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Förord
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har av Länsstyrelsen i Värmlands län fått i uppdrag att genomföra en undersökning om begreppet och fenomenet samhällsentreprenörskap. En bakgrund till studien är det
sammanhang och den uppmärksamhet som KK-stiftelsen ägnade fenomenet för några år sedan. Utgångspunkten för studien är
i huvudsak det lokala och regionala utvecklingsperspektivets.
Intresset för samhällsentreprenörskap ligger i tidsandan
och kan därför sägas ha stor allmängiltighet. Rapporten har dock
på många sätt värmländska förtecken. Den handlar både om teori och praktik. Rapporten bygger i hög grad på samtal med forskare vid Karlstads universitet och med regionala aktörer som
möter, stödjer och möjliggör för samhällsentreprenörer samt inte
minst på dialog i form av två workshopar med värmländska
samhällsentreprenörer. I studien har också en e-postenkät till
kommunala förvaltningschefer genomförts.
Från Ceruts sida tackar vi alla som på olika sätt har ställt
sin tid till förfogande och delat med sig av erfarenheter och funderingar. Utan deras medverkan hade studien inte kunnat göras.
Rapporten har skrivits av pol.mag. Helena Agnemyr och
fil.lic. Bengt Dahlgren. Handledare och kommunikatör har varit
ek. dr. Gunnel Kardemark. Porträtten i rapporten har skrivits av
Carina Olsson, koordinator vid Cerut.
Karlstad i september 2011
Lars Aronsson Professor, föreståndare för Cerut
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Sammanfattning
Denna rapport handlar om samhällsentreprenörskap. Den handlar både om dess teori och praktik. Rapporten innehåller således
en genomgång av forskning i ämnet samtidigt som den speglar
forskning vid Karlstads universitet som ger sammanhang åt och
perspektiv på fenomenet samhällsentreprenörskap. Rapporten
bygger också på samtal och dialog med regionala aktörer och
inte minst med personer som är samhällsentreprenörer eller som
företräder samhällsentreprenörskapet i praktisk eller konkret
mening. I rapporten ges inget entydigt svar på frågan om vad
samhällsentreprenörskap är. Snarare hävdas att det kan vara väldigt mycket och att formen kan variera.
Rapportens utgångspunkt är att samhällsentreprenörskap
inte är något nytt. Det är dock ett begrepp som har getts aktualitet och innebörd i den tidsanda som råder. Denna handlar bland
annat om en förskjutning från politik till marknad och civilsamhälle. Man kan möjligen tala om en avpolitisering av samhället
och samhällsutvecklingen. Samhällsentreprenörskapet är inte
huvudspåret i den samhällsförändring som sker utan något viktigt vid sidan om. Intresset för samhällsentreprenörskap kan sättas in i perspektiv och behov av innovationer med sociala och
samhälleliga förtecken.
Perspektivet på samhälle och entreprenörskap i rapporten
är på många sätt lokalsamhälle och företagsamhet i bred mening.
Rapporten har värmländska förtecken. En viktig iakttagelse
handlar om att egen- och småföretagandets drivkrafter ofta går
bortom den ekonomiska logiken.
En central utgångspunkt för rapporten är idén om den
nödvändiga triangeln för lokal utveckling. Denna lyfter fram betydelsen av både rollfördelning och samspel mellan görare (sam3

hällsentreprenörer), stödjare eller katalysatorer och möjliggörare.
En erfarenhet som förs på tal handlar om att uppmärksamhet
och gensvar spelar väl så stor roll som stöd och bidrag, även om
det sistnämnda självfallet inte är utbytbart mot det förstnämnda.
En annan erfarenhet som refereras i rapporten handlar
om att det som kan kallas lokal kultur i bred mening skiljer sig åt
mellan platser och bygder. Förutsättningarna för samhällsentreprenörskap varierar således i det lokala perspektivet.
I rapporten skisseras en önskan om en möjlig fortsättning. I en sådan skulle det vara möjligt att fokusera på två frågeställningar, nämligen;
• Samhällsentreprenörskapet och systemet
• Samhällsentreprenörskapet och den lokala omgivningen
Frågeställningarna skulle med fördel kunna utvecklas och konkretiseras i ett nära samspel med samhällsentreprenörer av olika
slag och gärna i form av jämförande studier mellan olika platser
och bygder.

4

5

Innehåll
Kapitel 1 Ett inslag i tidsandan ..........................................................9
Kapitel 2 Samtal och dialog ............................................................. 17
Kapitel 3 Något av ett sammanhang .............................................. 25
Litteraturgenomgång ..................................................................... 28
Den globala samhällsentreprenören............................................ 38
Samhällsentreprenörskapets former och fokus ......................... 42
KK-stiftelsens pågående projekt ................................................. 46
Uppsummering ............................................................................... 53
Kapitel 4 Att förstå ett fenomen .................................................... 55
Uppsummering ............................................................................... 77
Kapitel 5 En modell för samhällsförändring ................................ 79
E-postenkät till kommunala förvaltningschefer........................ 80
Samtal med regionala aktörer ....................................................... 87
Workshopar med samhällsentreprenörer ................................... 94
Uppsummering ............................................................................. 106
Kapitel 6 Släpp samhällsentreprenörerna loss ............................ 109
Referenslista ..................................................................................... 117
Bilagor ............................................................................................... 123

7

8

Kapitel 1 Ett inslag i tidsandan
Bara fantasin kan ta itu med de problem som de flesta människor inte upplever som problem möjliga att åtgärda. Ronny Ambjörnsson (2004),
Fantasin till makten – Utopiska idéer i Västerlandet under femhundra år.
Denna rapport handlar om begreppen eller kanske rättare sagt
fenomenen samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap.
Det senare begreppet är något mindre personfixerat och mer organisationsanknutet än det förstnämnda. Idén om samhällsentreprenörskapet är ett uttryck för hur samhället förändras och att
tidsandan föder nya begrepp eller det faktum att det myntas nya
ord för möjligen i grunden gamla företeelser.
Begreppen samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap består av två delar, nämligen samhälle och entreprenör(skap). Begreppen eller fenomenen har således stora sammanhang och breda perspektiv. Idén om samhällsentreprenörer
och samhällsentreprenörskap ställer således frågor om vad vi
menar med samhälle och våra tankar om hur det förändras och i
olika meningar styrs. Samhället kan handla om allt från världen
till lokalsamhället eller vår samhälleliga gemenskap i andra avseenden (community). Begreppen fokuserar också på idén om entreprenörskap och den roll som entreprenörer i olika former och
inom skilda områden spelar. Tanken om den idérike och företagsamme personen – oftast enskilt men också i gemenskap med
andra – är central i den nu gällande politiska diskursen och praktiken. Stora förväntningar knyts till entreprenören som utvecklare och förändringsagent inte bara inom näringslivet utan också
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inom till exempel kulturområdet eller de kreativa näringarna med
flera politik- eller samhällsområden. Idén om samhällsentreprenören hör numer också hemma som programpunkt i konferenser som handlar entreprenörskap. 1
Samhället förändras på många sätt. Med stor förenkling
kanske man kan tala om stora reformer och tunga trender å ena
sidan, men också om mängder av små initiativ å den andra. Vi
menar att idén om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskapet handlar om det sistnämnda och att idén om fenomenet nog kan knytas till eller rymmas inom den ekonomiska teorins tanke om den osynliga handen, det vill säga något som händer utan att vi riktigt förstår varför och hur. (Rosenberg, 2003 &
Sörlin, 2009)
Intresset för samhällsentreprenören och samhällsentreprenörskapet handlar också om ändrade styrkeförhållanden mellan politik och marknad och till förmån för det sistnämnda. Detta skapar ett utrymme för eller ett behov av just samhällsentreprenörer. Dessa ser möjligheter till nya lösningar och nya sätt att
svara upp mot behov som finns eller luckor i systemet som kan
fyllas eller täppas till. Idén om samhällsentreprenörer handlar
således om behovet av vad som skulle kunna kallas samhälleliga
innovationer. Ofta kopplas, menar vi, idén till den tredje sektorn
eller den sociala ekonomin i vilket också ligger en pånyttfödd
uppmärksamhet av det så kallade civilsamhällets betydelse. 2 Iden
om samhällsentreprenörskapet är dock inte enbart begränsat till
detta utan ett viktigt sammanhang är att tanken om begreppet
1

Under 2011 arrangerades bland annat enligt vår kännedom tre nationella eller internationella konferenser med fokus på entreprenörskap, nämligen av Entreprenörskapsforum
med rubriken Småföretagsdagarna (Örebro, den 26-27 januari), ICSB 2011, The International Council for Small Business (Stockholm, den 15-18 juni) samt Nordic Academy of
Management conference 2011 (Stockholm, den 22-24 augusti). Samtliga har haft en programpunkt med rubriker som rör Soci(et)al Entrepreneurship.
2
Se till exempel regeringens proposition 2009/10:55
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också rymmer eller står för ett företagande som har vida syften
för sin verksamhet eller sitt handlande. Samhällsentreprenörskapet kan således uppträda inom skilda samhällssektorer och i olika
former.
KK-stiftelsen tog under 2008 ett initiativ för att uppmärksamma fenomenet samhällsentreprenörskap. Initiativet innebar en satsning, som i pengar räknat tänktes uppgå till cirka
120 miljoner kronor under nio år. Utgångspunkten var bland
annat att det inte räcker med tekniska innovationer för att möta
framtidens utmaningar. Sociala och miljömässiga problem kräver, ansåg man, gränsöverskridande samarbeten och idéer från
entreprenörer som vill något mer än att maximera vinsten. KKstiftelsen ville med programmet bidra till skapandet av ett bättre
klimat för samhällsentreprenörskap. Satsningen avsåg både piloter för erfarenhets- och kunskapsspridning samt forskning på
temat samhällsförändring och samhällsentreprenörskap. Från
Värmlands sida svarades upp mot initiativet både vad gäller piloter och forskning. De värmländska propåerna vann däremot inte
gehör. Från Länsstyrelsen i Värmlands läns sida hade man deltagit i möten och samtal i länet med anledning av KK-stiftelsens
initiativ. 3
Den forskningsansökan som lämnades in från Karlstads
universitet och som utarbetades i samverkan mellan Centrum för
tjänsteforskning, CTF och Centrum för forskning om regional
utveckling, Cerut hade rubriken Societal entrepreneurship: Transformation, depoliticization and innovative business development. Vi menar att
rubriken rymmer viktiga utgångspunkter för diskussionen om
och intresset för idén om samhällsentreprenörer och betydelsen
av samhällsentreprenörskap. Rubriken lyfter fram sammanhang3

Information om KK-stiftelsen finns bland annat i KK-bladet, Nr 1 2009,
www.samhallsentreprenor.se samt Samhällets entreprenörer, (Gawell et al. 2009).
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et av samhällsförändring och förnyelse. Centralt är iakttagelsen
eller bedömningen av en minskande roll för politiken i bred mening och omvandlingen eller omprövningen av det vi har kallat
för välfärdsstaten, idén om folkhemmet, och särskilt den offentliga sektorns roll. Utgångspunkten för resonemanget är bland
annat en modell över fyra arketyper som beskriver relationerna
mellan vad som kan kallas den offentliga sektorn (det allmänna)
och frivillighetssektorn eller föreningslivet i bred mening (icke
vinstdrivande verksamheter).
En av arketyperna kallas för Open systems model. Denna har
fokus på innovation, valfrihet och flexibilitet genom att stärka
lokala och icke-vinstdrivande organisationer. Det är, enligt vår
mening, denna modell som är utgångspunkten för den forskning
som beskrivs i ansökan. Modellen har viktiga bakgrunder i den
forskning som har bedrivits inom de både centrumbildningarna
om frivilligorganisationer, kyrkornas sociala arbete, den sociala
ekonomin och lokal mobilisering med mera. Metodmässigt
framhålls i ansökan de erfarenheter som finns från att de båda
centrumbildningarna arbetar med stor närhet till och i tydlig dialog med vad som kan kallas för praktiken eller de som forskningen handlar om. Båda centrumbildningarna har i det sammanhanget väl utvecklade befintliga nätverk till sitt förfogande
och som viktiga grunder att stå på. Idén om lokalsamhället och
begreppet sociality är centrala utgångspunkter i forskningsansökan. Den forskning som skisseras fokuserar, enligt vår tolkning,
inte på samhällsentreprenören som enskild person utan ger begreppet och intresset en mer organisatorisk inriktning. Idéer om
eller frågor kring organisering, styrning, deltagande och delaktighet eller med ett bredare begrepp samhälleligt management är
således centrala. Detta motiverar en tvärvetenskaplig ansats.
Forskningsansökan vann, som nämnts, inte gehör. På många sätt
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bedrivs dock forskning inom de båda centrumbildningarna utifrån de ambitioner och intentioner som beskrivs i forskningsansökan. 4
Utifrån de diskussioner som hade förts och kännedomen
om några av de inspel som hade gjorts från värmländska aktörers
sida och det nedslående gensvaret från KK-stiftelsens sida beviljade Länsstyrelsen i Värmlands län medel till Cerut vid Karlstads
universitet för utvärderings- och kunskapsutveckling på temat
samhällsentreprenörskap. Utgångspunkten för initiativet var att
många av de aktörer som Länsstyrelsen samspelar med i det regionala utvecklingsarbetet eller stödjer på olika sätt säkerligen i
olika grad och med olika förtecken kan sägas handla om samhällsentreprenörskap. Från Länsstyrelsens sida fanns på ett självklart sätt en underförstådd förhoppning om att en sådan studie
skulle kunna lägga ny grund för kommande forskningsansökningar från Karlstads universitets sida. Samtidigt skulle studien
visa att Värmland är på framkant med nya begrepp och företeelser inom det regionala utvecklingsarbetet. Studiens huvudsyfte
tolkades från Ceruts sida som att konkretisera diskussionen om
samhällsentreprenörskap genom att studera och följa ett antal
värmländska samhällsentreprenörer och beskriva deras förutsättningar, problem och möjligheter för det omgivande samhället. Studien skulle också skapa kontaktytor mellan olika samhällsentreprenörer för erfarenhetsutbyten och tillvaratagande av
goda exempel. I studien rymdes således ambitioner om dialoger,
seminarier och workshopar. I den efterföljande diskussionen och
dialogen med Länsstyrelsen beskrevs studiens syfte som att;
4

Vår beskrivning av forskningsansökan är mer att se som vår tolkning än som ett referat
av den; Proposal for a new research programme at Karlstad University; Societal entrepreneurship: Transformation. depoliticization and innovative business development. Forskningsansökan lämnades in till KK-stiftelsen i augusti 2008.
13
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• Försöka ringa in någon slags forskning(-sfront) vad gäller
begreppet, dess framväxt och sammanhang
• Försöka konkretisera begreppet och teorier om detta genom att lyfta fram exempel från Värmland samt att
• Göra detta på ett sätt som handlar om möten och dialog –
utifrån idén om görare, stödjare och möjliggörare. 5
Vi har i stora drag arbetat utifrån de intentioner och syften som
har funnits för vår studie. Vårt arbete har således handlat om
både teori och praktik. I de kapitel som vi har kallat för Något av
ett sammanhang och Att förstå ett fenomen har vi försökt att fånga
och beskriva forskning på temat samhällsentreprenörskap. Kapitlen har olika bakgrunder. Det senare tar avstamp från samtal
med forskare vid Karlstad universitet, medan det förstnämnda i
någon mening har bredare utgångspunkter. I kapitlet om En modell för samhällsförändring försöker vi å andra sidan fånga och beskriva någon slags praktik när det gäller samhällsentreprenörskap. Kapitlet bygger på en e-postenkät till tre grupper av kommunala förvaltningschefer, samtal med en handfull regionala aktörer i rollen som stödjare och möjliggörare, men några har också i sig själva en roll som samhällsentreprenörer, samt två workshopar med värmländska samhällsentreprenörer. I kapitlet om
Släpp samhällsentreprenörerna loss summerar vi vad vi har gjort och
vad vi tycker är viktiga bakgrunder till, perspektiv på och sammanhang för samt kunskaper om och erfarenheter av samhälls5

Beskrivningen av projektets bakgrund och intentioner har hämtats från Länsstyrelsens
PM den 29 januari 2009 om Idéer om utvärderingar med mera 2009 – inspel till VParbetet, ansökan – Samhällsentreprenör - verksamhet i Värmland – från Cerut den 3 december 2009 samt PM från Länsstyrelsen den 2 februari 2010 gällande Inspel om utvärdering på samhällsentreprenörskap.
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entreprenörskap. Vi skissar intentioner till en möjlig fortsättning.
Vi kommer att presentera utgångspunkter för och resultat från
vår studie vid seminarier i särskild ordning. I rapporten finns
även ett antal porträtt av värmländska samhällsentreprenörer. I
figur 1 beskrivs rapportens disposition.

Figur 1 Rapportens disposition
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Att söka lösningar bortom det etablerade
Bengt Gustafsson var på 90-talet med och skapade bland
mycket annat BolagsBolaget AB som nu har funnits i tolv
år och har 450 entreprenörer anställda.
- Vi hade bestämt oss för att samla de goda krafterna i
bygden och skapa våra egna förutsättningar, säger Bengt
Gustafsson. Arbetslösheten var en av utmaningarna, men
vi kunde snart konstatera att det inte var någon brist på
arbete. Folk arbetade hela tiden ideellt, svart och hemma.
Vi konstruerade då en ny typ av bolag där de som vill
sälja sin kompetens kan anställa sig och skapa sin försörjning utan att starta eget. Hösten 1999 inregistrerades
så BolagsBolaget AB, arbetsgivare att hyra.
- De första femton åren i arbetslivet jobbade jag i några olika företag och
de sista åren var jag Uddeholmskoncernens utbildningschef, säger Bengt
Gustafsson. Till slut bad jag min personal att rädda mig och det resulterade i att vi tillsammans startade Kresam och började jobba med organisationsutveckling. Bland annat lanserade vi en modell för att jobba med arbetslös ungdom. I början av 90-talet blev jag optimistminister i Republiken Klarälvdal’n och vi ställde till med mycket samhällsnyttigt, bland annat fyllde vi Nygård i Ekshärad med drygt tjugo arbetstillfällen och visade
att kreativitet och envetenhet lönar sig även i glesbygd.
- Vad jag än har engagerat mig i så har jag gjort det tillsammans med
andra eldsjälar, vare sig det varit i företagsform eller i en ideell förening,
säger Bengt Gustafsson. Så samhällsutvecklingen ligger mig varmt om
hjärtat och entreprenörskapet är min livsstil.
Naturligtvis har det också funnit hinder på vägen. BolagsBolaget till exempel, vars koncept går ut på att personer kan driva sina affärsidéer som
anställda utan att starta eget företag, fick efter en tid problem med Skatteverket.
- När vi hade hållit på ett par år kom Skatteverket och ville stoppa oss
eftersom de tyckte att vi gav våra anställda för stort ansvar och förtroende, säger Bengt Gustafsson. Det ledde till en rättsprocess där Länsrätten
fällde, men Kammarrätten friade och konstaterade att vi får tillämpa vilket
ledarskap vi vill så länge vi sköter inbetalningarna av skatter och avgifter.
- Samhällets ordningsmän vill ha utveckling utan förändring, de försvarar
sitt eget system in i det sista. Det är samhällsentreprenörerna som står för
visionerna, nyskapandet och ser till att det blir ekonomisk och social tillväxt.
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Kapitel 2 Samtal och dialog
Vi gör ständigt saker som inte kan förklaras av att vi har personlig nytta av
dem. Göran Rosenberg (2004) Plikten, profiten och konsten att
vara människa.
I följande kapitel redovisar vi arbetssättet under studiens gång.
Som rubriken på kapitlet beskriver sätts fokus främst på att föra
samtal och dialoger med olika aktörer. Valet av detta arbetssätt
grundades i de övergripande frågeställningarna i studiens syfte. De
tre övergripande syftena i rapporten var att;
• Försöka ringa in någon slags forskning(-sfront) vad gäller
begreppet, dess framväxt och sammanhang
• Försöka konkretisera begreppet och teorier om detta genom
att lyfta fram exempel från Värmland samt att
• Göra detta på ett sätt som handlar om möten och dialog, utifrån idén om görare, stödjare och möjliggörare
Med bakgrund i ovanstående frågeställningar har vi utgått från
både teori och praktik. För att uppfylla våra syften har vi valt att
samtala med och uppmuntra till samtal mellan olika aktörer och
personer som på ett eller annat vis kommer i kontakt med begreppen samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap. Detta
kan kopplas samman med arbetssättet kvalitativ interaktiv forskning. Den kvalitativa interaktiva forskningen bygger på att föra en
dialog mellan forskare och andra berörda aktörer inom området.
Grundtanken bakom den interaktiva kvalitativa forskningen är att
forskningen ska utgå från de behov och perspektiv som finns hos
de som efterfrågar studien, i detta fall länsstyrelsen. (Johannisson
et al 2008) Idealet är att hela projektet ska organiseras utifrån att
17
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deltagarna blir medforskare. Vi har i detta arbete försökt att involvera flera olika aktörer för att få ett bredare perspektiv på fenomenet samt att få flera infallsvinklar.
En tankemodell om den nödvändiga modellen för lokal utveckling har varit central i vårt arbete och inte minst för de samtal
som vi har haft med regionala aktörer och vid våra två workshopar. Modellen finns bland annat beskriven i Reidar Almås (1995)
bok om Bygdeutvikling. Enligt Almås utgörs triangelns tre hörn av
kommunen, lokala deltagare och experter eller expertis. Modellen
bygger på Almås erfarenheter av utvärdering av lokala utvecklingseller mobiliseringsprojekt. Modellen har justerats av bland annat
Alf Ronnby (1995) i hans bok om Den lokala kraften. Ronnby kallar
hörnen i triangeln Lokal resursmobilisering (förankring), Extern
stimulans (katalysatorer) och Uppbackning från det offentliga
(möjliggörare). Vi har i vårt arbete använt begreppen görare, stödjare och möjliggörare. Vi tror att lokal utveckling och utvecklandet
av samhällsentreprenörskap handlar om ett samspel dessa emellan.
Görare utgörs av samhällsentreprenörerna och samhällsentreprenörskapet i dess olika former, enskilt eller kollektivt. Stödjarna är
aktörer som inspirerar och rådgör. I begreppet möjliggörare ligger,
menar vi, rollen som uppdragsgivare eller finansiär. Rollerna glider
inte sällan in i varandra. Kommunerna och regionala aktörer kan
således vara både möjliggörare och stödjare. Vissa regionala aktörer kan också i sig själva ses som samhällsentreprenörer utifrån
idén om samhällsentreprenörskap.
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Görare

Möjliggörare

Stödjare

Figur 2 Den nödvändiga triangeln, efter Reidar Almås Bygdeutvikling (1995)

För att få ökad kunskap om fenomenet samhällsentreprenörskap
har två litteraturstudier genomförts, en extern och en intern studie.
Den externa litteraturstudien är ej fullkomligt övergripande utan vi
kommer i nästkommande kapitel endast ge en övergripande bild
av begreppen samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap.
I den externa studien har fokus varit på litteratur inom området,
framförallt med kopplingar till den lokala samhällsentreprenören.
Det har genomförts forskning internationellt de senaste åren när
det gäller mer globala samhällsentreprenörer som påverkat samhället i flera länder eller i större omfattning. 6 I denna rapport har vi
valt att fokusera på samhällsentreprenören som påverkar i det lo-

6
Vid NFF-konferensen i Stockholm 22-24 augusti 2011 presenterade Anne Pierre (Mittuniversitetet), Yvonne von Friedrichs ((Mittuniversitetet) samt Joakim Wincent (Luleå tekniska
universitet) deras artikel A Review of Social Entrepreneurship Research and Outline of Academic Dialogues. I artikeln framgår ökningen av vetenskapliga artiklar som är publicerade
inom ämnet socialt entreprenörskap. Det framgick att mellan 2003-2005 skedde en markant
ökning av publikationer. Författarna påpekade även att fältet samhällsentreprenörskap är
dominerat av empiriska studier vilket leder till få bidrag till konceptets utveckling. Det har
med andra ord noteras att intresset för forskningsområdet har ökat markant under 2000talets första decennium.
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kala samhället men som trots detta bidrar till förändringar i det
stora.
Den interna studien innefattar studier som har genomförts
vid Karlstads universitet inom områdena sociologi, socialt arbetet,
kulturgeografi, statsvetenskap, företagsekonomi och tjänsteforskning. Med utgångspunkt i samtal med olika forskare inom de olika
forskningsområdena har även deras forskning legat till grund för
vår analys. Brevet som skickades till forskarna vid Karlstads universitet återfinns i Bilaga 6.
Utgångspunkten i de samtal vi har haft med olika aktörer
under studien har varit att det går att närma sig ett fenomen på två
olika sätt, å ena sidan genom att gräva djupare och djupare och på
det viset bli mer exakt i beskrivningarna och tolkningarna. Det
andra sättet bygger på att man utgår från kärnan för att sedan
fånga olika beröringspunkter och perspektiv som är förknippade
med begreppen samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap och på så vis öka kunskapen. I denna rapport har utgångspunkten varit det senare arbetssättet. Genom att ha samtalat med
olika personer och aktörer som på ett eller annat vis kan kopplas
samman med begreppet samhällsentreprenörskap har vi fått med
många olika nyanser av begreppet.
Då studien skulle omfatta Värmland var det av stor vikt att
vi kom i kontakt med samtliga värmländska kommuner. Via mail7
kontaktades kommunernas näringslivs-, social- och kulturcheferna
där de ombads svara på tre frågor. Följande frågor ställdes till cheferna;

7

Kontaktuppgifterna till de olika kommunernas chefer erhölls av Region Värmland.
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• Vad tänker Du på när du hör begreppet samhällsentreprenör?
• Hur definierar Du begreppet samhällsentreprenör?
• Vilka tänker Du på i din kommun som skulle kunna beskrivas som en samhällsentreprenör?
Totalt kontaktades 68 förvaltningschefer, varav 30 svarade. Vid
det första utskicket svarade 15 personer och efter ytterligare en
kontakt svarade de resterande 15. I Bilaga 1 och 2 finns kopior på
de brev som skickades ut till nämnda grupper av förvaltningschefer i de värmländska kommunerna. I kapitel 5 diskuterar vi de olika svaren mer utförligt.
Efter kontakten med de värmländska kommunernas förvaltningschefer gick arbetet vidare med att fånga andra aktörer
som kommer i kontakt med fenomenet samhällsentreprenörskap
och/eller samhällsentreprenörer. Dessa aktörer var; ALMI, Communicare, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen, Region Värmland, och VärmlandsKooperativen. Totalt samtalade vi med 7 personer vid de sex olika organisationerna. De utvalda aktörerna valdes utifrån vår uppfattning om deras verksamhet som, enligt vår
mening, påverkar och bidrar till lokal och regional utveckling. I
Bilaga 3 redovisas vårt mail till aktörerna. De samtal som fördes
var upplagda som ett öppet samtal utifrån nedanstående frågeställningar;
• Vad är det i tidsandan som gör att vi just nu talar om samhällsentreprenörer?
• Vad ligger i idén om eller vad kännetecknar en samhällsentreprenör?
• Vad ryms i begreppet eller fenomenet samhällsentreprenör?
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• Vilka är drivkrafterna för samhällsentreprenörerna?
• Vilka hinder finns för samhällsentreprenörer?
Samtalen spelades ej in utan vi förde anteckningar under tiden för
att fånga kommentarer och tankar kring samhällsentreprenörskap.
Efter intervjuerna skrevs texten och bearbetades, de olika aktörernas tankar, som beskrivs i kapitel 5.
Utifrån de förslag som vi fick bland annat från kommunernas förvaltningschefer och våra egna tidigare erfarenheter valdes
30 samhällsentreprenörer ut. Dessa kontaktades via e-post (se Bilaga 4) och via telefon i de fall vi inte hade någon e-postadress. Vi
bjöd in de trettio aktörerna att delta vid en av två workshopar under maj månad. Totalt kunde 19 samhällsentreprenörer delta vid
våra workshopar. Konstateras kan att flertalet av de som hade förhinder var positiva till initiativet och beklagade att de inte kunde
delta. Två veckor innan workshoparna skulle genomföras skickade
vi ut ytterligare ett mail, till de som tackat ja till att delta, med ett
antal punkter som vi hade för avsikt att diskutera, se Bilaga 5. De
utvalda samhällsentreprenörerna kommer från olika delar av länet.
Under workshoparna förde vi anteckningar för att fånga synpunkter och åsikter, vi valde att inte spela in samtalen då detta kan vara
hämmande på samtalet.
Workshoparna inleddes med en kortare presentation av Cerut och studien i samband med lunch för att sedan övergå till en
dialog med och mellan deltagarna med utgångspunkt i nedanstående frågor;
• Behövs samhällsentreprenörer och varför behövs de? Behövs de mer nu än förr?
• Vad driver en samhällsentreprenör?
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• Det lokala klimatet, vad är en god jordmån? Varför skiljer
den sig åt?
• Vad skulle släppa loss samhällsentreprenörerna?
• Hur skulle en framtida samverkan med universitetet se ut?
Förhoppningen att samtalet skulle beröra dessa områden uppfylldes. Sammanfattningsvis bidrog samhällsentreprenörerna med
många intressanta åsikter och funderingar som beskrivs ytterligare
i kapitel 5. På samma vis som samtalen med de regionala och lokala aktörerna spelades samtalen ej in utan anteckningar fördes. I
denna rapport kommer inte enskilda personer att citeras utan vi
sammanfattar kommentarerna vid workshoparna till ett kollektivt
uttalande. Utöver det som framkom vid workshoparna har sju
samhällsentreprenörer porträtterat sig själva och sin verksamhet i
föreliggande rapport. Detta för att exemplifiera hur man ser på sig
själv som samhällsentreprenör.
För att få ökad kunskap har vi under arbetet med studien
deltagit i ett antal seminarier och konferenser där ämnet samhällsentreprenörskap har belysts.
• De kallas samhällsentreprenörer, 7 december 2010. Konferens i
Stockholm.
• Studieresa på temat kooperation till Manchester och Cardiff,
17-21 januari 2011.
• Småföretagsdagarna i Örebro, 25 januari 2011.
• Virtuell tankesmedja, Gränsbrytning
• Värmland spanar, Seminarium CCC i Karlstad 2 maj 2011.
• Small stories – big ideas. Seminarium CCC i Karlstad 17 maj
2011.
• Entreprenören som samhällsomvälvare, Seminarium vid Entreprenörskapsforum 30 maj 2011.
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• NFF-konferensen 2011, Nordic Academy of Management conference, Stockholm 22-24 augusti 2011.
Utöver dessa evenemang har vi även deltagit i Värmlandskooperativen och Ceruts idéseminarium Sista fredagen varje månad, dels som
åhörare vid samtliga seminarium men även som medverkande i
panelen den 29 april 2011. Rubriken på det idéseminariet var Kooperation och lokal service.
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Kapitel 3 Något av ett sammanhang
Man uppfattar det som om varje problem kräver sin egen lösning och som
om problemen inte har något samband med varandra. Richard Wilkinson
och Kate Picket, 2010. Jämlikhetsanden - Därför är mer jämlika
samhällen nästan alltid bättre samhällen.
I följande kapitel beskrivs begreppet samhällsentreprenörskap
utifrån ett teoretiskt perspektiv. De projekt, som har finansierats
av KK-stiftelsen, som berör begreppet samhällsentreprenörskap
på ett eller annat sätt beskrivs i kapitlets senare del.
Vid inläsningen av litteratur som finns inom området
samhällsentreprenörskap blev det tydligt att det inte finns en enhetlig definition av begreppet. Detta kan bero på flera olika anledningar. En kan vara att det i sig är ett relativt nytt begrepp
som vissa författare påpekar, en annan anledning kan vara att
fenomenet har funnits men med andra titlar vilket ökar förvirrningen hos läsare och forskare. I den antologi KK-stiftelsen
publicerade 2009 beskrivs en samhällsentreprenör enligt följande
(Gawell et al. 2009):
Samhällsentreprenörer finns överallt. Du har kanske mött dem som eldsjälar i kulturfestivalen eller byautvecklingsgruppen, men man kan lika gärna
träffa samhällsentreprenörer i offentlig sektor, i näringslivet eller forskarvärlden. De dyker upp där samhällsbygget av en eller annan anledning inte
fungerar – det kan vara där gemensam service saknas och varken offentlig
sektor eller marknaden vill ta ansvar, eller inom nya områden där institutioner ännu inte hunnit utvecklas. […] ’Jag skapar lön till mig själv och
vinst till samhället’ är en typisk samhällsentreprenöriell replik.
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Detta är inte den enda beskrivningen av begreppet som framkommer i antologin, vilket även författarna påpekar på flera ställen. Det framkommer totalt tre olika men varandra närliggande
definitioner av begreppet i antologin. Utöver dessa tre definitioner beskrivs begreppet genom hela antologin men det är dessa
tre som framhävs som definitioner.
Samhällsentreprenörskap är ett innovativt initiativ som utvecklar
samhällsnyttiga funktioner. Samhällsentreprenör är den som tar ett
innovativt initiativ för att utveckla samhällsnyttiga funktioner.
Samhällsentreprenörskap handlar om initiering och förverkligande
av kollektiva, entreprenöriella, och ofta (men inte alltid) innovativa
processer med syfte att stärka en definierbar del av samhället på ett
sätt att det stora flertalet medborgare sedan fritt (eller till marginell
kostnad) kan ha glädje av resultatet – med tillägget att det inte avser traditionell politik eller offentlig förvaltning.
Samhällsentreprenörskap bör tillåtas behålla olika innebörder alltefter skilda lokala och kulturella, ja just samhälleliga, förhållanden.
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8
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I det avslutande kapitlet i antologin framhålls det att begreppet
samhällsentreprenörskap bör tillåtas behålla olika innebörder alltefter
skilda lokala och kulturella, ja just samhälleliga, förhållanden. (Gawell et
al 2009) Det belyses även i antologin att genom att begränsa begreppet till en viss definition kan vissa aktörer exkluderas i den
offentliga diskussionen om samhällsentreprenörskap. De individer som samhället ser som samhällsentreprenörer kan även exkluderas i diskussion då de har olika roller i olika situationer. 8
8
Denna problematik belystes av Magdalena Markowska och Johan Wiklund vid NFFkonferensen i Stockholm 22-24 augusti 2011 i deras paper Entrepreneurial success: The
resolution of multiple identity conflicts. I detta paper undersöktes hur entreprenörer upplever och löser konflikter mellan olika roller. Fokus i undersökningen låg vid skillnaden

26

26

Begreppet samhällsentreprenörskap är en relativt ny gren
inom entreprenörskapsforskning. Enligt KK-stiftelsens hemsida
definieras begreppet samhällsentreprenörskap som; initiativ som
syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget.
Nya lösningar som vill skapa ett hållbart samhälle: ekonomiskt, socialt och
ekologiskt. (KK-stiftelsen, 2011) Initiativen kan, som KKstiftelsen betonar, finnas inom olika former av verksamheter,
olika sektorer och även mellan olika sektorer i samhället. En
samhällsentreprenör är någon som fyller en viktig roll i samhället. Det kan vara en enskild person, det kan vara ett kooperativ
av något slag och det kan vara en förening. Det kan även vara
företag som väljer att etablera sig på landsbygden. De företagen
gör det möjligt för folk att bo kvar vilket leder till att den lokala
omsorgen inte försvinner genom ökade skatteintäkter. KKstiftelsen menar att samhällsentreprenörer ofta rör sig i ett gränsland mellan det ideella och kommersiella, de tillhör inte den offentliga sektorn men de vill heller inte leva på bidrag. De tjänar
pengar, men målet är inte ekonomisk vinst utan ett bättre samhälle. (Gawell et al 2009)
Samhällsentreprenören är någon som identifierar behov i
samhället och finner kreativa lösningar för deras uppfyllande. En
samhällsentreprenör kan med andra ord innebära mycket och
betydelsen skiljer sig åt i olika sammanhang, och beroende på
vem som definierar eller använder begreppet.
När KK-stiftelsen tog initiativ till programmet kring samhällsentreprenörskap beviljades även medel till en förstudie inom
området som genomfördes av Center för Intellectual Property
vid Chalmers tillsammans med Apprino. Syftet med förstudien
var bland annat att definiera begreppet samhällsentreprenörskap.
mellan att vara kock och bedriva en gourmetrestaurang. Slutsatsen i studien var att kompromissa samt att ta hjälp av det lokala samhället för att vara mer innovativa och kreativa.
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(Holmberg, Kovacs & Lundqvist 2007) Det förslag som författarna ger som definition var att samhällsentreprenörskap är ett innovativt samhällsnyttigt initiativ. I jämförelse med de definitioner som
framkom senare i antologin är definitionen i förstudien mer allmän.

Litteraturgenomgång
Vid inläsningen av litteraturen valde vi att söka bakåt i tiden för
att få en tydligare bild av när begreppet började användas inom
den svenska forskningen, mycket för att undersöka hur nytt begreppet egentligen är. Redan 1989 definierade Johannisson och
Nilsson, i Stenström-Jönsson (1995), en samhällsentreprenör
som den person som på en ort verkar för utveckling av näringslivet. De
särskiljer den traditionella entreprenören från samhällsentreprenören genom att samhällsentreprenören ser lokalsamhällets utveckling och överlevnad som huvudmål. En sådan person som
är skapare av nya villkor för överlevnad och försörjning måste
inneha många av de egenskaper som anses nödvändiga för entreprenörskap, till exempel viljestyrka, uthållighet, beslutsförmåga
och flexibilitet. Samhällsentreprenören i motsats till företagaren
på marknaden är i högre grad medveten om att samarbete med
andra aktörer i samhället, oftast i tredje parts intresse, är nödvändigt. Detta exempel visar på att begreppet i sig inte är ett nytt
begrepp i Sverige då det har varit aktuellt i över 20 år.
Även KK-stiftelsen använder Johannisson och Nilsson
som exempel på den tidiga internationella forskningen i Sverige
kring samhällsentreprenörskap. Det framkommer även i antologin ett antal exempel på kommuner, föreningar eller andra verksamheter som kan kopplas samman med samhällsentreprenörskap. När det gäller de samhällsentreprenöriella rötterna i Sverige
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framhåller Gawell et al (2009) kommunreformen som kom 1974
som minskade antalet svenska kommuner drastiskt som en av
anledningarna till det ökade samhällsentreprenöriella engagemanget, inställningen till den egna kommunen blev starkare
genom att engagemanget för den egna platsen och orten ökade.
Från 1974 och under hela 1980-talet var den samhällsentreprenöriella tanken inriktad mot att bevara småorterna på
den svenska landsbygden. När Sverige blev medlem i EU
(dåvarande EG) blev begreppet social ekonomi mer aktuellt.
Andra frågor som tidigare inte varit kopplade till ekonomi och
utveckling blev mer aktuella och begreppet samhällsentreprenörskap blev mer accepterat än tidigare.
I en undersökning för länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 1995 kring kvinnor som arbetar med
glesbygdsutveckling med syfte att få lokalsamhället att överleva
och blomstra lyfter Stenström-Jönsson (1995) begreppet samhällsentreprenörskap. Fokus i undersökningen låg i att studera
kvinnor som lokala samhällsentreprenörer för att ge ny kunskap
som kunde bidra till en fortsatt utveckling av kvinnors arbete i
glesbygd. Författarna beskriver samhällsentreprenören som den
som kan sätta igång kulturlivet i en bygd. Samhällsentreprenören
måste vara den som tar initiativen. En intressant aspekt i rapporten är att de diskuterar begreppen samhällsentreprenör och samhällsentreprenörskap redan under 1990-talet. Trots att samhällsentreprenörskap är ett nytt begrepp och använder författaren begreppet. De ser även problem som diskuteras flitigt just nu, exempelvis att den offentliga sektorn krymper. Med detta menar de
att det uppstod en dynamik i den befintliga strukturen, som leder
till spänningar mellan olika regelsystem, mellan den centrala och
lokala demokratin, mellan stad och landsbygd och mellan gammalt och nytt tänkande. I rapporten betonas även möjligheten till
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att se på problem utifrån nya perspektiv genom att utveckla nya
lösningar och behovet av att göra detta. Utan innovationer
kommer det att bli allt svårare att lösa spänningarna mellan olika
delar i samhället.
I Stenström-Jönsson rapport (1995) beskrivs begreppet
samhällsentreprenörskap med bakgrund i Fallemo och Westins
1986 definition enligt följande:
Samhällsentreprenören är den aktör som i en ömsesidig pedagogisk nätverksprocess, genom visioner, strategiska aktiviteter och handling, främst i
lokalsamhället, medverkar till att skapa en framgångsrik och långsiktig
lokal näringslivsutveckling.
Stenström-Jönsson betonar skillnaden mellan kvinnligt
och manligt samhällsentreprenörskap. De kvinnliga samhällsentreprenörerna strävar efter att stärka den gemensamma självtilliten hos befolkningen istället för att stärka den egna självtilliten.
De arbetar med synsättet att alla människor ska ha lika stora
möjligheter att kunna påverka utvecklingen oberoende av vilken
ställning han eller hon har i samhället. Detta menar författaren
grundar sig i att kvinnor har en underordnad ställning mot männen vilket har lett till att kvinnor format andra strategier för att
påverka samhällsstrukturen. Även i ett avsnitt i KK-stiftelsens
antologi diskuteras könsproblematiken men utifrån ett hälsoperspektiv. I flera fall ser en samhällsentreprenör brister inom den
offentliga sektorn, de vill förverkliga samhällsnyttiga idéer och då
genom att erbjuda lösningar inom hälsa och omsorg. Tillmar (i
Gawell et al 2009) menar att samhällsentreprenörerna även kan
ses som gränsöverskridande kombinatörer i och med detta. Problemet som uppstår enligt Tillmar är att företag inom hälsa och
omsorg ofta har en kvinnlig stämpel och att det finns mer att
göra för att underlätta för företagare inom dessa branscher samt
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att öppna upp möjligheterna för att driva företag i olika former
och även sektorer.
Som vi tidigare har beskrivit befinner sig samhällsentreprenörerna i olika miljöer. I KK-stiftelsens antologi beskrivs att
kompetensen en samhällsentreprenör besitter innebär kunskapen
om att kunna agera i olika verksamheter och miljöer. Genom att
bemästra denna balansgång ökar möjligheten att bryta nya vägar
för samhällets utveckling. Men för att bryta nya vägar måste
samhällsentreprenörerna arbeta mot ett antal hinder, detta beror
mycket på de brister som finns i stödstrukturerna runt samhällsentreprenörerna. De samhällsnyttiga initativen hamnar ofta
mittemellan de befintliga strukturerna och det blir då svårt för
samhällsentreprenörerna att etablera sig och för verk-samheten
och iden att växa fram. (Gawell et al 2009)
En av orsakerna till att samhällsentreprenörerna hamnar
mellan stolarna är att den verksamhet de bedriver inte passar in i
den befintliga maktstrukturen eller i det offentliga bidragssytemet. En central del i KK-stiftelsens antologi är viljan och
betydelsen av att lyfta idén om samhällsentreprenörskap bortom
själva företagandet och istället vidga det till en tanke om
företagsamhet i ett mycket bredare perspektiv. Detta överensstämmer även med grundtanken i vår studie. KK-stiftelsens svar
på förändringar i samhället kan därför vara att öka förståelsen
runt omkring i de olika kommurna för att det behövs ett nytt
tänkande och nya normer för företagande. (Gawell i Gawell et al
2009) Innovation innebär att finna eller utveckla något som inte
tidigare funnits. Detta kan inte tas för bokstavligt utan måste begränsas till det område där innovationen sker. Att tillämpa principer från äldre jordbruk inom modern barnomsorg måste kunna
ses som innovativt. Det går att utveckla nya former för gamla
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ändamål, nya ändamål med gamla former, och nya både ändamål
och arbetsformer.
För att få en större förståelse för begreppet samhällsentreprenörskap har författarna till antologin delat in begreppet
utifrån olika krafter; mobiliserande kraft, innovativ kraft och
värdeskapande kraft. Inom den mobiliserande kraften betonas
viljan till att bo kvar och att få möjlighet att mobilisera
grundidén. När det gäller den innovativa kraften finns det en
ambition att skapa och realisera innovationer, en innovation
behöver inte bara vara tekniska kunskaper det kan även innebära
sociala förändringar och social kreativitet. I den tredje och sista
kraften, den värdeskapande, lyfts tanken att det finns något mer
bakom begreppet samhällsentreprenörskap än ekonomiska
termer. Med detta menar de att de andra värdena såsom sociala
och ekologiska är de mått som eftersträvas att uppnå.
I Palmås bok Den barmhärtige entreprenören (2003) följer författaren den samhällspolitiska utvecklingen i Storbritannien under 20 år. I kombination med detta beskriver även Palmås förutsättningarna och drivkrafterna för samhällsentreprenörer. Palmås
betonar att samhällsentreprenörskap inte är ett nytt fenomen,
utan ett färskt begrepp på en gammal företeelse. Ändå tillbaka
till 700-talet har det spårats sociala rörelser vars verksamhet har
syftat till att skapa ett mervärde för samhället och omgivningen.
Sedan industrialismens intåg på 1700- och 1800-talet har det
dock växt fram ett ökat fokus på rationalisering och kostnadseffektivitet. Det som har komplicerat den samhällsentreprenöriella
framfarten, menar Palmås, ligger främst i den bristande politiska
viljan i Storbritannien. Staten skapade inte de förutsättningar
som krävdes för att företag med sociala syften kunde startas.
Palmås beskriver även de hinder en samhällsentreprenör måste
brottas med. Ett av dessa hinder är möjligheten att få finansie32
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ring. Eftersom begreppet är nytt, inte tanken bakom men företagsformen, har de aktörer som kan hjälpa en samhällsentreprenör inte samma förståelse för dem som de har för den vanliga
företagaren. Det leder till att det blir svårt att få medel för att
driva verksamheten. Detta grundar sig i många fall i problematiken att värdera nytta. Det rymmer inte någon värdering av hur nytta
används – huruvida tusen kronors värde används till att förse ett barn i
tredje världen med ett års skolgång och sjukvård, eller till införskaffandet av
en tub märkeshudkräm. Palmås lyfter ett antal hinder som en samhällsentreprenör stöter på:
•
•
•
•

Avsaknad av legala strukturer
Olämpliga finansieringsmekanismer
Luckor i företagsledningskunskap
Bristande förståelse och erkännande

Ett annat problem som Palmås tar upp är skillnaden mellan
vinstdrivande företag och den offentliga sektorn. Vinstdrivande
företag fokuserar sin verksamhet på de delar av marknaden som
det är störst möjligheter att tjäna pengar på, medan den offentliga servicen som erbjuds till medborgarna då blir beroende av
andra variabler, som exempelvis betalningsförmåga, sjukdomstyp
och vilken kommun medborgaren bor i. I de fall där privata företag tar över vissa delar av den offentliga sektorn innebär detta
en opålitlighet då vinstdrivande företag är mer flyktiga organisationer som kan bestämma att lägga ner verksamheten och medborgarna blir då utan service.
Samhällsentreprenörskap handlar även mycket om ekonomi. Det finns inga pengar, då måste problemen lösas på något
annat sätt. (Asplund i Gawell et al. 2009) I de fall där offentliga
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bidrag minskar kan känslan för det lokala förstärkas genom att
man vill fixa saker själv och arbeta för den lokala bygden. Det
kan även vara flera individer som väljer att stå upp för sig själva
och andra just för att lösa problem och orättvisor. De ser en
möjlighet till att bo kvar i sin kommun samtidigt som kommunens invånare gynnas. Ofta skapas vinsten för egen del samtidigt
som det finns ett uttalat välgörande syfte, företagsformen kan
vara blandningar av ideella och kommersiella verksamheter. För
samhällsentreprenören krävs det att han eller hon har en viss
uppfinningsrikedom vad gäller bolagsformer, sökande av stöd
och bidrag, organisering och nätverk. Detta för att samtidigt som
verksamheten gör nytta i samhället måste den vara ekonomisk
hållbar. Problematiken som Palmås (2003) beskriver är därför
relevant i denna diskussion då samhällsentreprenörer har ett ansvar för att verksamheten följer de lagar och regler som finns.
Genom att dialogen kring samhällsentreprenörskap förs samt att
det blir allt mer vanligt med samhällsentreprenöriella verksamheter som företagsform, kommer eventuellt olika frågeställningar
att bli mer aktuella på beslutsfattarnas dagordningar. Däremot
finns det framförallt en skillnad mellan den vanliga entreprenören och samhällsentreprenören i det faktum att en samhällsentreprenör vill se sin idé spridas medan den vanliga entreprenören
vill skydda sin idé och produkt gentemot samhället och eventuella konkurrenter. (Sundin i Gawell et al 2009)
En samhällsentreprenör måste ha en tanke om att idén
eller produkten ska ha ekonomisk bäring. Utan vinst kan inte
verksamheten fortsätta att drivas, han eller hon måste därför
vara en entreprenör i grunden. Men skillnaden mellan en samhällsentreprenör och en företagare ligger i vilket syfte som ligger
bakom arbetet. En samhällsentreprenör kan förena två olika perspektiv, å ena sidan vill han eller hon göra nytta i samhället och å
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andra sidan att tjäna pengar. En samhällsentreprenör är inte det
ena eller det andra. I figur 3 försöker vi visa detta genom att en
samhällsentreprenör rör sig mellan olika stadier vid olika tillfällen. Grundtanken bygger på ett starkt samhälleligt engagemang
som tar sig uttryck i ett entreprenöriellt handlande.

Figur 3 Två perspektiv

Denna tanke om att samhällsentreprenörer vill göra nytta för
samhället kan utvecklas utifrån Palmås där han skiljer samhällsentreprenörskapet åt, å ena sidan finns det en angloamerikansk
och å andra sidan en mer kontinental inriktning. Vid ett seminarium i Stockholm 9 beskrev Palmås att i den angloamerikanska
inriktningen driver samhällsentreprenören ett företag men verksamheten bedrivs med bakgrund i den samhälleliga nyttan. De
strävar efter att hitta alternativa former för entreprenörskapet
där företaget kan styra över vinsten och att återinvestera i samhället och i den egna verksamheten. I den kontinentala inrikt9

Entreprenören som samhällsomvälvare – ett seminarium om samhällsentreprenörskap.
Stockholm den 30 maj 2011
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ningen däremot lutar inställningen mot den kooperativa traditionen där samhället och samhällets medborgare är i allt större fokus i verksamheten. Det är även ett större begrepp som innefattar fler möjligheter. Inom den kontinentala lyfts därför även den
tredje sektorn fram, civilsamhället.
En annan aspekt på skillnaderna mellan den kontinentala
och det angloamerikanska perspektivet återfinns i boken Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet (Lundström &
Sundin, 2008) där Palmås är författare till ett avsnitt. Palmås beskriver i boken att inom det angloamerikanska perspektivet lyfts
det fram ett ideal kring entreprenörskap där det viktigaste är att
driva företag som är ekonomsikt bärkraftiga och som i sin tur
förändrar världen. Det kontinentala perspektivet däremot betonar ömsesidighet, medinflytande och demokratiska principer
som mer viktigt. (Palmås i Lundström & Sundin, 2008) Vidare
menar Palmås att inom det kontinentaleuropeiska perspektivet är
målet även att utveckla redan existerande ideella organisationer.
Palmås tanke om två inriktningar lyfts i KK-stiftelsens
antologi. (Gawell et al 2009) Sundin tar upp skillnaderna mellan
den amerikanska och den europiska grenen inom socialt entreprenörskap. Inom den amerikanska grenen är ett socialt företag
ett företag som startats för sociala syften, men som, till skillnad från traditionell välgörenhetsorganisation, finansierar sin verksamhet genom affärsverksamhet. Inom den europeiska grenen betonas däremot att det
sociala företagandet har sina rötter i de kooperativa modellerna.
I den europeiska traditionen är kollektivet mer framträdande och
de individuella vinstmotiven är mindre, i denna inriktning skulle
även en tjänsteman inom den offentliga verksamheten kunna
vara en samhällsentreprenör. Det som är viktigt är att grundidén
är densamma.
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En annan aspekt av problemen som Palmås (2003) poängterar beskrivs i KK-stiftelsens antologi. Denna aspekt handlar om vem det är som definierar samhällsnytta och vem det är
som avgör vad som är samhällsnytta. Frågan är om avgörandet
sker i en politisk kontext, så att samhällsentreprenören inte behöver visa att det är ett samhällsproblem som löses, eller måste
samhällsentreprenören själv övertyga samhället och myndigheter
om att problemet finns. Som vi tidigare beskrev betonas samhällsnytta som en del av definitionen av en samhällsentreprenör.
Då går det att ställa det nya mot det etablerade ytterligare en
gång när det gäller att avgöra vem eller vad som avgör samhällsnytta, genom vilka mekanismer eller procedurer och mot vilken
bakgrund.
Samhällsnytta är en del i samhällsentreprenörskapet, vilket
enligt KK-stiftelsens antologi kan vara olika stort beroende på
verksamheten. I antologin ges exempel på fem samhällsentreprenöriella företag som skiljer sig åt genom att två är privata bolag och tre är ideella föreningar. (Lundqvist i Gawell et al, 2009)
Utöver denna skillnad menar författarna att de skiljer sig åt i hur
mycket de betonar samhällsnytta. Ett av de privata bolagen med
gynnsamma miljöinnovationer behöver enligt författarna inte
betona samhällsnyttan i deras marknadsföring då den är allmänt
känd. Och istället för att marknadsföra företaget utifrån ett
kundperspektiv där de skulle kunna tjäna mer pengar väljer de
att betona det samhällsnyttiga. Detta menar författaren ger både
uppskattning och uppmärksamhet. De ideella föreningarna å
andra sidan väljer att systematiskt bygga upp varumärket, utveckla nya arbetssätt samt att involvera och samarbeta med andra intressenter. Dessa aspekter lockar i sin tur samhället till att vara
bidragsgivare genom att föreningen betalar tillbaka till samhället.
Denna diskussion kan återkopplas till denna studie genom varia37
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tionen hos de samhällsentreprenörer som vi har samtalat med.
Samtliga företag, föreningar eller enskilda individer har en tanke
om samhällsnytta.
Den globala samhällsentreprenören
I vår studie ligger fokus på den lokala samhällsentreprenören,
vilka hinder som han eller hon måste hantera samt vilken betydelse det lokala samhället har för samhällsentreprenören. Men
samhällsentreprenörer är aktörer som befinner sig både i det
globala och lokala samhället. En författare som fokuserar på den
globala samhällsentreprenörens förutsättningar är David Bornstein. Bornstein (2007) beskriver samhällsentreprenörskapet som
en kraft som de senaste åren har utvecklats till att bli en självklarhet i den globala ekonomin. Det har även blivit större utrymme för begreppet, exempelvis genom större efterfrågan på
kurser vid universitet och olika seminarium kring området. Det
har blivit mer legitimt att prata om de som gör nytta för samhället samtidigt som de tjänar pengar.
Det har även enligt Bornstein blivit mer accepterat att investera i samhällsentreprenöriella företag samt att människor vill
vara en del av dessa organisationer. Bakgrunden till detta ligger
enligt honom i hur människor med en samhällsentreprenöriell
inställning har förändrats, istället för att förstöra systemen bygger samhällsentreprenörerna dem. I många fall utmanar samhällsentreprenörerna de orättvisor som finns i samhället som exempelvis, brist på utbildning och läkarvård, kvinnors rättigheter
samt miljöförstörelse för att kunna bygga upp nya verksamheter.
En nackdel med detta menar Bornstein är att i samband med att
de samhällsentreprenöriella verksamheterna lockar människor att
vara en del av utvecklingen ökar konkurrensen om anställning-
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arna samt konkurrensen mellan företagen, och framförallt inom
större företag som utger sig för att vara samhällsentreprenöriella.
I en miljö som är präglad av konkurrens behövs det bara en innovativ organisation för att alla andra måste utveckla nya produkter och tjänster så att kunderna inte lämnar dem.
Bornstein nämner även ett antal förändringar som har
skett i de samhällsentreprenöriella verksamheterna;
• Verksamheterna är mer globalt spridda och varierande än
tidigare.
• Människor är inte lika beroende av kyrkan och staten längre.
• Det bildas nätverk mellan företag, universitet och myndigheter som bildar nya verksamheter som förändrar statens
arbete.
• Ökad konkurrens bland de olika sektorerna.
En av Bornsteins slutsatser är att människor som löser problem
måste börja med att förstå att de kan lösa problem och även ha
förståelse för hur problem kan lösas. I bokens epilog beskriver
han sina egna upplevelser kring terrorattacken i USA den 11 september 2001 och att han några veckor senare fick en tydligare
bild av hur samhällsentreprenörskapet är en del av alla människor. Den kraft som samlades efter attacken och de människor
som frivilligt ställde upp och hjälpte till i arbetet med att hjälpa
skadade och att återställa samhället efter attackerna visar enligt
Bornstein på att samhällsentreprenörer bygger saker istället för
att förstöra dem.
Augustinsson och Brisvall (2009) poängterar även två
andra fenomen som bidrar till aktualiteten hos begreppet samhällsentreprenörskap just nu, nämligen globaliseringen och den
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nya informationstekniken. Det finns ett större medvetande hos
människor och detta leder till en förhoppning om förändring
samt en förståelse för de skillnader som finns i olika samhällen
och kulturer. Detta märks framförallt genom att samhällsentreprenörer utmanar traditionella samhällssektorer. Författarna avslutar boken med en diskussion om världen fortsättningsvis
kommer ha plats för verksamheter som inte tar ansvar. De menar att det alltid kommer att finnas människor och organisationer som inte tar ansvar för världens resurser eller för medmänniskorna. Det kommer däremot enligt de två författarna att bli betydligt svårare för dem att driva lönsamma företag. Att inte arbeta med samhällsentreprenörer eller i liknande nätverk och kluster
tror Augustinsson och Brisvall kommer innebära följande risker
för samhället:
• Gå miste om nya idéer och innovationer eftersam man inte
känner igen dem och kan identifiera dem.
• Har svårt att etablera sig på nya marknader där partnerskap
med NGO: er (non-governmental organizations) och samhällsentreprenörer är avgörande.
• Inte lär sig hur man arbetar transparent eller hur man
omsätter CSR-arbetet (Corporate social responsibility) i
praktiken.
• Går miste om vassa talanger, ledare och kompetenser.
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En entreprenör med intresse för energi och miljö
Owe Nordling är numera pensionerad maskiningenjör,
men på inget vis sysslolös. Han bor på en lantgård i Högboda sedan 26 år och har tidigare drivit eget företag inom
transportområdet. Owe är mycket aktiv i Högboda Byalag
och organisationen Hela Sverige ska leva, nationell förening där han till 2010 var Värmlands ordförande. Hans
intressen är frågor som rör energi och miljö, och när bensinbolagen 2007 sa upp leveransavtalen med ett antal småkunder i Värmland, satte det fart på Owe.
- Jag har aldrig tyckt om att hamna med ryggen mot väggen, utan söker alltid
alternativ och lösningar, säger Owe. När en representant för ett bensinbolag
sa till mig att folk får väl tanka där det finns bensin, så gjorde det mig bara
ännu mera angelägen om att hitta nya möjligheter. Om macken försvinner
från småorten så är det förödande på många sätt. Vi som bor i glesbygd måste värna om våra små handlare och stötta dem så mycket vi kan. Det handlar
till sist om möjligheten att över huvud taget bo här.
Resultatet blev Bymacken, en regional förening för Värmlands småskaliga
bensinförsäljare. På rekordkorta tre månader registrerade man varumärket
Bymacken, gjorde marknadsplan, logo och hemsida. Allt genom ideellt arbete.
– Eftersom varje enskild kund var för liten för att få bensinbolagen att leverera, var det naturligt att bilda en förening, säger Owe. Det lustiga var att när
vi lade ihop beställningarna till en via Bymacken, så öppnades leveransmöjligheter genom lokala distributörer.
Konceptet har varit så framgångsrikt att det väckt nationellt intresse och
2009 startades ett projekt för att mångfaldiga upplägget. Flera nätverk har
startats runt om i landet.
– Vi har haft ett gott stöd av de regionala myndigheterna i Värmland, säger
Owe. I övriga landet har det varit lite si och så med bemötandet, så här i
Värmland är vi privilegierade.
Bymacken har sedan 2008 organiserat ett 30-tal seminarier runt om i landet
med deltagare från byalag, mackägare, länsstyrelse, lokala distributörer, företagare och kommunpolitiker.
– Det är viktigt för oss att öka medvetenheten om villkoren i glesbygd, säger
Owe. För att ta min egen hembygd Högboda som exempel kan jag berätta
att vi i Byalaget här har fått till stånd en positiv utveckling av centrum. Vi
jobbar även med att stimulera föreningslivet och att värna om våra små skolor.
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Samhällsentreprenörskapets former och fokus
Augustinsson & Brisvall, (2009) delar in samhällsentreprenörskapet i fyra olika former. (Se figur 4).

Figur 4 Fyra primära inriktningar, bild från Augustinsson & Brisvall, 2009

De olika formerna av samhällsentreprenörskap beskrivs enligt
följande av författarna:
Det nya näringslivet
I det samhälle vi lever i idag är det större fokus på entreprenörskap. Fler väljer att starta och driva företag. Men de som väljer att
starta företag vill även driva företaget med en samhällelig tanke
och med hänsyn till miljön. De vet att världens resurser inte är
oändliga och anser att ansvarstagande lönar sig.
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Den nya offentligheten
Inom den nya offentligheten startar människor företag för att de
ser brister eller problem, och då framförallt inom de offentliga
sektorerna. Ofta ser dessa entreprenörer nya sätt att lösa problemen. De utmanar den offentliga sektorns traditioner och byråkrati för att lösa sociala problem. Verksamheterna kan vara
friskolor eller olika kooperativ men det kan även innebära verksamheter för personer i utanförskap.
De nya NGO:erna:
De samhällsentreprenörer som finns inom organisationer och
föreningar bryter väg inom den ideella sektorn. Tanken med de
nya NGO:erna är att logiken i de ursprungliga företagen används
med syfte att öka effektiviteten och nyttan i ideella organisationer. Ideella organisationer ska bli mer företagsamma men de
pengar som företagen tjänar går tillbaka in i verksamheten. Logiken i den ursprungliga företagstanken används med syfte att öka
effektiviteten och nyttan i ideella organisationer.
Hybriderna
Hybriderna rör sig mellan de tre samhällssektorerna, stat, företag
och ideella organisationer. De är entreprenörer, individualister,
samhällsengagerade och gränsöverskridande. Hybriderna vill
gärna tjäna pengar men är även fokuserade på att göra samhällsnytta. I boken beskriver författarna Björn Söderberg som startade företaget Watabaran i Nepal där man samlar skräp för att tillverka julkort som säljs i Sverige. Det löser ett lokalt sopproblem,
ger bättre ekonomi för nepaleserna och kanske förändrar sättet
att tänka i både Nepal och Sverige. Samtidigt är det ett vinstdrivande företag. Hybriderna vill gärna tjäna pengar men är även
fokuserade på att göra samhällsnytta.
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Augustinsson och Brisvalls menar att det inte finns någon
enhetlig definition av begreppet samhällsentreprenörskap och att
det finns en förvirrning kring begreppet. De exempel på begrepp
de tar upp är: socialt entreprenörskap, social ekonomi, social
innovation och publikt eller civilt entreprenörskap. Vidare menar
de att skillnaderna mellan begreppen inte är speciellt stora och
detta beror på vilken modell i samhället man befinner sig inom.
Detta i sin tur leder till att de tidigare gränserna mellan samhällssektorerna suddas ut och att förändringar sker på olika platser i
samhället. I deras undersökning kring begreppet har det blivit
tydligt att det har skett en förändring i inställning till den lokala
kulturen hos företagarna. Den ökade medvetenheten kan även,
menar Augustinsson och Brisvall, bidra till att den unga generationen ser potential i att tjäna pengar samtidigt som det skapas
ett mervärde för samhället. Tidigare var det tabu att tjäna pengar
medan det idag är helt okej, samtidigt som det är inne att dela
med sig och betala tillbaka till samhället, vilket även Bornstein
(2007) lyfter fram.
Begreppet entreprenörskap har tidigare kopplats sammans
med småföretagare och företagsamhet i allmänhet medan det
idag … handlar om människor som ser möjligheter, ibland kommersiella,
ibland politiska och samhälleliga och ibland är det en kombination av alla
dessa möjligheter. Augustinsson och Brisvall menar även att den
egentliga skillnaden mellan en traditionell entreprenör och en
samhällsentreprenör är på vilket sätt framgången mäts. Den traditionella entreprenören mäter sin framgång i omsättning och
vinst medan samhällsentreprenören utvärderar verksamheten utifrån de uppsatta sociala målen.
Författarnas bild visar att genom att korsa gränserna mellan
olika sektorer går det att finna nya lösningar och möjligheter.
Detta resonemang fördes även i förstudien till KK-stiftelsens an44
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tologi men de använde sig även av akademins möjligheter till att
påverka och arbeta med samhällsentreprenörskap. (Holmberg et
al. 2007) I förstudien intervjuades ett antal aktörer som på ett eller annat viss är involverade i en eller flera cirklar och agerar som
gränsgångare mellan de olika sektorerna. I figur 5 beskrivs de
gränser en samhällsentreprenör kan korsa för att finna nya lösningar mellan olika sektorer i samhället.

Figur 5 Samhällsentreprenörskap (SE) som en ”kvadrupel-helix” av
aktiviteter i skärningmängderna (bild från Holmberg, Kovacs & Lundqvist, 2007)

De olika formerna för samhällsentreprenörskap enligt Augustinsson och Brisvall innebär att de nya entreprenörerna arbetar
inom olika områden. I våra samtal har det blivit tydligt att den
värmländska samhällsentreprenören inte vill kategoriseras inom
ett visst område, vi kommer beskriva de värmländska samhällsentreprenörerna vidare i kapitel 5. I vissa delar av verksamheten
tillhör de det nya näringslivet genom att de arbetar med ett företag där de måste uppnå en viss omsättning för att de ska kunna
fortsätta bedriva sin verksamhet. I andra lägen arbetar de med en
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ideell förening. De samhällsentreprenörer vi har varit i kontakt
med poängterar att de beroende på situation befinner sig i olika
delar vid olika tillfällen. Samhällsentreprenör behöver inte vara
en roll som man befinner sig i hela tiden, det beror på individen
och vad han eller hon håller på med. Detta poängterades även
vid seminariet i Stockholm 10 där Filippa Odevall 11 menade att för
en samhällsentreprenör spelar det ingen roll vilken roll eller vilket fack de placeras i då det är utomstående som definierar samhällsentreprenören. Detta poängteras även i en ledare den 16 augusti 2009 i affärstidningen CSR i praktiken Räknas man inte som
samhällsentreprenör om det går för bra? I artikeln diskuterar Per
Granqvist framförallt hur samhällsentreprenörerna beskrivs.
Han menar att det viktiga inte är att lyfta fram entreprenörer
som samhällsentreprenörer. Det viktiga är att framgången ska
mätas i det som entreprenören, oavsett det samhälleliga engagemanget, faktiskt har åstadkommit.

KK-stiftelsens pågående projekt
Som vi beskrev tidigare i kapitlet beviljades Center för Intellectual Property vid Chalmers tillsammans med Apprino medel för
att arbeta med en förstudie kring begreppet samhällsentreprenörskap. Under 2008 startade KK-stiftelsen ett forskningsprogram samt ett antal piloter kring området samhällsentreprenörskap. De första två åren i programmet handlade främst om att
öka kunskapen, utveckla nya utbildningar och att genom samtal,
10

Entreprenören som samhällsomvälvare – ett seminarium om samhällsentreprenörskap.
Stockholm den 30 maj 2011.
11
Filippa Odevall arbetar som projektledare för Hungerprojektet, som arbetar för ökade
investeringar i människors driftighet och idérikedom och för att ge dem chansen att se sin
egen potential så att de med egna krafter kan förändra sina samhällen. Programmet finns
i; Benin, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Malawi, Moçambique, Senegal, Uganda, Bangladesh, Indien, Peru och Mexiko.
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skrifter samt diskussioner öka förståelsen för samt värdet av
samhällsentreprenörskap. I samband med starten av forskningsprogrammet skapades även en virtuell mötesplats för samhällsentreprenörskap (www.samhallsentreprenor.se).
Under hösten 2009 ändrades arbetsformerna för KKstiftelsens program och större delar av det innehållsmässiga ansvaret flyttades över till fem högskolor och universitet. Detta
gäller bland annat huvudansvaret för pilotprojekten inom kompetensutveckling;
• Trångsviksmodellen för samhällsentreprenörskap (Trångsviken i Jämtland)
• Av egen kraft (Saltsjö-Boo, Stockholm)
• Social franchising den nya mamman (Göteborg)
• Publikt Entreprenörskap (Malmö)
• Sätra Brunn – att rädda en kulturskatt och utveckla den för
framtiden (Sala)
• Samhällsentreprenörskap - från bidragsberoende till professionell etablering (Malmö)
• Fanzingo – producenterna/galenradio/radio i skolan
(Norsborg, Stockholm)
• MIKU: Nya idéer löser gamla samhällsutmaningar (Stockholm)
KK-stiftelsen har beviljat drygt 20 miljoner till fem forskningsprojekt mellan åren 2009-2011; Högskolan Ersta Sköndal, Högskolan i Kalmar, Växjö universitet samt till två projekt vid Göteborgs universitet. De högskolor som valdes ut betonades från
KK-stiftelsens sida att de redan har utbildning och/eller forskning inom området samhällsentreprenörskap. Efter förändringen
av arbetsformerna är KK-stiftelsens insatser endast fokuserade
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på finansiering av forskning och kompetensutveckling. (KKstiftelsen, 2011) De fem projekten tar alla avstamp i samarbeten
mellan forskare och aktiva samhällsentreprenörer. Inom varje
område är även flera forskningsämnen knutna till projekten. Projekten är följande;
• Att spåra samhällsentreprenörers innovationer. Göteborgs
universitet
• Fryshuset från norr till söder – samhällsentreprenörskap
inom och bortom det civila samhället, Högskolan Ersta
Sköndal
• Från frustrerade medborgare till effektiva samhällsentreprenörer. Kognitiva förändringsprocesser och stödjande
arbetsformer, Göteborgs universitet
• Publikt entreprenörskap. Högskolan i Kalmar
• Samhällsentreprenörskapets organisation. Växjö universitet
Det långsiktiga målet med programmet samhällsentreprenörskap
är att bidra till fler samhällsentreprenörer och samhällsentreprenöriella initiativ, detta ska genomföras genom att kunskapen om
samhällsentreprenörskap ökar samt att grunden för samhällsentreprenörskap som forskningsområde läggs. (KK-stiftelsen, 2011)
Projektet skall studera hur samhällsentreprenörskapet ser ut
inom de tre olika sektorerna - den privata, ideella och offentliga samt hur samhällsentreprenörskapet bidrar till förändring lokalt,
nationellt samt internationellt.
Utöver de fem projekten bedrivs även ytterligare projekt
inom ramen för samhällsentreprenörskap, flera av de KKfinansierade projekten ingår även i projekt som är kopplade till
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den elektroniska webbportalen www.samhallsentreprenor.se.
Samtliga projekt är samarbeten mellan forskare och aktiva samhällsentreprenörer. De pågående projekten är:
• Nya idéer löser gamla samhällsutmaningar
• Publikt entreprenörskap
• Från frustrerade medborgare till effektiva samhällsentreprenörer
• Att spåra samhällsentreprenörers innovationer
• Organisation av samhälleliga initiativ i Sverige – OSIS
• Samhällsentreprenörskapet och det civila samhället – exemplet Fryshuset.
Tre av de ursprungliga projekten från KK-stiftelsens satsning på
samhällsentreprenörskap utgör även en del av mötesplatsen för
samhällsentreprenörer. I figur 6 beskrivs de olika projekten, vilken organisation eller högskola som är ansvarig och vilket syfte
de har.
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Projektnamn

Ansvarig organisation/högskola

Nya idéer löser gamla samhällsutmaningar

Miljonkulturell ungdom,
MIKU Stockholm

Publikt entreprenörskap

Kalmar Högskola

Från frustrerade medborgare
till effektiva samhällsentreprenörer

Göteborgs universitet

Att spåra samhällsentreprenörers innovationer

Göteborgs universitet

Organisation av samhälleliga
initiativ i Sverige – OSIS

Samhällsentreprenörskapet
och det civila samhället –
exemplet Fryshuset.

Ersta Sköndal högskola/KTH

Sammanfattning av
projekt
Utveckla metoder för och
paketera mångkulturellt
ledarskap. Målgruppen är
unga människor men i ett
senare skede vill Miku
även bygga en mötesplattform för företag och akademiker.
Utveckla teorin och begreppen runt det som
kallas publikt entreprenörskap.
Projektet ska undersöka
vilka egenskaper som
krävs för att bli en effektiv samhällsentreprenör
samt även undersöka om
det finns arbetsformer
som är bättre än andra på
att utveckla egenskaper
som är viktiga för samhällsentreprenörer.
Spåra idésmittan som
sprids genom kunskap.
Till vem sprids kunskapen
och hur påverkar den
samhället.
Hur organiserar sig samhällsentreprenörer för att
använda sina resurser - i
form av kapital, personal,
engagemang - på effektivast sätt
Undersöka vilka grundläggande idéer Fryshuset
bygger på och hur solid är
Fryshusmodellen när den
exporteras till andra städer i Sverige

Figur 6 Projektbeskrivningar (Mötesplats för social innovation och
samhällsentreprenörskap, 2011)
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Ett annat projekt inom området samhällsentreprenörskap är projektet Smedjan. Smedjan var ett samarbetsprojekt mellan SKL
(Sveriges kommuner och landsting) samt Arena för tillväxt och
pågick mellan 2009-2010. Huvudfrågan i projektet har varit Hur
kan kommuner och regioner främja samhällsentreprenörskap. Syftet med
projektet Smedjan var att involvera kommunerna i samarbetet
med samhällsentreprenörerna för att underlätta kommunernas
arbete med hållbar utveckling, demografisk förändring, välfärdens finansiering och framtidens ledarskap. Dessa frågor kan
inte kommunerna lösa själva utan det krävs samverkan med
andra aktörer med andra erfarenheter. I projektet har sex pilotprojekt bedrivits i; Fagersta, Trelleborg, Karlstad, Vara, Botkyrka
och Linköping. De sex pilotprojekten är följande;
•

•

•

•

Botkyrka Entreprenörskapsakademi – en ”hub” för
samhällsentreprenörer
Projektidé: Genomföra en förstudie för att utveckla ett
koncept på en Entreprenörskapsakademi för samhällsentreprenörer i Botkyrka.
SET – Samhällsentreprenörer i tre kommuner
Projektidé: Att skapa en stabil plattform av kunskap och
erfarenheter i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg för
vidare arbete med samhällsentreprenörskap.
Grön slöjd och smide – från utanförskap till gemenskap
Projektidé: Genom att delta i uppbyggnaden av en smedja
som drivs som ett socialt företag ska ett antal personer i
Karlstad som står utanför arbetsmarknaden få en skjuts på
vägen mot egen försörjning.
Snabbstart för unga samhällsentreprenörer i Trelleborg
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Projektidé: Genom projektet Ung idé vill Trelleborgs
kommun rikta insatser och medel för att stödja samhällsentreprenörskap hos unga i ålder 16-24 år.
•

•

Vara kreativ – ett spel om samhällsentreprenörskap
Projektidé: Vara kommun har utvecklat ett kreativitetsrollspel med namnet Vara Kreativ. Syftet med rollspelet är att
de som deltar ska bli medvetna om sin roll i en kreativ och
entreprenöriell process.
Samhällsentreprenörer i fokus
Projektidé: En gemensam studie i fyra kommuner, Linköping, Botkyrka, Högsby, Lycksele, för att bättre förstå vilka
behov, drivkrafter och önskemål samhällsentreprenörer
har. (Sveriges kommuner och landsting, 2011)

De slutsatser och reflektioner som projektet kom fram till var att
det är viktigt att kommunerna är tydliga med deras prioriteringar
och behov. De samhällsentreprenörer som finns i kommunerna
ska få bekräftelse och legitimitet från politiker och tjänstemän.
Det ska med andra ord erkännas och inte motarbetas. Som en
del av detta ska kommunerna erbjuda stöttning i form av bollplank och handfast hjälp som exempelvis lokaler och tillhandahålla administrativt stöd. En annan del som är viktig för kommunerna att hjälpa samhällsentreprenörerna med är att skapa
mötesplatser och nätverk där de kan träffas och ta del av varandras erfarenheter. Detta visar även på vikten av att kommuner
är involverade i olika projekt samt att de har en förståelse för
vad en samhällsentreprenör har för möjligheter och hinder i vardagen.
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Uppsummering
I detta kapitel har vi försökt att beskriva den teoretiska bilden av
begreppen samhällsentreprenörskap och samhällsentreprenörer.
Begreppen som sådana är breda och svårdefinierade. Beroende
på situationen går det att definiera begreppen på olika vis. Det
som är viktigt är kanske inte heller att definiera samhällsentreprenörerna utan att lyfta fram dem och deras arbete. Samhällsentreprenörerna befinner sig på olika arenor vid olika tillfällen
utan att de behöver en titel. De genomför arbetet eftersom de
ser ett behov, utan att begreppet i sig är relevant för dem. Både
författarna till förstudien till KK-stiftelsens antologi och Augustinsson och Brisvall (2009) delar in samhällsentreprenörerna i
olika inriktningar.
Tanken bakom begreppet samhällsentreprenörskap är i
sig inte nytt, men då tidsandan har förändrats har fenomenet blivit alltmer aktuellt. Samhället har förändrats och det leder till att
fler vill ta sitt ansvar, dels för de medborgare som kanske inte
kan stå upp för sig själva men även för att inställningen till samhället har förändrats. Det är av vikt att de samhällsentreprenörer
som agerar i samhället får möjlighet att göra just detta, det är då
viktigt att diskussionen förs och är aktiv på olika arenor i samhället. Som vi beskrivit i kapitlet har antalet projekt inom samhällsentreprenörskap ökat markant de senaste åren. Även forskningen internationellt har ökat. På det nationella planet har ämnet blivit mer betonat på olika vis.
Att begreppen blir mer aktuella märks även i den forskning som bedrivs i form av olika projekt, runt omkring i Sverige,
finansierade av KK-stiftelsen. Projekten är olika stora och har
olika syften samt målgrupper.
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Eldsjäl med fokus på kvinnor, ekonomi och kultur.
Ewa Persson är känd från många olika sammanhang som bankdirektör, författare och föreläsare.
Egen företagare har hon varit sedan 1992, som
författare och föreläsare. Ewa driver företaget
Kvinnor och Ekonomi och har även eget bokförlag, Perssons på Lund AB där hon har gett ut 16
böcker. Hon har tidigare arbetat i bank i 30 års tid,
under lång tid som bankdirektör. Ewa blev Årets
yrkeskvinna 1991, Filipstads-ambassadör 2007, har
fått Landstingets kulturpris i Värmland, har varit ordförande i Selma Lagerlöf-sällskapet och sedan sex år tillbaka arbetar hon även inom HjärtLungfonden.
- Jag har alltid haft ett stort driv att åstadkomma saker och för all del även
haft lätt att få omgivningen med på tåget, säger Ewa. Det handlar nog lite
om hur jag är, brinner man själv för något är det lättare att övertyga andra
också. Under senaste året har jag haft en hel del hälsoproblem, men känner
nu att energin återvänder och med den verksamhetslusten. Jag måste bara
komma ihåg att ta det lite lugnt och tänka på hälsan. Problemet är att det där
med att ta det lugnt har väl aldrig riktigt varit min grej.
Ewa ser nu efter en lång konvalescensperiod fram emot att komma igång
igen. Föreläsningar tänker hon fortsätta med och planer på en ny bok finns.
Hon har alltför många idéer kvar att förverkliga, så en mer vanlig pensionärstillvaro får vänta.
Sedan några år kan man se Ewa i reklaminslag i tv-rutan där hon berättar om
sitt stora engagemang inom Hjärt-Lungfonden.
- När jag började mitt samarbete med Hjärt-Lungfonden trodde aldrig att
detta skulle drabba mig själv, säger Ewa. Men nu vet jag bättre och det stärker ännu mera min övertygelse om hur viktigt det är att vi bidrar till ökad
forskning. Jag är både farmor och mormor och värdesätter nu stunderna
med nära och kära ännu mera än före min sjukdomstid.
- Det här med kvinnor och ekonomi har alltid legat mig varmt om hjärtat
ända sedan min tid på banken, säger Ewa. Över huvud taget kan jag säga att
genusperspektivet alltid funnits med på ett eller annat sätt i mitt arbete. Om
vi ska få ett samhälle med ökad jämställdhet så är det här med ekonomin en
av de viktiga pusselbitarna.
- Idéer om nya projekt saknas inte, säger Ewa. Jag måste kanske bara bli lite
bättre på att dela med mig av idéerna, kanske inte allt måste genomföras av
mig själv.
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Kapitel 4 Att förstå ett fenomen
Staten abdikerar, Kristina Mattsson (2010) Landet utanför.
Utgångspunkten för detta kapitel är samtal med ett antal forskare
vid Karlstads universitet. Dessa samtal har lett till inläsning av
avhandlingar samt forsknings- och arbetsrapporter. Även några
rapporter från Länsstyrelsen i Värmland refereras. Kapitlet har
sin bakgrund från erfarenheter och intryck från arbetet med den
forskningsansökan till KK-stiftelsen (CTF och Cerut) som beskrevs i det inledande kapitlet, och de samtal som då fördes mellan företrädare för Karlstads universitet och andra värmländska
aktörer med intresse för fenomenet samhällsentreprenörskap.
Både arbetet med forskningsansökan och samtalen om KKstiftelsens initiativ visade att det i snäv mening inte kunde sägas
att det bedrevs någon forskning vid Karlstads universitet som
hade ett tydligt fokus på själva begreppet eller fenomenet samhällsentreprenörskap. Däremot bedrevs forskning som på olika
sätt hade beröringspunkter med frågan om samhällsentreprenörskap.
Kapitlet har med samtalen som grund fått karaktären av
litteraturgenomgång snarare än redovisning eller refererande av
samtalen i sig. Kapitlet kompletterar den omvärldsanalys som
gjordes i föregående kapitel genom att visa på exempel på forskning vid Karlstads universitet och andra rapporter med bäring på
värmländska förhållanden.
Vår utgångspunkt för samtalen och den litteraturgenomgång som gjorts har därför varit att man kan förstå ett fenomen
på olika sätt, se figur 7. Det ena sättet är att gräva djupare och
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djupare för att på det sättet bli mer precis i beskrivningar och
tolkningar. Det skulle kunna kallas entydighetens väg. Vi har valt
det andra perspektivet, nämligen att öppna upp och i stället för
att försöka hitta själva kärnan fånga beröringspunkter och perspektiv som ligger i samhällsentreprenörskapets förlängning. Vi
kan kalla detta för mångtydighetens väg.

Figur 7 Att förstå ett fenomen

Vi har utifrån idén om mångtydighetens väg således samtalat
med ett antal forskare vid Karlstads universitet 12. Dessa har representerat olika ämnen eller forskningsområden, såsom sociologi, socialt arbete, kulturgeografi, statsvetenskap, religionssociologi och tjänsteforskning. Valet av forskare grundades på kunskaper om deras forskningsinriktningar. Vi menar att begreppet
samhällsentreprenörskap kan ges perspektiv och sammanhang av
12

De forskare som vi har samtalat med är Gunilla Lönnbring, Bengt Starrin, Bertil Lundberg, Lars Aronsson, Curt Räftegård och Per Pettersson
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forskning om empowerment, lokal utveckling, småföretagande,
kulturella näringar, frivilligsektorn, m.m. – se figur 8.

Figur 8 Samhällsentreprenörskap - beröringspunkter

Samtalen med forskarna har handlat om deras respektive forskningsområden och forskningsinriktningar samt deras koppling
till eller beröringspunkter med fenomenet samhällsentreprenörskap. Samtalen har i hög grad varit vägledande för vår litteraturgenomgång. Vi menar att samtalen och litteraturgenomgången
har bekräftat vår utgångspunkt om att samhällsentreprenörskap
är något sammansatt och att det därför förstås bäst inte genom
att snäva in och fokusera utan genom att öppna upp och försöka
visa på de större sammanhang vilka det kan vara en del av. Samtalen har handlat om tre övergripande frågor, nämligen;
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• Vad är det i tidsandan som gör att man har myntat och
börjat använda begreppet samhällsentreprenör?
• Vad lägger Du i begreppet samhällsentreprenör? Vad tänker Du på när man hör begreppet? Och vika associationer
till olika dimensioner i samhällsutveckling och forskning
får du när du hör begreppet?
• Kommer Du att tänka på några exempel på personer och
aktörer som kan sägas vara samhällsentreprenörer?
Svaren, som vi fick, på den tredje frågan om exempel på samhällsentreprenörer visar, enligt vår mening, att begreppet leder
till tankar i olika riktningar. Begreppet kännetecknas således av
stor vidd eller bredd. Samtalen med forskarna har i någon mån
påverkat vår inbjudan till samtal med värmländska samhällsentreprenörer, se vidare kapitel 5.
Vår fråga om tidsandan har utgått från en erfarenhet om
att samhällsutveckling, forskning och politik över tid föder nya
begrepp, som möjligen kan sägas bli på modet i den meningen
att det hör till att känna till dem och att använda dem i rätt (olika) sammanhang. Våra samtal om tidsandan kom att handla om
övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle, om den
omstrukturering av den offentliga sektorn och kanske välfärdspolitiken mer i stort som pågår samt om den ökade individualiseringen i samhället. I dessa förändringar av företeelser, värderingar och politik ligger också, ansågs det enligt forskarna, ett allt
tydligare fokus på just företagande och entreprenörskapets betydelse. Förändringarna handlar om förskjutningar mellan dimensionerna marknad och offentlig sektor samt det civila samhället
eller den ideella sektorn. I denna förskjutning skapas utrymme
för eller behov av samhällsentreprenörskap. I tiden ligger också,
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menade man, ett ökat intresse för innovationer och möjligen
förnyelse i största allmänhet. Intresset för innovationer handlar
då inte bara om nya produkter och ny teknik utan om tjänster,
organisatoriska och sociala lösningar. Det intresse som finns för
nya näringar eller branscher som exempelvis hälsa och wellness
samt kulturella näringar är en del av detta intresse för det nya. I
våra samtal med forskarna lyftes också, som en del av tidsandan,
fram betydelsen av maktliggörande (empowerment) som både
ett uttryck för protest och en önskan om inflytande. I samtalen
reagerades det också mot det möjligen överdrivna fokus som i
tidsandan finns på tillväxt och ekonomi. Samtalen kom ofta att
handla mer om betydelsen av företagsamhet än om företagande i
sig.
Svaren på frågorna om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap ges således genom den litteraturgenomgång
som gjorts och därmed på ett indirekt sätt. Litteraturgenomgången knyter an till de forskningsområden eller – inriktningar
som redovisas i figur 8. I stora drag följer redovisningen följande
ordning; egen- och småföretagandets villkor och roll, betydelsen
av socialt kapital, skillnader när det gäller platsers olika kultur(er)
och lokal utveckling, empowerment och maktliggörande samt
frivillighet. Avslutningsvis knyts det an till nya näringar som kulturella näringar och wellnessbranschen.
Lönnbring (2003) anlägger i sin avhandling om Självständighetens livsformer – Kvinnoföretagande på värmländsk landsbygd ett sociologiskt perspektiv på (små)företagandet. Hennes huvudfokus
är företag som drivs av kvinnor och företrädesvis på landsbygden. Utgångspunkten för företagandet är det som kallas självständighetens livsform. Det företagande som studeras är ofta ett
företagande mot alla odds. Hon menar också att företagarna
och den ekonomiska logiken inte talar samma språk. I detta lig59
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ger en slags iakttagelse av eller slutsats om att det finns många
fler skäl för att starta företag än att tjäna pengar. Det finns således samhälleliga omständigheter som måste finnas med i betraktandet för att småföretagandets villkor och förutsättningar ska
kunna förstås. Företagandet är ett sätt att uppnå andra värden, som inte
har företagsekonomiska förtecken. Företagandet blir med andra ord
ett medel för att uppnå andra intressen, vilket gör att företagandet i sig inte är särskilt viktigt för företagarna. Lönnbring refererar också andras studier om småföretagande och självständighetens livsform. Enligt Lönnbring pekar sådana på att de motiv som
kommer högst upp på en rangordning – för att starta företag (vår anm.) - är
de som har med den personliga situationen att göra. Studier visar också
att företagare i Sverige inte har som målsättning att skapa något stort; de
vill leva ett drägligt liv med stor frihet.
Lönnbring menar vidare att företagande och självständigheten har sin förankring i och får sin betydelse av skilda lokala
kulturer. Iakttagelsen knyter an till idéer och tankegångar om
bland annat lokalt företagsklimat, som varierar mellan olika platser. Sådana skillnader finns sannolikt att söka bland strukturer, traditioner och attityder, som inte är enkelt påverkbara av kommunala strategier
och politiska ambitioner. Andelen personer som är företagare och
viljan att starta företag varierar således mellan olika bygder och
platser. Lönnbring refererar också till studier som visar att företagare ser sig som en aktiv grupp i samhället. Säkerligen är det
därför som många företagare, där det är vanligt i den lokala kulturen, väljer att starta företag vilket i sin tur påverkar den lokala
kulturen och platsers anda av självständighet och företagande.
Lönnbring kopplar därmed samman communitybegreppet och
tankar om betydelsen av kulturarv och gemensam historia som
förklaringar till lokala skillnader när det gäller livsformer och lokal förmåga till självorganisering. Relationerna till det omgivande
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samhället och närsamhällets stöd eller brist på sådant påverkar
således företagsamheten. Detta torde, enligt vår bedömning,
också ha betydelse för förekomsten av lokalt samhällsentreprenörskap.
I antologin Socialt kapital – i ett välfärdsperspektiv utvecklar
och exemplifierar Starrin och Rönning (2011) innebörden och
användningen av begreppet socialt kapital. Starrin och Rönning
framhåller att socialt kapital är ett mångtydigt begrepp. Begreppet har relevans inom många forskningsområden och det är
därmed tvärvetenskapligt. Tyngdpunkten i antologin är dock det
sociala kapitalets knytning till och användbarhet när det gäller att
förstå viktiga förutsättningar för och syften med det sociala arbetet. Starrin och Rönning ger en historisk beskrivning av begreppet inom vetenskapen. De framhåller att det sociala kapitalet
både kan ses i ett individuellt perspektiv, det vill säga som en
slags personlig tillgång och i ett kollektivt perspektiv. Det senare
innebär att det ses som en tillgång för grupper och något som
kan känneteckna platser.
Det sociala kapitalet handlar om eller dess kännetecken är
förtroende och tillit, sociala relationer och nätverk. I ett platsperspektiv är det möjligen så att det sociala kapitalet – precis som
det vanliga kapitalet – lättare förmerar sig där det redan finns gott
om det. Starrin och Rönning refererar också till den amerikanske
statsvetaren Robert Putnam och hans studier och idéer om hur
det sociala kapitalet varierar mellan skilda plaster och regioner.
Vi menar att en sådan geografisk förankring av det sociala kapitalet har bäring på ett resonemang om samhällsentreprenörskap
och lokal utveckling. Samtidigt går det säkert att påstå att samhällsentreprenörer ofta har ett rikt personligt socialt kapital, det
vill säga hyser ett stort förtroendekapital hos andra – både lokalt
och i ett vidare sammanhang.
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Ett av kapitlen i ovannämnda antologi, skrivet av Karlsson och Lönnbring (2011), handlar om Platsers sociala kapital och
viljan att driva företag. Centralt i kapitlets diskussion av det sociala
kapitlet är att det ofta har en stor förankring i historien och i traditioner. Platsers kulturer och dess grad av socialt kapital handlar, menar författarna, om sega strukturer och att kontinuitet
därmed är en viktig aspekt. Karlsson och Lönnbring menar att
platsens unika förutsättningar måste lyftas fram för att man ska kunna
förstå dess sociala kapital. Centrala ingredienser i det sociala kapitalet är förtroende och tillit. Egenintresse och solidaritet i försoning ger
upphov till ömsesidigt förtroende; man törs dela med sig av sin kunskap och
sina erfarenheter i förvissningen om att man själv får ta del av andras. I
kapitlet diskuteras även skillnaderna mellan Årjäng och Munkfors. Årjäng ses som exempel på en självständig småbrukaranda
och en syntes mellan självständighet och gemenskap. Munkfors
exemplifierar en tradition där en kollektiv industriarbetaranda
har varit det rådande. I Munkfors finns en stark gemenskap men
inte den företagaranda som kännetecknar Årjäng. Karlsson och
Lönnbring betonar också självständighetens livsform som förutsätter en företagsam livshållning med kreativa och flexibla lösningar på allehanda problem i vardagslivet. De knyter därvid an till forskning
som, enligt ovan, visar att ekonomiska skäl bara för få är den
huvudsakliga drivkraften till att man startar och driver företag.13
Vi har sammanfattat resonemanget om platsers olika kulturer och graden av företagande/företagsamhet i figur 9. I figu13
I Kristina Mattssons (2010) bok Landet utanför – Ett reportage om Sverige bortom storstaden jämförs Sunne och Filipstad. Mattsson anför att Filipstad saknar geist och att Sunnes myter ser annorlunda ut. Slutsatsen knyter delvis an till en rapport från Länsstyrelsen i
Värmland (2009) om Småstaden – Ett diskussionsunderlag om dess roll och betydelse i
Värmland. I denna beskrivs och diskuteras utvecklingen av och planeringen för sex småstäder i Värmland. I rapporten konstateras att utvecklingen för tre av dess har varit mer
fördelaktig än utvecklingen för de andra tre. Sunne tillhör tillsammans med Arvika och
Kristinehamn den grupp som det har gått bättre för och Filipstad tillsammans med Säffle
och Hagfors den andra gruppen.
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ren kopplas begreppen självständighetens livsform och socialt
kapital samman. Vi menar att dessa har en tydlig bäring idén om
och förekomsten av samhällsentreprenörskap.

Figur 9 Företagande och plats

Resonemanget om platsers kulturer leder över till frågan om och
intresset för forskning om det lokala näringslivsklimatet. Detta
har bland annat studerats av Karlsson, Stensmar & Ednarsson
(1999) i rapporten Visst blåser det olika! En studie av näringslivsklimatet i fyra värmländska kommuner. En slutsats är att det lokala näringslivsklimatet varierar. Detta har bland annat att göra med hur
företagen och det lokala näringslivet ser på eller uppfattar hur
aktivt kommunerna arbetar med näringslivsfrågor. Studien visar
således, enligt vår tolkning och erfarenhet, att det generellt sett
ofta finns en stor uppskattning från det lokala näringslivets sida
när det gäller kontakter med och kommunledningarnas uppmärksamhet av kommunens företag(are).
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Rudérus (2003) har studerat och återberättar i rapporten
Det började med idé … En beskrivning av fem innovativa verksamheter i
Sunne kommun tillkomsten och förverkligandet av fem olika lokala initiativ eller idéer av betydelse för den lokala utvecklingen i
Sunne. I berättelserna pekas på visioner, händelser och individer
som har haft betydelse för verksamhetens utveckling. Idéerna
eller initiativen har alla, menar vi, stor bäring på fenomenet samhällsentreprenörskap. I rapporten konstateras att de personer
som spelar stor roll för initiativen känner varandra och att det är
ganska tydligt att man i stor utsträckning har informella nätverkskontakter
som ger synergieffekter.
Rudérus konstaterar att det finns en skillnad mellan entreprenörens vision och omgivningens – både allmänhetens och
de offentliga organens – relativa tröghet gentemot nya idéer. Enligt Rudérus är det den innovativa entreprenören som driver på utvecklingen och med viss fördröjning, ibland motvilligt, får idéerna stöd och acceptans i omgivningen. Det finns enligt Rudérus flera modeller som på
olika sätt identifierar och beskriver faktorer i den lokala miljön
som skapar tillväxt, innovationer och dynamik. En sådan är Den
nödvändiga triangeln – se kapitel 2. Rudérus använder orden lokal
förankring, uppbackning och extern stimulans i sin tolkning av
modellen. Rudérus konstruerar också en egen förklaringsmodell
för lokal utveckling. Modellen innehåller ett antal indikatorer,
som tycks medverka till verksamheters framgång. Dessa har
sammanställts i fyra grupper eller perspektiv, vilka är;
• Utsäde (bärkraftig verksamhetsidé)
• Gödning (pådrivande faktorer, t ex eldsjälar)
• Jordmån (rätt plats och rätt tillfälle för att idén ska kunna
gro, timing)
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• Klimat (stödjande omgivning)
Rudérus analyserar avslutningsvis berättelserna gentemot modellens fyra perspektiv. Han konstaterar bland annat att man i vissa
fall med fog kan anta att utan en viss namngiven person skulle
verksamheten aldrig ha kommit till stånd.
Även Sandström, Aronsson och Hagsmo (2010) kopplar i
rapporten Kulturella sektorn i Arvika. En kartläggning av kulturell
verksamhet och samarbete inom Arvika kommun ihop plats och företagsamhet, samtidigt som man studerar en av de nya näringar
som inte sällan diskuteras i ett samhällsentreprenörsammanhang,
nämligen det som kan kallas för kulturella näringar. Detta görs
utifrån exemplet kulturella näringar i Arvika kommun.
Rapporten är resultatet av en förstudie om den kulturella
sektorn i Arvika. Ett övergripande syfte med studien har varit att
ge underlag för Region Värmlands och Arvika kommuns fortsatta arbete med att initiera och stödja utvecklingsprocesser inom
den kulturella sektorn och de kreativa näringarna. I studiens
problembakgrund tas avstamp i begreppet den kulturella ekonomin. Inom denna diskuteras, menar man, kultur som attraktionskraft, för till exempel turism och upplevelser, kultur som
grund för lokal mobilisering samt kulturens betydelse för lokal
kreativitet och identitet. I rapporten diskuteras i ett kapitel kreativa näringar och socialt kapital. I detta knyter författarna an till
övergången från industrisamhälle till informationssamhälle och i
dess förlängning en övergång till en ekonomi som handlar om
mänsklig intelligens, kunskap och kreativitet. Utgångspunkten är
i mångt och mycket Richard Floridas studier om den kreativa
klassen, ett ordval, som man menar inte är oproblematiskt.
Människor som tillhör denna klass föredrar, enligt Florida, samhällen med icke permanenta och ytliga förbindelser. Man sätter
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därför idén om det sociala kapitalet, enligt Robert Putnams tolkning, delvis som motpol till Floridas slutsats. En effekt av det
sociala kapitalet är således i stället företeelser som ömsesidigt
förtroende och en positiv samverkan som bygger på tilltro.
Från Ceruts sida har ett flertal utvärderingar av lokala utvecklingsprojekt och processer gjorts. Det övergripande temat
för utvärderingarna kan sägas vara lokal mobilisering. Ett exempel är Berglund (2005), som i rapporten Mobiliseringsprojektet Hela
Värmland Växer jämför resultatet av ett mobiliseringsprojekt initierat av en handfull regionala aktörer; Företagarna, LRF, Hushållningssällskapet, Värmlandskooperativen samt Länsbygderådet Hela Värmland ska leva. I rapporten jämförs utfallet i fyra olika bygder. I två av dessa bedömdes initiativet ha lett till uthålliga
resultat och i två till mindre uthålliga. Som exempel på förklaringar till skillnader i utfallet diskuteras tre olika faktorer, nämligen personegenskaper, gruppegenskaper och kontextuella faktorer. De sistnämnda kan sägas vara ett sätt att försöka fånga skillnader i förekomsten av socialt kapital i det lokala perspektivet. I
rapporten konstateras att de faktorer som tycks ha det tydligaste
förklaringsvärdet när det gäller skillnader i resultat och utfall
handlar om att det i arbetsgruppen finns inflyttade samt avsaknad av någon formell organisationsform av arbetsgruppen. Projektet visar, enligt
vår mening, på den goda viljan som finns från olika aktörers sida
att bidra till och vara ett stöd för utvecklingen av bygder och
platser. Möjligen visar rapporten att man inte ska vara för snabb
när det gäller att (uppifrån) strukturera och hitta former för den
lokala mobiliseringen.
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En omöjlig möjlighet
För tio år sedan deltog Marc Broos i en konstutställning
på Ålands Museum. Museidirektören Kjell Ekstrand kom
precis från ett möte med gatunämnden. På detta möte
hade han förslagit att en gata skulle heta Alma Löv gatan.
Alma Löv var en torparkvinna på Åland. Nu visade det
sig att Alma Löv inte var född på Åland och därför fick
hon inte en gata uppkallad efter sig. Marc Broos ville
trösta museidirektören och sa snabbt att han skulle bygga
ett museum i Värmland.
När Marc och Karin kom tillbaka till Värmland glömdes löftet bort. Men efter
några veckor kom Ålandstidningen med en stor rubrik, Alma Löv som inte fick
ge namn åt en bygata på Åland, får ett museum i Selma Lagerlöfs Värmland.
- Har man gett ett löfte får man stå sitt kast, säger Marc. Jag ville komma undan
enkelt och projektet skulle pågå ett år. Sökte lite bidrag från Stiftelsen för Framtidens Kultur och började bygga en glaspaviljong. Planen var att det ett år senare skulle kunna användas som växthus.
Projektet växte när ett tiotal bidragsgivare till Marcs stora skräck och förvåning
ville ge bidrag. Det blev sexton paviljonger plus ett Palats.
- Jag har alltid sett Alma Löv Museum som ett pågående projekt, ett konstverk
som hela tiden byggs ut och förändras, säger Marc. De flesta museer vill vara
för alla, Alma ville vara ett ställe för alla andra. Ingen anpassning till publik. En
drivkraft var att vara bäst, att med begränsade medel kunna ge institutioner med
hundra gånger större budget en match. När projektet var som bäst, fick enormt
mycket beröm av massmedia och publik då la jag ner Alma Löv. Målningen,
konstverket kändes efter tretton år färdigt. Nya idéer, nya utmaningar kommer,
nya projekt föds.
Marc ser inte sig själv som en entreprenör.
- En entreprenör har ett mål, på vägen dit tappas ofta den eventuella kreativiteten, det blir lätt anpassning, låsning i normer, strömlinjeformad efter behov,
efterfrågan på den globala konsumtionskulturen som styr, säger Marc. Allt detta
är motsatsen till ett kreativt förhållningssätt, ett sökande. Finns det plats för
lusten och överraskningar?
En konstnär eller kreativatör, i brist på bättre ord, bara gör, av ett måste, en
lust, en passion som kan gränsa till besatthet utan tankar på eventuella effekter
som framgång och intäkter. En fokusering på lust att uppleva, att skapa, att
överraska. Projekt kan ta vilka riktningar, vilka vägar som helst. För att en kreativ person ska kunna fungera, behövs ett kreativt omgivande samhälle. Ett kreativt samhälle med många mötesplatser och kultursatsningar lockar fram kreativitet.
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Leadermetoden 14 utgår ifrån en tydlig idé om betydelsen
av ett underifrånperspektiv i det lokala och regionala utvecklingsarbetet. Denna metod kan vara en möjliggörare för lokal utveckling (se idén om den nödvändiga triangeln, kapitel 2). Metoden tar också ett tankemässigt avstamp i en tro på betydelsen av
samverkan mellan sektorerna näringsliv, offentlig sektor (kommunen) och den ideella sektorn i förankring, beslut och uppföljning. Harkman (2011a och b) har i två rapporter beskrivit och
diskuterat erfarenheter från fyra projekt inom vardera två värmländska Leaderområden, Växtlust och Närheten. Rapporterna bygger på samtal och intervjuer med områdenas så kallade LAGgrupper (Local Action Group), projektdeltagare och verksamhetsledare. I samtalen betonas från LAG-gruppernas sida den
roll som den strategi som finns för respektive område spelar för
ställningstaganden till olika projekt. Denna känsla av strategins
närvaro i det som sker är dock inte lika påtaglig från projektens
sida. Vår tolkning är att strategierna inte handlar så mycket om
inspiration nedåt utan mer tjänar det så viktiga syftet om legitimitet uppåt.
Synen på Leader som plånbok, det vill säga möjliggörare,
är tydlig från projektens sida. Verksamhetsledarens roll som
stödjare framhålls också. Samverkansbegreppet är tydligt både
från LAG-grupp och från projektens sida. Föreningar spelar en
bärande roll som projektägare och inslaget av ideellt arbete är
tydligt. I de fyra projekt som beskrivs i rapporten om Leader
Växtlust uppskattas det samlade ideella arbetet till över 900 000
arbetstimmar. I rapporterna framkommer också en tydlig undran
över nödvändigheten av allt pappersarbete, inblandningen av

14

Leader är en förkortning av den franska meningen Liasion entre actions de dêveloppement de
l’economie rurale, som betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.
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olika instanser och varför utbetalning av pengar ska ta så lång
tid.
En av de regionala aktörer som har rollen som stödjare
när det gäller landsbygdsutveckling och lokal utveckling är Hushållningssällskapet. Hogdahl (2005) har för Ceruts räkning i rapporten Giv jorden vad växten behöver gjort en utvärdering av Hushållningssällskapet i Värmlands län. Ett särskilt fokus finns på
den roll som sällskapets landsbygdrådgivare spelar. Dessa har,
som vi uppfattar det, ett grundmurat rykte och stor förankring
bland lantbrukare och landsbygdens företagare. Enligt utvärderingen finns inte någon annan instans eller institution där man på samma sätt kan höra sig för och pröva sig fram till en mer utvecklad idé. I
rapporten lyfts också den roll som projektverksamheten spelar i
Hushållningssällskapets verksamhet. En roll som har förstärkts
genom EU:s strukturfonder och program som gäller dessa. Enligt utvärderingen växte projektverksamheten och det fanns möjligen en övertro på vad projektverksamheten skulle ge ekonomiskt. Det
konstateras att Hushållningssällskapet är en professionell projektägare
men att man samtidigt bör välja att utnyttja de nya möjligheterna
till projektfinansiering kritiskt efter vilka som passar sällskapets kompetens och som kan ge resultat. Vi menar att den diskussion som förs
i rapporten om den växande projektfinansieringen visar på den
problematik som finns i denna.
En annan regional aktör med tydlig bäring på det regionala utvecklingsarbetet men med ett tydligt ungdomsfokus är
Communicare. Inför organisationens eller föreningens tioårsjubileum gjordes i Ceruts regi några sammanfattande tillbakablickar
på resultaten av verksamheten. Iwarsson (2007) ger i rapporten
Communicare – organisation med fungerande metod för coachning av unga
arbetssökande?!?!! en beskrivning av föreningens bakgrund eller
tillkomst och övergripande idé. Communicare, som är en ideell
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förening, arbetar för att unga människor skall göra det de vill genom att stimulera entreprenörskap, handlingskraft och motivation. Föreningens verksamhet kan i mer sektorspolitiska termer,
således sägas handla både om arbetsmarknadspolitik och om
näringspolitik eller politik för fler företag. Utvärderingen visar på
ett övergripande plan på en framgångsrik verksamhet. De som
har deltagit i de projekt som utvärderingen omfattar verkar nöjda
med sitt deltagande och sammanfattningsvis ger utvärderingen en
bild av en organisation som är stark och stolt, där mycket hårt arbete läggs
ner och där konceptutvecklingen i de olika projekten sker löpande. I rapporten om Communicare förs ingen diskussion om projektfinansieringens problematik. I rapporten noteras dock att Ungdomsstyrelsen i en utvärdering drar slutsatsen att framgångsrikt arbete av
det här slaget med fördel bedrivs i samarbete med berörda myndigheter.
Slutsatsen kan möjligen, enligt vår mening, peka på allt mer av
utsuddade gränser och därmed vikten av en öppen dialog mellan
olika aktörer inom den regionala utvecklingsarenan.
Ytterligare exempel på en rapport, Hagsmo (2008), från
Ceruts sida handlar om Berättelsen/-erna om Arvikafestivalen och Galaxen. Rapportens övergripande syfte, som bygger på ett initiativ
från Länsstyrelsen i Värmlands län, var att berätta Arvikafestivalens och arrangemangsföreningen Galaxens tillkomst och historia innan den glömdes bort. I rapportens titel talas om berättelsen/berättelserna. Detta är ett uttryck för att det som sker kan
tolkas på olika sätt. I rapporten beskrivs Arvikafestivalens ursprung i ett socialt inriktat ungdomsprojekt till något mycket
större och en av de stora festivalerna i Sverige. Utvecklingen har
på många sätt varit imponerande, men den har också innehållit
svåra år. I beskrivningen av utvecklingen spelar ord som eldsjälar, ideellt arbete, kreativitet och uppfinningsrikedom roll. Det
talas om en utveckling från organiserat kaos till en allt mer pro-
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fessionell organisation. Berättelserna visar också att festivalen
har påverkat bilden av Arvika och att den har haft stor inverkan över
livssituationen både när det gäller val av arbete och bostadsort. Hagsmo
drar slutsatsen att festivalen för flera av de personer som intervjuades i samband med studien har varit ett avgörande faktum
då de valt att bo kvar i Arvika. 15
I boken Empowerment – i teori och praktik beskriver och exemplifierar Askheim och Starrin (2007) begreppet empowerment
och dess kopplingar till eller relevans för i första hand det sociala
arbetet. Det konstateras att det inte är så lätt att reda ut vad begreppet egentligen står för eller dess innebörd. Trots eller möjligen tack vare begreppets diffusa innebörd blir det mer och mer
populärt. En slags grundläggande betydelse kan sökas i syften
som att vi som personer i olika sammanhang ofta vill ha något
att säga till om och att känna oss delaktiga. Askeim och Starrin
beskrivning av begreppets historiska sammanhang visar att dagens empowermentdiskurs speglar en avpolitisering av samhället
och människans villkor, men också att intresset för begreppet
kan ses som reaktion mot avpolitisering och individualisering.
Utifrån sammanhanget av den hjälpande sektorn betonas i begreppet empowerment vikten av att det är människor i behövande ställning som ofta själva vet bäst var skon klämmer. Empowermentbegreppet handlar såväl om det sociala arbetet som i det
större perspektivet om makt över tillvaron och att göra sin
stämma hörd. Man kan också använda beskrivningar som att tillskansa sig styrka, kraft och makt för att förklara empowerment.
Empowerment kan således bilda underlag för organisering och
sociala rörelser.

15

Arrangemangsföreningen Galaxen lämnade sommaren 2011 in sin ansökan om konkurs.
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I boken diskuteras empowermentbegreppet också utifrån
de förändringar och den omprövning som sker av välfärdspolitiken och den offentliga sektorn. Inte minst de nordiska välfärdsstaterna är i allt högre grad under press från mer marknadsbaserade modeller. Samtidigt framhålls att Välfärdsstaten med sina standardiserade
tendenser kan fungera paternalistiskt och förtryckande. I empowermentbegreppet ligger således tankar om självständighet och frihet, det
vill säga motsatsen till paternalism. Diskussionen om empowermentbegreppet förs utifrån detta vidare till tankar om decentraliserade lösningar inom starka lokala gemenskaper. Man knyter därmed an
till community-tanken. Tanken om empowerment kan således i
sin förlängning kopplas till tankar om socialt kapital och ges
sammanhang i diskussioner om lokala kulturer och platsers olika
karaktärsdrag. Man menar att den empowermentorienterade
samhällsmodellen handlar om mobilisering, påtryckning, informella lösningar och civil olydnad. Idealtypen är eldsjälen, folkbildaren
och agitatorn (eller varför inte samhällsentreprenören, vår anm.). I
beskrivningen av personliga drivkrafter används begreppet emotionell energi. Troligen kännetecknas samhällsentreprenörer,
menar vi, av stark emotionell energi.
Vi har med inspiration från Askheim och Starrin sammanfattat olika synsätt på eller uttryck för empowerment i figur
10. Begreppet kan således, anser vi, användas i olika samhälleliga
sammanhang och diskussioner om inflytande och delaktighet i
det som bestäms och görs.
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Figur 10 Empowerment

Arrangemangsföreningen Galaxen, se ovan, är också ett av fyra
exempel som beskrivs av Hellqvist & Wikström (2004) i en rapport med titeln Välfärd, tillväxt och social sammanhållning – den sociala ekonomins bidrag 16. I skriften exemplifieras och diskuteras den
sociala ekonomins bidrag till välfärd, tillväxt och social sammanhållning. EU:s syn på betydelsen av den sociala ekonomin refereras. Bland annat framhålls den tillväxt, på årligen 10 procent,
som kännetecknar den sociala ekonomin i ett EU-perspektiv.
Den sociala ekonomin handlar om verksamheter som inte fokuserar
på pengar utan på värden som demokrati, socialt och ekologiskt ansvar,
sociala relationer, sammanhållning och lokal identitet. I ett svenskt perspektiv finns en skriande brist på aktuell och relevant statistik om den
sociala ekonomins företag, antal medarbetare och sektorns utveckling 17.
Genom sammanställningar uppskattas antalet sysselsatta i den
sociala ekonomin i Värmland i början av 2000-talet uppgå till
16

Rapporten är en sammanfattning av en rapport – 2004:10 - från Länsstyrelsen Värmland (2004), med rubriken Social ekonomi i Värmland – En utvärdering av dess betydelse
för välfärd, tillväxt och sociala sammanhållning under åren 2000 – 2003. Rapporten har
utarbetats av Björn Hellqvist
17
Svårigheterna att fånga den sociala ekonomin eller den tredje sektorn i siffror lyfts också fram av Dahlgren (2011) i debattartikel – Kooperationen, ett sätt att göra sig delaktig i Värmland Folkblad, den 23 februari 2011.
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närmare 6 000 anställda eller cirka fem procent av antalet sysselsatta i länet. Hälften av dessa svarar den etablerade kooperationen för. En tredjedel är sysselsatta inom ideella föreningar av
olika slag. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer
för att öka den sociala ekonomins bidrag till och roll i det regionala tillväxtarbetet. Dessa handlar bland annat om;
• Breddat partnerskap och fördjupad dialog
• Ökad kunskap och bättre information
• Mer utvecklingsstöd och förenklad finansiering av utvecklingsprojekt
Länsstyrelsen i Värmlands län lyfte i några rapporter 18 under senare hälften av 1990-talet fram betydelsen av frivilligsektorn,
med fokus på det sociala arbetet, och kyrkornas sociala arbete.
Resultatet från dessa rapporter låg sedan till grund för en uppsats av Dahlgren (1998) med titeln Lokalt och socialt - Om frivillighetens betydelse för platsers utveckling. Rapporten tog avstamp i erfarenheter av vad som kan kallas den lokala rörelsen och intresset
för den roll som det frivilligt sociala arbetet spelar. I rapporten
noteras den vilja, som enligt Länsstyrelsens undersökning, finns
hos organisationer, föreningar och församlingar att göra mer.
Man vill också ha kontakt med andra som gör saker och med
kommunerna. Man önskar bli kunnigare och effektivare genom
att lära av andra, genom att göra saker tillsammans och även
med den kommunala socialtjänsten. Det finns således ett behov
av mötesplatser för öppna samtal eller dialog med och mellan
frivilligorganisationer och kyrkliga församlingar. I rapporten
18

Se vidare Frivilligsektorn i Värmland Rapport 1997:10 (Länsstyrelsen, 1997) samt Kyrkornas sociala arbete Rapport 1998:3 (Länsstyrelsen, 1998)
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knyts det an till begrepp och företeelser som social ekonomi och
socialt kapital och argumenteras för att förekomsten av dessa
formar platsers olika kulturer, klimat och jordmån. Slutsatsen
blir en slags idealistisk tanke om att utvecklingen och skapandet av
uthålliga välfärder för platser och bygder förutsätter ideellt arbete och socialt
engagemang på frivillig väg från många av oss.
Inom ramen för Centrum för tjänsteforskning, CTF bedrivs också religionssociologisk forskning om svenska kyrkans
roll inom välfärdspolitiken och det sociala arbetet. (Bäckström et
al. 2010) Forskningen bedrivs med tydliga internationella förtecken och har ofta karaktären av jämförande studier länder
emellan. I forskningen har bland annat Gävle kommun använts
som svenskt exempel. Utgångspunkten för forskningen är den
omprövning som har skett av välfärdspolitiken – det svenska
folkhemmet – och den samtidiga avregleringen av statskyrkan.
Detta har inneburit nya utmaningar för Svenska kyrkan när det
gäller dess önskan och vilja att spela roll i samhället. I omprövningen spelar företag och frivilliga organisationer en ökad roll
som välfärdsföretagare. I vissa fall kan detta kläs i samhällsentreprenörskapets klädedräkt.
I Sandström, Aronsson och Hagsmos (2010) tidigare refererade studie klassificeras de kulturella näringarna i ett antal kategorier som; kultur/naturarv, scenkonst, konst, design och
hantverk, böcker och press, media samt turism och fritid. Dessa
verksamheter kan bedrivas i olika bolagsformer som; aktiebolag,
handelsbolag, enskild firma, ideell förening och ekonomisk förening. Även en övrig grupp är upplyft. Totalt omfattar kartläggningen 88 verksamheter. Bolagsformerna variera mellan de skilda kategorierna. Författarna konstaterar att den kulturella sektorn i Arvika kommun i huvudsak består av små företag, med få
anställda och att bolagsformerna enskild firma och ideell före75
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ning är vanligast förekommande. I studien har man ställt frågor
om kompetensutveckling och kompetenstillgång, om samarbete,
om behovet av nätverk, stöd och rådgivning samt om fördelar av
att ha verksamheten i just Arvika. Det konstateras att respondenterna tyckte att de blir sedda av kommunen, men att de kulturella verksamheterna behöver visas upp mer i media och för
allmänheten. I studiens sammanfattande slutsatser konstateras
att man också kan se tydliga indicier på hur kulturarbetet i Arvika påverkar traditionen inom konst och musik än idag. Det framhålls också
att det rika musik- och kulturlivet i Arvika åtminstone till viss del
kan bero på ett starkt socialt kapital och en gemensam kulturell tradition.
Det går tydligt att urskilja att både förekomsten av socialt kapital samt ett
omfattande kulturliv har påverkat platsens utformning av idag. I en avslutande strategi för platsutveckling lyfter man bland annat fram betydelsen av nätverk inom de kulturella näringarna men också
mellan dessa och kommunen och myndigheter. Förekomsten av
mötesplatser blir i en sådan tanke viktig.
Enligt Lönnbrings (2010) En bransch med fokus på hälsa, måbra och hela människan medförde 1990-talets ekonomiska krisår
bland annat en förändring i statens och kommunernas syn på
offentliga insatser och många stöd och serviceformer försvann
från det offentligas utbud. En del av dessa tjänster försvann helt
och hållet, en del övergick i privat verksamhet. Lönnbring menar
också att en krympande offentlig sektor leder både till en mindre arbetsmarknad för kvinnor och öppnar upp för privata lösningar. Lönnbrings
studie handlar om wellness-branschen. Hon menar att hälsan
allt mer lämnas över till den enskildes ansvar och att man nu
själv får upphandla mer av tidigare kommunal service på en
marknad. Lönnbring framhåller även att själva starten av de företag som hon har studerat har haft innovativa utgångspunkter.
Företagarna har velat göra nytt och bättre. Denna slutsats kan
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möjligen, menar vi, knyta an till idén om att samhällsentreprenörer är personer och verksamheter som ser behov och som menar
att saker och ting kan göras bättre och smartare. När det gäller
de kvinnliga företagare som Lönnbring har studerat har det funnits en önskan att komma bort från vad som upplevdes som en
kundmässig löpandebandsprincip och att man har startat företag
också för sin egen hälsas skull. Andra kännetecken för kvinnor
som företagare är att de är dåliga på att ta betalt. Det är således
snarare verksamhetens innehåll som intresserar än själva viljan
att driva ett företag. Enligt Lönnbring är också den lokala anknytningen viktig för de företagande kvinnorna. Det är viktigt att
vara en del av näringslivet och att betyda något på den ort eller
den plats där de bor.
Uppsummering
Vi har i kapitlet utifrån samtal med forskare vid Karlstads universitet gjort en litteraturgenomgång för att spegla forskningsområden och – inriktningar som, enligt vår mening, har bäring
på idén om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap.
Vi menar att litteraturgenomgången ger perspektiv på och sammanhang för fenomenet samhällsentreprenörskap. I kapitlet ger
vi inget entydigt svar på frågan om vad samhällsentreprenörskap
är eller hur det tar sig uttryck i nära mening.
Svaren på vår fråga om exempel på samhällsentreprenörer
och samhällsentreprenörskap i Värmland visar i stället på stor
variation och mångfald. Detta har stärkt oss i vår uppfattning
om att man bör försöka förstå samhällsentreprenörskapet just
genom att sätta in och ge det perspektiv och sammanhang genom andra viktiga begrepp, företeelser och utvecklingsdrag. Exempel på sådana begrepp eller forskningsområden är egen- och
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småföretagandets villkor och roll, idén om socialt kapital och
skillnader i plasters kulturer och variationer i jordmånen för lokala initiativ och därmed för lokal utveckling, empowermentbegreppet och frågan om att på olika sätt göra sin röst hörd eller
skapa sig delaktighet och inflytande samt frivillighetens betydelse. Vi menar också att det kanske finns ett särskilt stort utrymme
för samhällsentreprenörskap inom exempelvis nya näringar.
När det gäller tidsandans betydelse för intresset av samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap betonas från
forskarnas sida övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle i stora drag men också den omprövning som sker av välfärdspolitiken och den offentliga sektorn. Det finns, menar de,
en förskjutning från politik till marknad och till frivillighet eller
det civila samhället. I denna förskjutning skapas utrymme för
och finns ett behov av samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap. Förutsättningarna för detta varierar mellan olika
platser och bygder. I samtalen har vi också mött en reaktion på
tidsandans möjligen snäva fokus på tillväxt och ekonomi. Idén
om samhällsentreprenörskap är, tror vi, i sig en sådan reaktion.
Samhällsentreprenörskapet är också ett uttryck för organisatoriska och sociala innovationer.
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Kapitel 5 En modell för samhällsförändring
Vi är helt enkelt inte konstruerade för att lyda, Lasse Berg i Skymningssång i Kalahari – Hur människan bytte tillvaro (2011)
Samhällsentreprenörskap handlar, menar vi, om ett sätt att se på
samhällsförändring. Perspektivet på samhälle kan variera allt från
att rädda världen (Augustinsson & Brisvall, 2009) till ett tydligare
fokus på idén om att utveckla lokalsamhället d v s platsen, bygden och möjligen regionen. Vårt sätt att närma oss begreppen
eller fenomenen samhällsentreprenör och samhällsentreprenörskap handlar i huvudsak om det sistnämnda. Två enkla eller övergripande modeller om lokalt utvecklingsarbete har i mångt och
mycket varit vår utgångspunkt, nämligen Reidar Almås (1995)
tankar om den nödvändiga triangeln och Jan Rudérus (2003)
summerande analysmodell om framgångsfaktorer för olika verksamhetsidéer (se kapitel 2 respektive 4).
I föregående kapitel gav vi perspektiv på och sammanhang för tankar om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap utifrån samtal med forskare vid Karlstads universitet
och skrifter från dessa samt andra rapporter med tydlig Värmlandsanknytning. I detta kapitel vill vi fånga eller beskriva hur det
tänks om och associeras till dessa begrepp på ett mer pragmatiskt sätt. Kapitlet har tre källor, nämligen;
• En e-postenkät till tre grupper av kommunala förvaltningschefer – näringslivs-, social- samt kultur- och fritidschefer. E-postlistorna till dessa har vi fått från Region
Värmland.
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• Samtal med en dryg handfull företrädare för regionala aktörer som enligt vår mening kommer i kontakt med personer och idéer som ofta skulle kunna sägas inrymmas under
eller inom idén om vad som kan räknas som samhällsentreprenörskap.
• Två workshopar med personer som vi menar exemplifierar
idén om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap. Vårt urval grundar sig på egna erfarenheter av det regionala och lokala utvecklingsarbetet i Värmland samt på
förslag eller exempel som framfördes i e-postenkäten till
kommunala förvaltningschefer och i samtalen med forskare och regionala aktörer. De personer som inbjöds till och
deltog i workshoparna representerar tillsammans en stor
bredd i synen på samhällsentreprenörskap.
E-postenkät till kommunala förvaltningschefer
Utifrån idén om den nödvändiga tringeln (se figur 2) har kommunerna en central roll som både stödjare och möjliggörare av
samhällsentreprenörskap. För att få en uppfattning om kännedomen om och förankringen av begreppen samhällsentreprenör
och samhällsentreprenörskap ställde vi därför tre frågor till tre
grupper av kommunala förvaltningschefer i de värmländska
kommunerna. Frågorna, som ställdes via e-post, var följande;
• Vad tänker Du på när du hör begreppet samhällsentreprenör?
• Hur definierar Du begreppet samhällsentreprenör?
• Vilka tänker Du på i din kommun som skulle kunna beskrivas som en samhällsentreprenör?
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De tre grupperna av förvaltningschefer som fick enkäten
var näringslivschefer, socialchefer samt kultur- och fritidschefer.
E-postadresserna till dessa fick vi från Region Värmland. Frågorna ställdes till sammanlagt 68 personer. Närmare hälften (44
procent) svarade på enkäten. Utifrån svarsfrekvensen för de olika grupperna kanske man kan dra slutsatsen att kännedomen om
och förankringen av idén om samhällsentreprenörer och fenomenet samhällsentreprenörskap är större hos kultur- och fritidschefer samt näringslivschefer än bland socialchefer, se tabell 1.
Kännedomen om begreppen varierar således mellan de tre grupperna. Begreppen är dock långt ifrån okända. Vi menar att svaren på enkäten uttrycker stort intresse för frågan om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap. Detta intryck förstärks av kommentarer från flera av de chefer som svarade på
enkäten. Många uttryckte således en önskan om att få ta del av
ytterligare material inom området eller om frågan samt resultat
och slutsatser från vår studie. Flera såg således positivt på att vi
gjorde studien och på att frågan om samhällsentreprenörernas
roll och betydelse i ett lokalt utvecklingsperspektiv lyftes. Många
uttryckte också en mening om att man i kommunerna borde vara
bättre på att uppmärksamma dessa.
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Näringslivschefer
Socialchefer
Kultur- och fritidschefer
Totalt

Antal kontaktade
17
21

Procentuell
Antal svar fördelning
9
53 %
3
14 %

30
68

18
30

60 %
44 %

Tabell 1. Antalet svar och svarsfrekvens för epostenkät till kommunala
förvaltningschefer i de värmländska kommunerna

Svaren visade att de två första frågorna upplevdes som i hög
grad överlappande varandra. I frågan Vad tänker Du när Du hör
begreppet samhällsentreprenör? ligger således underförstått en idé om
Hur definierar Du begreppet samhällsentreprenör? Vi särskiljer därför
inte redovisningen av svaren på de två frågorna. Möjligen pekar
svaren på att det är ganska lätt att intuitivt ha en idé om och
därmed förståelse för vad begreppen står för. Behovet av att
precisera definitioner om vad som utmärker en samhällsentreprenör och vad som ligger i samhällsentreprenörskapet verkar
därför enligt vår mening inte särskilt stort. Detta stärker oss i vår
övertygelse om att det är viktigare att försöka fånga sammanhang för och perspektiv på samhällsentreprenörskapet i både
dess teori och praktik.
För de flesta som har svarat på enkäten verkar begreppet
samhällsentreprenör således vara i någon mening känt. Man har,
enligt vår tolkning av svaren, lätt att ge ordet innehåll och konkret mening. I några få svar framhålls dock att man inte har hört
begreppet tidigare. Man framhåller ändå utifrån den bakgrundstext som fanns i enkäten att man har flera samhällsentreprenörer
i den egna kommunen. En av de mest utförliga beskrivningarna
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av vad som ligger i begreppet samhällsentreprenör är enligt svaren följande; För mig är samhällsentreprenören den eller de personer som
utan ekonomisk vinning som drivkraft, försöker finna problemlösningar och
förbättra tillvaron för medborgarna på ett icke konventionellt sätt såväl i det
lilla, lokala samhället som nationellt och globalt.
I flera svar framhålls att engagemanget och drivkraften
för samhällsentreprenören går bortom den egna vinningen. Någon talar om mer idealism än kapitalism. Samhällsentreprenörer
drivs således av en inre passion och inte av ekonomisk framgång.
Man tänker som samhällsentreprenör utanför balansräkningen och
det finns hos samhällsentreprenören en vision om något som är
större än sig själv. I samhällsentreprenörskapet ligger också, betonar någon, en idé om att vinsten återförs till verksamheten. Det
knyts också i några svar an till begrepp som den sociala ekonomin och socialt företagande.
Många framhåller i svaren att samhällsentreprenörer är
personer som kännetecknas av stort samhällsengagemang och att
syftet med samhällsentreprenörskapet är samhällsnytta. Det
handlar om personer som vill gott, som vill förändra till det bättre,
som är nydanare av samhällsfrågor och strukturer. Samhällsentreprenörer har en förmåga att få till eller gjort saker, det vill säga de
pratar inte bara. Samhällsentreprenörer ser följaktligen möjligheter, de tar initiativ, de entusiasmerar och bygger närverk och de
ser därmed mer till det gemensamma (än det egna, vår anm.). I
svaren framhålls att samhällsentreprenören eller samhällsentreprenörskapet kan ha formen av enskilda personer, av företagare,
av grupper och föreningar. Många lyfter i svaren inte minst fram
föreningslivet och den roll som de idéburna folkrörelserna spelar
för en demokratisk samhällsutveckling. Några menar att begreppet samhällsentreprenör i det närmaste är synonymt med ordet
eldsjäl, medan andras framhåller att samhällsentreprenörens en83
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gagemang är bredare. Man framhåller att samhällsentreprenören
ofta spelar roll för andra och då som lok för andra. Samhällsentreprenörerna ses ofta utifrån sammanhanget av lokalsamhälle, det
vill säga platsen eller bygden där man bor.
I flera svar trycker man på att samhällsentreprenörskapet
handlar om förändring och nydaning och att våga skapa utanför
lådan. Detta pekar, menar vi, på att samhällsentreprenörskapet
ofta kan kopplas till idén om sociala och organisatoriska innovationer. Ord som samhällsförvandlare i motsats till samhällsförvaltare nämns i något svar. Samhällsentreprenören ser möjligheter
till förbättringar av gamla strukturer. Flera av cheferna gör i sina svar
kopplingar till nya former för att tillgodose samhälleliga eller
gemensamma behov. Begreppet har således getts aktualitet i den
omprövning som sker av inte minst den kommunala verksamheten och den offentliga servicen eller sektorn. I något av svaren
framhålls att det handlar om ett samspel med samhället och att
det gynnar båda parter. Samhällsentreprenörskapet hjälper till
att fylla tomrum som uppstår i den omprövningen.
I något av svaren pekas på den roll som kulturpersonligheter spelar inom olika områden och att denna grupp finns
överallt och att den är för dåligt utnyttjad. Man menar att dessa
kan ses som glimmande bloss i den gråa trögflytande massan. I något av
svaren framhålls också att samhällsentreprenören måste vara beredd på att möta motstånd. Viktiga karaktärsdrag är således ihärdighet och uthållighet. En del samhällsentreprenörer jobbar,
framhålls det i något svar, i det tysta medan några jobbar i rampljuset. Möjligen är det de sistnämnda som har störst förmåga att
inspirera också andra. I ett annat svar framhålls att samhällsentreprenörskapet inte har någon begränsning till ålder eller ursprung (socialt sammanhang, vår tolkning). Det viktiga är engagemanget och förmågan till handling.
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I den tredje och sista frågan bad vi förvaltningscheferna
att ge förslag eller nämna exempel på samhällsentreprenörer i
den egna kommunen. Antalet förslag eller exempel kännetecknas
av stort flertal och stor mångfald. Vi tolkar detta som att det inte
fanns några större svårigheter att ge exempel på samhällsentreprenörer på vad som skulle kunna kallas hemmaplan. Exemplen
visar att rollen som samhällsentreprenör kan spelas av många
och att samhällsentreprenörskapet kan ta sig skilda former inom
olika delar av samhällslivet och i lokalsamhället. Det fanns också
ibland en slående likhet när det gäller exempel på samhällsentreprenörer som angavs från olika förvaltningschefer i samma
kommun. Kanske ligger det, enligt vår mening, något viktigt i att
man från både den kommunala förvaltningens och från lokalsamhällets sida uppmärksammar och värdesätter de som har vilja
och förmåga att spela roll som samhällsentreprenörer och som
kan vara drivande krafter i eller för det lokala samhällsentreprenörskapet.
Exemplen från förvaltningschefernas sida spelade tillsammans med förslag och exempel som nämndes i våra samtal
med forskare och regionala aktörer roll för vår inbjudan till de
två workshopar med värmländska samhällsentreprenörer som vi
har genomfört som en del av vår studie.
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Att förvalta ett kulturarv
Bengt Sahlström har gjort Sahlströmsgården och Sillegården till de mötesplaster de idag är, med konst, mat och
boende. Strax norr om Torsby ligger
Sahlströmsgården och speglar sig i Sirsjön. Här får besökaren en helhetsupplevelse.
- Redan på våra släktingar Sahlströms
tid, vid förra sekelskiftet, var Sahlströmsgården en kulturell oas, säger
Bengt Sahlström. Trots att gårdens herreman, storbonden Per Sahlström,
ville annorlunda kom hans hem att bli en uppskattad samlingspunkt för
konst, rekreation, mat och boende.
Sahlströmsgården är också idag, mer än ett sekel senare, en mötesplats
utöver det vanliga. Här får besökaren en helhetsupplevelse. I dag visas det
gamla boningshuset och dess konstskatt, efterlämningar från gårdens barn
och deras vänner, som permanent utställning. Därtill arrangeras regelbundet utställningar med nutida konstnärer; gårdens egna konstnärer blandas
med dagens och historien lever vidare.
- Jag har drivits av en vilja att förvalta det kulturarv vi fått och göra det
tillgängligt för andra, säger Bengt Sahlström. När vi genom arv fick ta
över Sahlströmsgården fann jag över 5 000 brev. Jag började läsa och det
var ett så spännande innehåll som berättade om gårdens förflutna, att jag
kände att detta får inte gå förlorat. Jag är ju lärare från början och det var
nog i viss mån läraren i mig som talade.
- Detta kulturarv är vi i fjärde och femte generationen Sahlström mycket
stolta över att få förvalta och föra vidare. Vi har idag en komplett anläggning och är glada över att återigen kunna erbjuda våra gäster tak över huvudet. Vårt hotellbygge stod klart i juni 2010 och vi har plats för 60 gäster.
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Samtal med regionala aktörer
Utifrån idén om den nödvändiga triangeln och dess fokuserande
på vad som kallas stödjare och möjliggörare, förutom görarna
själva, har vi också valt att ha samtal på temat samhällsentreprenörskap med företrädare för ett antal regionala aktörer. Dessa
regionala aktörer representerar både myndigheter och organisationer som har till uppgift att utveckla Värmland och rollen som
rådgivare till grupper och personer. 19 Uppdragen som stödjare
och möjliggörare, menar vi, flyter ofta ihop eller in i varandra. Vi
fördjupar oss därför inte i denna distinktion. Utgångspunkten är
i stället att de som vi har samtalat med på många sätt torde
komma i kontakt med och därmed ha kunskaper om och erfarenheter av hur samhällsentreprenörskapet kan ta sig konkreta
uttryck. Några av de verksamheter som de företräder kan möjligen i sig vara ett uttryck för detta. Verksamheterna eller organisationerna har kommit till i ett syfte att bidra till lokal och regional utveckling och de är inte myndigheter eller företag utan deras
organisationsform och deras sätt att bedriva och finansiera sin
verksamhet gör att de, enligt vår bedömning, tillhör den så kallade sociala ekonomi eller tredje sektorn. De frågor som vi på förhand hade delgett berörda personer var följande;
• Vad är det i tidsandan som gör att man/vi just nu talar om
samhällsentreprenörer?
• Vad ligger i idén om eller vad kännetecknar en samhällsentreprenör?

19
De personer som vi samtalade med var Leif Tyrén, Värmlandskooperativen, Jonas Enström, Hushållningssällskapet, Bo Jonsson och Ingela Bönström, Länsstyrelsen Värmland,
Markus Hjalmarsson, Communicare, Anna Lundbergh Lundmark, Almi Företagspartner
samt Anders Olsson, Region Värmland
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• Vad ryms i begreppet eller fenomenet samhällsentreprenör?
• Vilka är drivkrafterna för samhällsentreprenörerna?
• Vilka hinder finns för samhällsentreprenörer?
Vi inledde samtalen med en kort beskrivning av bakgrunden till
och syftet med vår studie. Syftet handlar om att öka kunskaperna
om samhällsentreprenörskapet som fenomen och något som ligger i tidens anda. Vår studie kan också i någon mening sägas ha
karaktären av en slags övergripande uppföljning om eller av exempel på samhällsentreprenörskap i Värmland. Utgångspunkten
för våra samtal var i huvudsak två bilder eller figurer. Den ena
bilden lyfter fram de två beståndsdelarna, samhälle och entreprenör, i begreppet samhällsentreprenör (se figur 3). Begreppet
handlar således om två perspektiv. Detta förtydligas också i den
andra figurens definition om samhällsengagemang och entreprenöriellt
handlande (se figur 11). Till denna definition hade vi utifrån våra
forskarsamtal knutit ett antal, enligt vår mening, viktiga begrepp,
företeelser eller synsätt som kan ge perspektiv på eller sammanhang för samhällsentreprenörskapets båda beståndsdelar.
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Figur 11 Begrepp som knyter an till samhällsentreprenörskap

Våra samtal som ägde rum i slutet av april 2011 var till sin karaktär lösa i konturerna. I vår sammanfattning av samtalen citeras
inte synpunkter från enskilda personer. Frånvaron av citering var
känd som utgångspunkt för samtalen. Syftet med vår sammanfattning av samtalen var att låta de, som vi samtalade med,
komma till tals i någon slags kollektiv mening. Vi har försökt att
inte låta framställningen färgas av våra egna värderingar. Sammanfattningen är dock vare sig en fullständig eller ordagrann
dokumentation av samtalen utan utgör självfallet vår tolkning av
synpunkter och meningar som framfördes under dessa. Samtalens tidsmässiga omfattning var cirka 60-90 minuter vardera.
Utifrån våra samtal kan vi konstatera att samtal på temat
samhällsentreprenörskap med en slags nödvändighet kommer att
handla om många sidor av eller företeelser som har med samhälle, företag(samhet) och utveckling att göra.
Flertalet av de som vi samtalade med menade att de hade
hört eller noterat begreppet samhällsentreprenör. Någon större
förtrogenhet med begreppet fanns dock inte och begreppet var
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inget som man använde i det mer vardagliga arbetet. Samhällsentreprenörskap var således, enligt vår bedömning, inget begrepp av strategisk betydelse. Någon av våra regionala aktörer
hade dock haft studiebesök av och kände väl till nätverket SIP 20.
I stället för ordet samhällsentreprenörer använde man ord som
samhällsbyggare, ideella organisationer eller lokala utvecklingsgrupper med mera. Den viktiga roll som företagare på landsbygden spelar framhölls. Samhällsentreprenörskapet kan således ta
sig många uttryck eller former. Från något håll framhölls att begreppet eldsjäl är ett snävare begrepp än samhällsentreprenör i
den meningen att drivkraften för eldsjälen nog oftare är smalare
eller mer personlig.
I flera av samtalen gjordes kopplingar till den sociala ekonomin och idén om socialt kapital. Den sociala ekonomin sågs
bland annat som en sammanfattande beteckning för det ideella
arbetet i dess olika former. I idén om samhällsentreprenörskap
låg, ansågs det, ett förtydligande av att den ideella sektorn inte
bara handlade om vad man kallade gratisarbete. Man beskrev
samhällsentreprenörskapet som affärsmässighet för eller med
socialt engagemang.
En återkommande tanke i samtalen handlade om att samhällsentreprenörskap stod för ett brett perspektiv på företagande
och företagsamhet. Samhällsentreprenörskap handlade om ett
entreprenörskap med fler syften än att bara tjäna pengar. Det
beskrevs som att man kopplar på ett samhällstänk till näringslivstänket. En bredd i värdegrunden för samhällsentreprenörskapet
underströks således. Det beskrevs som ett entreprenörskap för
20
Nätverket SIP är ett paraplynätverk som har sin bas i södra Sverige. Nätverket SIP arbetar med samhällsförändring i praktiken genom att uppmuntra entreprenörskap och personlig utveckling för de som vill göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt.
(www.natverksip.se 2011-08-17)
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den goda sakens skull eller till nytta för andra. I idén om samhällsentreprenörskapet låg en reaktion både mot den hårda marknaden
och allt för mycket förmyndigeri. I en sådan bredare idé om företagsamhet låg också, ansågs det, att genomföra eller förverkliga
det man brinner för. I samtalen lyftes också från flera håll fram
att det finns många anledningar till att starta företag. En sådan
bredare syn bör också, framhölls det, innebära bredare perspektiv på den företagsrådgivning som bedrivs. Frågan om vari ligger
affären? kan således troligen ges många och kanske mer svårfångade svar än vad som är vanligt. Från flera håll lyftes betydelsen
av eller den roll som livsstilsföretag spelar i det lokala perspektivet. Det framhölls också att en bredd i företagandet ökar möjligheterna till spets.
Till den samhälleliga eller sociala dimensionen ville man i
samtalen också lägga betydelsen av en grön dimension. Möjligen
kan man tolka synpunkterna i samtalen som att idén om ett
samhällsansvar som utgångspunkt för många som startar företag
ökar i betydelse. En viktig erfarenhet var följaktligen att många
företagare och personer som stod i begrepp att starta företag
ofta har ett stort samhällsengagemang och ofta gör saker som
påverkar den lokala utvecklingen. Intresset för vad som kallas
kulturella näringar är till exempel ett uttryck för detta liksom
även det växande intresset för sociala företag för att bryta olika
former av socialt utanförskap. Företagandets betydelse för olika
platser och bygder underströks. Utan företagare dör bygden. Samtidigt, menar vi, att vi mötte en något reserverad inställning till
den övergripande idén, som ligger i tidens anda, om att alla ska
starta företag.
I samtalen lyftes också det växande intresset för kooperativ som företagsform fram. Det pekades på studier som visar att
kooperationen som idé har ett stort förtroendekapital och att in91
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tresset för det kooperativa företagandet har internationella dimensioner. I den företagsrådgivning som bedrivs spelar dock
idén om ekonomisk förening som företagsform ofta en underordnad roll. Vi menar dock att samtalen visade på en växande
medvetenhet om och intresse för kooperativets speciella karaktärsdrag. Från flera håll underströks den roll som nätverk och
mötesplatser spelar för lokal och regional företagsamhet.
Företeelser eller tecken i tiden som, enligt samtalen, kunde förklara det ökade intresset för samhällsentreprenörskap
handlade om den ökade individualiseringen, omprövningen av
den offentliga sektorn, framlyftandet av den ideella sektorns betydelse, men också i många fall ett växande samhällsengagemang
och möjligen en reaktion på att allt ska vara så stort. Idéerna om
valfrihet och alternativa lösningar för den samhälleliga servicen
innehöll, menade flera av dem som vi samtalade med, både hot
och möjligheter. I flera fall kunde det pekas på lokala lösningar
när det gäller viktig service där kommunen hade (haft) planer på
att lägga ner eller dra in verksamhet eller lokal service. Samhällsentreprenörskapet kunde således kopplas till begrepp som omprövning och nytänkande, även om man kan reflektera över i
förhållande till vad. Det handlade om att tillgodose behov och
fylla luckor som möjligen uppstår i omprövningen av den offentliga sektorn och i förlängningen av kommunala besparingar eller
rationaliseringar. Samhällsentreprenörskapets bakgrund kunde
på det sättet både vara möjlighets- och nödvändighetsdrivet. Det
handlade om eller förutsatte vilja, mod och risktagande. Många
menade att allt företagande inte kännetecknades av entreprenörskapets karaktärsdrag. Från något håll pekade man på betydelsen av tydligare lokalekonomiska analyser för att visa på betydelsen av att få pengarna att snurra runt lokalt.
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I flera av samtalen berördes också begrepp som empowerment och maktliggörande som förklaringar till tidsandans
roll, liksom socialt kapital och den betydelse som förtroende och
tillit spelar, och i vissa fall avsaknaden av detta till myndigheter
och samhällets institutioner. Samhällsentreprenörskap var, menade flera, ett uttryck för ett slags samhälleligt ansvarstagande
med ofta lokaldemokratiska förtecken.
Våra samtal visade på en tydlig erfarenhet av att den lokala kulturen eller den lokala jordmånen eller klimatet för företagande och företagsamhet och därmed samhällsentreprenörskap
varierar. Det framhölls också att kommunernas sätt att bemöta
personer och lokala initiativ skiljer sig åt. Det handlar, som vi
uppfattade det, inte om skillnader i nyanser eller på marginalen
utan om reella eller påtagliga sådana. Det framhölls att folk borde intressera sig mer för hur kommunerna leds och styrs. Man
pratade om att dessa skillnader sätter normer och sänder signaler
om företagsamhet och lokala initiativ. Metaforen om idéer som
ömtåliga ägg berördes. Dessa kan man antingen låta kläckas eller
slå i krasch.
Tidsandan rymmer också, enligt flera av dem som vi samtalade med, den ökade rörligheten i samhället. Detta innebär
ändrade relationer mellan land och stad. Valfriheten när det gäller boendet ökar. I ett sådant mer fritt och på flera aspekter välgrundat val av boplats ligger säkerligen också möjligheter och en
vilja till att engagera sig lokalt. Bygders och platsers attraktivitet
handlar säkerligen också, ansågs det, om en image av att det
händer saker och att det tas initiativ. På det sättet växer eller
förmerar sig det sociala kapitalet i olika takt på olika platser.
I samtalen framfördes från flera håll en önskan om ett
tydligare samarbete mellan olika aktörer som bedriver företags-
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rådgivning i olika former och mot skilda målgrupper. En tydlig
förväntan om detta finns, menade man, i det nyligen startade
projektet Det företagsamma Värmland 21. Det fanns, som man uttryckte det, en önskan om att hela företagsrådgivarsystemet skulle synliggöras eller marknadsföras. Det nämnda projektet kan,
enligt vår mening, ses som ett uttryck för ett sedan länge uttryckligt intresse för företagande och företagsamhet i det regionala
tillväxtarbetet.
Workshopar med samhällsentreprenörer
Inom ramen för vår studie har vi också genomfört två workshopar med värmländska samhällsentreprenörer. Våra två workshopar ägde rum den 10 och 11 maj 2011 på Karlstads universitet.
För några av de personer som deltog i dessa handlade det om
deras första kontakt med Karlstads universitet. Intrycket var att
det var stort! Andra hade mycket tydligare erfarenheter av universitetet. Någon hade tidigare varit ledamot av dess styrelse,
några hade studerat vid Karlstads universitet och hade under
åren haft stor närhet till det – både som föreläsare och dragit
nytta av studenters uppsatsarbeten eller även blivit forskade om.
Vår inbjudan (se Bilaga 4) till workshoparna hade mött stort intresse och möjligen viss förundran. I samtalen framhölls att berättandet av oss där ute borde komma in mer i universitetet. Ett sätt att öka
möjligheterna till detta skulle, menade man, vara ett mer resande
universitet både i det mer lokala som det globala perspektivet.
Frågan om deltagarnas kontakter med Karlstads universitet intresserade oss i särskild ordning.
21
Projektet Det företagsamma Värmland har Almi Företagspartner som projektägare.
Projektet har finansiering såväl från Region Värmland, de värmländska kommunerna och
EU:s regionalfond. Projektet är treårigt och har en sammanlagd budget på drygt 32 miljoner kronor.
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Vårt urval omfattade 30 personer. Nitton av dessa deltog
i workshoparna, två hade fått förhinder i sista stund.22 De som
inte hade möjlighet att delta hörde alla av sig och beklagade att
de inte hade möjlighet att vara med. Vi vill understryka att urvalet hade gjorts av oss. Urvalet grundade sig på egna erfarenheter
av regionalt utvecklingsarbete i Värmland samt på förslag som
hade framförts i svaren på e-postenkäten till kommunala förvaltningschefer och i våra samtal både med forskare och regionala aktörer. De personer som vi bjöd in representerar tillsammans
en bred syn på samhällsentreprenörskap. Personerna har också
olika geografiska hemvister i länet. Urvalet gör dock inte anspråk
på att vara representativt för det samlade samhällsentreprenörskapet i Värmland. Många andra personer och verksamheter från
andra delar av länet skulle självfallet ha kunnat ingå i vårt urval.
Flera av de som deltog i våra två workshopar framhöll att man
gärna hade önskat delta i båda workshoparna. De såg således positivt på och önskade gärna fler möten samhällsentreprenörer
emellan.
Workshoparna inleddes med lunch, korta presentationer
av deltagarna samt information om Cerut vid Karlstads universitet. Vår tanke var att workshoparna skulle kretsa kring ett antal
frågor eller frågeställningar om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap. Dessa frågor var;
• Vad kännetecknar en samhällsentreprenör?
• Vad driver en samhällsentreprenör?
• Behövs det samhällsentreprenörer?
22
De som deltog i våra workshopar var Lars Yngström, Peter Vang, Inga-Lill Lindqvist,
Gunnel Gustafsson, Lena Hedberg, Lasse Högberg, Anna-Pia Karlsson, Danne Helmersson,
Lena Bergström, Leif Stinnerbom, Lennart Svahn, Owe Nordling, Bengt Sahlström, Leif
Peterson, Ewa Persson, Richard Ohlin, Kurt Eide, Bengt Gustafsson och Marc Broos
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• Och behövs de mer nu än förr?
• Vad är god jordmån för samhällsentreprenörer?
Frågorna hade per mail gjorts kända i förväg, se Bilaga 7. Som
bakgrund till workshoparna och våra frågor presenterades på ett
övergripande sätt bakgrunden till, inriktningen av och de (större)
sammanhang som vi menar att vår studie handlar om. Vårt sätt
att beskriva detta möttes, som vi tolkade det, av gensvar. Beskrivningen utgick ifrån vår omvärldsanalys (kapitel 3) samt våra
samtal med forskare och en genomgång av rapporter och skrifter
från Karlstads universitet (kapitel 4). Viktiga bilder eller figurer i
vår inledande presentation tog fasta på begreppet två beståndsdelar – samhälle och entreprenör – samt den definition som på
många sätt har blivit bärande i vårt resonemang och som handlar
om samhälleligt engagemang och entreprenöriellt handlande (se figur 3
och 12). I vår inledning tog vi också upp de fyra kategorier av
samhällsentreprenörer som vi refererar till i kapitel 3, nämligen;
• Det nya näringslivet
• Den nya offentligheten
• De nya NGO:erna, samt
• Hybriderna
Vår tanke var att de som deltog i våra workshopar skulle kunna
placera in sig själva eller deras verksamheter i någon av dessa kategorier. Detta visade sig betydligt svårare eller mer genuint problematiskt än vad vi hade tänkt oss. I flera fall menade man således att man både representerade det nya näringslivet och den nya
offentligheten. Flera av deltagarna skulle också kunna sättas in i
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ett perspektiv av såväl de nya NGO:erna, som är ett sammanfattande begrepp för frivilligsektorn och föreningslivet som den
nya offentligheten men även det nya näringslivet. Kanske är det
just så att denna komplexitet, att man är lite av varje, exemplifieras av kategorin hybriderna. Denna kategori är således, enligt vår
tolkning, ett uttryck för den gränsöverskridande karaktär som
ofta kännetecknar samhällsentreprenörskapet.

Figur 12 Samhällsentreprenörskapets fyra möjliga dimensioner (Figuren är hämtad från
ett föredrag av Anne Kjaer Skovgaard om Välfärdens iverksättare vid konferensen De kallas samhällsentreprenörer.i Stockholm den 7 december 2010).

Vi visade även en figur, se figur 12, som pekar på fyra möjliga
dimensioner av samhällsentreprenörskap. Vår tanke var att de
som deltog i våra workshopar skulle kunna markera sin hemvist i
något av de fyra fälten. Även idén om dessa fyra dimensioner
visade sig dock svår att tillämpa. Vi hade tänkt oss att man skulle
kunna markera sin tillhörighet till dimensionerna genom ett kryss
i något av de fyra fälten. De flesta menade dock att man som
samhällsentreprenör spelade på eller i alla de fyra dimensionerna.
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Det spontana ifyllandet kom därför att handla om markeringar
på alla fyra axlarna eller i alla fyra riktningarna. Sammantaget
drar vi slutsatsen att man som samhällsentreprenör inte gärna
låter sig eller är intresserad av att tillhöra någon speciell kategori
eller se sig i dimensioner som begränsar och ringar in. I samhällsentreprenörskapets natur ligger det motsatta.
Dialogen vid workshoparna kom inte att följa våra frågor
i nära mening. Ändå hade den livliga dialogen tydliga beröringspunkter med frågeställningarna. Vi menar således att samtalen
innehöll synpunkter, erfarenheter och kanske förväntningar som
i hög grad knyter an till frågeställningarna. Vi har därför haft frågeställningarna i åtanke i den följande sammanställningen, dokumentationen, av samtalen vid de två workshoparna även om
redovisningen inte följer frågornas disposition eller ordning. Svaren på frågorna är varken självklara eller entydiga. Vi gör i vår
sammanfattning ingen åtskillnad mellan workshoparna och vi
anger inte vem som sa vad. Vi tror att löftet om frånvaron av
citeringar bidrog till större öppenhet i samtalen. I vår sammanfattning av workshoparna har vi så långt det är möjligt undvikit
att kommentera det som har sagts utifrån våra egna värderingar.
Sammanfattningen är dock inte ordagrann utan har gjorts på vårt
sätt.
I den inledande bakgrundsbeskrivningen framhölls att såväl begreppet samhällsentreprenör och de andra begrepp eller
företeelser som, enligt vår mening, kan ha bäring på eller beröringspunkter med detta inte är självklara eller entydiga. Vi kan
med andra ord associera till dem på var och ens lite mer personliga sätt. Ibland innebar detta säkerligen att man pratade förbi
varandra. Men inte sällan torde mängden tolkningar och möjliga
innebörder av begreppen ha berikat samtalen. Utgångspunkten
för dialogerna var därför att de borde handla om få förutfattade
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meningar och att lite borde vara på förhand förgivettaget. Konstateras kan att deltagandet i samtalen var aktivt från samtliga
deltagare. Det fanns en vilja att berätta om sitt, det vill säga om
vad man själva gjorde och vilken roll som man spelade på olika
sätt och i skilda sammanhang. Det fanns också ett genuint intresse av att lyssna på de andras berättelser. Workshoparna kännetecknades således enligt vår mening av både en vilja att dela
med sig och ett intresse för att ta del av. Workshoparna kom i
den meningen att motsvara högt ställda förväntningar eller förhoppningar från vår sida om det goda samtalet.
De som vi hade bjudit in och de som deltog i våra två
workshopar representerar sammantaget en stor bredd av olika
former av samhällsentreprenörskap. Vi tror att en sådan bred
syn på samhällsentreprenörskapets former och inriktningar är
viktig. Det handlade således på många sätt om olika slags verksamheter och engagemang. Det fanns dock på många håll ett
igenkännande i de andras erfarenheter när det gällde kontakter
med olika system och samspelet med den lokala omgivningen.
Drivkrafterna hade vissa gemensamma drag. På ett självklart sätt
lyftes fram synpunkter som att man brann för sin idé. Drivkraften var sällan pengar framhölls det man behöver inte vara profitör för
att vara företagare, men självfallet handlade det i många fall om
nödvändigheten av tillräckliga inkomster. En tydlig idé fanns inte
sällan om synen på vinsten i verksamheten. Vinsten skulle i första hand investeras tillbaka in i verksamheten. I andra hand kunde det handla om resultatbonusar till all personal och i tredje
hand (mindre) utdelningar till aktieägare. Både de mer tydliga företagsinitiativen bland våra exempel som de mer kollektiva processerna tog nästan alla sin utgångspunkt i vad som kunde kallas
för lokala resurser eller traditioner. De bottnade ofta i ett tydligt
socialt eller miljömässigt synsätt. Vi menar därför att samhälls99
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entreprenörskapet har en tydlig bäring på idén om hållbar utveckling.
Inte sällan lyftes egenskaper som till exempel envetenhet
fram som ett viktigt karaktärsdrag för (samhälls)entreprenören.
Entreprenörer är personer som anstränger sig. Det handlar om
att ta sig före och om att i många fall köra sitt eget race, men utan
att köra över andra. Betydelsen av att känna för det man gör eller
deltar i betonades. Det handlade om att inte tänka för mycket. I
den entreprenöriella erfarenheten låg också att hålla undan rädslor och vikten av att våga liksom tillåtligheten av att få misslyckas. Lusten måste finnas och det ska vara roligt. Det låg möjligen,
som det uttrycktes, en starkare kraft i inbillningen än i utbildningen. Således konstaterades att många inte sysslade med det
som de var utbildade för och det framhölls att man hela tiden
lärde sig under resans gång. Det handlade om att lära genom att
göra. Den tysta handens kunskap betonades. Både svårigheterna
att lära ut entreprenörskap och det faktum att vi föds som entreprenörer underströks. Vi växer dock upp till intraprenörer och
styrs, menade någon, av antiprenörer. I detta låg en erfarenhet av
brist på kunskap och förståelse för entreprenörskapets villkor
och kännetecken inte minst från det så kallade systemets, men
också från omgivningens sida.
Från något håll reagerades på begreppen entreprenör och
entreprenörskap. Dessa förknippas, framhölls det, ofta med allt
för precisa målsättningar och syften. I stället lyftes betydelsen av
det kreativa skapandet fram. I detta låg, som vi uppfattade det,
att snarare ge sig ut lite mer på okänt vatten och se vart idéerna
på sikt bär. Man vet helt enkelt inte vart det bär – på sikt – eller i
det långa loppet. Idéer är något som uppstår allt efter som. I den
förhärskande projektkulturen ska istället det mesta vara uttänkt
på förhand. Det kreativa samhället kännetecknas, framhöll man,
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av öppenhet och tillåtlighet, vilket gör att man känner sig levande. Ett ord som diskuterades var kre-aktör.
Många erfarenheter handlade om att gå utanför ramarna
eller göra saker vid sidan om det normala. I några fall fanns därför också erfarenheter av juridiska processer, som både hade inneburit att myndigheter ville få verksamhetens regelverk prövade
juridiskt och om överklaganden från enskilda personer. Samhällsentreprenörskapet kan således provocera. Betydelsen av
nätverk framhölls liksom vikten av att omge sig med rätt personer. Bemötandet från systemet berördes och en önskan om att
våga släppa krånglarna loss framfördes. Någon menade att verksamheten fungerade i praktiken, men inte i teorin. Den viktiga
frågan, som borde ställas, var därför nog mer varför inte? i stället
för varför?. I erfarenheterna från kontakt med kommuner och
myndigheter låg också att mer ta kontakter med personer som
man kände till eller fått rekommendationer om än med anonyma
tjänstemän. I kontakterna med systemet värdesattes snarare ett
gott och öppet bemötande mer än önskan om bidrag och stöd i
sig. Bidrag och stöd borde också ses mycket mer som samhälleliga investeringar inför framtiden än som understöd. Det fanns,
upplevdes det, en känsla av att man borde vara tacksam för det
stöd som man hade fått. I stället menade man att det borde vara
tvärtom.
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En bit av Memphis i Östmark
Ett Elviscafé var drömmen för Anna-Pia Karlsson som gjorde verklighet
av sina planer för drygt ett år sedan. Mitt i Östmark kan nu både Elvisfantaster och kaffesugna besökare uppleva en genuin 50-tals miljö med Elvis
i både högtalare, på film och på väggarna. Anna-Pia driver både salong
och café i lokalen och Memphis Salong och Café har blivit ett välkänt och
populärt besöksmål med långväga gäster.
- Jag har ända sedan barndomen älskat Elvis och hans musik, säger AnnaPia. Jag brukade lyssna på pappas gamla lp-skivor och fick väl en musiksmak som kanske inte var så vanlig bland mina jämnåriga. I hemmet fanns
även filmer om Elvis som av allt tittande till sist blev helt utslitna. Drömmen var att besöka Elvis eget Graceland i USA. När jag var 13 år åkte
pappa och jag till USA för att besöka Elvis Graceland, pappa sålde lite
skog så vi kunde åka, säger Anna-Pia. Det var helt fantastiskt, det var både
min första utlandsresa och min första flygresa. När vi landade i USA kändes det som att komma till en helt annan värld.
- Hemma i Östmark igen kände jag att jag måste skapa en liten bit av
Memphis här, säger Anna-Pia. Jag lånade så mycket pengar jag kunde av
banken och för att få till den sista biten finansiering tog jag också ett smslån.
Ett riskfyllt satsande kan man kanske tycka men framgången lät inte vänta
på sig. Memphis Salong och Café har fått ett stort genomslag i media och
är nu känt även utanför landets gränser. Att använda ordet succé är ingen
överdrift.
- Jag måste säga att gensvaret har varit långt över mina förväntningar, säger Anna-Pia. Jag är både tacksam, glad och förvånad över intresset från
omvärlden. Jag hoppas att min verksamhet kan bidra till att Östmark utvecklas och att fler känner att här kan man både leva och bo och driva
verksamheter.
Årets kvinna i och för näringslivet är ett pris som delas ut av Företagarna
varje år i landets kommuner. I maj 2011 gick priset i Torsby kommun till
Anna-Pia vilket måste ses som ett stort erkännande av en ung kvinna som
drivit sitt företag i ett år.
- Nu vill jag utveckla verksamheten vidare och satsa mera på musikevenemang här i Östmark, säger Anna-Pia. Jag har upplevt att det är möjligt
att förverkliga sin dröm och jag känner nu att inget är omöjligt.
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Samhällsentreprenörskapets idéer handlar för det mesta om olika
former av tjänster och service i ordens vida mening. Erfarenheterna av att en allt för stor del av stöd till företagande och innovationer gick till män och verksamheter eller områden som dominerades av män berördes. Eftersom kvinnor och män nog
tänker olika så begränsade detta säkerligen synen på vad som
skulle kunna vara viktiga nyheter, innovationer, inom näringsliv
och samhällsliv. De begränsningar som inte sällan fanns i för
många eller för mycket av riktiga karlakarlar i många bygdegrupper pekades på. I samtalen framhölls att eldsjälens karaktärsdrag
eller drivkrafter ofta var för personliga eller egna och att det i ett
allt för starkt eldsjäleri finns en risk för att det tar död på eller
lägger hinder i vägen för andras engagemang. Eldsjälen riskerar
allt för ofta att brinna upp eller ut. En metafor med många eldflugor, som lyser upp, framfördes som motvikt till den ensamme
eldsjälen.
I samtalen berördes också den mer lokala omgivningens
betydelse. Erfarenheterna var att den lokala jordmånen eller kulturen för nya idéer och lokalt engagemang liksom den lokala organisationsförmågan varierar mellan olika platser och bygder.
Flera underströk betydelsen av ett processinriktat arbetssätt där
förankring och känslan av delaktighet var central. Det handlade
om att få många med sig, att många skulle göra något (litet) och
att inte för många skulle bli stående vid sidan om. Tålamod var
därför, menades det, en viktig egenskap. I dessa sammanhang
var samarbete och samverkan viktiga syften i sig. I flera fall
fanns erfarenheter av Leader-projekt 23 och upplevdes just samverkan över sektorsgränserna – näringsliv – kommun – föreningsliv – som centrala syften och egenvärden. Andra framhöll
betydelsen av tempo och att det skulle hända något när idéerna
23

Se kapitel 4 och Harkman (2011a och b)
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hade kläckts och viljan fanns. Från några håll fanns erfarenheter
av den lokala omgivningens förvåning inför det som görs eller
sker och snarare brist på gensvar och uppskattning än motsatsen. Acceptansen för nya idéer och företagsamma initiativ var
inte självklar i det lokala perspektivet. Många underströk den roll
som inflyttare ofta spelade för lokala processer och för att bryta
vanans makt och bidra till nya attityder och synsätt. Inflyttare
sitter, menade man, inte fast i historier och traditioner från förr.
Lokal utveckling handlar därför om en balans mellan inifrån och
utifrån.
Betydelsen av gemensamma berättelser betonades. I det
sammanhanget exemplifierades den roll som bland annat lokala
tidskrifter och annonsblad spelade för att förbättra informationen och bidra till ökad kunskap eller kännedom om det som
händer lokalt och om initiativ som tas. Ofta fanns, menade man,
en bristande kännedom om det lokala företagandet. Vikten av
sådan kännedom betonades. Varje företag(are) bidrar till att förbättra jordmånen eller det lokala klimatet för företagsamhet.
Från många håll lyftes därför betydelsen också av annorlunda
möten och möjligen nya mötesplatser fram. Kyrkan hade i det
sammanhanget långt ifrån spelat ut sin roll. Även vad som kunde
menas med den nya offentligheten och det offentliga rummet
diskuterades. Nätets och de sociala mediernas betydelse för detta
framhölls. Det offentliga rummets dimensioner och den lokala
dialogens former kunde således ta sig andra uttryck än tidigare.
Vikten av de ideella krafterna och de kulturella initiativen betonades. Ett viktigt eller centralt ord med möjligen många bottnar
var tillit, vars betydelse kan symboliseras av att det kan läsas
både fram och baklänges. Mycket av framgången för olika idéer
och initiativ hängde, framhölls det, på just graden av tillit till per-
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soner och inom grupper. I något fall hade också betydelsen av
lokal ledarskapsutbildning diskuterats.
Drivkrafterna för initiativ med mer lokala, och gemensamma, förtecken kunde vara ett identifierande av behov och
möjligheter att göra något tillsamman och utöver det vanliga.
Inte sällan låg det säkerligen något viktigt i att just bevisa att man
kan göra något tillsammans. Detta blir då ett uttryck för lokalt
maktliggörande. Ibland kunde bakgrunden dock sökas i beslut
uppifrån eller utifrån, som helt enkelt krävde motåtgärder.
Den allt mer förhärskande projektkulturen berördes.
Denna, menade man, var bland annat ett uttryck för att politiken
inte bara drar sig tillbaka och därmed skapar utrymme för eller
kanske ställer krav på att verksamheter drivs i nya former, det
vill säga mer samhällsentreprenörskap, utan också tvärtom. Det
fanns med andra ord även en viss undran över mängde, självfallet, välmenande projektinitiativ uppifrån. Det låg, ansågs det, en
fara i en allt för instrumentell syn på projektet som metod för
samhällsförändring. Detta innebär att verksamhetens mervärden
betonas mer än dess egenvärden. Inte minst gäller detta kanske
synen på kultur och dess olika aspekter. Projektkulturen kräver
också på många sätt en stor anpassningsförmåga och den riskerar, menade man, att pengarna fastnar i nya byråkratier och former av projektledarskap i stället för att nå ut till dem som det
gäller. Det fanns nog för många exempel på att systemet eller
samhällsapparaten uppifrån försöker trycka ut eller ner synsätt
och tankemodeller på modet eller i tidens anda. Vikten av att
våga vänta in och släppa fram idéer och initiativ underifrån betonades. De goda erfarenheter som fanns av att man i någon
kommun hade vågat släppa ifrån sig huvudinflytandet över till
exempel det kommunala näringslivsarbetet betonades. Bland
våra exempel finns också flera exempel på samhällsentrepre105
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nörskap som handlar om lokala initiativ när det gäller äldreomsorg och skolor. Erfarenheterna av uppmärksamhet och bemötande från den egna kommunens sida varierade samhällsentreprenörer emellan.
Uppsummering
Vår e-postenkät till kommunala förvaltningschefer samt våra
samtal med regionala aktörer och våra två workshopar visar att
det finns en undran över begreppen eller fenomenen samhällsentreprenör och samhällsentreprenörskap. Samtidigt tycks det
oss som att det är ganska lätt att associera till dem i exemplens
form. Exemplen handlar då om många former och olika slags
verksamheter. Vår slutsats är att samhällsentreprenörer och
samhällsentreprenörskap svårligen låter sig kategoriseras och
ringas in. Idén om samhällsentreprenörskapet verkar inte ha någon tydlig roll i det vardagliga pratet hos exempelvis regionala
aktörer som har rollen som stödjare och/eller möjliggörare. Det
har därmed inte heller någon framträdande roll i strategiska dokument av olika slag.
Samtalen och dialogen kom inte sällan att handla om breda utgångspunkter för företagande och företagsamhet. Drivkrafterna handlade om en vilja att förverkliga idéer, genomföra saker
och spela roll, ibland ensamt, men också och ofta tillsammans
med andra. Även genusperspektivet på innovationer och företagsamhet berördes och noterades.
Samtalen handlade också om bemötande och uppmärksamhet. Erfarenheterna av kontakter med systemet liksom av
graden av gensvar och uppmärksamhet lokalt varierade. Det
finns en skillnad mellan kommunerna och jordmånen eller klimatet för lokala initiativ skiljer sig åt bygder emellan. Viktiga
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förklaringar handlar om förekomsten av socialt kapital och en
strävan om maktliggörande. Den lokala organisationsförmågan
spelar, menade många, en roll för kommuners och bygders image.
Många framhöll att idén om samhällsentreprenörer och
samhällsentreprenörskap handlar om värderingar bortom egennyttan. Idén har därför, som vi uppfattar det, en tydlig bäring på
tankarna om hållbar utveckling i praktiken. Sammanhanget är
utveckling och förnyelse utifrån ett identifierande av behov som
finns eller mot bakgrund av hot om nedläggningar och neddragningar av verksamheter på platsen där man bor.

107

107

En entreprenör med fokus på utbildning
Inga-Lill Lindqvist arbetade under 80-talet på Brobyskolan i Sunne med datautbildningar. Under 90-talet
byggde hon upp Broby Grafiska utbildning från en
uppdragsutbildning för 16 arbetslösa grafiker till en
gymnasieskola med tre program samt yrkeshögskola
med fem utbildningar.
- Jag har alltid drivits av en vilja att skapa något nytt som kan samla människor och spela roll för orten och regionen, säger Inga-Lill. När jag 1993
fick kommunfullmäktige att besluta om 11,5 miljoner kronor för att starta
Broby Grafiska var det naturligtvis ett enormt stort förtroende och en
fantastisk känsla att mina idéer kunde leda till något som även andra tyckte var värt att förverkliga.
Det började 1992 då den grafiska branschen var inne i en period av förändring. Redan på hösten 1992 fanns tankar på att starta en gymnasieutbildning inom det grafiska området. TetraPak hade just etablerat sig i
Sunne och man hade behov av utbildad arbetskraft. Ingen gymnasieutbildning inom området fanns heller varken i Värmland, Sverige eller Norden. I augusti 1993 startade den nya gymnasieutbildningen samtidigt som
man fortsatte med uppdragsutbildningar. Det pekades på ett behov och
det skapades resurser. 1995 bildades även en branschförening SweFlex,
Svenska Flexografiföreningen, där Broby Grafiska är ett viktigt nav för
verksamheten. Samma år etablerades också ett samarbete med Högskolan
i Karlstad.
- Jag tycker nog att gensvaret från omgivning och myndigheter varit på
det stora hela taget positivt och stöttande, säger Inga-Lill. Jag har fått bra
gensvar med finansiering, rådgivning och uppskattning från lokala politiker, näringsliv, akademi med mera. Ibland har jag tyckt det gått för långsamt men man får ha tålamod och driva sina idéer framåt ändå. Det gäller
också att man själv är tydlig och kan förmedla vad man vill åstadkomma.
Samhällsentreprenörer behövs för att komma med idéerna, sedan ska en
positiv omgivning till för att idéerna ska kunna förverkligas och utvecklas.
Idag jobbar Inga-Lill på Sunne kommun med utvecklingsfrågor och har
lämnat Broby Grafiska där hon var rektor i 18 år.
- Jag känner att det finns nya projekt som jag vill utveckla och det låter sig
inte kombineras med rektorsjobbet, säger Inga-Lill.
Genom åren har Inga-Lill fått motta flera utmärkelser för sina gärningar,
bland annat blev hon 2006 hedersdoktor vid Karlstads universitet.
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Kapitel 6 Släpp samhällsentreprenörerna loss
Fast riktigt så var det inte. Nya idéer tillkom hela tiden. Sverker Sörlin
(2009) i Den blinde skaparen. En essä om Darwin och livets
sammanhang.
Vår studie har haft två utgångspunkter. Den ena är KKstiftelsens initiativ för några år sedan. Detta initiativ handlade
om både ett önskemål om piloter eller exempel på samhällsentreprenörskap i praktiken och om en satsning på forskning om
samhällsentreprenörskap. Från värmländskt håll anmälde sig aktörer som tänkbara och välkvalificerade piloter och från Karlstads universitet ansöktes i samverkan mellan CTF och Cerut
om forskningsmedel. De värmländska propåerna vann däremot
inte något gehör.
Den andra utgångspunkten handlar om ett initiativ eller
ett inspel från Länsstyrelsen i Värmlands län till Cerut om en
studie på temat samhällsentreprenörskap. Studien skulle syfta till
uppföljning av och kunskapsutveckling om samhällsentreprenörskap. Inspelet tog avstamp i det faktum att Länsstyrelsen i sin
tidigare (mer uttalade) roll som drivare och sammanhållare av det
regionala utvecklingsarbetet men också i sin nuvarande roll möter aktörer, grupper och personer som i sin gärning kan betecknas som samhällsentreprenörer. Det fanns från Länsstyrelsens
sida en önskan om att utveckla tankar och idéer samt att få perspektiv och sammanhang för samhällsentreprenörskap i teori
och praktik trots avslagen från KK-stiftelsens sida. Syftet med
studien har haft sin utgångspunkt i tre punkter;
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• Försöka ringa in någon slags forskning(-sfront) vad gäller
begreppet, dess framväxt och sammanhang
• Försöka konkretisera begreppet och teorier om detta genom att lyfta fram exempel från Värmland samt att
• Göra detta på ett sätt som handlar om möten och dialog –
utifrån idén om görare, stödjare och möjliggörare
Utifrån syftet med studien om både uppföljning och kunskapsutveckling har vi närmat oss fenomenen samhällsentreprenörer
och samhällsentreprenörskap både från ett forsknings- eller teoretiskt perspektiv samt ett mer praktiknära sådant. Det förstnämnda har handlat om såväl en slags omvärldsanalys mer i stort
och om en ambition att spegla forskningen vid Karlstads universitet med relevans för temat eller ämnet. Ingen av dessa ambitioner gör med självklarhet anspråk på att ge den hela eller sanna
bilden. Till detta har varken tiden till vårt förfogande eller vår
förmåga varit tillräcklig. Det praktiknära angreppssättet har
handlat om en e-postenkät till tre grupper av kommunala förvaltningschefer, om samtal med drygt en handfull regionala aktörer och två workshopar med personer som vi menar är samhällsentreprenörer eller företräder samhällsentreprenörskapet i praktisk eller konkret mening. Vi har i vårt arbete mött ett stort intresse för och undran inför begreppet samhällsentreprenörskap.
Våra samtal med forskare, regionala aktörer och personer som
exemplifierar idén om samhällsentreprenörskap gör att vi hyser
stor både förundran och beundran för de sistnämnda och respekt för den vilja och det intresse som ofta finns för att stödja
och uppmuntra idéer och initiativ underifrån eller i det lokala
sammanhanget.
I vår omvärldsanalys har vi bland annat noterat att området soci(et)al entrepreneurship på ett allt mer självklart sätt ges ut-
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rymme och tar plats i nationella konferenser om ekonomi och
företagande. Antalet artiklar inom området är också stort och
växer i antal. Utvecklingen under 2000-talet första decennium
kan betraktas i det närmaste som explosionsartat, vilket enligt
vår mening stärker tanken om att intresset för fenomenen samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap har med tidsandan att göra.
Många har ställt frågan om vad är en samhällsentreprenör? Vi
ger inget entydigt svar på frågan. Snarare lutar vårt svar åt att
samhällsentreprenörskap och samhällsentreprenörer kan innebära mycket. Formen för det kan således vara olika; enskilda personer, lokala utvecklingsgrupper och ideella föreningar, regionala
aktörer eller organisationer, små och stora företag. Graden av
samhällsentreprenörskap handlar, tror vi, mycket om värderingar
och värdegrunder för det som görs och den verksamhet som bedrivs. Samhällsentreprenörskap handlar om något mer eller vidare än det som bara har egennyttans kännetecken.
I stället för att gå på djupet med att förklara samhällsentreprenörskap på ett mer precist och möjligen entydigt sätt har vi
valt att fångas av och fokusera på ett antal begrepp och företeelser i samhällsutvecklingen som har med samhällsentreprenörskap att göra. Viktiga sådana begrepp eller företeelser är socialt
kapital, empowerment eller maktliggörande, egen- och småföretagande, lokal utveckling med flera. Många av dessa begrepp har
tydliga beröringspunkter sinsemellan. Vår tanke och förhoppning har varit att ett resonemang om dessa andra begrepp och
företeelser ger perspektiv på och sammanhang åt samhällsentreprenörskapet. Enligt vår uppfattning bedrivs en omfattande
forskning vid Karlstads universitet som på olika sätt har stor relevans för förståelsen av fenomenen samhällsentreprenörskap
och samhällsentreprenörer.
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Vi menar att intresset för fenomenen leder in på stora
frågor om vad vi menar med och hur vi ser på ordens båda beståndsdelar samhälle och entreprenörskap, liksom till frågor om
trender och tendenser i samhällsutvecklingen. Intresset för fenomenet samhällsentreprenörskap har således bäring på tankar
om hur samhället i någon mening styrs. I ansökan från Karlstads
universitet till KK-stiftelsen används till exempel begreppet
samhällsmanagement. Utifrån en övergripande tanke om att
samhället nog förändras genom ett komplicerat samspel av vad
som skulle kunna kallas stora reformer och små initiativ så menar vi att fenomenet samhällsentreprenörskap kan rymmas inom
den ekonomiska teorins idé om den osynliga handen.
Samhällsentreprenörskap är inget nytt. Det är dock ett
begrepp som har getts aktualitet och innebörd i den tidsanda
som råder. Intresset för samhällsentreprenörskap kan, tror vi,
förstås utifrån några övergripande systemförändringar i samhället. En sådan handlar om de förskjutningar som pågår från politik till marknad. Denna förändring tar sig uttryck i omprövningen av den offentliga sektorns roll och om man så vill av idén
med folkhemmet. Välfärdstjänster är inte längre nödvändigtvis
en uppgift bara för kommuner och statliga myndigheter.
En annan förändring handlar om en förskjutning från
kollektiva värderingar till mer individualistiska. I det senare ligger, enligt vår tolkning, bland annat en önskan om fler valmöjligheter och alternativa lösningar när det gäller service och tjänster. Dessa båda övergripande samhällsförändringar skapar eller
kan skapa ett utrymme för samhällsentreprenörer. Långt ifrån
allt som ligger i förlängningen av marknads- och konkurrensutsättning liksom nya lösningar för tillgodoseendet av välfärdstjänster handlar dock om samhällsentreprenörskap. Samhällsentreprenörskap är i det perspektivet inte, enligt vår mening, hu112
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vudspåret i den samhällsförändring som pågår utan något viktigt
vid sidan om. Intresset för samhällsentreprenörskap kan också
sättas in i perspektiv eller behov av innovationer med sociala eller samhälleliga förtecken. Det finns mycket som är spännande
och utmanande i detta. En dimension handlar om nya former
för det som brukar kallas för det offentliga samtalet eller av det
offentliga rummet som växer fram genom sociala media.
Samhällsentreprenörskapet kan dock också, menar vi, ses
i perspektivet av den övergripande tanken om ekonomisk, social
och ekologisk hållbarhet. Det handlar om en ökad medvetenhet
om de större perspektiven på det som görs både i politikens,
marknadens och det civila samhällets klädedräkt. Vårt perspektiv
på samhälle och entreprenörskap har på många sätt varit lokalsamhälle och företagsamhet i bred mening. En viktig iakttagelse
har handlat om att egen- och småföretagandets drivkrafter ofta
går bortom den ekonomiska logikens principer. Dess kontext
eller sammanhang har ofta mycket mer av sociala förtecken än
bara ekonomiska. Vi har också slagits av den roll som egen- och
småföretagandet, enligt många, spelar för bygders och platsers
utveckling. Vi tror att en medvetenhet om företagandets ofta
bredare drivkrafter och lokala roll har bäring på den rådgivning
och coachning som sker från olika håll.
I diskussionen om samhällsentreprenörskap tas ibland avstamp i teorin om den sociala ekonomin. Vi menar att det finns
tydliga sådana värdemässiga kopplingar, men att samhällsentreprenörskapet inte har något entydigt sammanhang bara med
denna ekonomi. Samhällsentreprenörskapet har bäring också på
både marknadens ekonomi och den offentliga ekonomin. Samhällsentreprenörskap är också, enligt vår tolkning, något bredare
än socialt entreprenörskap och det som brukar kallas för socialt
företagande.
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En central utgångspunkt i vår studie har varit idén om
den nödvändiga triangeln för lokal utveckling. Denna lyfter fram
betydelsen av både rollfördelning och samspel mellan görare
(samhällsentreprenörer), stödjare eller katalysatorer samt möjliggörare. Vi har i våra samtal med regionala aktörer som har rollen
som stödjare mött en önskan om mer samverkan dem emellan
och om ett framlyftande av rådgivningssystemet som något helt,
men med olika fokus och skilda målgrupper. Vi tror att idén om
samhällsentreprenörskapet stärker en sådan önskan och att den
ger bredare sammanhang för rådgivning och uppmuntran till företagande och företagsamhet.
Våra samtal med regionala aktörer och vår e-postenkät till
kommunala förvaltningschefer visar att begreppet samhällsentreprenör är känt och att man inte sällan har lätt att exemplifiera
det. Vi har dock samtidigt fått intrycket att diskussionen om
samhällsentreprenörskapet eller förhållningssättet till detta inte
är särskilt utvecklad eller uttalat. Begreppet har, enligt uppgift,
således ingen framträdande roll i olika policydokument eller till
exempel i det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer
och känner inga gränser.
I möjliggörarperspektivet ligger, menar vi, möjligheter att
stödja eller skapa utrymme för samhällsentreprenörskap. Rollen
som möjliggörare kan således spelas av regionala aktörer i sin roll
som medfinansiärer av projekt och verksamheter, men framför
handlar det om kommunerna och deras övergripande ansvar för
inte minst välfärdstjänsternas organisation. Det kommunala perspektivet kan, tror vi, vara flerfaldigt. Det kan handla om övergripande idéer om välfärdstjänsternas lokala organisation, om
föreningslivets roll, om synen på lokala initiativ från personer
och grupper med mera. Vi har inte minst när det gäller det sistnämnda fått vittnesbörd om att kommunerna fungerar olika och
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att bemötandet av samhällsentreprenörer och lokala initiativ skiljer dem emellan. En erfarenhet som vi har mött är att uppmärksamhet och gensvar spelar väl så stor roll som stöd och bidrag,
även om det sistnämnda självfallet inte är utbytbart mot det
förstnämnda.
En annan erfarenhet som varit tongivande i vår studie
handlar om att det som kan kallas lokal kultur i bred mening skiljer mellan platser och bygder. Jordmånen för nya initiativ och
klimatet för företagande och företagsamhet varierar således.
Detta innebär att organisationsförmågan, byggd på tillit och vana
att samverka, med lokala förtecken är större på vissa platser än i
andra. Förutsättningarna för samhällsentreprenörskap variera
således helt enkelt i det lokala perspektivet.
Vi har från olika håll mött ett ifrågasättande av den projektkultur som har växt sig allt starkare inte minst inom det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Vi tror att utvecklandet av
samhällsentreprenörskap i högre grad handlar om spelregler,
värderingar och vad som skulle kunna kallas för grundsyner när
det gäller idéer, initiativ och företagsamhet.
Vi skulle utifrån ovanstående summering av iakttagelser
och budskap i en eventuell möjlig fortsättning vilja fokusera på
två viktiga frågeställningar, nämligen;
• Samhällsentreprenörskapet och systemet
• Samhällsentreprenörskapet och den lokala omgivningen
Frågeställningarna handlar, menar vi, om synsätt och attityder,
om kunskap, insikter och vilja, om politiska intentioner och visioner, om kulturella skillnader med mera. Det handlar om det
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lokala samspelet och rollfördelningen mellan politik, marknad
och civilsamhälle. Vi tror att frågeställningarna med fördel skulle kunna utvecklas och konkretiseras i ett nära samspel med
samhällsentreprenörer av olika slag. Vi har genom vår studie
skapat, tror vi, ett nätverk av samhällsentreprenörer för en sådan
dialog. Vi menar också att en sådan fortsättning skulle kunna göras i form av jämförande studier mellan olika platser och bygder.
Vi skulle därför gärna samverka och kommer att söka samverkan
med andra i och för en möjlig fortsättning. I idén skulle också
kunna ligga ömsesidiga platsbesök mellan de platser och bygder
som kanske kan komma att ingå i en fortsatt studie. I en eventuell fortsättning menar vi att det skulle finnas möjligheter att ta
upp viktiga trådar från den forskningsansökan som från Karlstads universitets sida lämnades in till KK-stiftelsen.
Vi tror också att intresset för samhällsentreprenörskapet
som fenomen skulle kunna uppmärksammas på ett tydligare sätt
inom Karlstads universitets olika program och kurser. Idén om
samhällsentreprenörskapet kan, menar vi, sättas in i den vida
frågeställningen om hur samhället styrs och utvecklas. Intresset
för ämnet borde således på många sätt vara gränsöverskridande
tvär- eller mångvetenskapligt. Intresset från universitetets sida
skulle kunna ta sig uttryck i att inte bara studera utan möjligen
också pröva eller praktisera idéer.
Vi tror att platsers kulturer är något svårpåverkat. Tradition och historia spelar stor roll. Lokal utveckling och samhällsförändring handlar inte om snabba framgångar utan om tålmodigt arbete och ett möjligt värdesättande av små steg i rätt riktning. En särskild problematik ligger i vad som är rätt.
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Bilagor
Bilaga 1
Hej!
Länsstyrelsen har beviljat Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet medel för en studie på
temat samhällsentreprenörskap. Syftet med studien är att precisera begreppet samhällsentreprenörskap genom att följa ett antal
värmländska samhällsentreprenörer och beskriva deras förutsättningar, problem och vilken betydelse de har för det omgivande samgället. Vi behöver Din hjälp med att hitta dessa personer eller företag/organisationer.
Samhällsentreprenörerna finns överallt. Du har kanske mött dem
som eldsjälar i kulturfestivalen eller byautvecklingsgruppen, men
man kan lika gärna träffa samhällsentreprenörer i offentlig sektor, i näringslivet eller forskarvärlden. De dyker upp där samhällsbygget av en eller annan anledning inte fungerar – det kan
vara där gemensam service saknas och varken offentlig sektor
eller marknaden vill ta ansvar, eller inom nya områden där institutioner ännu inte har hunnit utvecklats.
Mina frågor till Dig är därmed:
Vad tänker Du på när du hör begreppet samhällsentreprenör?
Hur definierar Du begreppet samhällsentreprenör?
Vilka tänker Du på i din kommun som skulle kunna beskrivas
som en samhällsentreprenör?
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Denna studie genomförs under våren 2011 och jag skulle uppskatta om ett snabbt svar, helst före den 24 januari 2011.
Med förhoppning om att snart höra från dig!
Helena Agnemyr
054-700 11 96
helena.agnemyr@kau.se
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Bilaga 2
Hej!
Förra veckan skickade jag ett mail till dig angående en studie på
temat samhällsentreprenörskap som genomförs vid Cerut vid
Karlstads universitet. Syftet med studien är att precisera begreppet samhällsentreprenörskap genom att följa ett antal värmländska samhällsentreprenörer och beskriva deras förutsättningar, problem och vilken betydelse de har för det omgivande samgället. Ungefär en tredjedel har bidragit med mycket värdefull
information till oss, men vi vill än en gång be Dig om Din hjälp.
De frågor vi vill ställa Dig är därmed:
• Vad tänker Du på när du hör begreppet samhällsentreprenör?
• Hur definierar Du begreppet samhällsentreprenör?
• Vilka tänker Du på i din kommun som skulle kunna beskrivas som en samhällsentreprenör?
Med förhoppning om att snart höra från dig!
Helena Agnemyr
054-700 11 96
helena.agnemyr@kau.se
Centrum för forskning om regional utveckling
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
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Bilaga 3
Bäste .....!
Länsstyrelsen har beviljat Cerut medel för ett "utvärderings- och
kunskapsprojekt" på temat samhällsentreprenörskap. Vi som ska
försöka tackla idén och göra något bra och intressant av den är
Gunnel Kardemark, Helena Agnemyr och jag. Tanken med
uppdraget är att vi ska ge begreppet / fenomenet ett sammanhang, förklara dess bakgrund och möjliga innehåll, resonera
kring drivkrafter och hinder samt konkretisera med ett antal
värmländska exempel.
Helena och jag skulle i ett sådant syfte och för att få inspel och
reflektioner ha ett prat med var och en av Er. Vi räknar med att
samtalet kan ta en (dryg) timme. Vi skulle gärna önska att de
kunde äga rum under vecka 13 och 14. Våra kalendrar
är säkerligen klart mindre intecknade än Era. Jag ber er därför
återkomma med till exempel två möjliga tider under dessa veckor - så ska jag försöka få till "en plan" för samtalen.
Med vänliga hälsningar och hopp om återhörande
Bengt Dahlgren
Mobil; 070 - 376 44 50
Tfn; 83 22 30
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Bilaga 4
Hej!
Samhällsutvecklingen har sina tidsandor och diskussionen om
den föder hela tiden nya begrepp (kanske ibland på gamla företeelser). Ett sådant ”nytt” begrepp är samhällsentreprenör . Begreppet eller fenomenet - om vi får kalla det så - uppmärksammades särskilt i en satsning från KK-stiftelsen (Stiftelsen för
Kunskap och Kompetens), som stödjer forsknings- och kunskapsutvecklingsprojekt av olika slag och inte minst inom ”nya”
områden, för några år sedan. Satsningen innehöll både medel till
forskning och en idé om piloter för erfarenhetsspridning. Karlstads universitet ansökte om forskningsmedel och olika aktörer i
länet ansökte om att bli piloter. Värmland hade dock ingen
framgång. Från Länsstyrelsens sida har man därför tagit ett initiativ av att ändå lyfta fram begreppet. Länsstyrelsen har således
beviljat Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut)
vid Karlstads universitet medel för ett ”utvärderings- och utvecklingsprojekt” gällande samhällsentreprenörskap.
Vi är tre personer som under våren jobbar med studien, nämligen Gunnel Kardemark (fil.dr. och bitr. föreståndare för Cerut),
Helena Agnemyr (civilekonom och utredare vid Cerut) samt
Bengt Dahlgren (pensionerad planeringsdirektör från Länsstyrelsen). Vårt angreppssätt bygger mycket på samtal. Vi genomför
sådana med forskare inom universitetet och med företrädare för
kommunerna samt myndigheter och organisationer som på olika
sätt möter samhällsentreprenörer i syfte att stödja och möjliggöra initiativ från sådana.
Men vi vill också samtala med personer som är eller företräder
organisationer och föreningar som vi tror kan betecknas som
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samhällsentreprenörer eller kännetecknas av samhällsentreprenörskap. Vi har efter att frågan har ställts i våra samtal och utifrån våra egna erfarenheter gjort ett urval av samhällsentreprenörer (se utsändningslista). Du är en av dessa!
Vi skulle i ödmjuka men allvarligt menade former vilja att Du
deltog i ett samtal under några timmar på temat samhällsentreprenörskap. Vi har två möjliga tillfällen till förfogande för sådana
samtal; nämligen:
* tisdagen den 10 maj och
* onsdagen den 11 maj.
Samtalen äger rum på Karlstads universitet. Båda tillfällena börjar vid 12-tiden med lunch och vi räknar med att avsluta vid 16tiden. Det är även möjligt för oss att betala ut reseersättning.
Meddela gärna Dina möjligheter att delta vid något av dessa tillfällen, senast fredagen den 29 april till Helena Agnemyr; e-post;
helena.agnemyr@kau.se eller mobil; 070 – 600 93 95.
Med hopp om positivt gensvar
Gunnel Kardemark Helena Agnemyr
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Bengt Dahlgren

Bilaga 5
Hej!
Nu börjar det närma sig workshop och som jag lovade kommer
nu ett informationsbrev angående denna träff. Vi hade bokat in
att Du skulle delta under tisdagen den 10 maj mellan 12-16.
Vi kommer inleda dagen med lunch klockan tolv, lokalen vi har
till förfogande ligger i hus tolv och kallas för Minerva (se bifogad
karta). Jag, Bengt Dahlgren eller Gunnel Kardemark kommer att
vara utanför hus tolv för att lotsa Er vidare till rätt lokal.
Under lunchen kommer vi att presentera oss själva och projektet
vi arbetar i. Efter våra presentationer är det dags för våra samtal
med Er. Vi har ett antal områden som vi vill beröra under eftermiddagen men tanken är även att ni ska tala fritt om era erfarenheter för att sprida kunskap mellan er och även vidare till oss.
De områden vi kommer beröra är:
• Behövs samhällsentreprenörer och varför behövs de? Behövs de mer nu än förr?
• Vad driver en samhällsentreprenör?
• Det lokala klimatet, vad är en god jordmån? Varför skiljer
den sig åt?
• Vad skulle släppa loss samhällsentreprenörerna?
• Hur skulle en framtida samverkan med universitetet se ut?
Är det något du funderar över är det bara att du hör av dig till
mig.
Med vänlig hälsning Helena
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Bilaga 6
Bäste…
Länsstyrelsen har beviljat Cerut medel för ett forsknings- och
utvecklingsprojekt om samhällsentreprenörskap (min idé). Jag
kommer att jobba en (hel) del med detta tillsammans med Helena Agnemyr (som har gjort en del för CTF:s räkning) och Gunnel Kardemark. Vi skulle vilja prata med några personer vid Kau
om begreppet, dess bakgrund och sammanhang, men också om
beröringspunkter med annan forskning, som t ex empowerment.
lokal utveckling, management inom organisationer och social
responsibility, ...... Jag tog på ett självklart sätt på mig uppgiften
att prata med Er. Jag tänker mig samtal på tu man hand. Vad
tror Ni - finns det någon chans att få till ett sådant prat inom
snar framtid - gärna i nästa vecka? Gunnel, Helena och jag skall
träffas igen den 10 februari och det skulle kännas bra att ha haft
pratet med Er före dess.
På återhörande
Bengt
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Gör Vågen!
Rapporten handlar om samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken. Idén om
samhällsentreprenörer ges i rapporten sammanhang och perspektiv i en diskussion om
tidsandan. Rapporten handlar både om teori och praktik. Den bygger på litteraturstudier
och på samtal och dialoger med forskare, regionala aktörer och inte minst värmländska
samhällsentreprenörer.
Rapportens rubrik har hämtas från ett återberättande av ett möte om vad regeringen tänkte
göra för näringslivet. Det förlösande svaret på en avslutande fråga om vad regeringen borde
göra blev Gör vågen!. Anekdoten berättades vid en av de två workshopar med värmländska
samhällsentreprenörer som genomfördes under arbetet med rapporten.
Tankar om samhällsentreprenörskapet syfte och sammanhang eller dess själ och djupare
mening kan möjligen sammanfattas i två dikter av Tage Danielsson, nämligen;
För den trötta samhällskroppen, vore kanske bästa boten, ifall tankarna från toppen kom från roten
Och
En droppe i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp till
att hålla de andra oppe!
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