg høye mål, verken i yrkeslivet eller privat.  Under 

svangerskapet gikk hun kraftig opp i vekt, noe som holdt seg etter datterens 

fødsel.  Da datteren var seks måneder veide Lise fortsatt 59 kg mer enn hun 

skulle, forårsaket av en ubalanse i hormonene.  Leger og andre eksperter ga 

ulike råd, men alle frarådet hard slanking.   

Så, på.. februar, mars, -  på 4 måneder så tok jeg faktisk av meg de 59 kiloene. Og da 
var jeg asketisk, jeg spiste kjempemasse, men jeg spiste ufattelig sunt, det var ikke noe 
sjokolade og rødvin på kveldene.  Ja, det er sikkert det hardeste jeg har gjort i mitt liv. Og 
så begynne når du er så feit og vite at du har bare liksom 60 kilo igjen å ta av….. 

Opplevelsen av å være både høy og tykk ga henne noen ubehagelige erfaringer, 

blant annet erfaringer ved ikke å bli sett.  Komplementene hun tidligere var 

vant med forsvant, mange overså henne, og i det hele tatt opplevde hun at folk 

hadde problemer med å forholde seg til henne, slik hun var.  For Lise er det å 

bli sett helt fundamentalt, og flere ganger kommer hun tilbake til barndommen 

og fraværet av å bli sett som den hun var.  ”Å bli sett” ser ut til å være et tema 

som har fulgt henne gjennom livet, og på Engletun forsøker hun å veve dette 

inn i den daglige praksisen, der det å se både ansatte og gjestene blir en viktig 

oppgave for henne.   

Kritisk hendelse som banet vei til ny livsfilosofi 

Midtveis i oppussingen av Engletun opplevde Lise det hun kaller ”Det verste i 

ditt liv”-opplevelse.  En dag huset sto tomt, røk en vannledning, og store 

mengder vann ble pumpet inn i de nyoppussede veggene.  Vannskaden var så 

stor at de fryktet huset ville brekke.  I ettertid skulle det vise seg at denne 

hendelsen ble et ”turning point”, og erfaringen ga henne en styrke som etter 

hvert har blitt en del av hennes livsfilosofi.  

Og når, sånn som, spesielt den ene vannskaden var så stor at jeg knapt visste om dette, 
for det er smalt, men langt, nesten som huset kom til å brekke -  for det var så mange 
tusen liter vann inni veggene.  Og da husker jeg at, nå har jeg liksom kommet så langt, 
jeg har lånt alt jeg fikk lov å låne i banken.  Og så er jeg jo så sta, så jeg ville ikke at 
noen skulle være kausjonister eller noen ting, jeg skulle klare dette selv, så jeg var..., høye 
renter og tøffe tak!  Og det og - liksom begynne på nytt igjen på ting som på en måte 
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allerede er pusset opp, som jeg har slitt så mye for, ikke sant!  For jeg jobbet jo allerede da 
veldig dobbelt for i det hele tatt for å klare å pusse opp.   

Engletun har vært drevet som et enkeltmannsforetak, så hun hadde ikke noe 

styre som kunne støtte henne, og familien viste også liten forståelse for de 

problemene hun sto i.  Skulle hun nå kaste inn håndkledet?  

---- å få til alt dette samtidig som jeg skulle tjene noen penger inn, for å kunne betale alt 
mulig, så det var sånn.... ….  Alle her, også i kommunen, det var ikke noe sånn "stå 
på, dette klarer du", det var "nå gir du vel opp, vel?!!"  Og det gjør jo at jeg kjemper 
ekstra, for all del!  Men det der å hente, hvor henter jeg da på en måte den derre 
drivkraften fra? 

Så plutselig så skjedde det noe, helt sprøtt, og det ..  ehhhh… det er kjempelang historie, 
men i alle fall, så endret det ufattelig mye om hvordan jeg så på livet. Plutselig så ble jeg 
liksom, det var så ufattelig masse som bare ga slipp, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, 
og livet har vært mye, mye annerledes. 

Jeg kan være fryktlig fysisk sliten, men inni meg så er jeg fantastisk rolig, sånn i sjelen, -  
går det an å si det sånn?   Og det har gjort at det er så utfattelig lett å leve i nuet!  Eller 
tenke at ting blir greit, for det gjør det jo i det store og det hele. 

Den sjelelige roen Lise fikk etter vannlekkasjen ga henne nytt pågangsmot til å 

fortsette.  Vannskaden ble omtalt i lokalpressen, og plutselig opplevde hun å få 

brev, sms og e-post fra helt ukjente mennesker, som ønsket å gi henne moralsk 

støtte.  De fleste av avsenderne hadde selv opplevd ”Det verste i ditt liv”, 

opplevelser som omhandlet helt andre ting enn vannskader.   Lise forteller at 

hun både var trist og svært lei seg etter denne hendelsen, men hun ville ikke gi 

opp!  Roen hun hadde fått er vanskelig å beskrive med ord, men en av 

konsekvensene var at en rekke bekymringer slapp taket.  Noe hadde forandret 

seg!  Det trykkende og energitappende stresset var borte.  Den nye roen ble en 

gave, en gave hun følte stort ansvar for og som hun ønsket å bringe med seg 

inn i den planlagte bedriften. 

Møtet med englene 

Samme dag som vannledningen røk, hadde Lise stilt seg til disposisjon for en 

venninne som var under utdanning i regresjonsterapi.  Denne terapiformen tar 

utgangspunkt i at vi har flere liv (reinkarnasjon) og at man kan få kontakt med 

egne, tidligere, levde liv.  Lise kom i kontakt med et tidligere liv, som ble 

avsluttet med døden, og hun ble brakt opp til himmelen.  I himmelen, forteller 

hun, møtte hun engler, og disse englene omga seg med en uendelighet av 

kjærlighet, omsorg og varme.  Det terapeutiske møtet med tidligere liv ble 
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starten på en prosess som skulle gi Lise en ny livsanskuelse.  Hun har senere 

hatt flere møter med tidligere liv, og hver gang kommer hun opp til himmelen, 

et sted hvor kun det gode bor.  Disse himmelske møtene har gitt engle-

konseptet hennes et dypere, og for henne et konkret innhold.  

For Lise betyr engler ren kjærlighet og viser til det gode i mennesket og i 

verden. På hjemmesidene og i bloggen sin anvender hun små engle-

formuleringer, som for eksempel; ”Selv engler skal få lov til å bruse med 

fjærene og slå gründerglorien hardt i bordet” eller ”Mine vinger er strukket til 

det ytterste – og jeg gjør hver dag det jeg kan for å få hjulene til å gå rundt”.  

Engler er for tiden populære, men Lise avviser at hennes Engletun er produkt 

av en motebølge.  For henne handler det om at kjærlighet og omsorg skal prege 

livet på gjestegården, og at gjestene skal kunne merke dette.   

Lises omsorg handler, som tidligere nevnt om det å bli sett som den du er.  På 

Engletun skal de se sine gjester, individ for individ.  Lise er også opptatt av at 

langt flere burde følge egne drømmer.  Ut fra egne erfaringer har hun stor tro 

på at vi kan få til alt det vi vil.   

Ja det er mitt motto ”Det jeg vil, det får jeg til”!  Og ALT ER SLIK DET SKAL! 
Til en hver tid! 

Både hun selv og andre må i større grad lære å akseptere seg selv og livet slik 

det er, i stedet for å bekymre seg over hvordan ting skulle, burde eller må være.  

Når man aksepterer at man faktisk gjør så godt man kan, mener Lise at den 

negative energien lettere slipper taket.  Denne rausheten må man både gi seg 

selv, sine gjester og sine ansatte, sier hun.  Hennes egen indre ro er rammene 

Lise ønsker å legge for driften av Engletun.  Man arrangerer ikke noe ekstra for 

å gi gjestene opplevelser.  Gjestenes opplevelsestilbud ligger i roen og toler-

ansen de skal bli møtt med.   

R: Hva tenker du?  Du lager opplevelser hele sommeren, hele året. 
L: Jeg lager faktisk ikke noen ekstra opplevelser på noen ting. 
R: Nei, men du vil at gjestene dine skal oppleve noe ved å komme hit!  Hva er de skal 
få?  
L: Møte med seg selv.., i møte med seg selv, egentlig. Det å.... 
R: Gjestens møte med seg selv? 
L: På en måte så er det å kunne... en sånn ting... jeg til tider synes mange kan bruke 
kysten som eksempel, de reiser hit på hytta og så sier de: ”Å det var så deilig å dra på 
hytta, jeg kunne være meg selv!”  ”Det var så deilig å komme på fjellet, jeg kunne være 
meg selv”.   Og så er det det, det å bli sett for den du er.   
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Hvorfor tar de meg ikke på alvor 

Lise er en flittig bruker av de sosiale mediene, og flere av innleggene hennes 

retter en frustrasjon mot det offentlige, som aldri har støttet henne, verken 

kommunen eller Innovasjon Norge.  Som kvinnelig gründer i en utkant-

kommune som satser friskt og gir arbeidsplass til mange, trodde hun at hun var 

berettiget støtte, slik mange andre har fått.  Det har også såret henne at man i 

kommunestyret har omtalt henne som en som har kommet lett til det, en som 

snart går under og som man derfor ikke kan ta helt seriøst.  Hun opplever igjen 

ikke å bli sett som den hun er, og hun undrer seg over hva denne motstanden 

egentlig bunner i.   Næringssjefen har fortalte at det meste han kunne bidra med 

var sju tusen kroner, noe Lise høflig har takket nei til.  Innovasjon Norges 

fylkeskontor var også fulle av lovord, helt til hun sendte konkrete søknader om 

etableringsstipend og senere andre støttetiltak.  Hun har aldri mottatt noe fra 

dem, men i stedet har hun ved flere anledninger blitt invitert på konferanser 

Innovasjon Norge har holdt. 

Flere tidligere ministrer har besøkt Engletun, og de har alle lovprist stedet og 

hennes gründerskap. Men i følge Lise skal det mer til for å utløse offentlige 

kroner, enn at tidligere ministrer lar seg fascinere.  Til tross for beinhardt arbeid 

har Lise ennå ikke tatt ut egen lønn. 

 

Del 2:  Analyse av Lises fortelling 

Identitetskonstruksjon 

 

Det har alltid vært viktig for meg å bestemme  

To begrep går som en rød tråd gjennom Lises fortellinger, og det er begrepene 

selvstendighet og kreativitet.  Hennes kreative talent har fått et materielt uttrykk 

på Engletun og er en medvirkende årsak til at stedet har fått den enorme 

mediaoppmerksomheten som det har.  Lises blogg er også rikt dekorert med 

egne tegninger, illustrasjoner og en spennende lay-out.  Denne trangen til å 

skape, gi utløp for de kreative kreftene, fører hun tilbake til tidlig barndom, og 

hun mener at den har lagt føringer for de fleste av hennes livsvalg.  Parallelt 

med denne trangen ligger hennes sterke behov for selvstendighet, et behov hun 

selv tidfester tilbake til 2-års alderen.  Livstema er et begrep som anvendes i 
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analyser av livshistorier (Thorsen 1997) og som peker på forhold av stor 

meningsgivende betydning for utvikling av selvet, og som nettopp viser tilbake 

til sentrale selvdefinerte livsopplevelser.  I Lises livsfortelling mener jeg at 

selvstendighet og kreativitet utgjør to livstemaer, som både gir henne menings-

givende fortolkningsskjemaer og som er vesentlige for hennes selvoppfatning 

(Thorsen 1997:18). 

Lises behov for selvstendighet har sterk gjenklang i det senmoderne samfunnet, 

der man nettopp skal skape seg selv gjennom egne valg og handlinger, og knytte 

disse til sin identitet.   Du er selv ansvarlig for din suksess, eventuelle nederlag, 

da du selv har skapt dette gjennom egne valg, egen innsats og ved å gripe, 

eventuelt miste mulighetene som kom (Rasmussen 2001).   Det motsatte, å vise 

avhengighet og uselvstendighet, er dypt skambelagt (Sørhaug 1998).  I 

senmoderniteteten er det viktig å vise sin uavhengighet både til familien, slekta, 

stedet og andre tradisjoner (Giddens 1991, Taylor 2000). 

Trangen til selvstendighet er også noe som knyttes til den offentlige diskursen 

om entreprenører (Smith og Anderson 2004), og utallige studier har 

dokumentert at dette er både motiv og verdier entreprenøren selv setter høyt 

(Beckérus og Roos 1987, Elmlund 1998, Johannisson og Landström 1999, Foss 

2002, Bredvold 2003, Johannisson 2005, Karlsson og Lönnbring 2007 m.fl.) og 

som reflekterer en bestemt praksis (Down 2006).  Down hevder at når 

entreprenører framhever sin streben etter selvstendighet, høres det rent språklig 

ut som en ren klisjé.64  Klisjéene omhandler ikke nødvendigvis den enkeltes 

egne erfaringer, men speiler mer en offentlig og kulturell diskurs eller akseptert 

forståelse av entreprenører, og denne forståelsen er tilgjengelig for 

entreprenøren å anvende.  Disse klisjéene blir derfor en ressurs for den enkelte 

entreprenørs selvforståelse og viktig kilde for deres identitetskonstruksjon.65  

Videre hjelper klisjéene oss med å se oss selv som ikke-trivielle og -ordinære, og 

de skaper trygghet for vår identitet.  Down snakker om autonomi og 

selvforsynthet som typiske eksempler på entreprenørklisjéer, to begreper jeg 

tolker som svært like begrepet selvstendighet.  Sennett (1981) hevder at 

lengselen etter autonomi uttrykker en lengsel etter frihet.  Gjennom å søke 

                                              

64 Norsk ordbok forklarer klisjé på følgende måte: ”forslitt vending som ikke sier mer enn enklere 
uttrykk for det samme.”  Down har en lengre utredning om ordets opprinnelse og viser til hvordan 
begrepet er anvendt av andre forskere og mener at disse språklige uttrykksformene spiller en viktig 
funksjon i våre fortellinger om oss selv (2006). 
65 Down (2006:89-102) trekker fram fire klisjéer entreprenører ofte anvender i sine narrativer; (1) risk 
and bravery, (2) ambition and growth, (3) autonomy and self-sufficiency og (4) bureaucracies and 
corporations. 
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friheten skaper man seg så en barriere mot verden.  Lises frihetsbehov er stort, 

og hun har villig betalt prisen for å ha denne friheten.   Hun ønsket å ha et 

enkeltmannsforetak for derved å slippe eget styre, på samme måte som at hun 

ikke ønsket noen kausjonister hun måtte forplikte seg overfor.  Selv det å be 

andre om råd er noe som Lise unngår, da det kanskje kan rokke ved hennes 

opplevelse av frihet.  Gjennom disse valgene har hun bygd en barriere mot 

omverdenen, som hun vil slippe å forholde seg til.  Autonome personer 

framstår som fattet og med kontroll skriver Sennett (1981), men gjennom Lises 

fortelling ser vi også at denne søken etter autonomi og frihet har sin pris.  En 

sterk søken mot selvstendighet gjør oss sårbare, hevder Taylor (1995, 2000), 

noe jeg vil komme tilbake til senere.  

Jeg har nevnt at søken etter selvstendighet er et kjennetegn ved dagens 

moderne samfunn.  Lises selvstendighetstrang kan derfor forstås ut fra en 

større samfunnsmessig kontekst.  I sine studier av tre generasjoner kvinner – 

mormødre, mødre og døtre, beskriver Nielsen og Rudberg generasjonen Lise 

tilhører på følgende måte:  ”God selvfølelse kommer av å kunne stå for egne 

meninger, ta ansvar for seg selv, få noe til, gjøre noe unikt, bli sett av andre som 

en spesiell person.” (2006:362)  Denne identiteten frigjør unge kvinner fra et 

tradisjonelt familiebasert og kjønnskomplementært samfunn og understreker en 

sterk, moralsk plikt man har, ikke til fellesskapet, men til seg selv.  Lise er et 

barn av sin tid, hennes forpliktelser er rettet mer mot egen vei enn å følge i 

andres fotspor (tradisjoner).  

Det andre livstemaet er kreativitet, der lysten og trangen til å skape har fulgt 

Lise gjennom hele livet.  Som nevnt er hele Engletun en manifestasjon av 

hennes kreative kraft.   Burton (2002) mener at drivkraften bak lysten til å skape 

er en type besettelse, der drømmer kan omgjøres til virkelighet.  Karlsson og 

Lönnbring (upublisert) peker på at kreativitet både inneholder nysgjerrighet óg 

iherdighet, drivkreftenes yin og yan.  Nysgjerrigheten gjør at man stiller seg 

åpent til ytre impulser, mens iherdigheten mer peker mot en indre drivkraft og 

mer er et spørsmål om alvorlige og målrettede sysler.  I følge Karlsson og 

Lönnbring kan denne indre motivasjonen lede kreative personer til å bli 

outsidere i ulike sosiale sammenhenger.  Det er ingen tvil om at Lises indre 

drivkraft har vært stor, noe som kanskje klarest kom til uttrykk halvveis under 

oppussingen, da vannskadene nesten veltet hele prosjektet, og mange forventet 

at hun nå skulle gi seg.  Vi ser også at nysgjerrigheten hennes er stor og at hun 

er åpen for nye impulser.  Et eksempel på dette er bruken av de sosiale 
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mediene, der hun var blant de første i landet til å bruke disse aktivt som 

markeds- og kommunikasjonskanaler for seg selv og bedriften.   

Sammensmeltingen mellom kunst og næring, kreativitet og produktivitet flyter 

mer og mer sammen i det senmoderne samfunn (Gran og De Paoli 2005).  Vi 

har fått en oppblomstring av det Mangset (2009) kaller kulturentreprenører – de 

som opererer i spenningsfeltet mellom kunst og entreprenørskap.  

Kulturentreprenøren eller de ”independents” som Leadbeater og Oakley (1999) 

kaller dem, framstår som et bindeledd mellom to verdisfærer, det økonomiske 

og det kunstneriske feltet.  Lises identitet har mange likhetstrekk med 

kulturentreprenøren, da hun gjennom sin kreativitet har skapt seg et levebrød 

som selvstendig forretningskvinne.  Hun ser ikke på seg selv som kunstner, 

men definitivt kreativ og også som forretningsdrivende. 

Identiteter skapes ved kontrastering (Giddens 1991), men også gjennom 

forhandlinger og kamp (Sveningsson og Alvesson 2003).  Lise opplever ikke at 

hun alltid har fått støtte for sin søken etter selvstendighet, ei heller for sine 

kreative evner.  Gjennom sine fortellinger viser hun til flere episoder hvor 

omgivelsene ikke har vist forståelse for hennes valg og verdier, og at hun har 

måttet sloss for å stå på sitt.  Resultatet av kamper og forhandlinger kan bli at 

ens identitet tydeliggjøres, da et større tilfang av detaljer skaper en klarere figur, 

man kan enklere se figuren i kontrast til dens bakgrunn (Perls, Goodman og 

Hefferline 1975).  Lise forteller om ulike kamper og strategier hun har hatt for å 

beholde sin kreativitet og selvstendighet, to sider som i dag er dypt integrert i 

hennes selvforståelse.   

 

Mye i mitt liv har skjedd spontant   

Et viktig plot i Lises fortelling er hennes første møtet med Engletun.  Når hun 

beskriver møtet, gir hun sine handlinger ulike emosjonelle uttrykk, alt fra en 

stormende forelskelse, et skrikende omsorgsbehov til ren galskap.  Jeg tolker 

dette dit hen at det er viktig for henne å understreke at dette kjøpet var styrt av 

noe spontant og ikke et veloverveid, rasjonelt valg.  I empiriske studier av 

entreprenører ser en ofte at visjoner har en sterk motiverende drivkraft 

(Johannisson 2005), men for Lise er det viktig å understreke det motsatte – 

dette var ikke hennes drøm, dette var ren spontanitet.  Imidlertid var det ikke 

første gangen Lise handler spontant.  Hun har tidligere erfaringer med at 

spontane handlinger er noe som stadig skjer i hennes liv og som gir livet hennes 
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dynamikk.  Ved å distansere seg fra påstanden om at kjøpet av Engletun var 

realiseringen av en drøm (visjon), opprettholder hun sin egen opplevelse av å 

føle seg fri.  Entreprenøren som realiserer sin livsdrøm kan for Lise framstå 

som en negativ identitet.   Kärreman og Alvesson (2001) mener at negative 

identiteter er viktige for vår identitetsdannelse.  Ved tydelig å vise hva vi ikke er, 

blir vi.  Under min første samtale med Lise viser det seg at hun befinner seg i en 

prosess hvor hun vurderer å selge stedet.   I en slik krevende valgsituasjon er 

det viktig å understreke at kjøpet av Engletun ikke var noe livsdrøm, en drøm 

hun skulle vie resten av sitt liv til.  Ved å fortolke hele prosjektet som en 

spontan handling, gir hun seg selv frihet til å gå nye veier.  Det er særlig gjestene 

som forsøker å holde henne fast, da hun opplever at de projiserer egne 

drømmer over på henne, noe hun protesterer heftig mot.  

Følelser kan være motiverende, da de kobles sammen med beskrivelser av mer 

normativ karakter, skriver Taylor (1995).  Han tillegger følelsene en viktig 

funksjon.  De hjelper oss med å finne kjernen av våre verdier og legger 

grunnlaget for våre vurderinger.  Vurderingene har både en beskrivende og en 

evaluerende side.  De vurderinger som inkluderer ønsker av høy kvalitativ verdi, 

kaller Taylor sterke vurderinger, og disse henger nøye sammen med hvem jeg 

ønsker å være som person.  Vår identitet henger nøye sammen med våre 

grunnleggende vurderinger, og når vi forteller hvem vi er, artikulerer vi samtidig 

våre ideer om det gode.  Slike språklige, evaluerende kategorier er igjen 

identitetsskapende, og de er dialektiske (Taylor 2000).  Et etterstrevbart ideal i 

vårt samfunn er å vise mot, i motsetning til det å være feig.   Lises spontane 

kjøp handler om å vise mot, en verdi som hun ønsker å identifiserere seg med, 

og som har gjenklang i en større, sosial diskurs.   

Da Lise kjøpte Engletun hadde hun ingen klare formeninger om hva hun skulle 

bruke huset til, og selv om mot og handlekraft gir god gjenklang i vårt samfunn, 

viste hennes nære omgivelser mindre forståelse for kjøpet.  Hun måtte 

forhandle med omgivelsene for å få deres anerkjennelse, og man kan kanskje si 

at hun beveget seg på grensen av hva man kan kalle sosialt akseptert.   Sennett 

(2000) framhever at slike situasjoner, der man beveger seg i ytterkant av hva 

som er sosialt akseptert, er viktige i forhold til å få økt forståelse av hvem en 

selv er, gjerne ved å se på forskjellen mellom seg selv og andre.  I Lises 

livsfortelling har kjøpet og måten dette skjedde på fått en integrert og sentral 

plass, og fortellingen viser hennes styrke i forhold til omverdenen (s.st.). 
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Jeg tar, har og får ansvar 

Lise opplever at hun har et enormt ansvar som driver av Engletun, men denne 

beskrivelsen er ingen klagesang, det forteller mer hvem hun vil være.  Det å få, 

det å ta og det å ha ansvar er også noe hun fører tilbake til barndommen og 

som har fulgt henne tett gjennom livet.  Hun identifiserer seg sterkt med 

begrepet og er takknemlig for at det var noe hun lærte tidlig.  Evnen til å ta 

ansvar har gitt henne ballast til både å ta sjanser, men også til å holde ut.  

Takknemligheten av å ha lært ansvarlighet i tidlig alder, er noe også andre 

entreprenørstudier har vist.  I Foss (2002, 2006) sine studier forteller innfor-

mantene at ansvarlighet var noe de fikk med seg fra barndomshjemmet og at de 

er takknemlig for den ballasten.   Lises fortelling skiller seg noe fra disse 

fortellingene, da hun ikke knytter opplæringen til hjemmet, men snarere tvert 

om.  I ung alder tok hun seg jobb utenfor hjemmet, og gjennom disse 

erfaringene vokste denne egenskapen fram. 

Det å ta ansvar, også for sitt eget liv, har klar sammenheng med kravet om at vi 

skal skape oss selv, vår egen identitet (Giddens 1991, Beck 1997) og derfor kan 

vi kanskje si at disse identitetsmessige trekkene også er en del av en større 

samfunnsmessig narrativ, eller en ”public narratives” som Somers kaller det 

(1994).  Ved å flette inn disse narrativene i vår egen fortelling, individualiserer vi 

på den ene siden vårt eget liv, og på den andre siden speiler de vår avhengighet 

og samspill med omgivelsene (MacIntyre 1997, Bruner 2001). 

 

Du må stå for dine valg 

Flere ganger kommer Lise tilbake til temaet valg, at hun på ulike måter har tatt 

valg som har ført henne til ulike steder gjennom livet, samt betydningen av at 

man må leve med konsekvensene av egne valg.  Når datteren beklager at hun 

ser mammaen sin for lite, forsøker Lise å forklare henne at hun en gang i tiden 

kjøpte dette huset, og dette valget medfører mye arbeid, og slik er det bare.  

Skal man oppleve seg selv som selvstendig, må man også oppleve at man kan 

gjøre egne valg.  Johannisson (2005) mener at en av entreprenørens mest kjente 

trekk er deres opplevelse av virkeligheten som valg- og formbar, at de er i stand 

til å iscenesette eget liv.  Det er ingen tvil om at Lise ser på seg selv som en 

person som iscenesetter livet, noe som blant annet reflekteres i hennes motto 

”Det jeg vil, det får jeg til! Og alt er slik det skal – til en hver tid!”    
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I vår første samtale vet ennå ikke Lise om kommunen vil godta salget av 

gjestegården.  Dersom kommunen ikke vil støtte driften til de nye eierne, er hun 

innstilt på å fortsette som før, forteller hun.  Men ved at hun så sterkt 

understreker betydningen av å ta bevisste valg og at Engletun ikke har vært 

realiseringen av noen drøm, skaper fortellingen hennes forventninger om 

framtidig handling (Gergen 1994, Gullestad 1996), både for seg selv og for 

omgivelsen.  Kommunen godkjente ikke kjøpernes konsept, og salget ble 

kansellert.  Da jeg møtte Lise et halvt år senere, hadde hun imidlertid bestemte 

seg for å selge og legge huset ut for slag. 

 

Å bli sett er det viktigste 

Uttrykket å bli sett oppfatter jeg som synonymt med begrepet anerkjennelse og 

nært beslektet med selvbekreftelse.  Hegel mente at selvbevissthet, som er 

grunnlaget for at vi overhodet kan få noen identitet, kun eksisterte som 

”anerkjent”, hvor an peker på forholdet til en annen selvbevissthet (Løvlie 

1982).  Dette betyr at for å utvikle et selv og en identitet, må individet møte 

andre utviklede selv, som kan gi det bekreftelse.  Det finnes ingen utvikling  av 

selvet uten anerkjennelse.   Vår identitet formes i dialog med andre, i overens-

stemmelse eller i kamp med deres anerkjennelse av oss (Taylor 2000).  

Foreldrenes anerkjennelse har karakter av en mer ontologisk trygghet, mens 

anerkjennelsen vi får av de generaliserte andre er av en mer flyktig karakter, 

men helt nødvendig for å opprettholde og videreutvikle en selvbevissthet 

(Mead 1976). 

Lise trekker fram noen egenskaper, som hun selv mener har hatt betydning for 

hennes utvikling av en entreprenøriell identitet, og disse egenskapene går som 

en rød tråd gjennom livet hennes, med opprinnelse i tidlig barndom.  Det 

spesielle i hennes fortelling er at hun ikke fikk disse egenskapene anerkjent 

hjemme, de ble mer frammet gjennom kamp og ble først anerkjent av andre da 

hun ble eldre.  Det ligger et savn her, men dette savnet har Lise omformet til en 

viktig leveregel for seg selv og for bedriften hun leder – nemlig å se andre, eller 

gi andre anerkjennelse.  Gjennom sin livsfortelling omskapes savnet til en 

ressurs som hun gir kausal kraft og som gir forklaringer for hennes senere valg 

(Pals 2006).   Gjestenes opplevelser på Engletun er møtet med seg selv, 

gjennom at de blir møtt og sett som dem de er.   
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Taylor (2000) frykter vår tids moderne autentisitetskultur, der en oppmuntrer til 

en mer personlig forståelse av selvrealisering og selvstendighet, og står dermed i 

fare for å reduserer forståelsen av fellesskapets betydning, der andre gir oss 

anerkjennelse.  Selvbevissthet som ikke har forankring i noe felleskap gjør oss 

sårbare mener Taylor.  

 

Kritisk hendelse som banet vei til ny livsfilosofi 

Kritiske hendelser er et fenomen som ofte har vært benyttet som utløsende 

faktor for at noen har tatt skrittet til å etablere egen bedrift.   Karlsson og 

Lönnbring (2005) hevder at kritiske hendelser særlig kan identifiseres hos 

kvinnelige entreprenører.  Som regel forstås dette som en pushfaktor, og slik 

kan det også forstås i Lises fortelling, men da mer som push for å fortsette sitt 

prosjekt.    I Lises fortelling framstår episoden med den store vannskaden som 

en kritisk hendelse eller som en signifikant opplevelse som tilskrives stor 

betydning for hennes videre identitetsutvikling (Pals 2006).  Hun legger ikke 

skjul på at vannlekkasjen ble tung å bære og at hun virkelig beveget seg på 

kanten av hva hun kunne tåle.  Støtten fra den nærmeste omgivelsen uteble 

snarere tvert om mente de at nå fikk hun kaste inn håndkledet.  På grunn av 

publisiteten episoden fikk, mottok hun støtte fra helt ukjent hold, mennesker 

som viste henne empati.  Som tidligere nevnt peker Sennett (2000) på at slike 

tilspissede episoder kan være med å tydeliggjøre egen identitet.  Lise fikk 

kontakt med en indre og dypere motivasjon og kjente hvor sterk denne var.   

En studie blant vellykkede kvinnelige entreprenører på den svenske landsbygda 

viser at disse kvinnene utviste stor grad av ”egensinnighet” (Karlsson og 

Lönnbring 2005:25).  Denne ”egenrådigheten” peker mot at disse kvinnene 

hadde stor tro på seg selv.  De var målbevisste, de tålte tanken på at alt hang på 

dem selv og at de tidvis måtte slippe kontrollen og satse, selv når omgivelsene 

på det sterkeste frarådde det.  Denne beskrivelsen passer også for Lise.  Hun 

valgte å fortsette til tross for alle innsigelsene, manglende muligheter for utvidet 

låneramme og mye arbeid. Hun beskriver seg selv som sta. Egenrådig ville 

andre ha sagt.  Møtet med englene ga henne den kraften hun trengte for å gå 

videre. 
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Møtet med englene 

Et av Max Webers (1995) store bidrag til forståelsen av det moderne samfunn, 

var hans synliggjøring av den økte rasjonaliseringen som fant sted på alle nivå 

og en tiltakende ”avfortrylling av verden”.   I følge Weber skulle de magiske og 

mytiske sider ved tilværelsen, slik vi finner dem i kunst og religion, sakte 

forsvinne.  Mange peker imidlertid på en tendens til at samtidskulturen 

”gjenfortrylles” i det senmoderne samfunn (Mangset 2009).  Arenaer hvor 

mennesker kan søke ”kick” utover det vanlige er mange, og stadig flere ønsker å 

overskride den rasjonaliserte livsverdenen, som en del av sin egen 

selvrealisering.  Mangset (2009) lurer på om denne formen for selvrealisering 

nettopp er et kjennetegn ved vårt samfunn, og at vi finner søken etter denne 

identitetsoverskridende erfaringen både blant kunstnere, strikkhoppere og 

børsmeklere.  Lises utvikling av englekonseptet, via regresjonsterapi og møter 

med engler fra tidligere liv, kan godt beskrives som en gjenfortryllelse av både 

det mystiske og det religiøse.  For Lises vedkommende blir ikke dette bare en 

personlig, overskridende erfaring, men hun omskaper det til å bli kjernen i sitt 

eget forretningskonsept.  Skillet mellom Lises identitet, hennes livsmotto (som 

sprang ut av de terapeutiske møtene med englene) og hennes forretningsidé er 

vanskelig å identifisere – hun er bedriften, og bedriften er henne – og her faller hun 

inn i folden sammen med en lang rekke andre entreprenører (Beckérus og Roos 

1987).   

Nordmenns religiøsitet kartlegges jevnlig66, og i den siste undersøkelsen fra 

2008 viser det seg at hele 13 % av befolkningen kaller seg åndelige, i 

betydningen ”opptatt av det overnaturlige eller det hellige”, uten at de knytter 

dette til religion eller religiøsitet (Botvar 2010).  Flere vil forklare dette som nok 

et trekk ved vår individualisme (Giddens 1991, Beck 2003), hvor tyngdepunktet 

for selvforståelse og ulike praksiser flyttes fra tradisjoner og institusjoner over 

til individet.  Oppmerksomheten rettes mot personlige erfaringsgrunnlag og at 

disse erfaringene blir en kilde til hva som er meningsfullt og har autoritet, og 

det gode liv ”består i å ha mot til å møte seg selv og det en er i sitt indre, slik at 

man også kan leve godt med andre.  Poenget er ikke å bøye seg for en høyere 

autoritet som sier hvordan ting skal være,…” (Botvar og Henriksen 2010:61).  

Lise tilskriver sine åndelige møter med engler stor betydning, og denne 

identiteten kommer til syne både gjennom muntlig tale, skriftlige tekster og 

                                              

66 Religionsundersøkelsene ble gjennomført i 1991, 1998 og 2008.  Trenden viser at andelen ikke-
troende øker, men den siste undersøkelsen viser også en økende andel mennesker som betegner seg 
selv som åndelige (Botvar og Schmidt 2010).  
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materielle uttrykk på Engletun gjestegård.  Ut fra hennes fortelling gir dette 

englebudskapet gjenklang i markedet.  Mange oppsøker stedet på grunn av 

englene, og mange har behov for å dele tilsvarende åndelige opplevelser med 

Lise.  Timing har alltid vært en kritisk faktor for entreprenører og 

entreprenørskap, og jeg mener at Lises englekonsept traff noe som mange 

nordmenn har en fascinasjon av i dag.  

 

Hvorfor tar de meg ikke på alvor 

Legitimitet er et sentralt begrep i organisasjonsteorien generelt (Suchman 1995), 

men har også vært behandlet i flere entreprenørskapsstudier (se for eksempel 

O`Connor 2004, Warren 2004, Nadin 2007).  Legitimitet henspeiler både på 

organisasjonsnivå, men vi ser også entreprenører streber med å få legitimitet for 

egen rolle eller identitet.  Når det gjelder driften av Engletun har den fått mye 

publisitet, og den har kvalifisert seg til medlemskap i nasjonale nettverk for 

spise- og overnattingssteder, samt at den har hatt et jevnt sig av gjester.  Lise 

opplever derimot ikke at hun har fått legitimitet hos offentlige myndigheter, 

noe som både forundrer henne, provoserer og sårer.  Særlig sårhet merkes når 

hun forteller at man i kommunestyret har omtalt henne som ”ei som har 

kommet lett til ting!”  Denne uttalelsen bryter enormt med hennes egen 

selvforståelse og den egeninnsatsen hun har nedlagt i stedet, så å si uten noe 

hjelp.  Også Innovasjon Norges syntes Lise har snakket med to tunger, hvor de 

i flere sammenheng har trukket fram henne og bedriften, men når det kom til 

konkret finansiell støtte, gikk tommelen ned.   

Lise selv gir mer personlige grunner for salget av Engletun.  I etableringen og 

driften av stedet har hun lykkes med mye, men hun har ikke lykkes i å etablere 

legitimitet blant kommunale og regionale aktører.  Lises sterke selvstendig-

hetstrang etterlater seg også faren for sårbarhet (jfr, Taylor), en sårbarhet vi 

tydelig merker.  Noen ville kanskje kalt dette et paradoks, andre mener dette 

nettopp er en del av individualismens bakside – sterke og selv-stendig på retta, 

sårbare på vranga (Beck og Beck-Gernsheim 1996, Bauman 2001).   

Refleksiv identitetskonstruksjon 

Jeg har nå sett nærmere på ulike forhold som har vært sentrale tema i Lises 

livsfortelling.  Flere av begrepene griper i hverandre, og det kunne sikkert vært 

sagt mer om mange av dem.  I dette avsnittet vil jeg forsøke å tolke Lises 
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fortelling og se nærmere på noen mer overordnede trekk ved hennes måte å 

konstruere en refleksiv identitet.  

Lise har gjort seg mange refleksjoner rundt både hvem hun er og hvorfor hun 

har tatt de valgene hun har tatt.  Ehn (1992) vil si at Lise, gjennom sin fortelling 

kommer forskeren i møte, da hun allerede har foretatt mange refleksjoner og 

analyser over hvem hun er og hvorfor.  Langt på vei tolker hun sitt eget livsløp 

ut fra en psykologisk forståelsesramme.  Jeg vil si at hun er tro og konsekvent 

mot et individualistisk ideal, der egenskapene selvstendighet og kreativitet 

tillegges en dominerende rolle.  Disse egenskapene kjennetegner dagens 

individualisme (Giddens 1991, Beck 2001), men gjennom sin fortelling viser 

Lise hvordan disse egenskapene har blitt dypt personlige (Bruner 2001), og de 

flettes inn som renninger i hennes livsvev.  Disse egenskapene holder hun høyt, 

og hun viser dem troskap uavhengig av situasjon eller kontekst.  Jeg mener Lise 

uttrykker en integrert identitet, som ligger der både artikulert og uartikulert 

gjennom hele fortellingen. 

Et annet generelt trekk ved dagens individualisme (Giddens 1991, Beck 2001) 

er markeringen av at man er frigjort fra tradisjonene, det være seg familiære, 

kjønnsmessige eller andre former for kulturelle tradisjoner.   Lise kontrasterer 

seg i forhold til egen familie og poengterer deres manglende forståelse for 

hennes valg.  Hun har heller ingen stedlig tilknytning, ikke én gang i løpet av 

våre samtaler relaterer hun seg til stedet hun har etablert foretaket. 

Individer som på den ene siden viser en integrert identitet uavhengig av 

kontekst og samtidig føler seg frigjort fra kulturelle tradisjoner, har en tendens 

til å presentere sine liv på en måte som ligger tett opptil det Lindgren og Wåhlin 

(2001) har kalt en voluntaristisk diskurs.  Personer som trekkes mot denne 

diskursen, har utviklet en mer helhetlig selvforståelse, og de har lært både å lytte 

til og utvikle sin indre stemme.  De stresser sin uavhengighet og er i stedet 

stolte for alle grensene de har sprengt eller overskredet.  De handler som ekte 

entreprenører, sier Lindgren og Wåhlin, og skriver videre;  ”This outer boldness 

seems to arise because these individuals have reached a higher level of self-

understanding.” (s.st., s.373).  Opplevelsen av en mer ontologisk frihet er helt 

fundamental for de som er familiære med denne diskursen, noe jeg mener Lise 

er. 
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Kapittel 9  Sara – bygger stein på stein  

Den vender seg ikke om 

som har blikket rettet mot stjernene. 

(Lenonardo da Vinci) 

Del 1;  Fortellingen om Sara 

Gjennom Innovasjon Norge (Nord-Norge) hadde jeg fått kontakt med Sara, 

som gjerne ville delta i arbeidet mitt.  Jeg skulle fly opp om morgenen og leie bil 

for å kjøre ut til Helleren, plassen Sara driver, for å ta det første intervjuet.  Det 

var mørketid.  Termometeret krabbet ned mot 15 minus, og vinden hadde 

storm styrke, en værsituasjon jeg følte meg lite komfortabel med.  På vei ut til 

Sara ringte hun meg.  Også hun var litt bekymret.  Hadde veien fokket igjen, 

gikk det bra med meg?   Jeg kom helskinnet fram, og før vi gikk inn, viste Sara 

meg rundt på anlegget, som ligger helt nede ved sjøen.  Jeg tror det er den 

kaldeste omvisningen jeg noen gang har opplevd. Ekstremvær kan gi 

uforglemmelige opplevelser!  De eneste gjestene som finner på å komme under 

slike forhold, er erfarne dykkere, og de kommer igjen år etter år.  Da jeg var der 

var alt stille, kun Sara og meg. 

På Helleren blir en satt 10 000 år tilbake.  Her har man gjort steinalderen om til 

en moderne forretningshistorie.  Sara viser meg de to store jordgammene som 

er bygd nede ved sjøen.  Hver av gammene kan huse 54 gjester, med gjester 

benket i en sirkel rundt kokegropen, der de tilbereder maten på steinalders vis.  

Det store bryggeanlegget har naust, med profesjonelt kjøkken og ei stue med 

langbord for 12, samt en egen liten utleieleilighet.  Vi finner sløyebenk, 

fryserom og brygge for alle utleiebåtene. Her finnes også spesialutstyr 

tilrettelagt for dykkerne, blant annet kan de etterfylle gassflasker.  Badestampen 

ligger nærmest ute i havet, og 10-15 meter lengre ut ligger den 32-fot gamle 

fiskeskøyta fortøyd.  Opprinnelig tilhørte skøyta Saras bestefar, som var 

yrkesfisker, men i dag brukes den til fisketurisme. Litt lengre inne på 

eiendommen finner vi fire andre utleieenheter.   

Veien fram til gründerskap 

Sara er født i 1962 og vokste opp i byen, noen mil unna Helleren, sammen med 

mor, far og ei fire år eldre søster.  Faren kom fra Helleren og gjennom hele 

Saras oppvekst drev besteforeldrene et lite småbruk her, med litt dyrket mark i 



168 
 

tillegg til yrkesfiske.  Oldemorens hus ble av Saras foreldre bygd om til hytte og 

familien tilbrakte fritid og ferier der, hos besteforeldrene.  

Barndomshjemmet var trygt og godt, og foreldrene var flinke til både å gi 

oppmerksomhet og til å følge opp døtrene, minnes Sara.  Bruket til beste-

foreldrene var arbeidsintensivt, og Sara husker at det alltid var noe som skulle 

gjøres der.  Mens hun beskriver moren som litt sjenert, er faren stikk motsatt; 

---  han er skikkelig utadvent, sosial, veldig allsidig.  Og jeg var veldig nysgjerrig og fulgte 
veldig mye med på alt han holdt på med, og lærte utrolig mye om ting som kanskje kan 
oppfattes som mannfolkjobber.  Men det syntes jeg var spennende og jeg lærte å være med 
på alt – som jeg kunne få være med på. 

Jeg syntes det var forferdelig artig å være med – og jeg var med på fiskebåten med både 
farfar og far og – både på garnsetting og opptaking, og vanlig fiske og når han tok med 
seg turister ut på havet… 

På mitt spørsmål om hvor hun selv har lært å bli så arbeidsom svarer Sara at 

hun tror faren har påvirket henne sterkt.  Gjennom store deler av barndommen 

hadde han to jobber, og når de kom til Helleren, var det også mye som skulle 

gjøres, både for foreldrene og besteforeldrene.  Det å fylle tiden med arbeid var 

helt naturlig. 

Sara var et aktivt barn og deltok i flere organiserte aktiviteter.  Hun var også et 

nysgjerrig barn, og relativt tidlig tenkte hun at reiselivet måtte være en 

spennende bransje å arbeide i.  Her var det mye både å oppdage, oppleve og 

lære.  Nåløyet for å begynne og arbeide i reiselivet i hjembyen var trangt, så 

etter videregående skole arbeidet hun et par år innen bank og data.  Så åpnet det 

seg en mulighet for jobb i SAS, med flytting til Oslo.  Hun grep muligheten, og 

det skulle gå hele 20 år før hun forlot hovedstaden og vendte hjem – hjem til 

Helleren. 

12 år i SAS ga uvurderlige erfaringer og kompetanse.  SAS fløy i medvind, med 

Jan Carlzon som sjefskaptein og Sara er full av lovord for alt hun lærte der, 

lærdom hun i dag drar nytte av som bedriftsleder og -eier.   Etter hvert fikk hun 

behov for å ta mer utdannelse og ble foretaksøkonom og fikk så jobb i en 

økonomiavdeling:  

Og så syntes jeg vel at det ble en vel firkantet jobb for min personlighet, så da – men det 
var en veldig god erfaring.  Så ble jeg spurt om å starte opp og drive et forretningsreisebyrå 
sammen med noen andre og så sa jeg ”JA! Det skal jeg gjøre!”  Så lagde vi et litt 
annerledes reisebyrå midt i Oslo sentrum – for små og mellomstore bedrifter.--- 

 --- Ja, så vi vokste jo fra null til 55 millioner i omsetning på tre-fire år. 
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Reisebyrået ble en forretningssuksess, men utvidelse på eiersiden og endret 

fokus medførte at Sara syntes hun gikk mer og mer på akkord med egne 

verdier.  Da den nye styreformannen gikk inn for fusjon og tok med seg kunde-

gruppen over til kompisens byrå, satte Sara punktum. 

Så de 55 millionene som jeg hadde bygd opp ble bare ”svitz” – tatt – og puttet over til et 
annet selskap.  Da sa jeg, at vet dere, dette bruker ikke jeg min helse på!!  Så dere får 
bare være så god - jeg flytter tilbake til…--  Så det var egentlig en konfliktperiode der 
hvor jeg fant ut at livet er for kort til å holde på, på denne måten.  Jeg vil gjøre noe som 
gir meg glede! 

I to år gikk hun svanger med en drøm om å flytte nordover, men hun vurderte 

ikke dette som realistisk.  Hun var nå gift med en engelskmann, som hadde 

flyttet til Norge for å dele livet med henne – i Oslo.   Overraskelsen var derfor 

stor da han forslo flytting. 

S:  Hadde det ikke vært for at han sa at ”hvorfor flytter vi ikke bare, da?” – så hadde 
jeg jo trodd at han ikke ville, for jeg hadde jo aldri spurt ham! (latter) Jeg tenkte at det 
var jo helt uaktuelt.  Men vi merket jo at hver gang vi var her, så hadde vi ikke lyst til å 
sette oss på flyet å reise tilbake til Oslo igjen.  Så det ble sterkere og sterkere! 
R:  Ja, også for ham! 
S:  Ja, han elsker denne plassen, og ha så mye luft rundt seg, for det var jo ikke han vant 
til! 

De hadde nå fått en liten sønn, og i 2001 flyttet den lille familien hjem til 

Helleren.  Besteforeldrene var døde og det var faren som hadde overtatt gården.  

Foreldrene var svært interessert i at Sara tok over, da søsteren ikke kunne, og de 

la derfor forholdene godt til rette for at Sara og mannen fikk kjøpt 

eiendommen.   

Men hva nå?  Sara trivdes med å jobbe i reiselivet, og hele hennes kompetanse 

var forankret til denne bransjen.  På et tidspunkt så det ut til at de kunne få 

kjøpt en fiskecamp i kommunen, men det kom kjepper i hjulene, og kjøpet ble 

kansellert.  I det flyttelasset dro fra Oslo, var de usikre på hva de skulle leve av, 

samtidig som de var sikre på at de ville flytte.  Sara forteller at konflikt-

situasjonen hun reiste fra, hadde tæret på kreftene, og hun trengte en måned 

eller to til å samle krefter. Kreftene kom tilbake og med dem kreativiteten, og 

raskt bestemte de seg for at de ville skape sitt eget levebrød – sin egen 

reiselivsbedrift. 
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Det måtte bli et familiekonsept 

Sara hadde 20 års erfaring fra reiselivet, og hun følte seg godt kvalifisert for å 

starte egen reiselivsvirksomhet.  Hun var også inneforstått med hvor arbeids-

krevende dette kunne bli, men som hun sier så var ikke det noe som skremte.  

Hun visste at hun kunne arbeid så mye som helst, bare hun fant arbeidet 

meningsfullt.  Et langt mer krevende spørsmål var hva slags type bedrift de 

ønsket å skape? 

S:  Og så begynte jeg å lese om historien her langt tilbake i tiden, og tenkte at ”ojj, det er 
det jo ingen som har gjort noe med ennå!”  Og så kjente jeg det i magen min, det sa bare 
BANG!  Selvfølgelig, hvorfor har ikke jeg sett det før! ---  Ja, det er jo historie i 
”søkk og kav” her, som er et kjempefundament for en ny vri her. 

Saras store oppdagelse var de rike historiske røttene Helleren var innhyllet i, og 

hennes første tanke var å knytte konseptet til vikingtiden.  Men i tillegg til 

kravet om å skape noe på grunnlag av autentiske forhold, ønsket Sara også å 

forme noe originalt.  På Borg i Lofoten hadde de allerede et godt drevet viking-

sted, derfor lot hun raskt denne ideen fare.  Det var faren som kom med det 

forløsende forslaget om steinalderen, for de historiske gravplassene fra stein-

alderen ligger i gangavstand fra hjemmet deres.  JA – steinalderkonsept kunne 

bli noe de var helt alene om – og historien de skulle fortelle, skulle ha en lokal 

og ekte forankring.   

Hele Saras familie ble nå aktivt trukket inn.  Faren gjorde en formidabel innsats 

ved å pløye gjennom tusenvis av skrevne dokumentsider om steinalderen, med 

særlig vekt på de første bosetningsplassene rundt hjemplassen.  Sara kan ikke få 

rost ham nok!  Søsteren, som er kunstnerisk anlagt, ble en viktig medspiller.  

Sara forteller at hun og søstrene kunne sitte i timevis å kaste fram ideer om hva 

et steinalderkonsept skulle inneholde, der den ene ideen tok den andre.   

Familien var viktig i planleggingsfasen, men har også vært det i det videre løpet.  

Faren, som er superpraktikeren, tilkalles hver gang praktiske utfordringer 

oppstår, samt at han er skipperen på fiskeskøyta.  Moren hjelper til der det 

trengs, og dagen før jeg kom, hadde hun rundvasket en av utleieenhetene.  

Ektemannen har så langt fulgt prosjektet i tykt og tynt, men søker seg nå mer 

mot andre utfordringer, utenfor Helleren. 

Gjennom årene i SAS lærte Sara mye om hvordan man skulle motivere 

medarbeiderne og betydningen av dette.  Hun har to fast ansatte i 100 % 

stillinger, begge håndplukkede kvinner som matcher godt et steinalderkonsept.  

Selv om Sara er eneeier, understreker hun hvor viktig det er at de ansatte får 
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være med å prege, utvikle og forme Helleren.  Det er kun når forslag kan bli en 

direkte risiko for hennes egen lommebok at hun tar sjefshatten på.  Flere ganger 

gjennom vår samtale vender Sara tilbake til temaet om hvor viktig det er å holde 

på med noe som både er meningsfullt og spennende og at dette betyr mer enn 

tallene nederst i høyre hjørne.  På mitt spørsmål om det også betyr at hun ikke 

ønsker å vokse i omsetning og volum, svarer hun et tydelig nei.  Hun ønsker 

vekst, da flere ansatte vil kunne avlaste henne for mange av de oppgavene og 

rollene hun i dag har.  Med flere ansatte vil hun kunne konsentrere seg om å 

utvikle detaljene i konseptet, samt få en bedre balanse mellom jobb og privatliv. 

Planene har vært gode å ha 

Da Sara og familien flyttet nordover tok hun raskt kontakt med Innovasjon 

Norges regionalkontor, en kontakt som har betydd mye for henne.  Hun visste 

at det gikk an å søke etableringsstipend, basert på en god forretningsplan.  Det 

ble nedlagt et stort arbeid i denne planen, der hun så for seg utviklingen av 

Helleren i tre trinn.  Trinn en hadde en kortsiktig visjon; 

Den kortsiktige visjonen det var jo å skape organisert aktivitet, som var mer lett å få opp 
å stå, på et kortere tidsperspektiv.  Så vi visste at det trengtes flere båter her, og vi visste 
at det trengtes mer overnatting, det trengtes fasiliteter for dykkere – for de kom hit 
uansett, men det var ikke tilrettelagt. 

I trinn to skulle steinalderkonseptet presenteres, med nybygde jordgammer, mat 

og drikke på steinalders vis, samt tilbud om flere steinalderaktiviteter.  I trinn 

tre planlegges det større utbygninger, forfining og utvikling av detaljene i og 

rundt steinalderkonseptet, samt satsning på mer produksjon for større salg.  I 

forretningsplanens tredje trinn har de 27 siders opplisting av ulike detaljer som 

de ønsker å utvikle.  Mange av detaljene har det tatt tid å finne løsninger på – 

for eksempel hvordan man serverer te og annet drikke?  Eller hva serverer man 

maten i – og kan man bruke bestikk?  Mange av løsningene har kommet fram 

gjennom en kombinasjon av lesing, egen kreativitet, tips og framfor alt gjennom 

prøving og feiling.  Men fortsatt gjenstår det mye for å virkeliggjøre alle 

punktene de selv har foreslått. 

Innovasjon Norge var fra første stund positive til Sara. 

Og så likte de kompetansen jeg hadde med meg, ville gjerne at jeg skulle etablere meg her, 
og likte planen og de trodde på meg!  Når jeg sa at dette her skal jeg få til, så trodde de 
på meg – og det overrasket meg faktisk, jeg hadde ikke trodd at det skulle være så lett og 
fortelle om noe som ingen før hadde gjort, for å bli trodd på! 
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Jo, men jeg fikk jo en veldig vitamininnsprøytning da de, når jeg så at en sånn 
organisasjon støttet det så bra og trodde på det! 

Forretningsplanen, som Sara betrakter som et nyttig arbeidsredskap, har vært 

fulgt fra punkt til punkt.   

Vi har ikke så veldig mange kvinner i Nord-Norge som har gjort akkurat det som de 
har sagt at de skal gjøre. Men det var jo også noe som jeg har fått bekreftet at det er 
eksepsjonelt at man faktisk har skrevet en forretningsplan og har gjort akkurat det som 
sto i den.  For jeg er veldig – det er kanskje en snev av prestasjonsangst, jeg vil gjøre det 
ordentlig, og jeg vil vite at jeg kan —  altså noen ganger så lover man kanskje mer enn 
man kan holde, men jeg streber etter å holde det jeg har sagt jeg skal. 

I dag befinner de seg på trinn tre, men finanskrisen har rammet virksomheten 

hardt, og særlig 2009 ble et tøft år.  Planlagte tiltak er satt på vent, og på spørs-

målet om hvorvidt de tror de får underskudd også i 2010, svarer Sara: 

Det kommer det nok til å bli, men nå vet jeg at vi klarte det i 2009!  Men, så når jeg 
nærmet meg første halvår av 2009 – var gått – så hadde jeg veldig vondt i magen.  For 
da kunne jeg ikke helt se hvordan vi i all verden, --- jeg sto med beina godt plantet i et 
veldig flott prosjekt, som kanskje noen skulle klare å ødelegge for oss!  Men jeg er så sta 
at jeg skal få det til! 

De jobbet alt de klarte siste halvdel av 2009 og da årsskifte kom hadde de 

redusert underskuddet betraktelig.  For første gang i historien ble det et lite 

underskudd, men det var til å leve med.  Sara vet hun driver forretninger i et 

krevende marked, og det må en forholde seg til.  

Men vi har ikke klart å øke omsettingen, og det var jo budsjettert med en million mer i 
omsetning.  Så nå må vi se, vi må antakeligvis ta dette året for å stabilisere seg, før vi tar 
neste trinn.  Men det vet jeg ikke ennå, for det kan hende at 2010 blir bedre.  Så nå må 
vi være veldig hands-on og føle på når det blir rett tid og når vi skal ta neste skritt. 

Vissheten om at de klarer å håndtere krevende og uforutsigbare situasjoner gir 

styrke, og Sara er trygg på at hun har evnen til å stå på; ”Nei, jeg er så glad i det 

jeg holder på med at jeg kan jobbe døgnet rundt, viss det kreves.  Men ikke for 

en hver pris!” .  Troen på det hun holder på med er sterk!  Naturen og de 

kulturelle sporene lå der, og med hennes erfaring og solide kompetanse har de 

skapt et troverdig konsept, der naturen spiller førstefiolinist, etterfulgt av maten 

og kulturen, alt formidlet gjennom gode historiefortellinger.   

… herreligheten, vi har jo et helt fantastisk produkt!  Og etter hvert som vi spesialiserer 
oss, så har vi testet betalingsvilligheten og er ganske trygg på --- prissettingen.    
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Hun forteller at jo flere detaljer som har falt på plass, jo større har responsen 

vært!  Ennå gjenstår en masse!  Egentlig skulle de ha kommet lengre i 

utviklingen av detaljene, men krisa har, som nevnt, satt en midlertidig stopp, 

noe som egentlig irriterer Sara sterkt. 

Jeg ønsker å være alternativ 

Forretningsplanen gir en god beskrivelse av tiltakene som skal gjøres trinn for 

trinn på Helleren, men klarhet i hvordan ting faktisk skal se ut, utvikles på en 

langt mer spontan måte. 

S:  Så vi kan se, jeg ser hva neste trinn er, jeg ser det oppe i her (peker på hodet) og så vet 
jeg at jeg skal dit. 
R:  Ja, at det er riktige veien! 
S:  Ja! 
R:  Og det har du fått bekreftet så mange ganger, at det.. 
S:  Ja, nå er jeg trygg på det!  Før skjønte jeg ikke helt at jeg så det så klart, men det er 
så rett – det er helt rett!  Og responsen den blir bare sterkere og sterkere, viss vi ser bort 
fra denne kriseperioden, som selvfølgelig vil gå over – ja.  Så er responsen helt formidabel 
på den, - på det å tørre og skille seg ut, og det er jo det jeg streber etter og å gjøre så mye 
detaljer med dette konseptet, for det er så mye å ta ut av.  Og jo mer vi fordyper oss, jo 
større blir responsen!  Og maten – jo mer genuin og ekte den blir til steinalderkonseptet, jo 
mer fantastisk syntes folk det er. 

Ja, jeg har kanskje ikke sagt det så tydelig, men noe – jeg kan stå og så kan jeg se utover 
området og så plutselig så ser jeg hvordan det vil se ut lengre fram i tiden.  Så OK, da 
skynder jeg meg å tegne det og så blir det gjort.   

Noen ganger kan en føle det som om noen som trekker i trådene og styrer.  For noen 
ganger blir jeg overrasket over hva jeg ser som skal gjøres og lurer på hvor kommer det 
egentlig fra? 

Ja, det kommer – det er eller det kommer, jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal 
forklare det.  Men jeg har jo blitt mye tryggere på at jeg har den sterke egenskapen, 
så da vet jeg at det er rett. 

Sara vet ikke helt hvordan hun skal forklare dette framsynet sitt, er det 

intuisjon, eller skal hun kalle det teft?  Hun tror at hun vil kalle det ”god teft” 

og at dette bygger på kombinasjonen av all kunnskapen hun har tilegnet seg, 

hennes lange erfaring, samt hennes sterke, kreative kraft.  Som hun under-

streker, fundamentet som alt hviler på, er tilknytningen til stedet, og hun undres 

over at ingen har oppdaget dette tidligere! 

Jeg har allerede nevnt at Innovasjon Norge og deres tro på Saras prosjekt har 

betydd mye for henne.  I tillegg til at hun fikk sitt etableringsstipend, har hun 
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senere blitt plukket ut til å delta i et Arenaprosjekt, en invitasjon hun tolker som 

en stor anerkjennelse.  Denne deltakelsen har gitt henne tilbud om en rekke 

kurs og opplæringsmuligheter, tilbud hun ikke kan få fullrost og som hun syntes 

har vært veldig nyttige.  En annen organisasjon som har gitt henne mye 

oppmerksomhet, er den regionale reiselivsorganisasjonen, som høyt forkynner 

at hun har en av de viktigste opplevelsesbedriftene i regionen.  Skryt og 

anerkjennelse fra disse aktørene er viktig for Sara.  Det betyr mye.  For selv om 

hun er et rivjern og kan strekke seg så langt det må være, beskriver hun seg selv 

også som litt forsiktig og sjenert og kan ikke helt tro det er sant når andre kaster 

glans over det hun har skapt.  Men sjenanse til tross; annerledes og alternativ – 

ja det vil hun være og det kan hun leve godt med! 

Tro på det du driver med og veien videre 

Sara er trygg på at Helleren matcher trender i det norske reiselivet.  Hun har en 

indre brennende drivkraft, ildsjel kaller hun det, som streber etter å levere 

opplevelser med topp kvalitet!  Gjestene skal få minner for livet.  Og alt 

gjestene opplever skal være autentisk - alt bygger på et kulturhistorisk fund-

ament.  På veien har de vært tvunget til å ta noen snarveier, men jo flere detaljer 

som faller på plass, jo sterkere og tydeligere blir gjestens respons – dette er 

unikt!   Sara legger trykk på ordene når hun begeistret uttrykker: 

Vi har jo et helt fantastisk produkt! 

Flere ganger kommer Sara tilbake til at hun kan strekke seg så langt det må 

være. Nettopp fordi troen på det hun holder på med er så stor.  Det å være glad 

i det du holder på med, det er det viktigste.  Hun omtaler seg selv både som 

gründer og kulturentreprenør.  Bedriften bygger på et konsept ingen her i landet 

har utviklet tidligere, et nybrottsarbeid har hun skapt.  Spørsmålene og 

utfordringene har imidlertid stått i kø, men en etter en har de funnet en løsning.  

Kamskjell egner seg for eksempel godt til å drikke te av, og billig i anskaffelse 

var de og.  Mange løsninger har de funnet gjennom nitidige studier, andre ut fra 

tips de har fått.  Mange forslag har vist seg å være artige ideer, men ikke særlig 

egnet for stordrift.  Etter at flere hadde tipset dem om en bestemt keramiker, 

som mange mente kunne hjelpe dem med å skape særegne tallerkener og 

serveringsfat, tok de kontakt med mannen. 

S: ----  Så da tok vi jo kontakt med ham og da var vi klare til å få laget våre egne 
tallerkener, som ble sånn enkle, men veldig flotte, sånne leirfat.  De er spesialsydd til slik 
bordene så ut før, da var de ganske smale og da fikk vi plass til en på hver side av et 
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smalt bord.  Men nå har vi funnet ut at det der med maten, det var så viktig at vi har 
fått faktisk utvidet bordene litte grann – for å få litt mer plass, slik at folk skal få det 
litt mer komfortabelt.   
R: Stadig forbedringer! 
S: Ja, så det er en helt kontinuerlig utvikling, vi ser ut i fra hvordan utviklingen går, så 
ser vi jo og at ting må gjøres litt annerledes. 

Svingningene i trafikken er store gjennom året.  Mellom mai og oktober er det 

lite tid til tenkning.  Da går det i ett, mens vinteren derimot gir rom for både 

idéutvikling og planlegging.  Når Sara ønsker vekst, skyldes det primært at hun 

vil ha flere ansatte som kan overta hennes oppgaver og at hun dermed skal få 

frigjort tid til å utvikle detaljene i konseptet.  Kvaliteten og suksessen ligger 

langt på vei i detaljene, og gode, bærekraftige detaljer er tidkrevende å utvikle.   

 

Del 2;  Analyse av Sara sin fortelling 

Av flere årsaker ble intervjuene av Sara annerledes enn de andre.  

Hovedintervjuet lignet mer et tradisjonelt kvalitativt forskningsintervju, der 

forskeren spør og informanten svarer.    Jeg hadde sendt Sara noen punkter om 

hva jeg ville hun skulle fortelle meg, men det var hun som selv valgte hva hun 

ville vektlegge.  Den ekstreme værsituasjonen la en demper på samtalen.  Jeg 

var stresset for hvordan returen skulle forløpe, og vi klarte ikke å etablere noen 

naturlig ro over samtalen.  Det ble lite rom for å dvele ved enkelthendelser i 

fortellingen.  På en annen side, Sara ga en presentasjon av seg selv, og hun fikk 

senere anledning til å lese gjennom intervjuet og profilen jeg hadde skrevet, og 

vi fikk en ny samtale rundt dette.   

Igjen tar jeg utgangspunkt i overskriftene fra fortellingen og analyserer hvilke 

identiteter som springer ut av disse delfortellingene, og jeg kaller første del også 

her ”Identitetskonstruksjon”.  Siste del, ”Refleksiv identitetskonstruksjon”, blir 

en oppsummering av første del. 

Identitetskonstruksjon 

I sin fortelling fokuserer Sara først og fremst på hva som var viktig for henne i 

forhold til etableringen av bedriften, samt refleksjonene rundt utviklingen og 

utfordringene de møter.  Hun bruker langt mindre tid på å fortelle om barndom 

og oppvekst, men jeg har like fullt laget et avsnitt som tar utgangspunkt i 
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oppveksten, da jeg tror det ble lagt noen føringer her som har hatt betydning 

for hennes gründerskap. 

 

Veien fram mot gründerskap   

Jeg har valgt å benytte begrepet gründerskap i overskriften her, som en 

markering av hvordan Sara omtaler seg selv.  Hun beskriver seg selv som 

gründer.  En gang sier hun at hun kanskje ser på seg selv som 

kulturentreprenør, men ikke entreprenør.  De fleste etablerte begrep er 

menings- og symbolmettede, og for mange assosieres entreprenørskap med 

høyt testosteronnivå, et sterkt maskulint begrep (Smith og Anderson 2004, 

Hamilton 2006, Nadin 2007).  Andre studier viser at mange kvinner reagerer 

likt med Sara.  De er mer komfortable med å omtale seg selv som gründer, som 

da tydeligvis oppfattes som mer kjønnsnøytralt (Berg og Foss 2002). 

Saras barndomshjem lå i byen, men all fritid og alle ferier ble tilbrakt på 

Helleren, hos besteforeldrene.  Ut fra et livsformsperspektiv kan vi si at 

besteforeldrene var bærere av den selvstendige livsformen, med idealer om 

uavhengighet, og der eierskap og ansvar er forutsetninger for å være fri og 

selvstendig (Højrup 1983, Karlsson og Lönnbring 2007).  Hardt fysisk arbeid og 

initiativrikdom er også kjennetegn ved denne livsformen, kjennetegn som 

preger hverdagslivets utforming og legger føringer for dypere verdier, og som 

langsomt forkroppsliggjøres.  Sara forteller at barndommen på Helleren alltid 

var fylt av gjøremål.  Det var alltid noe som skulle ordnes, slik det sikkert alltid 

har vært på små fiskebruk langs kysten vår.  Hun fikk være med, og særlig faren 

og farfaren var flinke til å innvie henne i det mangfold av oppgaver som hørte 

gården til, også til det hun selv kaller typisk mannfolksarbeid.  Sara sosialiseres 

inn i den selvstendige livsform, og dens verdier har blitt hennes og viktige 

byggeklosser i hennes identitetskonstruksjon. 

Sara ser på seg selv som et arbeidsjern, en med stor arbeidskapasitet, en 

egenskap hun fikk med seg fra hjemmet.  En takknemlighet for dette deler hun 

med mange entreprenører (Foss 2002).   Det er særlig faren som har lært henne 

arbeidets glede.  Det at han tok henne med på alt mulig, har betydd mye for 

hennes egen trygghet på hva hun kan klare.  Forskning spriker litt når det 

gjelder å forklare mor eller fars betydning for kvinners karriere.  En stor studie 

fra USA på slutten av 1970-tallet viste at fedrenes involvering i jentenes 

oppvekst var av avgjørende betydning for deres karriere.   Flertallet av kvinnene 
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som hadde gjort lederkarriere var ”pappajenter”, støttet og oppmuntret av sine 

fedre fra de var små (Hennig og Jardin 1982).  Motsatt, i Lönnbrings (2003) 

studier av kvinnelige entreprenører på den svenske landsbygda, viser de til sine 

sterke mødre og betydningen disse har hatt for deres egen karriere.    I min 

andre samtale med Sara tok hun opp forholdet til moren, som hun syntes hadde 

fått for liten plass i min profil.  Moren var også viktig, men spilte en mer 

beskjeden ”inne-rolle”, en omsorgsperson som holdt alt samlet.   Faren var 

utadvent, mor innadvent og Sara sier at hun har fått litt fra begge, og begge 

framstår som positive rollemodeller for henne (Foss 2002).  I rollen som 

vertinne, historieforteller og bedriftsleder tar hun farens rolle som den 

utadvendte, men samtidig har hun god kontakt med sin egen sjenanse.   Hun 

balanserer mellom et både-og, både utadvent og innadvent. 

Stedet Helleren spiller en sentral rolle i Saras liv, og hennes stedsidentitet er 

sterk.  Det er her hun er ”insider” og har sine røtter.   Geografene vil si at 

hennes lokalisering til Helleren preges av en ”sense of place”.  Den er fylt av 

opplevelser og følelser (Berg 2002).  Det ligger også noen kontekstuelle 

strukturer ved dette stedet som blant annet kommer til uttrykk gjennom den 

selvstendige livsformen.  Gjennom oppveksten har Sara blitt innviet i 

selvstendighetens verdisett, slik disse verdiene kommer til uttrykk gjennom 

hverdagslivets rutiner og praksis og som har gitt menneskene der en felles 

erfaring og opplevelse av stedet (s.st.).  Det har alltid vært mange selvstendige 

fiskere og bønder der, mens man de siste 20-30 årene har hatt flere som har 

drevet små reiselivsbedrifter.   I forhold til Saras identitet som bedriftsetablerer 

opererer hun med et flerdimensjonalt stedsbegrep, noe som ikke er uvanlig for 

entreprenører (Foss og Berg 2002).  Stedet betyr mye på et personlig plan, og 

samtidig har det et jordsmonn (Karlsson  2005) som har tradisjoner for 

selvstendige småforetak.  Senere skal vi også se at det var stedets 

kulturhistoriske røtter (ressurser) som blir kjernen i Saras entreprenørskap. 

Jeg har i tidligere analyser henvist til Pals (2006) som viser hvordan vi 

individualiserer våre liv ved å peke på enkeltepisoder som betydningsfulle for 

videre livsløp, en type årsaksforklaringer hun kaller springbretteffekter.  

Konfliktsituasjonen Sara opplevde ved sin siste arbeidsplass i Oslo, kan kalles 

en slik episode.  Konfliktsituasjonen gikk over lang tid, men da hun oppdaget at 

det nye styret opptrådte uredelig og umoralsk satte hun foten resolutt ned.  

Identitet forstås alltid relasjonelt, og ved å ta avstand, vise distanse, frambringer 

man en negativ identitet, en tydeliggjøring av hva man ikke vil være (Kärreman 

og Alvesson 2001).  Ordentlighet og ryddighet, som jeg kommer tilbake til 
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senere, er sentrale verdier for Sara og da disse ble satt på prøve framkalte de 

avgjørelser av stor betydning.  Jobben hadde både vært lærerik og spennende, 

men nå tok utviklingen en vending hun ikke lenger kunne delta i.  

Spenningsforholdet mellom de kreative utfordringene som hadde vært og den 

negative utviklingen som nå ble, viser at en samtidig kan konstruere sine 

identiteter både som det Jenkins (1996) kaller sameness og difference.  Flere studier 

viser at ens identitetskonstruksjoner tydeliggjøres nettopp i konfliktsituasjoner 

(Sennett 2000, Kärreman og Alvesson 2001, Down 2006).  Det konkrete 

resultatet av denne konflikten var at familien bestemte seg for å bryte opp fra 

Oslo og flytte nordover.  Når Sara snakker om arbeidet sitt i dag, refererer hun 

stadig til tidligere jobber og all den positive lærdommen og erfaringene disse ga.  

Jeg tolker Saras fortelling dit hen at hun sto opp for sine verdier og tok en 

moralsk beslutning, en beslutning hun i ettertid er stolt over og som har betydd 

mye for hennes identitetskonstruksjon (Taylor 1995).  Fenwick (2002) viser til 

den sterke veksten en har hatt av kvinnelige entreprenører og deres valg av 

grenseoverskridende veivalg og spør hvorfor?  Svaret hun gir peker mot et 

dypere ønske eller begjær (desire) og hun skriver; ”Desire appeared to be a 

fundamental motivator for these choices, as well as for the learning embedded 

in becoming aware of them and taking action to realize them” (2002:719).  Sara 

ønsket et liv fylt av mer kvalitet (moralske verdier, utfordringer og ønske om å 

lære) og tok konsekvensene av dette og brøt opp, og vi kan også si at hun ble 

styrt av en indre motivasjon. 

 

Det måtte bli et familiekonsept  

Da familien flyttet tilbake til Helleren i 2001, visste de ikke hva de skulle leve 

av, men de var fullt inneforstått med at de ville drive en eller annen form for 

virksomhet.  Sara så på seg selv som godt kvalifisert. Hun hadde god formell 

utdannelse, erfaring med å etablere og utvikle et foretak, samt lang fartstid i 

reiselivet.  Helleren hadde lange tradisjoner med å tiltrekke seg turister, og Sara 

kjente den nye opplevelsestrenden innen reiselivet, en viktig kontekst for 

planleggingen de nå skulle starte.  Et stort tema innen entreprenørskaps-

forskningen er det vi noe forenklet kan kalle ”mulighetsorienteringen”, et felt 

hvor vi finner ulike teoriretninger (Chell 2000, Eckhardt og Shane 2003), men 

hvor en har det til felles at entreprenøren ser endringer i markedet, griper 

sjansen (muligheten) og skaper noe nytt.   Spinoza, Flores og Dreyfus (1997) er 

skeptisk til denne forståelsen av entreprenørskap.   De mener entreprenøren 

kjennetegnes ved at hun skaper nye varige verdier, uavhengig av hva markedet 
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etterspør, verdier som endrer livsstiler og som markedet må læres opp til å ta i 

bruk.  Det aller mest krevende er å finne fram til en visjon, og først når denne 

er på plass, kan man begynne å innhente konkret kunnskap m.m. (s.st.)  Da Sara 

skulle starte å utvikle en forretningsidé, inviterte hun familien med på et 

dugnadsarbeid.  Bedriften skulle henvende seg til opplevelsesmarkedet.  De 

skulle bygge på lokale ressurser og kulturhistorie, samt unngå å kopiere andre.  

Flere forslag ble fremmet, men det var farens idé om et steinalderkonsept som 

fikk gjennomslag.  Raskt fikk de en visjon på bordet, og nå begynte arbeidet 

med å søke kunnskap, ta kreativiteten i bruk, utvikle detaljer, og lage en god 

forretningsplan.   

Familiebedrifter har lange tradisjoner langs norskekysten, ofte med utgangs-

punkt i fiske (Mariussen og Wheelock 1997).  Begrepet ”the copreneurs” har 

vært brukt om familier som etablerer ny virksomhet, men i denne forskningen 

er det oftest mannen som benevnes  ”copreneur”.  Det er mannen som er 

lederen og tar de viktigste avgjørelsene, mens hustruen har en viktig støtte-

funksjon (Marshack 1994).  Nyere forskning rundt familiebedrifter viser at 

kjønnsrollemønstrene er langt mer kompliserte (Hamilton 2006), og at det 

heller ikke er uvanlig at kvinnene tar en ledende rolle, slik Sara tok i sin bedrift.  

Sara har fra første stund vært daglig leder, men når hun forteller om 

foretaksetableringen, er dette et kollektivt prosjekt, der hele familien ble trukket 

med – mann, sønn, søster og foreldre.  Johannisson (2005) peker på at 

entreprenørskap er en kollektiv prosess; ”Det gäller att få andra tillräckligt 

engagerade så att de helst på eget initiativ bidrar till den affärs- och därmed 

värdeskapande processen.” (s.71).   For Sara er det viktig at Helleren har vært et 

kollektivt prosjekt.  Kanskje dette kollektive ansvaret også er en av grunnene til 

at hun ikke nevner spesielt familieforpliktelsene hun har, familien er involvert 

og hjemmet og bedriften er samlokalisert.  De er flere som kan ta ansvaret for 

omsorgen av sønnen.  Studier har vist at motivet hos flere kvinnelige entre-

prenører har vært å skape en arbeidssituasjon hvor de kan kombinere 

omsorgsarbeid med et levebrød.   Lönnbring (2003) snakker om ”dubbla 

livsprosjekt” , mens Beaver (2003) kaller disse kvinnene ”dualister”.   Sara er 

først og fremst gründer, en altruistisk gründer, som har skapt noe sammen med 

familien. 
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Planene har vært gode å ha 

Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller for Sara fra første stund.  Jeg 

vet ikke hvilke forutinntatte forventninger hun hadde til denne statlige 

institusjonen, men hun forteller at det overrasket henne at de fra første stund 

trodde på henne og hennes prosjekt.  De uttrykte tillit til hennes kompetanse og 

viste sin støtte både i form av etableringsstipend og senere ved å invitere henne 

inn i et arenaprosjekt.  Innovasjon Norge ga legitimitet til Saras profesjonalitet, 

en legitimering mange kvinnelige entreprenører må slåss hardt for å få (Warren 

2004, Nadin 2007).  Legitimiteten, inkludert den konkret støtten Innovasjon 

Norge ga, kan også betraktes som en type institusjonalisert kulturell kapital, 

som kan være av særlig stor betydning for en forretningsmessig nykommer (de 

Clercq og Voronov 2009). 

For å bidra med etableringsstipend krever Innovasjon Norge at søkeren utvikler 

en forretningsplan.  Sara og familien brukte lang tid på sin plan, som er delt inn 

i tre faser.  Hver fase har detaljerte beskrivelse over hva som skal gjøres, og i 

ettertid ser Sara at dette har vært et viktig verktøy for dem i utviklingen av 

bedriften.  I følge Sara er Innovasjon Norge overrasket over at hun har fulgt 

planen så punktlig, men for Sara handler dette om en viktig moralsk verdi.  Man 

skal holde det en lover.  Ordentlighet, forstått som en moralsk verdi, kan se ut 

til å være et livstema (Thorsen 1997) for Sara, og i denne ordentligheten ligger 

et tydelig element av pliktoppfyllelse.   Taylor (2000) hevder at for å kunne 

betrakte seg selv som et subjekt for egne handlinger, må man ha en bevissthet 

om tre moralske ”akser”; respekt, forpliktelser og verdighet.  Når Sara forteller 

om seg selv, løftes alle disse verdiene fram, på en eller annen måte.  Verdiene er 

ikke bare private preferanser, de gir oss også kunnskap om verdiene som har 

preget den kulturelle og historiske settingen hun er en del av.   

Sara vender stadig tilbake til forretningsplanen når hun forteller, og slik jeg 

tolker henne fungerer den som en type ”strategy-as-practice” (Chia 2004).  Den 

iverksettes gjennom prøving-feiling-refleksjon-læring i det daglige, praktiske 

arbeidet.  Allinson, Chell og Hayes (2000) skiller mellom en rasjonell og intuitiv 

tilnærming til problemløsning, og mener at entreprenører i større grad stoler på 

sin intuisjon, som ”tend to be less conformist, involve an open-ended approach 

to problem solving, relying on holistic impressions, random methods of 

exploring, impulsive synthesis, and, lateral rather than sequential reasoning” 

(s.35).  Denne formen for problemløsning gir også mye større rom for 

kreativitet, noe som er viktig for Sara. 
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Mange entreprenører har et ambivalent forhold til strategiske planer, da disse 

bygger på en logikk som er forskjellig fra den logikken som former deres 

hverdag (Nilsson 2003, Bjerke 2005).  Sara ser ut til å balansere disse to 

styringslogikkene.  Hun har både nytte av den rasjonelle forretningsplanen og 

sin egen intuitive, kreative arbeidsform.  Johannisson  (2005) ville ha sagt at hun 

både er visjonær og handlingsorientert – ett av de mange paradoksene som 

kjennetegner entreprenøren.   

 

Jeg ønsker å være litt alternativ   

For Sara er det viktig å være alternativ, og det kan man vel også si hun er, da 

ingen andre har utviklet noe tilsvarende opplevelseskonsept.  Det spesielle for 

mange opplevelsesbedrifter er at produksjon og konsumpsjon skjer samtidig, 

noe som stiller særlige krav til god kommunikasjon (Kostera 2007).  For å sikre 

en felles forståelse for hva organisasjonen står for, er det viktig å få ansatte som 

deler entreprenørens visjoner.  Sara håndplukket sine medarbeidere (hvor en 

var sjaman) og tilsvarende har man sett fra andre studier, der entreprenører 

rekrutterer medarbeidere som deler deres visjon (Spinoza, Flores og Dreyfus 

1997).  Meningsdannelser i denne type foretak skjer gjennom å oversette 

individuelle erfaringer til kollektive handlinger, sier Kostera (2007:285).  

Motivene for oversettelser i opplevelsesforetak preges av tre forhold 

”uniqueness, mediation, and massification ” (s.st).  Alle disse trekkene løftes 

fram av Sara. 

Sara forteller at jo flere detaljer de får lagt inn i konseptet, jo mer begeistret er 

gjestenes respons, og jo mer unikt framstår konseptet.  Hun er takknemlig for 

deltakelsen i Arenaprosjektet, der hun blant annet fikk spesialkurs i hvordan de 

skulle spisse opplevelsesproduktet, en opplæring hun har hatt stor glede av.   

Sara er stolt over at hun har klart å skape verdier ut av lokale ressurser.  

Opplevelsesøkonomien som fenomen har åpnet for at verdier som har vært 

forbundet med periferien og det tradisjonelle vitaliseres, og omdannes til 

verdier som sentrum og det globale markedet etterspør (Anderson 2000).  I 

Saras tilfelle har hun ikke bare skapt bro mellom nåtiden og det tradisjonelle 

samfunnet.  Hun har også bygd en bro som spenner tusenvis av år tilbake i tid 

og rom.  Opplevelsesøkonomien har gitt entreprenører ei formidabel lekekasse.  

Det er bare å gripe mulighetene (Hjorth og Kostera 2007). 
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Tro på det du driver med og veien videre 

Sara opplever at mulighetene som ligger i steinalderkonseptet er utømmelige og 

at arbeidet med å utvikle dette, fyller henne med glede og gir livet mening.  

Foruten ønsket om selvstendighet, frihet og ansvarlighet viser også andre 

studier av kvinnelige entreprenører at disse kvinnene motiveres av et indre 

begjær (desire) og at det her ser ut til å være en sterk kobling mellom dette 

begjæret, behovet for læring og handling (Fenwick 2002).  Sara kaller sitt begjær 

ildsjel, en drivkraft som gir henne uante krefter til å stå på. 

Læringsaspektet ser også ut til å være viktig for Sara, og utviklingen av bedriften 

følger rytmen prøve-lære-reflektere-prøve (Bjerke 2005).  All utvikling baserer 

seg på innovasjoner.  De har ingen å kopiere fra.  Innovasjonene er 

inkrementelle og viktige inspirasjonskilder her er samspillet mellom de ansatte 

og gjestene i det daglige, praktiske arbeidet.  Gjestene har vært flinke til å 

komme med gode innspill, men like viktig er det at gjestene gir Sara en sterk 

anerkjennelse av det hun har skapt, en anerkjennelse vellykkede 

opplevelsesbedrifter kan få fordi møtene med gjestene er så nære (Johannisson 

2007). 

Sara skiller seg fra mange småbedriftseiere når hun ønsker vekst og flere 

ansatte, for dermed å ha muligheten til selv å trekke seg litt tilbake fra den 

daglige driften (Bredvold 2003).  Andre studier har også vist at kvinnelige 

entreprenører gir sine ansatte plass og har mindre kontrollbehov (Cantzler 

referert i Lönnbring 2003).  Sara involverer de ansatte tett, og med flere ansatte 

vil hun kunne få mer tid til det hun liker aller mest, kreativt konseptutvikling.  

 

Refleksiv identitetskonstruksjon 

Sara har på mange måter forkroppsliggjort tradisjonelle verdier, med røtter 

tilbake til et eldre fiske- og jordbrukssamfunn.  Utover dette uttrykker hun 

eksplisitt betydningen av å ha et foretak som hviler på historiske og kulturelle 

tradisjoner, som hun ikke selv har vært en del av, men som like fullt har en 

autentisitet på stedet hun bor.  Kulturtradisjonene er både viktige for Sara selv 

og for foretaket hun har skapt. 

Det var en konfliktsituasjon der viktige verdier ble satt på prøve, som 

framprovoserte valget om å flytte nordover og etablere foretaket.  Det ser ut til 

at verdier, moralske forankringer og søken etter en dypere mening er viktige 



183 
 

dimensjoner for Sara og hennes egen selvforståelse.  Sara framstår med en 

integrert identitet. 

Kobler vi overnevnte posisjoneringer – troskap til kulturtradisjoner og integrert 

identitet, får vi i følge Lundgren og Wåhlin (2001) en idealistisk ontologisk 

diskurs.  Det er flere likhetstrekk mellom Paul og Saras refleksive 

identitetskonstruksjon og jeg mener begge uttrykker samme ontologiske 

posisjonen.  Lundgren og Wåhlins beskrivelse av denne posisjonen passer godt 

for begge;  ”They seek a deeper philosophy in their travel through their working 

lives, and try to open the boundaries between professional and private spheres 

in making sense of their lives” (s.373).   
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Kapittel 10   Nils –  vandrer mellom det lokale og globale  

Herregud, en kan da ikke gjøre  

noe bedre enn leke i denne  

velsignede verden. 

(Henrik Ibsen) 

Min første samtale med Nils foregikk på Høgskolen i Lillehammer desember 

2009, mens den andre ble gjennomført på hans kontor nøyaktig ett år senere.  I 

løpet av dette året kunne jeg stadig lese om hans aktiviteter i lokale og nasjonale 

aviser, da det er åpenbart at Nils har fått en nasjonal posisjon i forhold til 

opplevelsesproduksjon.   

Del 1:  Fortellingen om Nils 

Kreativ leder av Støtt 

Nils (1974) er kreativ leder og medeier i aktivitetsselskapet Støtt AS, som er 

lokalisert i en kjent fjelldestinasjon. Støtt har tre fast ansatte og mange bein å stå 

på.  I vår første samtale fortalte Nils at kurs- og underholdningsdelen utgjør 

halvparten av omsetningen, og dette hviler først og framst på Nils.  I vår andre 

samtale forteller han at bare kurs- og konferansedelen av virksomheten nå 

utgjør mer enn en tredjedel av virksomheten.  Det er som kursleder jeg har sett 

ham blitt omtalt i aviser, der han omtales som Norges beste formidler av 

opplevelsesproduksjon.  I januar 2011 ble det kjent at Støtt hadde vunnet en 

anbudsrunde i regi av Innovasjon Norge for kurs og opplæring i bærekraft.  

Denne kursaktiviteten faller ikke bare på Nils, her vil han trekke med seg seks 

nye medspillere. 

Gjennom de siste fire-fem årene har Nils skaffet seg ei solid verktøykasse med 

ulike spesialverktøy for utvikling og utforming av opplevelsesprodukter.  Disse 

verktøyene anvender han daglig på egne opplevelses- og aktivitetsprodukter, og 

det er disse som er utgangspunktet for den kursaktiviteten han har, også dette 

mye i regi av Innovasjon Norge.  Aktivitetsselskapet Støtt kan tilby mellom 30 

og 40 ulike aktiviteter til lokale gjester og er storleverandører av opplevelser til 

hotell- og hyttegjester på stedet, i tillegg til bedriftsmarkedet.  Støtt har også det 

tekniske arrangøransvaret av fire større festivaler, som årlig finner sted i dalen. 
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Finanskrisen har skapt store problemer for aktivitetsbransjen, og mange norske 

selskap har slitt tungt de siste årene.  2009 ble også et tungt år for Støtt, men 

Nils legger ikke skylda på finanskrisen, for mens finanskrisen fortsatt herjet ble 

2010 et godt år.  Veien fram til den posisjonen de i dag har, har imidlertid både 

vært lang og kronglete.  Veien Støtt har vandret har først og framst handlet om 

å bli bevisst sin egen historie, ”hvem er jeg og hva vil jeg”, sier Nils. 

Og jeg har virkelig vært bevisst den (min egen historie), i det vi foretar oss.  Og det har 
blitt veldig mye tydeligere nå, i ei periode av bedriftsutviklingen så har, nå må vi være 
unike og tydeligst, og flinkest, og alt mulig annet rart.  Men det det handler om er å 
fortelle hvem du er, og hvorfor du er det!  Den historia vil folk framdeles høre.  Så de som 
ikke følger sin historie nå, de er bare flinkest – det hjelper jo ikke!  Så det er noe med 
den bevisstgjøringen rundt dette.  Og i forhold til bærekraftbegrepet og, så er det noe med 
opprinnelse, hvem du er, hvorfor du er slik.   

Det startet som odelsgutt 

Nils har jobbet mye med å bli bevisst sin egen historie.  Derfor faller det ham 

lett å fortelle om barndom, oppveksten på gården og alle viktige personer, som 

hver på sin måte har gitt ham ballast i livet. 

Slektsgården Ås har vært drevet av Arne og Nils i annenhver generasjon 

gjennom flere slektsledd – oldefar Arne, bestefar Nils, far Arne.  Stolte 

tradisjoner, både til gårdsdriften og til håndverket bestefedrene var kjente for – 

gode ljåsmeder var de på Ås.  Nils er født i ei brytningstid der nye livsmønstre 

tvinges fram, også i landbruket.  Begge foreldrene er lærere og utearbeidende, 

derfor vokser han og søsknene opp med daddaer og barnehage.  Beste-

foreldrene, ”gomo” og ”gofa” på gården, men også mors foreldre blir viktige 

personer for Nils, og hver og en av dem har gitt av ham ulike bidrag til den 

store kulturarven barndommen ga ham. 

N:  ....  -  så det har vært helt fire ulike besteforeldre kan du si, som har overført mye. Så 
viss en skal se på de personene som har betydd mye for meg så er det veldig mange, men du 
kan si at i forhold til gofa, som forsvant da jeg var sju år gammel, så har jeg klokkeklare 
bilder og minner av hvordan han var, og den stoltheten han bar.  Gomo, har jeg også 
minner av at vi var på handel og hun prata og prata og prata, og kunne fortelle, og skrev, 
og ikke sant.  Og morfar, han var den nøysomme, den håndsamme, den stillfarende, 
fiskeinteresserte karen som lærte meg naturen og lærte meg friluftsliv og alt det der. 
R:  Innviet deg i den verden og lærte deg å bli glad i den! 
N:  Ja, og mormor er vel på en måte den som har fått inn de interessene som – jeg har jo 
sittet og strikket, jeg har bakt, jeg har gjort alt det og fått med meg den dimensjonen, og 
det handler for meg like mye om det å skape.   Og det er klart at begge mine foreldre de 
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har vært veldig, veldig – og det er ikke sikkert at de vil innrømme, men de har vært veldig 
tydelige på det at vi bor der vi bor, og at vi bør ta vare på det vi har rundt oss. 

Nils har to søsken, ei eldre søster og en yngre bror.  Til tross for den nye 

odelsloven som kom på 1960-tallet og ga eldste barnet, jente som gutt, 

odelsrett, var det på Ås Nils som fikk utdelt manuset til den rollen.  Gjennom 

mye lek og moro, tok han del i sysler som hørte gårdsarbeidet til, ofte sammen 

med venner.  Vedhogst langt til skogs på egenhånd som åtteåring, traktor-

kjøring som tiåring, lista er lang over ferdigheter som ble innøvd i ung alder, og 

tilliten fra de voksne var stor.  Også innendørs fikk Nils rom til å utforske sin 

skaperglede, og som sjuåring bakte han sine første muffins på egenhånd.  Det 

måtte ha vært en suksess, for yrkesvalget ble tatt da.  Han skulle bli, og ble 

kokk.  Ut fra Nils fortelling om barndommen er det noen ferdigheter han er 

spesielt takknemlig for å ha fått utviklet, og det er skapergleden, kreativitet, 

forteller- eller formidlingstrangen og ikke minst stoltheten av å være en del av 

den kulturarven gården og bygda representerer. 

Nils var midtbarnet, en posisjon han har høstet mye glede av.  Han hadde alltid 

ei storesøster å strekke seg etter og alltid en lillebror han kunne lære opp.  

Familiebåndene på Ås er tette, og i dag bor alle tre søsknene med hver sine 

familier i en radius på 50 meter fra barndomshjemmet, der mor og far fortsatt 

holder hus.  

Tidlig krøkes, som stor kar skal bli 

En dato framstår som viktigere enn alle andre når Nils forteller sin historie. 

16.februar 1984 inviterte Nils og hans nærmeste venn Ståle til Gardaleika 1984.  

Et arrangement som ble godt dekket av lokalpressen og som satte dype spor.  

Nils var 10 år gammel. 

N:  10 år gammel ja!  Og da rigget vi akebakke, slalåmbakke, skiskyting på 
melkekartonger, lånte walkie-talkie og ringte rundt.  Laget medaljer på sløyden, svei inn  
Gardaleika 1984, satt og knyttet bånd.  Og da fikk en igjen tillit hos læreren, 
sløydlæreren min da var Rolf, mener jeg å huske og vi fikk da mens de andre lagde 
stettefat svidd inn medaljer og det var åpenhet for det i de systemene, som da fantes.  Og så 
bar vi vann og herjet på, med et voldsomt engasjement!  Og jeg husker fint lyden og har 
veldig, veldig klare minner av hva det var!  Hvilken voldsom prestisjegreie det var!  Og jeg 
bestemte meg ikke som 10-åring for at jeg ”ohh yes, jeg skal bli aktivitetsmann!”, det 
handla ikke om det, jeg hadde tre år før det bestemt meg for at jeg skulle bli kokk!   

R:  Hvem var deltakerne på dette første arrangementet da? 
N:  Alle ungene på lik alder, opp til min søsters og ned til min brors alder. 
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R:  Nå snakker vi om naboer, i grenda? 
N:  Gårdene, det er ei rekke med gårder som ligger der, så vi var vel en par og tjue!  Og 
det var hjemmelagde boller og det var kakao og det var premieutdeling selvsagt og slikt da.  
Og etter, og det er akkurat det jeg driver med i dag, i 2009, 2010! 
R:  Og det ble jo da selvfølgelig suksess, i og med at det har blitt et slikt merke i – 
turnings point snakker man om i litteraturen.. 
N:  Ja, ja  - det er klart at det er et veldig, veldig viktig sjekkpunkt for meg opp igjennom 
tiden.   

Gjennom hele Nils sin barndom var det godt tilrettelagt for lek og moro, ute, 

som inne.  Da han ble større ble noe av engasjementet kanalisert til mer 

organiserte aktiviteter. Han var en ivrig fotballspiller, skøyte- og langrennsløper, 

spilte i skolekorps og var aktiv i ungdommens Røde Kors.  Viktigere enn noe 

av dette var bandet han stiftet som 10-åring, sammen med tre kompiser.  

Gjennom ni år holdt de sammen, spilte og øvde mer eller mindre ukentlig, og 

bandfølelsen henger fortsatt igjen! 

Vil du bli lagt merke til, må du kjenne din rolle  

Når Nils forteller om livet sitt, vender han stadig tilbake til betydningen av å 

være seg bevisst egen rolle.  Han kan huske at han som liten gutt forsto hvilke 

forventninger som lå der til hans odelsguttrolle – ei rolle han mestret.  

Gjennom hele livet innehar vi ulike roller, og for Nils er det viktig at han vet 

hvilke rolle han til en hver tid utøver. 

N: …….Så jeg tror nok at jeg er tydeligst i forhold til søsknene mine,  har hatt en helt 
klar bevissthet i forhold til mi rolle, og har spilt rolle når jeg har – for jeg var nok veldig 
trommis da jeg var trommis, og var nok veldig leder av ungdommens Røde Kors da jeg var 
ungdommens Røde Kors leder. Og så var jeg veldig Nils da jeg var Nils, og så var jeg – 
det har jeg nok alltid vært! 
 
N: …..Bevisstheten i forhold til de ulike setta av ting som er i den og den rolla.  Og i 
teater er det jo da du blir god, da du forstår det.  Og jeg tror nok at det er en annen 
intuitiv sak som har vært med meg, at jeg har forstått at, i alle fall ganske mye av hva jeg 
skal gjøre når jeg har agert de ulike rollene, da.  Det tror jeg nok. 
R:  Du kan liksom ikke benytte samme repertoaret på alle de ulike rollene!? 
N:   Nei, for da er det ingen som legger merke til deg, og en vil jo bli lagt merke til.   

I noen sammenhenger holder det ikke kun å være seg sin rolle bevisst, man må 

også øve.  I Støtt øver man alltid grundig før man går ut og tilbyr sine 

opplevelsesprodukt.  At man øver seg før en forestilling med fortellerteateret på 

stedets øksefabrikk er en sak, men i Støtt øver man på alt man gjør. 
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Og så er det jo, - jeg tror på øving.  Vi øver på absolutt alt vi gjør. Vi skriver manus på 
brevandringsturer, vi har dramaturgikurver når vi kjører smørøye… alt 

Den krokede veien fram til Støtt 

Nils tok sine to år på kokkeskole og gikk i lære på en kjent restaurant hos 

Frode, som var en like god historieforteller som kokk.  Etter avtjent militær-

tjeneste ble han headhuntet til Reine i Lofoten.  Noen hadde hørt om ham og 

mente at han var riktig person til å få restauranten Fiskebua på rett kjøl igjen.  

Han lyktes med det siste, men omkostningene ble store!  Etter to sesonger var 

kokkekarrieren ødelagt.  Kroppen og legen sa stopp!  Arbeidsdager på 16, 17, 

18 timer uka ut, for mye festing, dårlige venner, fravær av nettverk og kjente 

rammer var med å påvirke beslutningen han tok en augustdag i 1997.  Nok var 

nok, han sa opp og dro på dagen. 

I slutten av september begynte han å arbeide som nattevaktavløser og 

kursavløser på ett av hjemstedets hoteller.  Han var kommet hjem til kjente 

nettverk og folk som visste hva han sto for, og det skulle vise seg at han hadde 

mye å fare med, særlig i utviklingen av hotellets aktivitetstilbud. 

I (19)99 bestemmer stedet seg for at det skal bli noe som heter Aktiv.  Og da blir jeg 
atter en gang headhuntet og sagt at Nils, du må bli kreativ leder der!  Så da satte jeg meg 
i den stolen og har opplevelsen i kroppen fra bare få år siden, i forhold til det når du blir 
hentet inn i et system for å skulle gjøre noe, så er det noen andre som sitter og tenker, og 
har tenkt ferdig noen sett med tanker, som de vil ha innfridd.  Så jeg var litt mer varsom 
der, jobba like mye, fikk det opp å stå, utviklet hele produktporteføljen, med masse og 
tretti ulike aktiviteter.  Fikk satt ting i system og dette begynte å selge bra. 

I to år driver Nils selskapet Aktiv, og det gikk så det grein! Like idyllisk var det 

ikke på eiersiden.  Selskapet hadde i alt 53 eiere som aldri ble enig om noe, så i 

2001 ga Nils seg og etablerte sitt eget enkeltmannsforetak, som primært skulle 

være et rent underholdningsselskap.  Gjennom flere år hadde han utviklet en 

egen rollemodell som var en karikatur av en døl, og denne rollen solgte han nå 

inn til lukkede selskap, bedriftsarrangement og større grupper.  Parallelt arbeidet 

han på det samme hotellet han tidligere hadde vært tilknyttet.   

Ja, og gjorde jo da veldig mye oppe på hotellet – jobbet litt der på timebasis.   Dette var 
veldig ustrukturert og ikke noe bra, sånn i forhold til at jeg – ja, jeg klarte ikke helt å 
finne ut hvordan jeg skulle drive det, rett og slett.  Men så ble det jo sådd noen korn til 
det, og det ble jo slik at i slutten av 2003 der, etter å ha drevet på i nesten tre år, så sier 
Roger, daværende direktør, nåværende direktør og eier, at nå må vi få litt struktur på 
dette du driver med – for her er det fryktelig mye bra, nå må vi finne på noe.  Så han 
satte 110.000 kroner på en konto og sa at nå må vi lage et AS, for det trenger stedet!..... 
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…..Ja, så da var jeg jo klar for det på en måte, da.  Så prøvde vi å finne ut hva i all 
verden det skulle hete og ”Glade mennesker” var i grunn det vi hadde jobbet mye med, og 
mest med, men så datt plutselig bare Høve Støtt rett ned i fanget på meg, så fant vi ut at 
det var det det skulle være.   Så 1.januar 2004 ble det etablert.  

På dette tidspunktet hadde Nils opparbeidet seg bred erfaring med både 

utvikling og drifting av arrangement, aktiviteter, underholdning og formidling – 

og alle produktene Nils tok med seg inn i det nye selskapet var hans åndsverk. 

Høve Støtt ble etablert primært for å skape struktur rundt noe som hadde et 

klart potensial.  Bedriftsetableringen var således verken entreprenørielt eller 

innovativt, men det satte rammene for noe som skulle bli svært innovativt. 

Ja.  Du kan si at i fra 1.januar 2004 så har Støtt vært reinspika entreprenørskap.   

Flere bein å stå på 

Etter å ha arbeidet ett år alene tilstettes ny daglig leder, og det blir mer struktur 

og mer tid for Nils til utadrettet virksomhet.  Etterspørselen er stor og 

tilbudsspekteret deres bredt.  De første årene holder de øyne og ører åpne og 

suger til seg ideer, for så å nærme seg et punkt hvor de tvinges til å ta valg, finne 

sin egen vei. 

I fortellingen om Støtt tillegger Nils 2007 stor betydning, et merkeår hvor mye 

skulle endre seg – både i forhold til arbeidsoppgaver og utøvelsen av dem.  

Opplevelsespyramiden67 ble lansert i Norge, og i februar deltok Nils på sitt 

første kurs i opplevelsesproduksjon, basert på pyramiden.  Han forsto raskt at 

det var mulig å manøvrere seg til en posisjon i forhold til den videre lanseringen 

i landet, og han forteller; 

N:  -----  Så på det kurset så bestemmer jeg meg med en gang at jeg skal bli bedre på – 
ja, jeg sa det til Ove på den første kursdagen i Hemsedal at dette skal jeg bli best på i 
Skandinavia.  Og Ove sier da at ”ha, ha, ha”.. 
R:  Snakker vi da om, hva skal du bli best på? 
N:  Best i opplevelsesproduksjon, best i å holde foredrag om opplevelsesproduksjon. 

Møte med pyramiden, teoriene den baserte seg på og det nye begrepsapparatet 

ble viktige for Nils og Støtt, fra dag én.  De hadde lang praktisk erfaring med 

opplevelsesproduksjon.  Nå fikk de begrepene og en klar bekreftelse på at de 

hadde tenkt og handlet klokt, og selvtilliten økte.  Teoriene ble omgjort til 

praktiske verktøy, og Nils skulle etter hvert få en dobbelt rolle.  På den ene 

                                              

67 Utviklet av S. Tarssanen og  M. Kylänen (2006), Lapland Centre of Expertise for Experience Industry 
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siden har verktøyene vært av uvurderlig betydning for videreutvikling og 

forfining av egne produkt.  På den andre siden har han, som allerede nevnt, blitt 

en ettertraktet kursleder for andre opplevelsesprodusenter.  Verktøykassa 

rommer i dag langt mer enn bare pyramiden.  Her finner vi bl.a. Stig&Steins 

kreativitetsprosesser, samt at Nils er den eneste i Norge som er sertifisert og 

praktiserer Pine og Gilmores sweet spot-modell.  Han holder nå på å oversette 

Pines siste bok og har gitt sweet spot det saftige norske navnet ”midt-i-smør-

øyet”.  Alle produkt signert Støtt skal i dag være kvalitetssikret i henhold til de 

begreper og teorier Nils møtte i 2007. 

Nei, det som er hovedlinja i pyramiden er jo at alle opplevelser skal kunne tilpasses ulike 
individer, oppleves som autentisk, det skal være en historie og den skal formidles, som 
produkt – og så skal det av kunden oppfattes ved bruk av flere sanser, og helst en 
harmoni mellom de, for å skape kontrast fra hverdagslivet – og at det er en interaksjon, 
samrøre mellom produkt-kunde, kunde-tilbyder, kunde-kunde.  Det er hovedlinja og alt 
det der har vi med oss.  Og den hovedlinja kommer jo fra Pines sin sweet spot, eller midt-
i-smørøye modellen. 

Ett annet viktig møte som inntraff i 2007, var møte med Innovasjon Norges 

designprogram.  Dette prosjektet, som i utgangspunktet besto av at de fikk 

kvalifisert hjelp til utformingen av ny grafiske profil, skulle få stor betydning for 

hele virksomheten.  Gjennom designprosessen ble Støtt tvunget til å rydde; 

For å bli for bred er det ingen som er tjent med, i alle fall ikke oss.  Jeg var jo for bred, jeg 
ryddet i alle skuffer og skap i designprosessen.  Tok vekk, i vert fall, ja nesten, kanskje 
tre fjerdedeler av alt jeg hadde skapt, tok vi jo vekk da, for å bli ens mot en visjon.  Og 
det var jo det viktigste som skjedde under designprosessen, i tillegg til det grafiske.   

For tre år siden fikk Støtt sin tredje, faste medarbeider – fjell-losen.  Fjell-losen 

tar seg primært av aktiviteter og oppdrag ute i naturen.  Det utgjør omtrent en 

femtedel av omsetningen.   

Støtt nyter stor tillit hos de seriøse reiselivsaktørene på stedet og har i dag 

overtatt det tekniske arrangementansvaret for fire årlige festivaler; Norsk 

Matglede, Spark VM, Gjestebod til fjells og IceMusicFestival.  Av disse fire er 

det kun ismusikkfestivalen Nils selv har vært med og skapt, sammen med 

kunstnerisk leder.   

---- det (ismusikkfestivalen) er jo et arrangement som er unikt i verden, det har høy grad 
av unikhet i forhold til formidling, kunstform, musikkform.  Dette er jo nye ting.  

 ---- Men vi gjennomfører nå i 2010, men på et minimalt budsjett, og på med minimalt 
av ressurser, for å prøve og gi det et år til.  For det er klart at det er i ferd med å skje noe, 
internasjonalt og interessen for det arrangementet.  
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 ----- Ja, - så det er noe helt annet, men det er – det må man si er det perfekte 
arrangement i forhold til opplevelsesproduksjon.  Og da vet jeg en del om at 
opplevelsesproduksjon ikke er lik økonomi.  For det er jo slik at det arrangementet blir 
brukt som det beste eksemplet verden over, spesielt i kurs i Skandinavia, så er jo 
Ismusikkfestivalen tatt inn som eksempel.  Jeg personlig har tapt 800.000 på det og vet 
jo alt om hvordan jeg har blødd for det.  Men dette går litt på denne gründerkusken som 
jeg er, for det er jo denne enorme offerviljen jeg har som gjør at jeg er der jeg er i dag, for så 
vidt. 

Alle tre medarbeidere i Støtt er kreative.  Nils mener at kreativitet er som en 

muskel, og derfor trenes det daglig.  Utfordringen de i dag arbeider med er å 

forfine produktene sine slik at de kan tilpasses alle type kunder. 

Så kreativiteten hos oss om dagen går på å tilrettelegge og individuelt tilpasse de 
produktene vi allerede har.  Gjøre grep inn mot trugeturer, mot reinssafari, inn mot 
brevandring, mot sparksafari, slik at det kan oppleves av 70 med like høy kvalitet som 
da det er to.   

--- ja det er en forfining og en videreutvikling av det jeg allerede har som nå er viktig,-- 

Det startet med Gardaleika i 1984, da hadde Nils ansvaret for 22 deltakere.  I 

dag mestrer han alene 100 deltakere og vet hva han må gjøre for at hver og en 

skal få sine opplevelser.  Nils har alltid hatt store ambisjoner og satt høye mål, 

og han mener at Støtt i dag har unik kompetanse innen sitt felt.   Støtt sin 

posisjon hviler på tre hovedverktøy; Design, økoturisme og opplevelses-

produksjon, og for Nils blir dette ett og det samme.  Designprogrammet i 2007 

ga Støtt et skikkelig løft da det gjaldt utformingen av nettsidene.  Høsten 2010 

oppdaget jeg at nettsidene igjen hadde fått ny layout, og det var nå langt enklere 

å oppdage Facebook, Twitter og bloggen Nils har.  Nils er en aktiv bruker av 

sosiale medier, og han sier at bloggen har 11.000 lesere, mens de har i overkant 

av tusen venner på Facebook.  Han er overhodet ikke i tvil om at disse mediene 

er gode salgs- og markedsføringskanaler, og de gir foretaket en dynamisk og 

moderne image.    

Nils sin arbeidsinnsats er stor, og selv om de i dag har lært seg å jobbe mer 

effektivt, er arbeidsdager på 12 timer ikke uvanlig.  En forespørsel blir sjelden 

avvist! 

N:  Sier du nei en gang så ringer i alle fall ikke de igjen.  I fjor vinter ringte jo et 
rørleggerfirma klokka halv ni om kvelden, fredag, og lurte på om 200 stykker kunne 
gjøre noe på lørdag formiddag. 
R:  Og da klarer dere å svinge dere rundt? 
N:  Ja, ikke sant, for vi har jo ingen store installasjoner, alt vårt er klart, så det er bare 
å ri det! 
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Bevissthet rundt hvem de er, hva de vil og hva de skal levere, møysommelig 

øving og lang erfaring har bidratt til å gjøre dem gode.  I tillegg kommer 

logistikkompetansen;  

Nei, logistikk, det er ikke nevnt det veldig ofte, verken i nominasjon til reiselivspriser eller 
noe annen plass, men det er jo der vi er, det er det vi er best i, i hele verden – på logistikk 
rundt dette.  Så der kan de prøve alt mulig rart, med å jobbe en mann på hver post eller 
komme med hundre mennesker som har viktig utdannelse, det spiller ingen rolle – jeg tar 
hundre mann alene jeg. 

Kreativitet er sentralt for Nils, men for at hans egen kreativitet skal få en form 

han kan leve med, trenger han struktur rundt seg.    ”Jeg er nok mye mer kreativ 

i en struktur, enn å strukturere min egen kreativitet”.  Nils har et enormt 

nettverk, og han har ingen tro på at noen i dag kan skape suksess uten å 

anvende eget nettverk.  Men den innerste sirkelen i dette nettverket, de 

nærmeste vennene og familien utgjør strukturen som det har vist seg at han er 

helt avhengig av, og dette nettverket er fysisk plassert i hjembygda. 

Jeg vil sette spor 

På spørsmålet om hva som er drivkraften for det Nils gjør, er han også helt klar 

i sitt svar.  Jeg vil sette spor! 

Sette spor, formidle historien og min stolte kulturarv.  Vi har utviklet fortellerteater på 
øksefabrikken, – det er ganske stas og viktig for meg å kunne fortelle om 
kommunevåpenet, der den øverste ambolten tilhører pioneren Sjugur Endresstøl, den i 
midten tilhører Knut Øyo og Ronald Brysjlelo, og den nederste kommer fra min oldefars 
smie – så er det klart at det er forholdsvis autentisk det, og jeg klarer å framstille og 
fortelle den historien svært autentisk.   

Men jeg ser at den viktigste drivkraften min helt åpenbart er den kulturhistoria som jeg 
bærer med meg. 

Nils er stolt bærer av denne kulturhistorien, en arv han vil formidle videre - for 

å sette spor.  I dag setter han også spor langt utenfor regionen.  De globale 

teoriene om opplevelsesproduksjon, utviklet og bearbeidet av Pine og Gilmore, 

har Nils gjort til sine, og disse vil han også dele med andre.   

Ja, og det er klart det skjer noe – nå er det 250 norske reiselivsbedrifter som har hørt meg 
snakke om disse teoriene og det finnes enkeltbedrifter som har endret totalt kurs.  Og jeg 
får lov til å være med å produktutvikle på andre steder, det resulterer nå ganske konkret 
at Støtt dupliseres på to steder i Norge nå i 2010… 
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Det var i 2009 de hadde planer om å utvide antall kontorer.  I vår andre samtale 

fortalte Nils at disse planene var skrinlagt.  I stedet hadde de utvidet sitt arbeid i 

dalen de er lokalisert, da de ser at det er mye de kan gjøre for å løfte og utvikle 

sin egen region, før de beveger seg over til andre regioner.  Bevisstheten om at 

humankapitalen er deres viktigste kapital har økt.  I stedet for å lære opp nye 

medarbeidere andre steder, bygger Støtt nå videre i egen region, der de allerede 

er godt forankret i kulturen.   

Igjen og igjen kommer Nils tilbake til betydningen av å ha forankring i egen 

kultur, samt motet til å løfte denne opp og fram.  I 2010 holdt han 92 foredrag, 

skreddersydd for hver arrangør.  Mye av drivkraften for denne kurs- og 

konferansevirksomheten er å gjøre andre gode, dele erfaringer og 

videreformidle verktøyene han er god på.  Som han sier: ”Viss jeg skal støtte 

andre til å ta disse midlene i bruk, ja så må jeg selv ha brukt og erfart dem.”  

Han vil ikke bli noen kursmaker, som gjentar samme lekse gang etter gang!  

Nei, han må stå i egen praksis, ikke minst fordi han har ambisjon om stadig å 

ligge foran, og for å få dette til, må de være i kontinuerlig bevegelse.  Jo, det 

koster ekstra å ligge i forkant, men Nils har jo etter hvert god erfaring med at 

det kan gi langsiktige avkastninger.  På mitt spørsmål om hva han selv plukker 

med seg i møte med andre opplevelsesprodusenter, svarer han at møtene er 

uvurderbare.  Han holder alle sanser åpne og plukker med seg ideer fra alle 

kanter.  Ikke slik å forstå at det handler om å kopiere produkter, men heller å 

lytte til erfaringer som en dag kan komme til nytte.  Som han også presiserer: 

”Når jeg holder kurs ber jeg deltakerne lytte nøye til det jeg sier, jeg bringer 

nemlig med meg erfaring fra 250-350 norske opplevelsesbedrifter og er verd å 

høre på!” 

 

Del 2:    Analyse av Nils sin fortelling 

Identitetskonstruksjon 

 

Det startet som odelsgutt 

Den norske odelslovgivningen har røtter tilbake til 1000-tallet og skulle sikre 

slekten eiendomsretten til jord og gård.  Loven er forankret i det tradisjonelle 

samfunnet og ikke overraskende har vi fått en diskusjon knyttet til dens 
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eksistensberettigelse, etter hvert som landsbygda også har blitt innhentet av 

senmoderniteten. Daværende mat- og landbruksminister Lars Sponheim 

lanserte i sin tid avskaffelse av loven, da han mente den var en hemsko for 

vitaliseringen av det norske landbruket.  Han møtte motstand, særlig fra 

landbrukets egne organisasjoner, og det ble ingen avskaffelse (Heggem og 

Bjørkhaug 2009).  Odelsloven løftes av mange fram som selv symbolet på det 

tradisjonelle landbruket og som en sterk pådriver i å opprettholde de 

forpliktelser som legges på odlingens skuldre.  Begrepet plikt står imidlertid i 

sterk motsetning til verdier som lovprises i senmoderniteten, som frihet, 

individualisme og ansvar for egne valg (Giddens 1991, Beck 1996 og Baumann 

2001).  Mange hevder derfor at det i bygde-Norge utspilles en spenningskamp 

mellom det tradisjonelle og det moderne, der livsstiler og levemåter med sosial 

forankring til bygdesamfunnet framstår som umoderne og lite attraktive.   

Reidar Almås har tatt til motmæle og hevder at norske bygder ikke bare er 

moderne, men at ingen andre land i verden har mindre forskjell mellom by og 

bygd når det gjelder moter og trender (Heggem og Bjørkhaug 2009). 

Nils har ingen problemer med å forholde seg til de plikter; praktiske, sosiale og 

moralske, som odelsretten pålegger ham.  Han ønsker ikke å gå nærmere inn på 

spørsmålet om hvorfor ikke søsteren skulle ta over gården.  Hun var nemlig 

rettmessig odling.  Avgjørelsen ble tatt av foreldrene.  De ga ham rollen som 

odelsgutt tidlig (og søsteren må ha avfunnet seg med det).  I denne rollen ligger 

det en forpliktelse til å holde kulturarven i hevd; verdier, normer og 

fortolkninger overføres fra en generasjon til neste (Daugstad 1999).  Nils 

forteller med stolthet om fire besteforeldre som hver på sin måte har gitt ham 

en ballast fylt av alt fra praktisk kunnskap til verdier og en stolthet for alt 

besteforeldrene representerte.  Arven fra foreldre og besteforeldre har skapt 

sammenheng mellom fortid, nåtid og framtid for Nils, en sammenheng som for 

mange er brutt i samfunn preget av sterk individualisering (Krange og Øia 

2005).  Det at Nils valgte kokkeutdannelse representerte heller ikke noe brudd i 

familietradisjonen.  Faren hadde tråkket stien og vist at man kunne kombinere 

gårdsdrift med utearbeid.   

 

Tidlig krøkes, som stor kar skal bli 

Jeg har tidligere nevnt begrepet springbretteffekt (Pals 2006) som viser til 

hendelser man i ettertid tilskriver stor mening for senere valg i livet.  Som 10 

åring arrangerte Nils Gardaleika 1984, et arrangement med stor suksess.  
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Arrangementet fikk ingen konsekvenser for hans yrkesvalg, men en spire ble 

sådd.  Minnene lever om alt som ble planlagt, detaljer som skulle på plass, 

organiseringen og ikke minst hvor vellykket det ble.  For Nils er dette i dag en 

merkedag, og sett i lys av det hans nåværende yrke, representerer arrangementet 

kontinuitet og ytterligere sammenheng mellom barndom og voksenlivet. 

Jeg nevnte over at odelsrollen har klare islett av plikt i seg.  Når Nils forteller 

om oppveksten formidles ikke denne plikten som noe påtrengende.  Snarere 

tvert om forteller han om en barndom fylt av lek, kreativitet og stor tillit fra de 

voksne.  Giddens (1991) snakker om ontologisk tillit, denne grunnleggende 

tilliten vi får gjennom primærsosialiseringen og som foreldre og andre nære 

omsorgspersoner har ansvaret for.   Det er viktig for Nils å poengtere at han ble 

vist stor tillit, en tillit som ga ham aksept for hans store utforskertrang og valg i 

livet.  Gjennom sin fortelling skaper Nils mening og rom for både pliktene han 

var pålagt, men også friheten han hadde til å velge.  I sin identitetskonstruksjon 

forener han tradisjon med modernitetens individualisering.  Det var stort rom 

for valg og frihet.  Rent identitetsmessig forener Nils to samfunnsformasjoner, 

det tradisjonelle og det senmoderne, helt i tråd med Reidar Almås sin analyse av 

norske bygder (Heggem og Bjørkhaug 2009).   

 

Vil du bli lagt merke til, må du kjenne din rolle 

Jeg har tidligere henvist til Gullestad (1996) som gjør et analytisk skille mellom 

selvet, identitet og roller.  Ved å innta ulike roller responderer vi på omgivelsene 

forventninger til oss, og disse rollene berører vår identitet i ulik grad.  Erikson 

(1976) vektla ungdommens rolleforvirring stor vekt i forhold til identitets-

dannelsen.  Når Nils ser tilbake på sin ungdom er det lite forvirring å spore.  

Han beskriver seg selv som svært bevisst rollene han hadde og levde dem helt 

ut, det være seg som odelsgutt, trommeslager eller Røde Korsleder.  Det kan 

være litt vanskelig å tolke hva han egentlig vektlegger her.  Tydelig rolleutøvelse 

kan på den ene siden bety at man fullt og helt innfrir andres forventninger, uten 

at man selv aktivt er med å forme rollen.  Jeg tror ikke at det er det Nils ønsker 

å formidle.  Hans budskap går mer i retning av at han går fullt og helt opp i det 

han til en hver tid holder på med.  Han lever seg inn i rollemanuset, slik han 

antar også en god skuespiller gjør.  Innlevelsen blir så stor at omgivelsene aldri 

tviler på hvem han er eller vil være, og rolleutøvelsen slår derfor også tilbake og 

preger hans identitet.  Fra ung alder har han lært at tydelige rolleutøvelser gir 

god respons, erfaringer han har tatt med seg i arbeidet med fortellerteater, som 
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underholder og som kursleder.   I underholdningssammenheng kommer ikke 

tydelige rollefigurer av seg selv.  De må dyrkes fram gjennom nitidig øving og 

trening.  Det er kanskje herfra han har tatt med seg bevisstheten om 

betydningen av å øve, for som han senere forteller, øver man på alle rollene 

man skal ha i regi av aktivitetsselskapet Støtt. 

Rollebegrepet kan oppfattes som konformt, som en passiv respons på andres 

forventninger.  Når Nils forteller om egen rollebevissthet, opplever jeg ikke at 

det er konformiteten han vil løfte fram, snarere tvert om.  I stedet er det en 

vektlegging av at man alltid må være bevisst hvem som er ens publikum og ta 

hensyn til dette i sin rolleutøvelse.  Nils kommer flere ganger tilbake til dette, og 

forteller blant annet at han aldri har samme presentasjon til forskjellige 

konferanse- eller kursgrupper.  Manus må alltid skreddersys.   Han har et ønske 

om å framstå som unik, men samtidig treffe med sitt budskap, og det krever at 

han vet hvem publikum er.  Skal han lykkes med dette må han øve, for unik 

betyr ikke uforberedt og spontan, snarere forberedt og spontan. 

Jeg kommer senere tilbake til hans ønske om å bli lagt merke til, noe jeg tolker 

har klar sammenheng med hans ønske om å sette spor. 

 

Den krokete veien fram til Støtt 

Det er flere ”både-og” i Nils sin fortelling.  På den ene siden inneholder 

fortellingen svært målbevisste valg, og på den andre siden er det valg som har 

preg av rene tilfeldigheter.  Yrkesvalget representerer det målbevisste.  Som 

syvåring bestemte han seg for å bli kokk, og her kjørte han et målbevisst løp, 

med kokkeskole og påfølgende lærlingtid.  Når kokkekarrieren tok slutt, er det 

derimot flere år som preges av tilfeldigheter og lite målrettet arbeid, men som 

har hatt betydning for det han gjør i dag – og som i ettertid framstår som 

meningsfulle for senere yrkesvalg (Mishler 1999). 

Da Nils dro til Lofoten, var det ikke bare stedet som var nytt for ham.  Han 

forlot også sitt nettverk og de kulturelle rammene han identifiserte seg sterkt 

med.  Oppholdet ble kaotisk, med alt for mye jobbing, festing og på mange 

måter et usunt liv.  I livsløpsanalyser er man opptatt av hvordan individer hånd-

terer overganger, som framstår som betydningsfulle vendepunkt i livet (Elder 

og Shanahan 1997).  I ettertid ble oppbruddet fra Lofoten et slikt vendepunkt, 

der Nils ”reddet seg selv” ved å sette foten ned og forlate stedet.  Han tok tak i 

eget liv, endret kursen og innså samtidig at forankringen til hjemstedet var 
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basisen han trengte i livet.  Skal man forstå denne episoden ut fra Bourdieus 

tenkning, kunne man ha sagt at Lofoten representerte et felt der Nils kom uten 

noen form for kapital, utover sin kokkeutdannelse (Klosterberg 2003).  Hans 

kapital i det hjemmelige feltet er derimot stor, både av kulturelt og sosialt.  Da 

han vendte hjem etter Lofotenoppholdet, fikk han raskt merke hva denne 

kapitalen betydde.  Gjennom fem år får han nå anledning til å forsøke seg innen 

et nytt arbeidsområde; utvikling og gjennomføring av ulike aktivitets- og 

underholdningsprodukter.  Arbeids- og tilsettingsforhold er skiftende i peri-

oden, men han trives og oppdager at hans formidlingsevner gir god respons.  

Den kreative utfoldelsen er stor, og i 2003 ser hans daværende sjef potensialet i 

det Nils har skapt, samtidig som mye flyter og skriker etter struktur.   Sjefen tar 

initiativet til etableringen av Støtt.  

Nils sin foretaksetablering skiller seg fra de andre i denne studien.  Han ble 

verken drevet fram av visjoner eller gode ideer – han ble påført sitt 

entreprenørskap utenfra.  Nils kan også minne litt om en kulturentreprenør, 

hvor han fram til etableringen hadde lagt ned mest tid og energi i de kreative, 

kunstneriske aktivitetene, men etableringen ga han bedre rammer for 

kommersiell virksomhet (Mangset 2009).  Det var først da foretaket ble etablert 

at Nils selv starter sitt entreprenørskap, og ennå større rom for kreativ 

utfoldelse fikk han da en daglig leder var på plass etter ett års drift.  Nils sin 

kreative utfoldelse ser ut til å fungere best når strukturen og rammene rundt 

ham er lagt, ikke som rigide system, men som forutsigbart og veiledende for 

veien han skal gå.  Han har inntatt en posisjon i spenningsfeltet mellom 

kunstnerisk utfoldelse og kommersialisering, en posisjon han trives i og som er 

typisk for mange kulturentreprenører (s.st.). 

 

Flere bein å stå på 

De første årene Støtt eksisterte, beveget de seg sakte framover.  De holdt ører 

og øyne åpne og brukte mye tid å finne ut hvor de ville gå.  Det eneste som sto 

tydelig for dem, var at de ville ta utgangspunkt i sin egen kulturarv i alt de 

foretok seg, men hva de skulle satse på var mer diffust – og de spredde seg i 

mange retninger. 

Året 2007 ble det store vannskillet for Støtt.  Møtet med Innovasjon Norges 

designprogram og det finske opplevelseskonseptet Pyramiden skulle bety mye 

for dem, på ulike vis.  En sak var at dette tvang dem til å bli tydeligere på hva de 
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ønsket, men møtet med teorier knyttet til opplevelsesproduksjonen ga dem 

også selvtillit i forhold til hva de selv hadde tenkt.  Nils oppfattet dette som en 

stor bekreftelse.  Johannisson (2005) peker på hvor mye enklere det er å plukke 

opp ideer når man er i bevegelse, og ved sitt første møte med Pyramiden grep 

Nils raskt ballen og bestemte seg for å bli en aktiv medspiller i utviklingen og 

spredningen av konseptet. 

 Opplevelsesøkonomien var i 2007 etablert som en megatrend, og jeg mener at 

både Pyramiden og konseptet til Pine og Gilmore kan betraktes som en type 

ledelseskunnskap (Sahlin-Andersson og Engwall 2002). Nils så raskt at han selv 

både kunne anvende denne kunnskapen i Støtt, men at han også ville aktivt 

bidra til å spre ideene til andre.  Jeg er usikker på om vi kan kalle Pyramiden og 

Pine og Gilmores modell for superstandarder (Røvik 1998), men at de represen-

terer noe trendy og moderne, noe ”vinnerne” bør være oppmerksomme på 

(Røvik 2002), tror jeg er en riktig beskrivelse.  For Nils er det viktig både å være 

på vinnerlaget og å framstå som tidsriktig og moderne.  Han ønsket ei rolle 

aktiv rolle i spredningen av denne ledelseskunnskapen (s.st.). 

Det er et stort spenn i det Nils arbeider med, både i forhold til innhold og til 

risiko.  Posisjonen han har fått i forhold til å hjelpe andre med å bli god, gir han 

på den ene siden et stort og viktig nettverk, samtidig som det representerer 

sikker inntekt.  Men Nils går ikke alltid etter det sikre.  Når han utfolder sine 

kreative talenter, er han villig til å satse, ta risiko.  Musikkfestivalen er et 

eksempel på dette, og her har han tapt store beløp, uten at det hindrer ham i å 

satse videre.  Han er inneforstått med at det alltid vil ta tid før noe unikt nytt 

setter seg i markedet, men troen er stor og han er helt sikker på at de skal få det 

til.  Her ser vi visjonen tar over, og en mer økonomiskrasjonell tenkning må 

vike.  Risikovillighet har ikke vært framtredene i de andre fortellingen, og de har 

bekreftet Johannissons teori (2005).  Nils er risikovillig, og han har tatt 

personlige tap, men lar seg ikke stoppe av det.  Troen på det unike produktet er 

større enn de økonomiske truslene.   

I analysene av Paul og Saras fortellinger trakk jeg fram livsformsbegrepet, med 

vekt på den selvstendige livformen (Højrup 1983).  Livsformsbegrepet 

beskriver både en sosial organisasjon, en gruppes hverdagsliv og deres 

forestillingsverden, som er preget av helhet, sammenheng, og av en nødvendig 

og logisk link mellom materielle forhold og ens tankeverden.  I den selvstendige 

livsformen ligger det et eierskap til egne produksjonsmidler.  Skillet mellom 

arbeid og fritid er visket ut og man må stole på egne krefter (s.st.).  Thorsen 

(1997) syntes livsformsbegrepene gir for enkle analytiske begrep, da hun mener 
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at det ikke alltid er slik at man finner rene former.  Når Nils forteller om 

verdiene han har fått i rollen som odelsgutt, er disse verdiene sammenfallende 

med verdier som løftes fram i den selvstendige livsformen, men han må også ha 

lært noe om lønnsarbeider livsformen, for hans foreldre var ikke bare bønder, 

de var også lærere.  Han har lært at gårdsdrift i ei fjellbygd må kombineres med 

andre inntekstskilder, men samtidig ser det ut til at ideologien om å stole på 

egne krefter er noe han ønsker å føre videre, både i forhold til gårdsarbeid, men 

også sitt virke som lønnsarbeider.  Højrup (1983:216) snakker om neo-

kulturasjon, der prefikset ”neo” betyr ”nydannelse” og kulturasjon må forstås 

som kulturelle prosesser der man strever etter å forsvare og utvikle en livsform.  

Opplevelsesøkonomien, med sin fokus på økt konsum av opplevelser, har gitt 

Nils muligheter for å ta med seg sin kulturarv og transformere denne til 

attraktive opplevelsesprodukter.  Han kan fortsette å leve en selvstendig 

livsform, men innholdet han fyller denne livsformen med er knyttet til det å 

skape opplevelsesprodukter.   Det spesielle i hans fortelling er at opplevelsene 

han skaper er tuftet på hans personlige, integrerte kulturarv, slik han har fått 

den formidlet gjennom hele oppveksten.  Den neokulturasjonen vi her ser, har 

et dobbelt innhold.  På den ene siden opprettholder Nils den selvstendige 

livsformen ved å drive eget foretak, men rent innholdsmessig fyller han det med 

den kulturarven oppveksten har gitt og som er en del av samme livsform.  

Denne neokulturasjonen er også en brobygging mellom dette tradisjonelle og 

det moderne. Opplevelsesproduksjon som fenomen er tidstypisk for 

senmoderniteten, og Nils blir en representant for denne tiden, samtidig som det 

er arven fra det tradisjonelle som er substansen i produksjonen.   

 

Jeg vil sette spor 

Nils har erfart at den autentiske fortellingen er noe det senmoderne (urbane) 

publikumet vil høre (Anderson 2000), og dette er fundamentet i hans 

opplevelsesproduksjon.   Han har ikke kun ei fortelling han kan gi.  Gjennom 

barndommen ble han innviet i en stor kulturtradisjon som han i dag kan øse ut 

av, som ei Sareptas krukke.  Han vil at kulturarven skal leve videre, sette spor i 

nye sinn, og det er hans rolle å få dette til.   

Med en relativ lang erfaring med å produsere vellykkede opplevelsesprodukter, 

har han en ny autentisk fortelling å bidra med, nemlig hvordan slike produkter 

skapes.  Igjen vil han fortelle og sette spor, men denne gangen er det andre 

opplevelsesprodusenter han vil nå.   
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Jeg har tidligere nevnt at kapitalisten er anonym, i motsetning til entreprenøren 

(Smith og Anderson 2004).  Nils er entreprenør, og han vil definitivt være 

synlig.  Han er sikker på at han har noe å bidra med, og skal dette komme fram 

må han være synlig, og ved å dele egne erfaringer kan han også gjøre andre 

gode. 

 

Refleksiv identitetskonstruksjon 

Det er lite tvil om at Nils knytter sin identitet til kulturtradisjonene han er født 

inn i.  Denne tradisjonen har gitt ham sosial og kulturell kapital som han er 

avhengig av og som han gjennom sitt yrke og liv vil føre videre. 

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt han formidler en integrert eller multi 

identitet, mener jeg at han formidler en multi identitet.  Han går ut og inn av 

ulike posisjoner og roller, og nettopp dette understreker hvor viktig det er å 

kjenne den rollen han skal framføre i ulike settinger, roller med eget manus for 

hver situasjon.  Kobler vi de to dimensjonene han presenterer seg selv i, vil 

hans identitetskonstruksjon i henhold til Wåhlins modell framstå med en 

rasjonalistisk diskurs.  Wåhlin (1999) beskriver denne posisjonen, med utgangs-

punkt i sitt empiriske materiale, som en posisjon hvor det å være korrekt i 

forhold til settingen er vikitig.  Metaforen embetsmann henviser til han/henne 

som kjenner sin plass og posisjon, og kjenner spilleregler uavhengig av hvor 

man er.  Mer enn å være korrekt, slik embetsmannen er, mener jeg at Nils vil 

være korrekt i den forstand at han vil være moderne.  Han har god teft i forhold 

til hva som er tidsriktig, både når det gjelder større trender, men også i det små 

ser han hva som må gjøres for å være i forkant.  Han vil være i forkant, gjøre de 

riktige tingene, og på den måten aktivt skape den bransjen han selv er en del av.  

Nils vil være moderne, forstått i en organisasjonsmessig setting. 

Dette var den siste fortellingen.  I neste kapittel skal jeg sammenfatte analysene 

som er gjort gjennom de fem fortellingene vi nå har hørt, for så å analysere dem 

samlet og svare på studiens forskningsspørsmål. 
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Kapittel 11  Veier til entreprenørskap 

Reis ikke for å komme frem, 

men for å reise. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Jeg har valgt å kalle dette drøftingskapittelet for Veier til entreprenørskap.  Mitt 

forskningsspørsmål ble formulert som ”Hvilke grunner har betydning for 

entreprenørers foretaksetablering?”.  Dette spørsmålet har vært berørt gjennom 

de fem fortellingene og de påfølgende analysene og vi har sett mange 

forskjellige årsakskjeder som har ledet fram til dette livsvalget. 

I dette kapittelet vil jeg starte med en komparasjon, der jeg samler noen svar 

som er trukket fram i fortellingene, organisert under noen dimensjoner som er 

kjent fra entreprenørskapslitteraturen. Jeg vil så besvare studiens forsknings-

spørsmål, hvor jeg viser hvordan en identitetsstudie kan bidra til å gi økt 

forståelse for foretaksetablering.  Ved å se den direkte foranledningen til 

etableringen i sammenheng med entreprenørenes identitetskonstruksjon, gis vi 

nyanserte svar på forskningsspørsmålet, samt mitt første underspørsmål; 

”Hvem er jeg som etablerer eget opplevelsesforetak?”. 

 Mitt andre underspørsmål; ”Hvem er jeg som driver og leder et 

opplevelsesforetak?”, vil jeg besvare ved å se på sammenhengen mellom deres 

refleksive identitetskonstruksjoner og forhold som berører den generelle driften 

av foretaket.  Det spesifikke ved entreprenørene i denne studien er opplevelses-

økonomien, som er deres felles kontekst.  Jeg vil se nærmere på hvordan disse 

entreprenørene vurderer seg selv som skapere og produsenter av opplevelser.  

Jeg avslutter med å stille noen nye forskningsspørsmål, som har dukket fram i 

kjølvannet av denne studien. 

Komparasjon av fortellingene  

Jeg vil her gi en komparasjon av synspunkter som har kommet fram gjennom 

studiens fortellinger og analyser.  I introduksjonskapittelet viste jeg til at både 

forskere og politikere fortsatt er opptatt av entreprenørens egenskaper, og at 

det bl.a. er et politisk ønske om at samfunnet skal fremme og stimulere disse 

egenskapene.  Arbeidsom, kreativ, selvstendig, innovativ og risikovillig er 

egenskaper som ofte knyttes til entreprenøren.  I samme kapittel presenterte jeg 

også ulike motiv entreprenører selv har gitt som begrunnelser for sin 
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foretaksetablering.  Her ser vi at ønsket om selvrealisering og selvstendighet gir 

toppscore, tiår etter tiår. Noen av disse motivene og egenskapene berøres i 

studiens fortellinger, men ikke alle.  Komparasjonen jeg har gjort er organisert 

ut fra tema som allerede er velkjent i litteraturen, og som har blitt gitt 

forklaringskraft for foretaksetablering.  Men jeg har også trukket med andre 

tema, som ikke gis samme forklaringskraft.  

I introduksjonskapittelet argumenterte jeg for at etablering av eget foretak er en 

kompleks og sammensatt handling, og at enkeltstående motiver eller grunner gir 

oss mager forståelse for og innsikt i denne handlingen.  Heller ikke i denne 

studien har entreprenørene pekt på noen enkeltstående grunn eller motiver for 

sin foretaksetablering.  Temaene i komparasjonen har vært berørt av samtlige, 

uten at noen har vektlagt et av dem som den ene grunnen for deres 

foretaksetablering.  Det er ved å se disse temaene i kombinasjon og tolke dem i 

lys av deres samfunnsmessige kontekst, at vi kan finne forståelsen av 

entreprenørenes etableringsvalg, noe jeg kommer tilbake til i de neste avsnittene 

i dette kapittelet.  
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Grunner til entreprenørskap 

Spørsmålet som har trigget min nysgjerrighet gjennom denne studien er 

bakgrunnen for at disse entreprenørene valgte å etablere eget foretak.  Mitt 

ønske har vært å forstå dette valget bedre. Tilnærmingen jeg valgte var 

livsfortellinger, og gjennom disse fortellingene får vi høre om valg som er 

blitt tatt, og som framstår som meningsfulle, både for fortelleren og for meg 

som lytter.  Gjennom fortellingene får vi innsikt i den direkte foranledningen 

(situasjonen), slik de opplevde den i forkant av etableringen og vi får vite 

hvilke handlinger de foretok seg (etableringen).  Fortellingene har også tegnet 

bilder av deres identitetskonstruksjoner og gitt et innblikk i hvordan de 

oppfatter seg selv (hvem er jeg).  Disse tre innsiktsområdene er sammen-

fallende med de tre spørsmålene som besvares i forkant av at beslutninger 

fattes, i henhold til Cyert og March (1992) sin beslutningsprosess; (1) Hva 

slags situasjon er det?  Hva skjer?, (2) Hvem er jeg? og (3) Hva gjør en som 

meg nå?   Svaret på det tredje spørsmålet har vært kjent hele tiden, de valgte 

å etablere eget foretak. For å besvare forskningsspørsmålet Hvilke grunner har 

betydning for entreprenørers foretaksetablering? har jeg søkt å finne svar i 

fortellingene på de to første spørsmålene.  Jeg starter med å presentere 

situasjonen den enkelte befant seg i, i forkant av etableringen.  Deretter 

gjengir jeg mine tolkninger av deres refleksive identitetskonstruksjoner, for så 

i oppsummeringen se disse spørsmålene i sammenheng og vise mangfoldet 

av grunner man kan ha for å etablere eget foretak. 

Hva slags situasjon er det? Hva skjer? 

Den direkte foranledningen til at Paul etablerte foretak i 1992 var en 

vanskelig arbeidsmarkedsituasjon, kombinert med stort forsørgeransvar.  På 

dette tidspunktet hadde han anskaffet seg nyttig erfaring med det å lede små 

aktivitetsbedrifter, han hadde relevant utdanning, samt at han var bevisst sitt 

ønske om å arbeide med og i naturen lokalisert til Dalen.  Han har også 

registrert at trenden med naturbasert turisme er i ferd med å komme til 

Norge, en trend som ga muligheter for å satse på helårlig naturguiding. 

Pelles situasjon var annerledes.  Som 21 åring arvet han en fredet kulturgård, 

som hadde vært i familiens hender gjennom flere generasjoner.  Han var 

usikker på hvordan denne arven skulle forvaltes, men gjennom god støtte fra 

nære venner og trofaste bekjente bestemte han seg for å satse på gårds-

turisme.  ”Vern gjennom bruk” ble hans visjon, og den endelige formen fikk 
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konseptet etter at hovedhuset ble rammet av brann, med store røykskader.  

Totalrestaureringen åpnet for nye løsninger og muligheter, og valget om å 

skape et eksklusivt gårdshotell á la franske slott vokste fram.  Parallelt med 

restaureringen skaffet han seg en økonomutdannelse. 

Lise hadde ingen planer om foretaksetablering, ei heller noen visjon hun 

skulle realisere.  Spontant snublet hun over et hus, stormforelsket seg, en 

forelskelse hun etter hvert måtte gi et innhold.  Litt nølende og tilfeldig ender 

hun opp med å utforme huset til en gjestegård, bygd over temaet engler.  Fire 

år bruker hun på å sette huset i stand, en jobb som krever stort pågangsmot, 

stahet og sterk vilje, men som også ga henne muligheter til å utfolde seg rent 

kreativt.  Lise har vært flink til å skape oppmerksomhet rundt sitt prosjekt og 

stedet var godt kjent av mange allerede før hun åpnet for gjester. 

Sara var etablert i Oslo, der hun drev et reisebyrå hun selv hadde vært med å 

starte.  En langvarig arbeidskonflikt, der hun opplevde at egne verdier ble 

tråkket på, var den utløsende årsaken til at hun og mannen bestemte seg for å 

flytte nordover og overta farens barndomshjem.  Ganske raskt ble de inne-

forstått med at de skulle etablere sitt eget foretak og med 20 års erfaring fra 

reiselivet, måtte det bli noe innen denne næringen. Det tok imidlertid tid før 

de hadde funnet ut hva slags type reiselivsbedrift de skulle bygge.  Viktige 

støtte- og medspillere i denne prosessen var Saras familie, og det var faren 

som første gang fremmet ideen om et steinalderkonsept.  Tidlig i prosessen 

kom Sara i kontakt med Innovasjon Norge, som mentalt og praktisk har 

betydd mye. 

Nils sitt aktivitetsforetak ble etablert ved at hans venn og sjef la penger på 

bordet til egenkapital, og sa at nå var det på tide at Nils samlet alle sine 

opplevelsesprodukter under ett foretak, hans eget.  Nils var på dette tids-

punktet ansatt, men sjefen så at Nils sin portefølje var godt nok grunnlag for 

etablering.  Selv sier Nils at det var først da foretaket var etablert, at hans 

idémyldring og skaperkraft tok av.  Siden den dagen har det vært ”reinspika” 

entreprenørskap, som han sier.  Da Nils etablerte foretaket sitt hadde han 

lang erfaring med å arrangere, tilrettelegge og skape opplevelsesprodukter, og 

han var godt kjent både med samarbeidspartnere og markedet. 

Fem fortellinger og fem helt forskjellige situasjoner rundt den direkte 

foranledningen til foretaksetableringen.  Det at disse ulike situasjonene skulle 

føre til foretaksetablering gir forståelse når vi ser det i sammenheng med det 

neste spørsmålet; Hvem er jeg? 
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Hvem er jeg? 

Hvem er jeg som etablerte eget opplevelsesforetak? - er det første 

underspørsmålet og har i denne avhandlingen vært fortolket som et 

identitetsspørsmål.  Begrepet identitet har her blitt forstått som et 

kontekstuelt fenomen, som skapes refleksivt og som konstrueres og 

rekonstrueres fortløpende i et samspill med omgivelsene.  Fortellingene om 

oss selv springer ut av vår kulturelle kontekst, de er relasjonelle og gir 

føringer for hvordan vi skal handle sosialt.  Vårt selvbilde er summen av våre 

identiteter, og i denne studien har jeg fokusert på identiteter som har påvirket 

individer til å bli entreprenør. 

I sammenstillingen av de fem fortellingene og deres refleksive 

identitetskonstruksjon støtter jeg meg på Wåhlins modell (1999) (se side 78), 

der han opererer med to dimensjoner, som har relevans for studiens 

fortellinger.  Han identifiserer på den ene siden troskap til eller frigjøring fra 

kulturelle tradisjoner, og på den andre siden integrert eller multi 

identitetskonstruksjon.  Kombinasjonene av disse dimensjonene gir fire 

ontologiske diskurser, som uttrykker hvordan virkeligheten ser ut fra vårt 

ståsted.  De refleksive identitetskonstruksjonene, slik de her analyseres, gir 

oss dermed et svar på hvordan den enkelte forstår seg selv i et samspill med 

omgivelsene.  I fortolkningen av de ulike identitetskonstruksjonene kan det 

være at jeg trekker fram episoder eller forhold som illustrerer godt deres 

konstruksjon, men som tidsmessig har skjedd etter at de etablerte foretaket.  

Ontologiske posisjoner er imidlertid ikke noe man endrer på samme måte 

som identitet, så hvorvidt en episode eller hendelse har skjedd rent faktisk 

før eller etter etableringen er ikke avgjørende i forhold til spørsmålet om hvem 

er jeg. 

Jeg starter med å se nærmere på Paul og Saras refleksive identitets-

konstruksjon, da de har mange fellestrekk og som i henhold til Wåhlins 

modell plasserer seg under den idealistiske diskursen. 

 

 

Idealistisk diskurs 

En identitet preget av en idealistisk diskurs vil her si at man har sterk 

forankring til kulturelle tradisjoner, samt at det er viktig at man kan leve i tråd 



 

212 
 

med noen mer overordnede verdier og holdninger, uavhengig av roller, 

posisjoner eller stillinger.  Man søker en dypere mening med livet, og det er 

viktig å være tro mot egne idealer og overbevisninger. 

Både Sara og Paul har en dyp forankring til plassen de bor, en forankring de 

fikk gjennom barndommens ferier og fritid.  Felles er også at både foreldre 

og besteforeldre har spilt viktige roller når det gjaldt å introdusere dem for 

den selvstendige livsformen (Højrup 1983), det vil si stedets rådende 

kulturelle og sosiale strukturer, samt anvendelsen og tilknytningen til stedets 

ressursgrunnlag.  Den selvstendige livsformen kjennetegnes ved eget eier-

skap til gården, båten eller foretaket.  Selvstendighet og hardt arbeid er en 

naturlig del av livet.  Denne livsformen gjenkjenner vi også i Nils sin 

fortelling.  Også hos Nils ser vi at arbeidsomhet og selvstendighet er noe 

som er blitt forkroppsliggjort, men han har derimot ikke samme behov for å 

løfte fram spesifikke verdier, som knyttes tett til egen identitetskonstruksjon. 

Utgangspunktet for både Saras og Pauls foretaksetablering var ønsket om å ta 

i bruk de lokale mulighetene de lett identifiserte.  Kunnskapen om stedets 

ressurser var god.  Sara og Paul har begge høyskoleutdanning og utdannelsen 

har gitt dem en profesjonell identitet som leder av en liten reiselivsbedrift.  

Det er allikevel ikke ekspertkunnskapen som er mest framtredende 

kunnskapsbase for deres foretaksetablering.   Langt viktigere framstår den 

førstehåndserfarte kunnskapen.   Dette er den kunnskapen de har fått over-

levert gjennom oppveksten, og det å kunne anvende denne kunnskapen 

næringsmessig gir mening, mot, energi og krefter til å stå på.  Krefter til å 

holde ut!  Det å kunne ha sitt daglige virke forankret til denne arven gir også 

livene deres en dypere mening.68 

Saras fortelling preges av en sterk og moralsk stillingtaken, og for henne har 

det vært viktig å være tro mot egne verdier. Verdiene pliktoppfyllelse, 

ordentlighet og ærlighet har fulgt henne gjennom ulike jobber og posisjoner.  

Denne ordentligheten kommer også tydelig fram når hun viser til planene de 

har laget og som hun punktlig følger. 

Sara uttrykker en profesjonell diskurs når hun forteller om planleggingen av 

bedriften og hvordan de har arbeidet målbevisst i forhold til disse planene.  

                                              

68 Man kan argumentere for at innsikten Sara har fått om livet i steinalderen mer har karakter av 
ekspertkunnskap enn føsrtehåndserfart.  Jeg mener allikevel at det var hennes førstehånderfarte 
kunnskap som la basis for konseptet.  Hun er vokst opp med steinalderplassene og funnene, de har 
vært noe som har vært en naturlig del av hennes oppvekst. 
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Samtidig har hun sterk tiltro til sin egen ”ildsjel”, en indre energi som gir 

henne et klarsyn i hvordan ting konkret skal utformes.  Hun har også stor 

tillit til egen kreativitet, noe som er til hjelp i den praktiske utformingen av 

konseptet og når daglige beslutninger skal fattes. 

Sara ønsker å tone ned skillet mellom ulike sfærer i tilværelsen, mellom en 

rasjonell planlegging på den ene siden og tiltroen til intuitiv og spontan 

kunnskap på den andre siden.  Det samme gjelder grensene mellom privat- 

og yrkesliv, to sfærer som for Sara griper tett i hverandre.   

I motsetning til Sara, som bodde 20 år i Oslo, har Paul stort sett levd hele 

livet på samme sted.  Hans lidenskapelige forhold til naturen la tidlig føringer 

for yrkes- og utdannelsesvalg.  Fra han var rundt 20 år har han målbevisst 

jobbet for å få et arbeid lokalisert til stedet han ville være på.  Det var hans 

kunnskap om stedets kultur og ressursgrunnlag som bidro til at han oppdaget 

mulighetene, som la grunnlaget for første foretaksetablering.  I følge Paul har 

den omkringliggende naturen og kulturarven et utømmelig potensial for nye 

opplevelsesprodukter og -muligheter.  Paul har aldri betraktet seg selv som 

spesielt talentfull, men har erfart at det nærmest er ubegrenset hva man kan 

tillære seg, når man først må og vil. Det samme sier han om sin egen 

kreativitet, den er der når de konfronteres med utfordringer som krever 

kjappe og gode løsninger. 

Det er en stabilitet i Pauls fortelling, som går ut over det rent stedlige.  Han 

staket tidlig ut sin yrkeskurs, en kurs han vil følge yrkeslivet ut.  Han har 

forsøkt å realisere sine drømmer i sameierskap med andre, men likte dårlig å 

gå på kompromiss med egne overbevisninger.  Pauls verdiforankringer 

kommer til uttrykk på flere nivå i hans fortelling.  

Begrepet idealistisk diskurs syntes jeg gir en dekkende beskrivelse av hvordan 

Sara og Paul oppfatter seg selv og seg selv i samspill med omgivelsene, 

idealistisk forankret som de er til egen kulturarv og tro mot egne valg og 

verdier. 

Som nevnt viser også Nils troskap til egen kulturarven, men i motsetning til 

Paul og Sara har han et behov for å innta mange ulike posisjoner, roller og 

identiteter, og jeg mener han mer passer i det Wåhlin kaller en rasjonalistisk 

diskurs. 
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Rasjonalistisk diskurs 

Nils er krysstallklar når det gjelder sin forankring til gården, grenda, stedet og 

dalen han har er vokst opp i.  For ham er troskap til denne tradisjonsarven 

fundamentet i livet.  Han har gjort et forsøk på å gå utenfor rammene av 

denne arven, ikke som et bevisst frigjøringsforsøk, mer som et resultat av 

tilfeldigheter. Det ble en dyrekjøpt erfaring som hjalp ham til å se tydeligere 

hvor han hører til.  Det at Nils viser troskap til egen kultur binder ham 

imidlertid verken tankemessig eller fysisk til stedet.   Når Nils sier han vil 

sette spor, begrenser han ikke dette til spor i egen region.  Han vil sette spor 

over hele landet, ja langt utover egne landegrenser.  Nils er kjapp til å fange 

opp trender og det skulle ikke mer til enn et førstemøte med opplevelses-

produksjonskonseptet Pyramiden, før han erklærte at dette skulle han bli best 

på i Skandinavia.  Om han har blitt det, vet jeg ikke, men enkelte norske 

medier kroner ham til norgesmester.  Det koster å være først sier Nils, men 

det er i førersetet han vil sitte.  11 000 følger bloggen hans, og 250 

bedriftsledere har fulgt hans opplevelsesproduksjonskurs og langt flere har 

hørt ham forelese.   Han er synlig og han setter spor.  Nils vet å spille rollene 

sine riktig, og hver rolle må tilpasses situasjonen. 

Nils betrakter seg selv som kreativ og sammenligner kreativitet med en 

muskel.  Som andre muskler må den trenes og tøyes, og i foretaket har de 

rutiner for hvordan dette skal gjøres daglig.  Også Pelle karakteriserer seg selv 

som kreativ, en egenskap han knytter til familiearven. 

Pelle vandrer mellom en rasjonalistisk og en relativistisk diskurs, da 

forankringen til kultur og tradisjon varierer i hans fortelling.  Plikten til å ta 

imot gårdsarven og føre den videre, uttrykker en forpliktelse overfor moren 

og familiens tradisjoner.   Rik tilgang på kulturell og økonomisk kapital har 

gjort det mulig for ham å realisere arven, men det har også pålagt ham store 

forpliktelser.  Hans troskap til de kulturelle tradisjoner er først og fremst 

knyttet til egen familie og gården, langt mindre til stedet og stedets kulturelle 

og sosiale strukturer.  Pelle har gjort mye for å etablere tettere bånd til bygda, 

men han tror fortsatt at mange oppfatter ham som en fremmed fugl, noe han 

delvis identifiserer seg selv som også.  Troskap til de kulturelle tradisjonene 

kommer først og fremst til uttrykk i forhold til restaureringen av gården og 

driften av hotellet.  Tradisjonene gården representerer gir både mening og 

kontinuitet i Pelles liv, selv om han strever med å finne en bærekraftig 

driftsform. 
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Pelles arbeidsomhet kan ikke så enkelt tilbakeføres til noen livsform.  I 

miljøet han vokste opp var ungdommene opptatt av å levere, det vil si skape 

noe gjennom egen innsats og hardt arbeid.  Arbeidet han har nedlagt på 

gården har vist at han mestrer dette.  Pelles behov for selvstendighet 

uttrykkes ikke eksplisitt, det er mer noe som tas for gitt, noe unevnelig og 

kroppsliggjort.  Selvstendighet er et kjennetegn ved hans generasjon, og i 

ungdomsmiljøet han vokste opp i ble dette også koblet til framtidig 

jobbkarriere.  Selvstendighet kan i hans fortelling tolkes som Webers 

kallstanke á la 2011. 

Når Pelle forteller om sine forskjellige gjøremål kommer ulike verdier og 

diskurser til uttrykk. Økonomiutdannelsen kommer til uttrykk i hans 

businessdiskurs, en diskurs han ofte anvender i beskrivelsen av hotelldriften.   

Ideen om å etablere en kunstnerklubb har derimot lite å gjøre med denne 

diskursen, her er det hans kulturelle identitet som gis en stemme.    Pelle 

beskriver seg selv og forhold han vektlegger forskjellig i forhold til de ulike 

posisjoner og roller han omtaler.  Ulike posisjoner stiller ulike forventninger 

og for å framstå profesjonelt må disse innfris.  Han har et stort repertoar av 

identiteter som han konstruerer.   

Pelle har et ambivalent forhold til den skjebnen arven har pålagt ham.  På 

den ene siden viser han stor stolthet overfor kulturarven, men på den andre 

siden er han også ærlig på at gården og stedet gir ham utfordringer som tidvis 

er tunge å bære.  Tre måneder i året lever han et urbant og globalt liv.  Han 

alternerer mellom en rasjonalistisk og relativistisk diskurs. 

Vi kan også si at Pelle vandrer mellom en lokal og en global identitet.  Han 

har forstått betydningen av å ta vare på gården i tråd med tradisjonene, 

samtidig som han vil vise troskap til sin annerledeshet, sin multietniske og sin 

urbane bakgrunn.   Visjonen ”vern gjennom bruk” har endret innhold og 

retning flere ganger, i et stadig forsøk på å finne løsninger som kan gi bedre 

driftsresultater.  Finanskrisen rammet hardt og i 2010 stengte han hotellet og 

inngikk et partnerskap med et eventfirma.  Hotellkonseptet Pelle har skapt er 

enestående i Norge, men det retter seg mot et smalt markedssegment og det 

kan ta tid å finne riktig driftsform.  Pelle viser imidlertid åpenhet for å gå nye 

veier og å utforske alternative driftsformer – han er på vei.   
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Relativistisk diskurs 

Denne diskursen kjennetegnes ved at man ønsker å markere skillet mellom 

jobb og privatliv, der den turbulente og tidsslukende jobben dominerer 

fortellingen.  Her er fart og spenning, og det gis mindre rom til refleksjon og 

fordypning.  Tradisjoner er uviktig, og livet konstrueres som en collage av 

ulike roller, identiteter og erfaringer. 

Ingen av fortellerne i dette arbeidet uttrykker en ren relativistisk diskurs, men 

det er helt klare islett av denne diskursen i Pelles fortelling.    I tillegg til å 

fortelle om gården og driften av den, viser han stor entusiasme og 

fortellerglede ovenfor andre prosjekt han er involvert i.  Her spiller han ulike 

roller, i spennet mellom hovedaktør til støttespiller.  Det å ha det gøy er 

viktig, like ens som det å møte nye, frammede mennesker.  Her er full fart og 

action, og prosjektene/jobbbene er like gjerne lagt til utlandet som til Norge. 

Av entreprenørene i denne studien er det kun Lise som opponerer mot å la 

seg binde av kulturelle tradisjoner og hun uttrykker en voluntaristisk diskurs. 

 

Voluntaristisk diskurs 

Voluntaristisk diskurs preges av en sterk frihetssøken og man vil for enhver 

pris unngå relasjoner og bindinger som legger bånd på denne trangen.   Lises 

berettelse kjennetegnes av denne frihetstrangen, og behovet for 

selvstendighet er for henne et livstema.  Hele hennes livsfortelling spinner 

rundt dette temaet.  Ingen ting i Lises fortelling knytter henne til noe fast 

sted eller noen (familie) tradisjoner.  I den grad Lise viser troskap til noe, så 

er det sin egen generasjon, hvor nettopp selvstendighet løftes fram som 

viktig verdi.  Ei heller vil hun forholde seg til noe styre, som i verste fall 

kunne overstyre hennes egne vurderinger.  Enkeltmannsforetak ble fore-

trukket.  Bekjentmannskretsen er stor, men å be noen om råd fraholder hun 

seg fra. 

Lises fortelling bærer bud om frigjøring fra både krav og forventninger.  Når 

det derimot gjelder troskap til egne verdier viser hun en standhaftighet, som 

hun også har flettet inn som livstråder i fortellingen sin.  Søken etter ansvar 

og utfordringer følger henne fra episode til episode gjennom livet. Tro-

skapen mot egne kreative egenskaper er nærværende og har vært det fra tidlig 

barndom. 
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Jeg har tidligere referert til Taylor (2000) som bekymrer seg for sårbarheten 

som avledes av en ekstrem selvstendighetssøken, særlig når denne søken 

avviser fellesskapets betydning.   Lise presenterer seg som selvstendig, 

handlingskraftig og arbeidsom, men det er heller ikke vanskelig å spore 

sårheten i fortellingen hennes.  Sårheten rettes mot flere, men mest eksplisitt 

mot offentlige og politiske aktører som ikke tar henne og foretaket seriøst.  

Direkte foranledning + Identitet = Foretaksetablering 

Ingen av entreprenørene forklarer sitt entreprenørskap med egenskaper de 

besitter, ei heller at de foretok dette valget ut fra noen enkeltstående motiv.  I 

fortellingene tilla de den direkte foranledningen – situasjonen – stor 

forklaringskraft.  Jeg mener vi får dypere innsikt i og forståelse for deres 

alternative valg, når vi ser dette i lys av både den direkte foranledningen og 

deres identitetskonstruksjoner.  Paul var ikke den eneste som på begynnelsen 

av 1990-tallet ble rammet av et vanskelig arbeidsmarked og som kjente 

tyngden av et stort forsørgeransvar.  Men langt de færreste valgte å løse 

utfordringen med å etablere eget foretak.  Denne avgjørelsen blir langt mer 

meningsfull når vi får nærmere innsikt i hans selvforståelse, som jeg her har 

karakterisert som en idealistisk ontologisk posisjon. 

Pelle arvet en kulturgård, men hvordan han skulle forvalte denne arven lå det 

ingen føringer på.  Nærmeste familie advarte og mente at hans planer var et 

rent pengesluk.  Ved å ha fått innblikk i Pelles identitetskonstruksjoner 

forstår vi bedre valget han tok.  Gjennom tvil fant han ut at han kunne skape 

noe nytt ut av gården og dermed framstå som en moderne ”self made man”, 

helt i tråd med ungdomsmiljøets idealer. 

Og det samme gjelder i tilfellene med Lise, Sara og Nils.  Den direkte 

foranledningen, eller situasjonen de sto i, ga åpninger for mange valg og 

beslutningsalternativ, men de valgte etablering, et valg som gir mening og 

forståelse når vi ser det i kombinasjon med deres selvforståelse.  Beslutnings-

prosessene livsfortellingene bringer fram, viser også tydelig at entreprenør er 

ikke noe man er, men noe man blir. 

Modellen har vært nyttig, men for at den skal reflektere mitt empiriske 

materiale enda tydeligere, ønsker jeg å utvikle modellen noe. 
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Utvikling av modellen 

I Wåhlins modellen kalles den ene dimensjonen troskap til kulturtradisjoner, 

men ut fra mitt empiriske materiale ville jeg heller anvende begrepet 

forankring til kulturelle tradisjoner, som kanskje mest er en språklig endring. 

Dimensjonen vedrørende identitetskonstruksjoner vil jeg kalle integrert og 

fleksibel, i stedet for integrert og multi.  Fleksibel henviser til de som er 

involvert i mange prosjekter, utover det å drive eget foretak.  De tilpasser seg 

de nye prosjektene, situasjonene, settingene og rollene på en fleksibel måte. 

Med unntak av den rasjonalistiske diskursen er forklaringene Wåhlin (1999) 

gir de fire diskursene gjenkjennelig med min studie. Den rasjonalistiske 

diskursen peker på hvordan man inntar en korrekt rolle for hver ny 

organisasjon man blir ansatt i, og hvor det å opptre som en ”embetsmann” 

både oppfattes som riktig og viktig.  Man går helt og fullt inn i den nye 

organisasjonens settinger og man betrakter seg selv som en del av et 

moderne prosjekt.  I mitt materiale handler det ikke om å forlate en jobb i 

favør av en ny, men i stedet ser vi at to av entreprenørene har prosjekt, 

oppdrag og jobber utenfor eget foretaket.   For begge disse entreprenørene 

ser det ut til å være viktig å framstille seg selv som korrekt, det vil si moderne 

og tidsriktig, både i forhold til type prosjekter de går inn i og rolleutøvelsen 

de tar i prosjektene.  Et mer dekkende navn for denne diskursen er 

modernistisk.   Modernistisk kan på den ene siden vise til moderniteten som 

betegnelse på en historisk periode, hvor man fortsatt var knyttet til 

tradisjonsarven.  På den andre siden kan begrepet henspille til hvordan man i 

dag opptrer i en organisatorisk setting, hvor vi ønsker å framtre ikke bare 

profesjonelt (jfr. Wåhlins henvisning til embetsmenn), men vel så viktig er å 

framstå som moderne.  Moderne vil si at vi tar til oss og integrerer nye 

(moderne) ideer om arbeidsliv, organisasjoner (jfr Røvik 1998) og tjenestene 

som tilbys (Hjorth og Kostra 2007). 

Jeg syntes heller ikke Wåhlin (1999, Lindgren og Wåhlin 2001) gir noen 

dekkende og god begrunnelse for hvorfor de anvender begrepet diskurs i 

modellen.  De fire posisjonene beskriver hvordan man faktisk oppfatter 

virkelighet, basert på egen identitetskonstruksjon og kulturell forankring.  

Nivåspennet mellom begrepene identitet og diskurs er stort, da det ene 

forholder seg til et individnivå, mens det andre peker på strukturelle forhold.  

I stedet for å snakke om ontologiske diskurser, syntes jeg at begrepet 

posisjoner egner seg bedre.   
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Ut fra fortellingene gitt i denne studien har jeg vist at entreprenørene har 

ulike ontologiske posisjoner, basert på at de vurderer flere forhold ulikt.  Ved 

å endre Wåhlins modell, gir følgende figur et bilde av de refleksive 

identitetskonstruksjonene som har blitt gjort i disse fortellingene. 

 

 

Figur 4.  Ulike ontologiske posisjoner for entreprenører i det opplevelsesbaserte reiselivet.  

 

Identitetsstudier – bidrag til å forstå foretaksetablering 

I ledelseslitteraturen har det vært en pågående diskusjon gjennom mer enn 

hundre år om ledelse kan forstås ut fra gitte egenskaper hos individet, eller 

hvorvidt det er snakk om ferdigheter man kan tilegne seg.  Niccolò 

Machiavelli (1469-1527) reiste spørsmålet i Fyrsten, og svaret han ga for fem 

hundre år siden var at god ledelse ikke kunne læres, det var medfødt.  

Fortsatt er det ledelsesteorier som vektlegger egenskaper, gjerne de 

karismatiske, men det er vel knapt noen som bestrider at ledelse kan læres.  

De fleste teorier betrakter ledelse som situasjonsbetinget og kontekst-

avhengig.69  Som jeg har vist tidligere, særlig i kapittel 4, har det vært rettet 

kritikk mot egenskapsfokuseringen i entreprenørskapsforskningen.  Like fullt 

er det fortsatt mange som hevder at entreprenører er utstyrt med spesielle 

                                              

69 Statsminister Jens Stoltenberg har ofte blitt beskrevet som kunnskapsrik og dyktig, men distansert 
og kjølig.  Etter 22. juli 2011 vil ingen lengre beskrive ham på denne måten.  I dag framstår han som 
landsfaderen, som evner å vise nærhet, omsorg, medfølelse og klokskap, samtidig som han styrer 
landet med trygghet. 
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egenskaper.  Denne oppfatningen fremmes både blant forskere, i politiske 

dokumenter og mer allment.70 

Det er tre forhold som nevnes av alle entreprenørene i denne studien og som 

har påvirket deres selvforståelse.  Alle beskriver seg selv som kreative, 

arbeidsomme og selvstendige.  Dette er tre forhold som er velkjente fra 

annen entreprenørskapslitteratur.  Det interessante i denne studien er 

imidlertid at meningsinnholdet og forståelsen av disse tre begrepene er ulike.  

Kreativitet forstås av noen som en egenskap, mens de av andre mer er en 

organisatorisk ferdighet man har tillært seg.71  På samme måte ser vi at 

begrepet selvstendighet har ulikt opphav og gis dermed ulikt innhold.  

Selvstendighet kan i en livsformstilnærming vise tilbake til sosialiserte verdier, 

som har vokst fram gjennom generasjoners sosiale og kulturelle 

livsbetingelser.  Det kan også knyttes til senmoderniteten, der det løftes fram 

som en bærende verdi.  Arbeidsom blir av noen forstått som en verdi de fikk 

overlevert fra foreldre og besteforeldre, mens for andre er dette noe som de 

har lært gjennom livets skole.  Tre forhold – arbeidsom, selvstendig og 

kreativ - som gis lik merkelapp, men gjennom fortellingene forstår vi at 

meningsinnholdet og hvordan det har preget entreprenørene og deres 

selvforståelse, er ulikt.   

Entreprenører kjennetegnes av at de mer en andre iscenesetter sin egen 

virkelighet (Hjorth og Johannissson 1998).  De påvirker aktivt sine 

omgivelser og skaper situasjoner hvor de kan utfolde seg.  I denne studien 

har vi fått innsikt i situasjonene som utspant seg i forkant av at de valgte å 

etablere eget foretak, situasjoner de mer eller mindre aktivt påvirket.  Men 

disse situasjonsbeskrivelsene gir ikke fullgod forståelse for deres handlinger.  

Valgalternativene var mange, men de valgte å etablere nytt foretak.  

Beslutningen om å etablere eget foretak har derimot blitt meningsfullt, både 

for fortelleren og for oss, ved at vi har fått innsikt i deres selvforståelse.  

Fortellingen om den meningsfulle foretaksetableringen skapes i en 

kombinasjon av å kjenne til den direkte foranledningen og deres 

entreprenørielle identitetskonstruksjoner. 

                                              

70 Norgesuniversitetet har på vegne av Kunnskapsdepartementet i høst (2011) utlyst midler til 
kompetanseutvikling og (videre)utvikling av utdanningstilbud i høyere utdanning, relatert til 
entreprenørskap og innovasjon.  Det er laget en handlingsplan for hvordan departementet ønsker 
entreprenørskap fremmet i utdanningssystemet, basert på tre fagblokker.  Den første blokka handler 
om å utvikle personlige egenskaper og holdninger for entreprenørskap. 
71 Sundbo (2011) utdyper hvordan kreativitet kan forstås, utvikles og utøves på ulike måter i en 
organisatorisk hverdagskontekst.  
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Foss (2004) (se side 77) peker på tre områder der narrative identitetsstudier 

kan gi innspill til entreprenørskapsforskningen.  For det første kan 

fortellinger gi innsikt i hvordan individer har håndtert viktige overganger i 

livet, og hvordan disse gir forståelse for deres entreprenørskap.  For det 

andre mener hun det ligger et ubrukt potensial i den innsikten man får av 

entreprenørens erfaringer, refleksjoner og tanker gjennom narrativene.  Det 

tredje området hun fremhever, er nødvendigheten av flere identitetsstudier, 

nettopp for å vise hvor variert entreprenørskap kan være, gitt at 

entreprenørskap forstås som kulturelt situert.  Denne studien har i møte-

kommet Foss sine oppfordringer, først og fremst i forhold til hennes tredje 

punkt.  Studien viser, med en kontekstuell forståelse av fenomenet, at veiene 

til entreprenørskap er varierte og mangfoldige.  

Studien har vist at entreprenører kan ha ulike ontologiske posisjoner.  Wåhlin 

beskriver den voluntaristiske posisjonen som den ordentlige entreprenørielle.  

Denne studien viser at man kan forstå seg selv og virkeligheten på helt andre 

måter enn den voluntaristiske og like fullt opptre entreprenørielt.  Ved å 

forstå entreprenørskap som et samspill mellom situasjonen, hendelsene og 

entreprenørenes identitetskonstruksjoner har jeg vist at man kan konstruere 

sin refleksive identitetskonstruksjon på flere måter, og ende med å velge 

foretaksetablering.  Den voluntaristiske posisjonen løfter fram søken etter 

frihet og selvstendighet.  Også de andre ontologiske posisjonene uttrykker 

behov for selvstendighet, men hos dem er selvstendigheten sammenvevd 

med forpliktelser, det være seg til en gårdsarv, en kultur, et sted og/eller 

naturen.  I disse fortellingene er det like mye forpliktelsene, enn søken etter 

selvstendighet, som utløser ideene som foretaksetableringen hviler på. 

Årsakskjedene bak valget med å etablere eget foretak er høyst ulike.  For 

noen ble valget et mål de arbeidet systematisk for å oppnå, basert på en 

visjon de brant for å realisere.  For andre var det enkelthendelser og mer 

spontane begivenheter som var utløsende faktor for etableringen.  De ut-

løsende årsakene for foretaksetablering er med andre ord forskjellige, på 

samme måte som deres selvforståelse varierer.  Dette bekrefter at 

bakgrunnen til at noen blir entreprenør er mangfoldig og uensartet, 

entreprenørskap er noe som skapes, noe man blir, og som ikke kan forstås ut 

fra bestemte egenskaper eller motiver.   
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Hvem er jeg som driver et opplevelsesforetak? -  i lys av ulike 

ontologiske posisjoner 

I forrige avsnitt identifiserte jeg tre ontologiske posisjoner, med utgangs-

punkt i studiens fortellinger, knyttet til deres entreprenørskap.  Jeg vil nå se 

nærmere på hvordan disse tre posisjonene påvirker entreprenørenes forhold 

til det å drive eget opplevelsesforetak. 

Ut fra fortellingene er det tre forhold som jeg vil se nærmere på.  Det første 

forholdet berører entreprenørenes fokus på foretaket og beslutninger knyttet 

til dette.  Det andre forholdet berører dansen og danseren, det vil si for-

holdet mellom entreprenør og entreprenørskapet (jfr. Gartner 1988), samt 

forholdet mellom eier/driver og de ytre omgivelser. Det siste området 

knytter seg til kunnskapsbasen foretaket er etablert på.  En bakenforliggende 

antakelse i denne analysen er at ens refleksive identitetskonstruksjon også 

påvirker hvordan man oppfatter forhold rundt det å drive foretaket (jfr. både 

Cyert og March (1992) og Nilsson (2003)). 

Fokus og beslutningstakning 

Gjennom fortellingene har vi blitt presentert ulike bilder av hvordan 

entreprenørene forholder seg til sitt eget foretak og hvem som har 

hovedansvaret for beslutningstakningen.  Disse bildene kan relateres til de 

ulike ontologiske posisjonene.  

Tar vi utgangspunkt i den voluntaristiske posisjonen er entreprenørens 

oppmerksomhet rettet mot foretaket, og det er hun eller han som har det 

totale ansvaret og fatter alle avgjørelser av betydning.  Det er viktig at man 

ikke har gjort seg avhengig av andre, slik at ens frihet til å velge blir utfordret.  

Frihet og uavhengighet gjelder både i forhold til den løpende driften, men 

også til spørsmålet om når en vil legge ned foretaket og starte på nye veier.  

Fokus og beslutninger for de med en idealistisk posisjon fremtrer annerledes. 

”Hva gjør en som meg når omsetning og fortjeneste faller, når nye 

utfordringer trenger raske løsninger?”  Også her har man fokus rettet innad 

mot foretaket og man finner løsninger innenfor rammene av foretaket.  

Foretaket er et livsprosjekt, man har et langsiktig perspektiv og det gjelder da 

å balansere driften slik at svingninger ikke ødelegger livsprosjektet.  Tæring 

settes etter næring og man tilpasser driften etter inntektene.  Man vet alltid at 

en selv kan gjøre en ekstra innsats.  Praktiske utfordringer fordrer nære og 
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kreative løsninger, og feiling og prøving er en god strategi for å drive 

foretaket framover.  Troen på eget konsept er stor og man finner alltid 

løsninger og utveier.   

Forstår man seg selv ut fra en modernistisk posisjon er det viktig å være 

trendy, framstå profesjonelt og vise at man er i bevegelse og raskt kan snu 

seg om.  Man er ikke like opptatt av at det er en selv som fatter alle 

avgjørelser, ei heller at det er en selv som har fremmet ideer til utvikling og 

innovasjoner.  Her er man langt mer åpen for å slippe inn andre, uten at man 

med det blir utydelig på hvem som eier og driver foretaket.  Blikket er både 

vent innad, men vel så viktig er det å ha fokus på det som skjer utenfor eget 

foretak.  Ved å pendle ut og inn av eget foretak, fanger man opp ideer uten-

fra, men man gjør seg også synlig på andre arenaer.  Man framstår både som 

en forvalter av egen kulturarv gjennom driften av foretaket, samtidig som 

man er moderne og fanger opp ideer og trender, som oversettes og omgjøres 

til attraktive  opplevelsestilbud.   

Dansen som entreprenørskap 

I entreprenørskapslitteraturen anvendes fra tid til annen metaforen dansen og 

danseren, som peker på forholdet mellom entreprenøren og entreprenør-

skapet.  Dansen representerer samfunnets formelle og uformelle regler for 

foretaksetablering og drift. Vi snakker da om lover og forskrifter, 

forventninger og klima for entreprenørskap, støtte- og virkemiddelapparatet, 

samt markedets krav.  En systemtilnærming til studier av entreprenørskap er 

ofte anvendt, og noe forenklet kan vi si at denne tilnærmingen har dansen i 

fokus.  I min studie har ikke dette vært fokus, men entreprenørene berører 

temaet gjennom fortellingene, om enn i varierende grad.  Hvordan fortolker 

de ulike posisjonene sin egen entreprenørielle prosess? 

Ut fra en voluntaristisk posisjon blir det viktig å understreke at det er en selv 

som var drivkraften i den entreprenørielle fasen; ideen kom fra en selv, det 

var en selv som tok de grenseoverskridende valgene og som formet 

konseptet.  Nettverk og omgivelser trekkes inn i den grad de kan understøtte 

egne forslag, men tildeles aldri roller som kan medføre at de aktivt preger 

prosjektet.  Dansen er ingen pardans, her er man sin egen herre eller kvinne 

på dansegulvet, og former den etter egne fortolkninger av musikk og rytme. 

Med en idealistisk posisjon beskriver man den entreprenørielle prosessen noe 

annerledes.  Her er det ikke så viktig å vise uavhengighet til andre, snarere 
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tvert om kan det være institusjoner og enkeltaktører som har vært viktige 

støtte- og bidragspartnere i kritiske faser.  Konsept og visjon er personlig 

forankret, og kanskje derfor er entreprenørene selektive med hvem de 

inviterer inn i prosjektet.  De nærmeste medspillerne håndplukkes og særlig 

familien tildeles viktige roller, mens andre holdes på avstand.   

Med en modernistisk posisjon bygger man ikke stein på stein før man tar 

skrittet ut og etablerer eget foretak, man kaster seg mer rett ut i det.  Her er 

man villig til å forsøke mangt, men med visshet om at ikke alt blir like bra.  

Man lærer av egne feil, samtidig som man lærer av andre som aktivt trekkes 

inn i prosjektet.  Man er åpen for andres innspill, om de kommer fra 

institusjoner eller individer, og man er ikke avvisende til at andre kan gripe 

styrende inn og påvirke eget konsept.  Et aktivt samspill med mange eksterne 

kjennetegner dansen disse entreprenørene danser.  

Dansen – driften og omgivelsene 

Den kyndige danser kjenner dansens grunntrinn, men hvorvidt danseren vil 

holde seg innenfor grunntrinnene eller improvisere, overskride og fornye, 

varierer.  Det er ikke helt enkelt å finne klare sammenhenger mellom de 

ulike, ontologiske posisjonene og denne dansen, men visse antydninger kan 

jeg spore.   

Med en voluntaristisk ontologisk posisjon fortolker man foretaket som noe 

en selv er fullt og helt ansvarlig for.  Det betyr ikke at man isolerer seg fra 

omgivelsene, snarere tvert om, man er både synlig i det offentlige rom og 

kommuniserer aktivt med omgivelsene.  Poenget er imidlertid at man sørger 

for å ha kontroll på samhandlingen, noe som gir frihet til å bryte bånd 

dersom en finner det nødvendig.  Det at man selv tar styringen på samspillet 

med omgivelsene, kan medføre at eksterne aktører blir usikre og ikke helt vet 

hvordan de skal forhold seg til denne entreprenøren og foretaket. 

I den modernistiske posisjonen forstår man omgivelsen langt mer 

pragmatisk, de danser med dem de til en hver tid finner det opportunt å 

danse med.  Her er det faktisk et poeng å vite og vise at man både har et stort 

nettverk, og at man stadig utvider dette.  Man utviser stor nysgjerrighet 

overfor nye trender og ønsker å være i første front.  Dette forutsetter stor 

kontaktflate, både av mennesker man treffer ansikt til ansikt, men også 

gjennom bruk av nye medier. 
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Med en idealistisk ontologisk posisjon er man mer introvert i sin stillingtaken.  

Man er langt mindre opptatt av å dyrke et eksternt nettverk, da man har 

erfart at de beste innspillene kommer internt, ofte fra egne gjester. Man er 

ikke avvisende til omverden, man inntar en mer avventende holdning. 

Driverne i denne posisjonen har stor tro på eget konsept, som er personlig 

forankret.  De opplever at andres forventninger tidvis kan virke direkte 

hemmende på utviklingen av egne ideer og forslag.  Samtidig vet de at noen 

ideer kun kan realiseres i samspill med andre, men det gjelder da å være 

selektiv i hvem man velger å samarbeide med. Det er viktig for 

entreprenørene her å være ordentlige, det være seg i samspillet med ansatte, 

gjester eller offentlige myndigheter, man er seriøs og profesjonell leder av en 

liten reiselivsbedrift. 

Kunnskapsbase i det opplevelsesbaserte 

Opplevelsessektoren er den sektoren i reiselivet med høyest utdanningsnivå 

blant drivere og ansatte (Jakobsen og Espelien 2010), men fortsatt er det en 

unison oppfatning av at kompetansenivået er for lavt i hele næringen.  Når 

det skrives og snakkes om kompetanseheving er det primært det formelle 

utdanningsnivået man omtaler, det vil si ekspertkunnskapen.   

I en opplevelsesbasert kontekst bygger de med en idealistisk ontologi sine 

konsepter på en kunnskapsbase som ligger langt nærmere Giddens første-

håndserfarte, enn ekspertkunnskapen.  Det er ingen motsetning mellom på 

den ene siden å bygge sine visjoner, ideer og foretak med basis i den 

førstehåndserfarte kunnskapen, og på den andre siden ha ekspertkunnskap 

om det å administrere og drive et foretak. 

Med en modernistisk posisjon står man med ben i flere verdener. På den ene 

siden erkjenner man at ens egen kulturarv er av avgjørende betydning for 

opplevelseskonseptene en utvikler, og at ens egen kjennskap til denne arven 

er av stor betydning.  Da snakker vi om den forkroppsliggjorte kunnskapen, 

den førstehåndserfarte.  Men man har også et ben i en annen kunnskapsbase, 

basen man får når en søker ut, søker nye ideer, nye bekjentskap og nye 

konsept.  Kunnskapen man plukker opp på disse reisene, har langt mer preg 

av ekspertkunnskap. 

Med en voluntaristisk posisjon har man i utgangspunktet ikke forpliktet seg 

til noen tradisjoner eller noen form for kroppsliggjort kunnskap.  Så uansett 
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hvor personlig man utformer opplevelseskonseptet ut fra denne posisjonen, 

basere man seg primært på ekspertkunnskapen. 

Identitetsstudier – drift av eget foretak 

Forskningsspørsmålet i denne studien var hvilke grunner som har hatt 

betydning for at noen valgte å etablere eget foretak.  Gjennom å nærme meg 

dette spørsmålet via en identitetsstudie identifiserte jeg tre ontologiske posi-

sjoner.  Ett av underspørsmålene jeg stilte omhandlet hvordan den enkelte 

entreprenør oppfatter seg selv som driver og leder av et opplevelsesforetak.  

I dette avsnittet har jeg vist at de ulike, ontologiske posisjonene tegner 

forskjellige oppfatninger i forhold til noen aspekt ved det å drive foretaket.    

Forholdene jeg har trukket fram kan oppsummeres i følgende figur; 

 

 

Figur 5.  Sammenhengen mellom ontologiske posisjoner og forhold som berører drift og 

ledelse av foretaket. 

 

Det er ikke mangel på litteratur som foreskriver hvordan man mest effektivt 

skal drive et småforetak, men denne litteraturen tar sjelden høyde for at den 

enkelte foretaker oppfatter seg selv og sitt foretak ulikt. Det denne studien 

viser er at ens ontologiske posisjon også får konsekvenser for hvordan man 

oppfatter seg selv som driver, og at dette påvirker ens relasjoner til om-

givelsene. Et mantra i entreprenørskapslitteraturen er behovet for nettverk 
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og betydningen av samarbeidspartnere.  Det jeg har vist her, er blant annet at 

dette presset mot samarbeid, ikke oppfattes som like selvfølgelig for alle.  

Hvordan man forholder seg til eksternt samarbeid har sammenheng med 

hvordan man oppfatter eget konsept og seg selv som driver av foretaket.72   

Mitt andre underspørsmål presiserte at det var entreprenørenes forhold til sitt 

opplevelsesforetak jeg ville undersøke.  Så langt har jeg sett mer generelt på 

forholdet knyttet til foretaket, i neste avsnitt vil jeg se nærmere på 

entreprenøren som opplevelsesprodusent. 

Skapere av opplevelser 

Opplevelsesproduksjon i reiselivet er ikke et nytt fenomen, men opplevelses-

fokuset har økt markant de siste 10 årene.  I løpet av denne perioden har 

flere konsept for hvordan man skal forme gode opplevelsesprodukter sett 

dagens lys, uten at det finnes noen klar konsensus på hvordan denne produk-

sjonen skal gjøres.  Entreprenørene som har deltatt i dette forskningsarbeidet 

opererer i ei gammel og etablert næring, samtidig som foretakene deres 

representerer noe nytt og er derfor under utforming.  

Mitt blikk gjennom mye av dette avhandlingsarbeidet har vært rettet mot de 

kulturelle og sosiale strukturer som har formet, påvirket og inspirert 

entreprenørene.  Men entreprenørene blir ikke bare formet, de er også aktivt 

med å forme sine foretak, sin bransje og sine omgivelser.  Mitt andre under-

spørsmål – hvem er jeg som driver og leder et opplevelsesforetak? - berører 

spørsmålet om hvordan entreprenørene oppfatter det å skape opplevelser.   

Dersom jeg holder fast ved metaforen om dansen og danseren, kan vi si at 

opplevelsesøkonomien innbyr til en ny type dans, en dans entreprenørene i 

denne studien har kastet seg ut i. 

Opplevelser handler om livskvalitet og livsstiler, om symboler og identitets-

konstruksjoner, og er ytterst subjektivt.  Produsentene av opplevelser skal 

imøtekomme denne etterspørselen og fordi spennet av ulike typer 

                                              

72 Johannisson og Lindmark (1996:29) har vist at forretningsverden oppfattes forskjellig alt ettersom 

man ser på deg selv som manager, småbedriftsleder eller entreprenør.  I mitt utvalg har alle vært 
entreprenører, men de som uttrykker en idealistisk ontologi betrakter seg selv mer som 
småbedrifsledere, enn entreprenører.  Det er særlig denne kategorien som har likhetstrekk med 

Johannisson og Lindmarks småbedrifsledere.   
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opplevelser er så vidt, gis det også stort spillerom for entreprenørene til å 

skape et mangfold av tilbud. Det ligger også et løfte om bilateral læring og 

identitetskonstruksjon i opplevelsesøkonomien, hevder Johannisson (2007) 

(se side 39-40).  Han peker også på at opplevelsesøkonomien gir bud om en 

demokratisk arena, der produsent og konsument møtes i tett samhandling og 

hvor konsumenten kan bli medspillere i det entreprenørielle prosjektet.  Kan 

disse trekkene spores i fortellingene i denne studien? 

Det går to hovedskiller i forhold til hvordan entreprenørene i dette arbeidet 

vurderer det å skape opplevelser.  Det ene skillet handler om hvorvidt 

foretaket aktivt produserer opplevelser, eller om de nøyer seg med å invitere 

gjesten inn og legger rammene for gjestenes opplevelseserfaringer.   Et annet 

skille går mellom hvorvidt gjesten selv må delta (prosument) aktivt i selve 

opplevelsesproduksjonen, eller innta mer en tilskuerrolle.   Hvordan man 

forholder seg til disse dimensjonene får konsekvenser både for hvor mange 

gjester man kan betjene og for nærheten i møtet gjest-vert, jfr. det å ta den 

demokratiske arenaen aktivt i bruk. 

Spørsmålet som her skal besvares, berører hvordan entreprenørene i denne 

studien ser på seg selv som opplevelsesprodusenter, og jeg har også valgt å 

besvare dette spørsmålet i lys av de ulike, refleksive identitetskonstruksjonene 

jeg tidligere har trukket opp. 

Med en idealistisk ontologisk posisjon er opplevelseskonseptet bygget opp 

rundt ressurser og verdier entreprenøren har et sterkt personlig forhold til.  

De har et ønske om å presentere og involvere gjestene i disse ressursene og 

verdiene.  Entreprenørene er her dedikert til sine gjester og opplevelsene 

skapes i tett samhandling med dem.  Det kreves høy musikalitet for å fange 

gjestenes behov, lyster og ønsker.  Ikke overraskende er det disse entrepre-

nørene som tydeligst vektlegger gjestenes bidrag i forhold til ideutvikling og 

innovasjoner. Opplevelsesproduktene som her tilbys, krever høy grad av 

nærhet mellom gjest-vert og det legger begrensninger på hvor mange gjester 

de kan håndtere.  Kommer det store grupper til gårds, må opplevelsestilbudet 

tilpasses dette, men dette kan innebære at gjestene mer blir tilskuere enn aktiv 

deltakere.  Samtidig som disse entreprenørene kan tilby sine gjester 

livskvalitet, har opplevelsesøkonomien muliggjort at de selv kan arbeide med 

det som gir dem mest glede, og livet en dypere verdi. Gjestenes 

tilbakemeldinger og input blir derfor viktige bekreftelser både på 

opplevelsesproduktene og på entreprenørenes egen identitet.  Det er ikke 
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overraskende at disse entreprenørene først og fremst har fokus rettet internt 

mot foretaket, og er mindre opptatt av samspillet med omgivelsene. 

Opplevelsesprodusenter med en voluntaristisk ontologisk posisjon har stor 

tro på sitt eget konsept, og det er formidlingen av konseptet som har fokus.  

Her gjøres ikke noe ekstraordinært for å skape opplevelser for gjestene, 

gjestene inviteres inn og man håper at møtet og oppholdet skal bli godt og 

minnerikt.  Man er opptatt av gjestenes tilbakemeldinger, men noen 

demokratisk arena er det ikke snakk om.  Gjestene bekrefter opplevelses-

konseptet, men de trekkes ikke aktivt med for å utvikle det.  Man er opptatt 

av gjestenes ve og vel og setter pris på deres tilbakemeldinger, som bekrefter 

entreprenørens ideer og identitet.   Fordi gjestenes ikke trekkes aktivt med i 

opplevelsesproduksjonen kan man håndtere større grupper.  Opplevelses-

konseptet er ikke her knyttet til noen stedlige ressurser eller tradisjoner.  Det 

har mer en allmenn eller abstrakt karakter, med symboler og kvaliteter man 

håper treffer et behov i markedet. 

Med en modernistisk ontologisk posisjon er entreprenøren bevisst sin egen 

kulturarv og ønsker å bygge opplevelsestilbudene på basis av denne arven.  

Tilfanget av nye ideer kommer først og fremst på grunn av deres åpenhet og 

nyssgjerrighet for alt som skjer rundt dem.  Ideer fanges opp, ofte langt 

utenfor eget revir, plukkes ned og oversettes, slik at de kan tilpasses egen 

kulturtradisjon.  Opplevelsestilbudene varierer, både i forhold til gjestenes 

egenaktivitet og grad av nærhet i møtene.  Opplevelsesøkonomien har gitt 

disse entreprenørene et enormt spillerom, der de får anledning til å bygge bro 

mellom, på den ene siden det helt nære og lokale, og på den andre siden leke 

seg med ideer og konsept med en langt mer global karakter.  I fortellingene 

til disse entreprenørene legges det mindre vekt på betydningen av samspillet 

med gjesten, selv om de selvsagt er inneforstått med at fornøyde gjester er et 

suksesskriterium.  

Identitetsstudier – skapere av opplevelser 

Jeg er ikke kjent med at det finnes empiriske undersøkelser som ser nærmere 

på den enkelte opplevelsesprodusent i reiselivet og hvilke oppfatninger de 

har av begrepet opplevelser, og hva som kreves for å skape disse.  Jeg har 

tidligere referert til flere studier, som alle har et konsumentperspektiv på 

opplevelsen.  Jeg har også omtalt noen konsept, som foreskriver hvordan den 

enkelte produsent skal gå fram for å skape gode opplevelser.  Men som sagt 



 

230 
 

– ingen som har spurt hva de som står midt oppe i denne produksjonen selv 

mener.  Hjalager (2010) (se side 22) presiserer at vi her har å gjøre med et 

stort forskningsmessig tomrom, kunnskapen om entreprenører i reiselivet. 

Opplevelsesøkonomien, forstått som en samfunnsmessig megatrend (jfr. kap. 

2), har gitt åpning for et stort spillerom for de som ønsker å imøtekomme 

vårt økende behov for opplevelser, opplevelser vi kler på oss som symboler, 

som utvider og bekrefter våre livsstiler og som gir nytelse og kvalitet i livet.  I 

denne studien har vi truffet fem som har tatt dette spillerommet – eller 

scenen – i bruk, og som har etablert eget foretak på basis av at de vil tilby 

markedet gode opplevelser. 

Mine analyser viser at entreprenørene har ulike syn på hva opplevelser er, 

hvordan de skaper dem og hvordan de samhandler med sine gjester.  Jeg 

mener at det er en sammenheng mellom deres refleksive identitets-

konstruksjoner (hvem er jeg) og hvordan de har formet sine opplevelses-

konsept, en sammenheng som skjematisk kan framstilles på følgende måte; 

 

  

Figur 6.  Sammenhengen mellom entreprenørenes refleksive identitetskonstruksjon og deres 

utforming av egne opplevelseskonsept. 

 

Jeg har i dette kapittelet besvart avhandlingens forskningsspørsmål, og vist at 

en identitetsstudie kan gi oss detaljert innsikt i forhold som både berører år-
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sakene til at noen har valgt å etablere eget foretak, samt hvordan de driver 

sitt eget opplevelsesforetak.  Før jeg avslutter dette kapittelet – og 

avhandlingen – vil jeg dele noen refleksjoner jeg har gjort meg i forhold til 

identitetsstudienes bidrag og begrensninger, før jeg peker på noen nye 

spørsmål som har dukket opp. 

Identitetsstudie – bidrag og begrensninger 

Opplevelsesøkonomien har som tidligere nevnt åpnet opp for nye former for 

entreprenørskap, og jeg håper vi i årene som kommer vil se stadig nye og 

kreative opplevelsestilbud i reiselivet.  Den forskningsbaserte kunnskapen 

om disse entreprenørene er ennå ikke stor, og det skal langt mer enn denne 

avhandlingen til for å dekke dette kunnskapshullet.  Like fullt mener jeg at 

denne studien, med sin identitetstilnærming, har gitt et bidrag. 

Ved å forstå identitet som refleksivt skapt, setter vi ikke kun individet på 

scenen, men individet sett i en kulturell og sosial kontekst.  På denne måten 

får vi innsikt i noe langt mer enn kun enkeltindividets erfaringer, tanker og 

refleksjoner.  Vi får også innsikt i hvordan de kulturelle og sosiale 

omgivelsene har spilt aktiv inn i formingen av disse erfaringene.   

Studien har vist at det er lettere å forstå hvorfor noen velger å etablere eget 

foretak, når vi først vet hvordan de forstår sin egen situasjon og sine 

identiteter.  Identitetsstudiet har gitt oss rik tilgang på erfaringer, minner, 

tanker og refleksjoner, som entreprenørene gjennom fortellingene har satt 

sammen på en slik måte at deres valg framstår som meningsfulle og 

forståelige. 

Gjennom en identitetstilnærming har jeg også vist at godt innarbeidede 

begrep i dette fagfeltet, faktisk betyr forskjellige ting, har ulikt menings-

innhold og som sosiologisk må forklares ut fra ulike samfunnsmessige 

forhold.  Denne forskjellen hadde vært langt vanskeligere å avdekke med en 

annen forskningstilnærming. 

Studien har også vist at ens refleksive identitetskonstruksjon direkte påvirker 

hvordan man beskriver sin egen entreprenørielle prosess, hvordan man 

forholder seg til omgivelsene og hvor fokus settes i det man holder på med.  

På samme måte har tilnærmingen gitt oss forståelse for at det er en sammen-

heng mellom ens identitet og hvordan en oppfatter seg som opplevelses-

produsent. 
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Skal man så ta noe av det denne studien viser med en klype salt?  Når jeg 

analyserer entreprenørens samspill (dans) med omgivelsene, både den 

entreprenørielle prosessen og i forhold til å drive foretaket, baserer dette seg 

på hvordan entreprenørene selv ønsker å presentere dette, gjennom egen 

fortelling, samt mine fortolkninger av dette.  Var intensjonen å tegne et 

bredere bilde av disse prosessene, blir identitetstilnærmingen for snever.  I 

stor grad har jeg latt entreprenørene selv fortelle sin historie fritt.  Var 

hensikten å få fram flere aspekter av disse prosessene, måtte studiet hatt en 

mer tradisjonell kvalitativ tilnærming, med en godt gjennomarbeidet intervju-

guide.  Kanskje ville jeg også ha intervjuet andre som hadde vært involvert, 

for ytterligere å utvide bildet.  Med en slik tilnærming ville jeg kanskje sett 

tydeligere andre forhold enn de entreprenørene nå vektla i sine fortellinger, 

og som kan ha hatt betydning for både etableringen og den videre 

utviklingen av foretakene.   

Nye forskningsspørsmål 

Det har vært med en lettelse at jeg har erfart at entreprenørene i denne 

studien har oppfattet begrepet opplevelser og opplevelsestilbud så vidt 

forskjellig.  For den entreprenørielle ånd ville det ha vært et faresignal om det 

rådet en konsensus her.  Jeg blir alltid kritisk når noen forsøker å ha et 

universelt svar på hva den gode opplevelse er.  Poenget mitt er at opplevelser 

er subjektivt og at produsentene har ulike syn på hva som skaper opplevelser 

er kun positivt.  Sjansene for å treffe ulike behov hos konsumentene er da 

langt større.   

Synet på opplevelser og opplevelsesproduksjon varierer i mitt materiale, det 

vil si blant fem opplevelsesprodusenter.  Men hvordan ser dette bildet ut 

dersom vi spør et større utvalg?  Finner vi samme spredning der?  Og hvilken 

sammenheng kan vi finne mellom den enkeltes oppfatning av begrepet 

opplevelse og måter de skaper dette på i møtet med sine gjester.  Er 

variasjonen like stor som blant entreprenørene i denne studien, eller 

begynner vi å ane en standardisering?  Vil en mer standardisert forståelsen av 

hva opplevelser er, sette lokk på de entreprenørielle prosesser.  Kort og godt 

trenger vi mer forskningsbasert kunnskap om denne gruppen entreprenører. 

Sammenhengene mellom entreprenørenes identitetskonstruksjoner og deres 

drift av foretaket, samt deres utforming av opplevelseskonseptene, som er 

vist i dette kapittelet, har framkommet induktivt.  Som reiselivs- og 
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entreprenørskapsforsker skulle jeg gjerne ha testet disse sammenhengene 

nærmere, enten gjennom en ny narrativ studie eller ved bruk av andre 

kvalitative forskningsmetoder.  Kan mønsteret og sammenhengene jeg har 

sett appliseres på et større utvalg?   

Kartlegging av kompetanse byr ofte på metodiske utfordringer, da 

tradisjonell operasjonalisering lett kan overse viktige, kompetansemessige 

forhold.  Kunnskap, som er en del av kompetansebegrepet, kartlegges ofte i 

forhold til formaliserte grader.  Denne studien viser imidlertid at den 

førstehåndserfarte kunnskapen er viktig for flere opplevelsesprodusenter.  En 

videre kunnskapsstudie, med et utvidet kunnskapsbegrep ville vært 

interessant.  Reiselivet anklages til stadighet for sitt lave kunnskapsnivå, men 

kanskje har eksisterende forskning hatt et for snevert kunnskapssyn og 

dermed oversett kunnskap som er av avgjørende betydning, særlig med tanke 

på opplevelsesproduksjonen.  

Gjentatte ganger i løpet av dette avhandlingsarbeidet har det slått meg at 

livsfortellinger som metodisk tilnærming skulle ha vært interessant å anvende 

på andre entreprenører, utenfor reiselivet.  I introduksjonskapittelet nevnte 

jeg kort at unge mennesker også oppgir selvstendighet som motiv for sitt 

ønske om å etablere eget foretak.  I Norge har antallet unge mennesker 

(under 35 år) som uttrykker ønske om etablere eget foretak, økt de siste 10 

årene. Vi finner også en økning i antall yngre entreprenører.  Flere ganger i 

denne avhandlingen har jeg omtalt denne generasjonen som 

selvstendighetssøkende, men det kan neppe være hele forklaringen på denne 

økningen.  Tross alt er det fortsatt et mindretall som etablerer eget foretak, så 

noen andre forhold må også spille inn.  Min nysgjerrighet er hvilke 

samfunnsmessige forhold som kan forklare dette, en problemstilling man 

godt kunne ha nærmet seg ved bruk av livsfortellinger. 
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Summary 

Five entrepreneurs in the experience-based tourist industry have told their 

life stories connected to establishing and running their own enterprise in this 

narrative study. During the last decades, tourism has had a definite increase 

in the number of enterprises, but knowledge based on research of those who 

create these enterprises is limited. By focusing on the entrepreneurs' identity-

construction, this study gives nuanced pictures of the contributing causes for 

the choice to establish one's own enterprise. In addition we receive an deeper 

understanding both of how they experience themselves as the founder and 

manager of an experience-based enterprise as well as how they experience 

producing experiences for a market. 

Introduction, aim and method 

Experience economy is the term for a mega trend which became popular at 

the end of the 1990s. This trend has various branches, and a common feature 

of these branches is that they create experiences for a market. Tourism, 

which is the industry on which this study is focused, has long traditions in 

the production of experiences. Here we find connections all the way back to 

antiquity. Two new aspects of the concept «experience economy» is the 

increasing demand for experiences, and that these experiences are in our 

everyday life; however, vacations are still about seeking new experiences and 

memorable moments. During the last decade we have seen an obvious 

growth in enterprises which choose to present their products and services 

under the label experiences. 

For several decades, the Norwegian tourist industry has lost its share of the 

international market, which worries the industry itself as well as the 

authorities. A series of measures have been put forth to change this negative 

trend, measures which will re-vitalize the Norwegian tourist industry. 

Different destinations can resemble each other until one adds the dimension 

of experience. The more unique the experience, the more tourists will be 

attracted to the destination. Many and unique experiences are decisive to be 

able to assert oneself in the international and national tourist industry. The 

individual participants who are given a special responsibility to develop 

tourism are the entrepreneurs, and it is these entrepreneurs who are the 

object for study in this thesis. 
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Interest in entrepreneurship has had a pronounced increase during the last 

twenty years, which is reflected, in the political policy documents and in 

research. Formerly, one understood entrepreneurship as an economical 

phenomenon, while today there are many more research groups which view 

this as a social and cultural phenomenon. In some milieux a debate has been 

raised concerning which role the entrepreneur plays in the entrepreneurial 

process. The starting point for the discussion was a critical position towards 

the psychologists' focus on the entrepreneurs' personality traits and 

characteristics. Several claim that characteristics and personality traits cannot 

explain why certain individuals choose to establish their own enterprise. A 

change of direction occurred in research where the focus was directed more 

towards the actions which actually led to new ventures. Looking at 

entrepreneurship as process is today state-of-the-art, and more adhere to the 

importance of understanding these processes contextually. Within European 

and more specifically Scandinavian entrepreneurship research, one sees a new 

interest in the entrepreneur as an individual, and which role the entrepreneur 

plays in the entrepreneurial process. 

Criticism directed towards explaining entrepreneurship in light of the 

entrepreneurs' characteristics and personality traits has been substantial, but 

nevertheless, this way of thinking remains ingrained both in the public debate 

and in literature on this topic. Another way of explaining entrepreneurship is 

to look at motivational studies. These studies have been carried out during 

several decades. Interestingly, the answers have been very stable. When 

entrepreneurs today answer what motivates them, the answers are the same 

as for 20-30 years ago. Self-realization receives the highest score. I support 

the criticism of focusing on characteristics and personality traits and think 

these are a weak explanation for understanding entrepreneurship. In 

addition, I think that isolated motives as well do not give a deeper 

understanding of why entrepreneurs choose to establish their own enterprise. 

Based on the view that the world is both complex and occasionally 

disjointed, I think that motives and personality traits are a weak hypothesis 

for understanding this phenomenon. This thesis attempts to investigate 

several of the chains of events which the entrepreneurs mean were 

instrumental for establishing their enterprises. The research question of this 

thesis is: Which reasons were instrumental for the entrepreneurs to establish their 

enterprise? 
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In order to answer this question, I have chosen an identity study in which the 

entrepreneurs are invited to tell about their life journey to establish an 

enterprise. Through telling about their life, the entrepreneurs create stories 

which both reveal how they feel about themselves and who they wish to be. 

Who I am – my identities – are created contextually; therefore, the stories 

will also reflect the cultural context of which they are part. I have been 

curious to hear the conditions which the entrepreneurs considered to be 

important in their life, and how they understand them self as a founder. 

Therefore I formulated the sub-question: Who am I who establishes my own 

experience-enterprise? All entrepreneurs in this study operate in the experience-

based tourist industry and our knowledge about them is limited. Several 

studies have been carried out about the consumers' perception of different 

experiences and experience products, but we know little about how the 

entrepreneurs understand their role as experience producers. I formulated yet 

another sub-question: Who am I who runs and manages an experience-enterprise? 

In order to answer these research questions, I have invited five 

entrepreneurs, who each have created unique experience enterprises, to tell 

their story. The research design of this thesis is life stories.  

Empirical data 

In the thesis, we meet five entrepreneurs, two women and three men. They 

are geographically spread, but have in common that their enterprises are 

located in a rural setting. One runs an enterprise with only activities, while 

two others have enterprises which offer accommodation, food and 

experience activities. The last two have only accommodation and eating 

enterprises but created around unique concepts. One important criteria for 

the choice of entrepreneurs was that they had created a totally new 

experience concept as the starting point for the new venture. 

Each of them have their own chapter in the thesis. The chapters have the 

same composition where the entrepreneurs are first presented with their 

story, retold by me. The second part of the chapter is an analysis of the story. 

I had two interviews with each entrepreneur who were given free rein to tell 

their story. In my retelling, I put emphasis on circumstances which the 

entrepreneurs had emphasized, where they place themselves in the center 

and express something which is of value to them. All were given the 

opportunity to read my version and give comments. 
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The importance placed on chronology varied in the five stories. For some it 

was important to dwell on childhood and growing up, while others were 

naturally more focused on their adult life. When telling about our life, the 

story jumps back and forth in time. With varied emphasis, all drew a picture 

of their career. 

The circumstances leading up to establishing the new venture were different 

for each one, likewise, the entrepreneurs point at different qualities when 

describing what motivates them in their work. Deep roots to the place and 

the place's culture are of great importance in three of the stories, while the 

fourth person has ties to a farm. For the fifth entrepreneur, on the other 

hand, it is important to underline her independence, to place, cultural 

inheritance and other factors, which can tie one down. 

All entrepreneurs brought three factors forth: independence, creativity and 

willingness to work. These factors are well-known from literature about 

entrepreneurship; however, through the use of life stories as a method, we 

can see that these concepts are given different meanings in the various 

stories; as well, they must be understood based on the dissimilar social 

contexts. For all five, these three concepts are important for the construction 

of their identity, but the concepts have grown out of dissimilar cultural and 

social contexts and therefore are given different value. 

Another aspect of the analysis was whether deeper values were important in 

different situations. This question varied between the stories.  

The five stories give us detailed and insightful explanations of why the 

entrepreneurs chose to create their own venture, and each of the stories has 

parallel chains of events with weave together and give a meaningful picture 

of their choice. 

The study's context – experience-based tourism 

In this study the context for the entrepreneurs is experience-base tourism. 

This I explain in chapter 2. The intention of the chapter is to show the social 

driving forces behind the phenomenon experience economy, and then better 

understand why the demand for experiences has had a clear increase in our 

society. Our consumption of experiences is connected to life quality and life 

style and underline who we wish to be and therefore is important for our 

identity. 
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A consensus for understanding the concept «experience» does not exist and 

therefore neither for how these experiences are to be produced. Today there 

do exist several concepts for experience production, and these emphasize 

dissimilar things. In the tourist industry the understanding of what creates an 

experience changed through time. Since the 1960s this question has been a 

central issue in tourist research. Much of the research has focused on the 

consumer's perspective, and though an increasing number of producers 

present their product and services as tourist experiences, we know less about 

who these producers are, what motivates them and how they view their 

creation of experiences for a market. The politicians have clear expectations 

that the industry will create and develop attractive experience-products. 

Theoretical approach - identity study 

Identity is a key concept in modern sociology, and through the last fifteen 

years we have also seen more identity studies in entrepreneurship research – 

though this far from being mainstream. Identity is a concept which builds a 

bridge between individuals, groups, professions, organizations and society. 

Self-reflexivity is one of many characteristics of the time in which we are 

living. We are forced to reflect on our-self, our own life projects, and it is 

demanded that we can state the reasons for our actions. The age in which we 

are living gives new forms of freedom, but the other side of the picture are 

the risks and possibilities to fail, and we have to balance between 

opportunities and risks. We take many choices, and parallel with this, one 

must also develop one's own identity – this is the price an individual must 

pay as a participant in the late-modern society. We strive for continuity and 

connection in our lives, and we do this by creating our identity reflexively. 

We are not what we are but what we make ourselves to be, and this occurs 

through stories about our life. By telling our life story, we construct and re-

construct our identity.  

Our lives are lived in cultural settings, and therefore our identity is created 

through an interplay with others and in the social and cultural context of 

which we are a part. Life stories grow out of the culture. The stories about 

yourself help us both to think and know how we are to act socially as well as 

to maintain relationships. The stories are formed in such a way that the 

listeners also understand the stories' intrigues and gestalts which must be 

recognizable. 
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Modern individuals have many identities which are formed reflexively in a 

muddle of possibilities and choices and therefore must also be interpreted 

and understood contextually. 

The study's field of research – entrepreneurs and entrepreneurship 

With a social constructivist view, it has been obvious to place myself within 

the field of research which some call the European or Scandinavian tradition 

in entrepreneurship research. Within this tradition one can freely understand 

entrepreneurship as a social and cultural phenomenon, not just an 

economical one. As well many give the entrepreneur, as an individual, a more 

central role. Amongst other aspects, the entrepreneur is recognized as 

someone who mainly creates and initiates his/her own reality, and in this 

manner is actively shaping his/her surroundings. 

The research question asked in this thesis is which reasons for their 

entrepreneurship do the entrepreneurs themselves emphasize.  

From earlier research we already know certain circumstances which are 

important. From among other things geographical research has shown that 

place has an important role in entrepreneurship. In social research we find, as 

well, studies in which analyzing life mode is the approach for understanding 

entrepreneurship. Here we see that entrepreneurs located in a rural setting 

are often the carrier of an independent life mode. 

Stories about entrepreneurs have a long tradition, and these stories have 

given a more commonly accepted impression of who these entrepreneurs 

are. We can also say that these stories have reinforced the existing myths 

about the entrepreneurs. By approaching the entrepreneurs through the 

identity studies, one has better access to the entrepreneurs' own reflections, 

experiences, practical knowledge and thoughts which, on the one side, can 

contribute to demystify who they actually are and on the other side show us 

how varied backgrounds can lead to becoming an entrepreneur. As 

mentioned earlier, identity studies among entrepreneurs have been carried 

out before, and in this thesis, the questions posed to the entrepreneurs in the 

experience-based tourist industry have never been asked before. 
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The findings of this study – different paths to entrepreneurship 

None of the entrepreneurs give one single reason for why they established 

their own venture. On the other hand, we acquire a greater understanding for 

the decision by looking at how they answer the questions through the 

following decision-making process: (1) What kind of situation is this?, (2) 

What kind of a person am I? and (3) What is appropriate for a person such as 

I in a situation such as this? (Cyert og March 1992:230).  The answer to the 

third question was known from the beginning, they decided to start their 

own enterprise.  Question one, the direct circumstances for the start-up the 

venture is described by all in great detail, and the stories vary greatly. In none 

of the stories are the events leading up to starting the enterprise described in 

such a way that the entrepreneurs had no other alternative. All could have 

made another choice. Understanding why they chose to establish the 

enterprise is more complete when we join the reason for starting with the 

second question of the decision-making process: who am I?, in other words, 

their understanding of them-self or their identity. The study shows that the 

background for their choice is many-sided and cannot be understood based 

on the entrepreneurs' characteristics alone or isolated motives. An 

entrepreneur is not somebody one is, but somebody one becomes. 

Through categorizing the reflexive identity-constructions based on two 

dimensions: steeped in or independent of cultural traditions and flexible or 

integrated identity-constructions, four different ontological positions appear. 

Ontological position tells something about how one actually views reality, 

and the entrepreneurs in this study place themselves in three dissimilar 

positions. Through a closer analysis of how the individual entrepreneurs 

relate to operating and leading their own enterprise, we see a connection 

between their ontological position and the way they run it. For example, we 

see that an entrepreneur with a deep roots to his/her own cultural 

inheritance, combined with an integrated identity-construction, dedicates 

his/her life to the enterprise and has focus on it. These entrepreneurs had a 

pragmatic relationship to their main supporters in the entrepreneurial 

process, yet when it comes to operating the venture, they take on a more 

distant relationship to their surroundings. For the two other ontological 

positions, the picture looks different. 

Taking the ontological positions as my reference, I have analyzed the 

entrepreneurs' perception of producing experiences. Here we find four 
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different conditions connected to creating and offering experiences which 

are interpreted differently, depending on which ontological position the 

entrepreneurs have. The four conditions which become obvious in this study 

are: (1)To which degree the guest is actively drawn into producing the 

experience or assumes the role as spectator, (2) to which degree the 

experience is prepared or not, (3)degree of closeness between the host and 

guest, and lastly (4)degree of confirmation which the guests give the 

producer. 

The connections here which I have observed between the reflexive identity-

constructions and the manner in which they lead their enterprise, as well as 

how they create experiences for their guests have become known inductively. 

In future research it would be interesting to have a closer look at these 

connections, gladly with the use of other methods of research.  
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Entreprenørers fortellinger

Dette er en narrativ studie, der fem entreprenører i det opplevelsesbaserte reiselivet har 
fortalt sine livsfortellinger, knyttet til det å etablere og drive eget foretak.  Norsk reiseliv 
har gjennom det siste tiåret hatt en markant økning av antall opplevelsesforetak, men den 
forskningsbaserte kunnskapen om dem som etablerer disse foretakene er begrenset.  Ved å 
fokusere på entreprenørenes identitetskonstruksjoner, gir denne studien nyanserte årsaks-
kjeder for hvorfor entreprenørene valgte å etablere eget foretak.  Videre får vi økt forståelse 
både for hvordan de oppfatter seg selv som etablerere og drivere av et opplevelsesforetak, 
samt hvordan de oppfatter det å produsere opplevelser for et marked.
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