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“But what if research into the entrepreneur 
has, in its very failure, identified something 
critically important about the operation of 
the category of the entrepreneur, that is, 
that it is essentially indefinable, vacuous, 

empty?” (Jones & Spicér, 2005:235) 



• Apokalyps• Apokalyps

• apokalyps• apokalyps

• apokalypsa• apokalypsa



En apokalyps i tre stegEn apokalyps i tre steg

• Att skriva sig ut: Entreprenörskap i 
samhällsdiskursen

• Att skriva sig in: Entreprenörskap i en 
gammal myt

• Beskriva eller bortskriva: Entreprenörskap 
som etikett



Berättelsen om Lodjur
”I en by med djur levde en gång i världen Vildkatt (ett annat namn på Lodjur). Han var gammal, 
skabbig och kliade sig hela tiden med sin käpp. En flicka som bodde i samma hydda tog då och då
käppen för att klia sig hon också. Vildkatt försökte förgäves få henne att låta bli. En vacker dag fann 
unga fröken att hon var havande; hon födde en pojke. Prärievarg (koyot), en annan invånare i byn, 
blev upprörd. Han övertalade hela befolkningen att flytta till ett annat ställe och lämna gamle 
Vildkatt, hans hustru och deras barn åt sitt öde. Vildkatt satt med täckt huvud och gick aldrig ut ur 
hyddan; de hade ingen mat. Till slut greps Vildkatt av medlidande med den unga kvinnan. Han bad 
henne gräva ett hål alldeles intill och fylla det med vatten som värmts upp med hjälp av heta stenar; 
där badade han, sedan dök han ner i det kalla vattnet i en bäck. All skorv som täckt hans kropp föll 
av. Han trädde fram som en vacker ung man och drog ut på jakt. Från den dagen rådde överflöd i 
bostaden.
Ungefär en månad senare ville Skata, en annan av byns invånare, ta reda på hur det gått för de 
olyckliga. Där den gamla byn hade legat fick han se ett barn som åt en bit ister. Den utsvultna Skata 
knyckte biten från barnet, barnet började gråta, hans mor uppmanade Skata att lämna tillbaka den. 
Hon gav t.o.m. Skata en del förnödenheter och föreslog att han skulle flytta tillbaka med sin familj, 
om han lovade att bevara hemligheten. Sedan Vildkatt hade blottat sitt huvud hade en tät dimma 

värvt den nya byn och omöjliggjort all jakt så att där rådde svält. Därför förvånades man över att 
Skata levde kräsliga (sic): han tvingades bekänna. På Prärievargs befallning återvände alla till den 
övergivna byn. Vildkatt tog nådigt emot sina gamla kamrater, förklarade att det hädanefter inte skulle 
vara dimma där och blev byns hövding.” (Lévi-Strauss, 1991:17ff)

om



•Learning region → Successful region

•Learning region → Unsuccessful region

•Non-learning region → Successful region

•Non-learning region → Unsuccessful region

Learning and successLearning and success



Learning →
Unsuccess (lack of success)

Non-learning → Success

Non-entrepreneuriality →
Unsuccess (lack of success)

Entrepreneuriality →
Success



Mångfaldiga
Bortom Apokalypsen

• Minorities/Majorities

• Transcendence/Immanence

• Revelations

• Limbo

Albrecht Dürer, Johannes 
uppenbarelse (1498)
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