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ABSTRACT 

This thesis describes the connection between mundane societal 

entrepreneurship and local area development in a rural sparsely populated 

context. It is a qualitative study from a holistic view on the actors. The empirical 

work consists of three deep case studies from one of the most sparsely populated 

regions in Europe. The ongoing activities in these rural villages are described from 

different perspectives focused on who is the local entrepreneur and how did they 

achieve what they have done. The method was to listen to the whole story from 

different perspectives. The results from the deep interviews were thematically 

analysed to find similarities between the different cases. These similarities were 

then the base for a new model of the attributes needed among the actors in a 

village to reach local area development and one model of what roles a local 

entrepreneur can play to start up activities for local area development.  

One key result in the study was the varieties of reasons to act among the actors 

and their similarities in results on the local area development. Regardless of what 

their motivation was according to different kinds of entrepreneurship models, their 

actions all had similar effect on the local area development.  

The main scientific counts here were; the connection between mundane actions 

and their role to teach and inspire others to start acting or learn more about specific 

fields. One other empirical contribution is the importance of having fun while 

developing networks and making volunteers work hard to reach a common goal. 

The Model of Attributes needed for Local Area Development from a holistic actor 

perspective and the similar results in local area development regardless of the 

entrepreneurial motivation to act in the different cases are other contributions.  

 

 

Keywords: Mundane Societal Entrepreneurship, Entrepreneurial Motivation, 

Attributes for Local Area Development 
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SAMMANFATTNING 

Denna licentiatavhandling handlar om vardagligt samhällsentreprenörskap i 

form av landsbygdsaktivering och inspiration med exempel från 

befolkningsmässigt små byar belägna i Jämtlands län. Syftet med denna helt 

kvalitativa ansats är att beskriva lokala företagares roll och engagemang för 

utvecklingen i deras hembygder. Resultatet är en beskrivande modell med 

gemensamma parametrar som funnits med i byarnas utveckling och en modell 

över vilka olika roller en entreprenör kan.  

Landsbygden står inför många utmaningar, inte minst har utglesning av 

befolkningen aldrig gått snabbare än nu (SWECO, 2014). 

Samhällsentreprenörskapet som beskrivs handlar om att invånare tar tag i 

hembyns egen framtid och skapar aktiviteter som känns meningsfulla för dem 

själva och uppskattade lokalt på landsbygden. Tillsammans har gemensamma 

ansträngningar gjort att de undersökta byarna skapat något exceptionellt inom sin 

egen nisch. Denna utgångspunkt leder vidare till kopplingen mellan lokala 

företagare, vardagligt entreprenörskap och dess direkta påverkan på lokal 

utveckling. 

De teoretiska bidragen i licentiatavhandlingen är en beskrivning av fenomenet 

vardagligt samhällsentreprenörskap och dess koppling till lokal utveckling. 

Beskrivningen fördjupas med fokus på vardagliga aktiviteter med framtagna 

modeller. Licentiatavhandlingen beskriver vardagligt samhällsentreprenörskap i 

form av aktiviteter för lokal utveckling. Här är det exempel på vardagliga utbyten 

och aktiviteter med många timmars engagemang som har gett resultat. De tre 

byarna har lyckats aktivera familjer och grannar, de som själv har velat delta. 

Tillsammans har de skapat något som gett mervärden och som de själva tyckt har 

varit till det bättre. Detta har byarna även uppmärksammats för på olika vis. De 

har i sin tur spridit sitt engagemang och inspirerat andra byars invånare till att 

också ta initiativ och agera för egen lokalutveckling. Utifrån arbetet i de olika 

byarna gjordes en gemensam modell av påverkande utvecklingsfaktorer.  

Det andra teoretiska bidraget är beskrivningen av vilka drivkrafter som låg 

bakom valet att agera och dess koppling till den lokala utvecklingen. Oavsett 

vilken drivkraft som låg till grund för entreprenören  blev utfallet snarlikt för den 

lokala utvecklingen. Även om det fanns en drivkraft att tjäna pengar i vissa fall 

blev resultatet en typ av samhällsnytta direkt i byn i alla fall. Ett vardagligt 

entreprenörskap inspirerade till ökad aktivitet för utveckling och blev på så vis till 

ett vardagligt samhällsentreprenörskap.  

 

Nyckelord: vardagligt samhällsentreprenörskap, entreprenörens drivkraft och 

faktorer för lokal utveckling   
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1. INLEDNING  

Att klaga är som att sitta och gunga i en gungstol. 

- Man har något att göra en stund men man kommer ingenstans (okänd). 

 

Det här arbetet bygger på att alla inte sitter kvar och gungar i gungstolen. De hittar 

på något de tycker är roligt, något de finner nytta med, och ser till att göra det 

istället för att klaga. De som agerar och ser till att det händer något nytt kan i sin 

tur inspirera andra som ser vad och att något sker. På så vis skapar de agerande 

personerna direkt eller indirekt en samhällsnytta genom ökad aktivitet i områden 

som annars skulle kunna riskera att stagnera. I föreliggande licentiatavhandling 

har byar på landsbygden och dess aktiva invånare som genomfört framgångsrika 

aktiviteter stått i fokus. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den svenska landsbygden har en lång historia av avfolkning genom utflyttning, 

urbanisering och samhällets industrialisering (Jordbruksverket, 2012). Bosatta 

invånare är en avgörande faktor för att landsbygden ska kunna fortsätta att vara 

levande. Det handlar inte bara om att invånarna ska vara kommunens 

inkomstkälla för skatteintäkter eller utgöra grunden för en lokal marknad. 

Invånare har även en ännu mer banal funktion, nämligen att vara. Invånarna 

befolkar och finns på en plats. Det behöver finnas människor på plats för att det 

ska ske mänsklig aktivitet och göra en plats levande i mänsklig och kulturhistorisk 

mening. Finns det inga människor på en plats blir det av naturliga skäl inte mycket 

mänsklig aktivitet där. Samtidigt utgör invånarna också grunden för en lokal 

marknad och möjligheter för ekonomiska aktiviteter (Wennekers et al., 2005).  

 

I byar på landsbygden kan bofasta invånare vara en livsviktig nyckel till lokal 

utveckling rent bokstavligt. De lever i och har kunskap om de lokala 

förutsättningarna. En lokalbefolkning som finns på plats året runt möjliggör att en 

plats är levande året runt. Här menas levande i bemärkelsen att det sker mänsklig 

aktivitet på en plats hur vardaglig den än är. Det behöver inte vara spektakulärt i 

någon form. Samhällsnytta i dessa miljöer kan handla om att öka livskvaliten i 

vardagen och att skapa något som är uppskattat framför allt av de som bor kvar.  
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Mänsklig aktivitet på en plats kan utgöra en grund för att viktig kunskap ska leva 

vidare, traditionella mathantverk kan tas som exempel på detta. Erfarenhet från de 

berörda trakterna kan gå förlorade när ingen fast boende finns kvar och för 

kunskapen vidare. En människa kan mycket mer än vad som går att berätta med 

ord (Polyani, 2013). Rimligtvis borde detta även kunna gälla kunskap om lokala 

förutsättningar. Traditioner riskerar att försvinna om ingen aktivt upprätthåller 

dem, det kan rimligtvis vara både bra och dåligt. Ska de upprätthållas behöver den 

praktiska kunskapen leva vidare och vara en del av vardagen för de berörda. All 

kunskap läser man sig inte till, praktisk kunskap kommer med erfarenhet och 

övning (Sotto, 1990). 

 

Vardaglig aktivitet kan genomföras på ett sätt som för lokalutvecklingen i den 

riktning som invånarna önskar. Det finns också starka kopplingar mellan 

begreppen lokal utveckling och lokalt entreprenörskap (Dinis, 2006). Dessa 

begrepp är beroende av varandra och det finns flera dimensioner till kopplingen 

däremellan (Dinis, 2006). Samverkan mellan lokalt entreprenörskap och lokal 

utveckling är en grundpelare som denna licentiatavhandling tar fasta på och driver 

vidare med starkt empiriskt fokus. Utveckling kan handla om något så i grunden 

vardagligt som att lokalt komma överens om att göra något, skapa något nytt 

tillsammans i byn. Detta vardagliga fenomen lyfts upp för att bredda kunskaperna 

om samhällsentreprenörskap och dess koppling till samhällsnyttan med lokal 

utveckling i byar på landsbygden. Det handlar om agerande för lokalutveckling i 

kanske dess mest vardagliga form; att faktiskt försöka göra något uppskattat och 

sedan inspirera fler till att också hjälpa till eller göra något nytt eller annorlunda 

själva.  

 

Det kan vara ett traditionellt entreprenörskap med vinstmaximering i grunden 

men det är inte nödvändigtvis så. Det finns fler bilder av entreprenörers agerande 

som bygger på aktiviteter som inte enbart syftar till vinstmaximering på 

landsbygden (Collantes och Pinilla, 2004; Müller, 2013). Den huvudsakliga 

teoretiska skillnaden mellan entreprenörskap och samhällsentreprenörskap är 

motivet som får entreprenören att agera. Är det samhällsnytta och inte den 

ekonomiska vinstmaximeringen som är huvudskälet till att göra något så är det en 

form av samhällsentreprenörskap (Bacq och Janssen, 2011; von Friedrichs et al., 

2014). Vilken roll motiven spelar tas upp till diskussion och jämförs i de resultat 

som skapas i form av lokal utveckling och dess upplevda spridningseffekter.  

 

I diskussioner om landsbygdsproblematik och landsbygdsutveckling talas om 

samhällsentreprenörer som en slags räddare (Dahlgren, Lönnbring och Westlindh, 

2013). Begreppet samhällsentreprenörskap handlar i stora drag om att ha en vilja 
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att förbättra en situation och att faktiskt agera och göra det med samhällsnytta i 

fokus (Gawell, Johannisson och Lundqvist, 2009). Det har främst haft större 

studieobjekt med fler invånare som studieobjekt, det kan röra sig om orter, städer 

eller kommuner exempelvis. 

 

Bidraget med denna licentiatavhandling är ett försök att beskriva den vardagliga 

samhällsentreprenörens aktiviteter för att utveckla den lilla byn med få invånare 

kvar; där butiken redan stängt och skolan lagt ned. Motivet till det är att bredda 

synen på vilka som kan ses som samhällsentreprenörer. Detta görs genom att lyfta 

fram exempel på samhällsentreprenörer och deras aktiviteter som vid en första 

anblick kan ifrågasättas utifrån dess samhällsnytta. Här handlar det om något så 

vardagligt som att aktivera sig själv och sina grannar, släkt och vänner med 

kopplingar till byn på landsbygden. Genom aktivering skapas förutsättningar till 

nya samarbeten, kunskapsutbyten och ökad aktivitet där invånarnas samhörighet 

och livskvalitet är samhällsnyttan. Om grunden för begreppet 

samhällsentreprenörskap är att agera för att göra samhällsnytta (Gawell, 

Johannisson och Lundqvist, 2009) så ser utgångspunkterna olika ut i olika 

kontexter. Därför är det viktigt att inom samhällsentreprenörskapsfältet ta olika 

lokala kontexters betydelse i beaktning.  

 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Förutsättningarna skiljer sig inte bara åt i olika kontexter som mellan stad och land 

eller mellan olika länder. Förutsättningarna ser olika ut även mellan 

landsbygdsområden i samma land och även inom samma län eller region. Med 

forskningsfokus på samhällsentreprenörskap i glesbygdsområden inom Sverige 

finns idag exempel på bland annat kooperativa skolor (Sundin, 2009), lokala 

kooperativ (Sätre Åhlander, 2001) och utvecklingsbolag som jobbar med att stötta 

och utveckla företag och organisationer i en region (Asplund, 2009). De är exempel 

på samhällsentreprenörskap som påverkar lokala servicefunktioner och gör det 

lättare eller förbättrar livssituationen för människor bosatta i närheten. Finns det 

fler sätt att bedriva samhällsnytta i landsbygdsmiljö? Hur ser det ut om arbetet inte 

handlar om att utveckla lokala servicefunktioner eller starka gräsrotsengagemang? 

Eller när invånarantalet är för litet för att utgöra underlag för någon lokal byskola 

eller servicepunkt, vad blir samhällsnyttan då?  

 

Där är lokala skillnader i vilka förutsättningar som gäller även för hur olika 

landsbygdsområden kan utvecklas. Dessa beror exempelvis på vilka givna 
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förutsättningar som råder just på den givna platsen, exempelvis i form av tillgång 

till naturliga resurser och närhet till urbana miljöer (Wiggins och Proctor, 2001). 

Skillnaderna påverkas också av det lokala företagsklimatet och om det finns 

positiva relationer mellan plats och företag (Dinis, 2006; Sätre Åhlander, 2001).  

Idag finns det exempel på satsningar och forskning om regional utveckling där 

större samhällen, hela eller delar av kommuner har varit forskningsobjekt för 

samhällsentreprenörskap och lokal utveckling (exempelvis Ronning et al., 2010; 

Asplund, 2009; Müller, 2013; von Bergmann Winberg, 2003; Cooke, et al., 2016). Det 

kan vara praktiskt med invånarstatistik över hela kommuner men det belyser inte 

nödvändigtvis den lokala befolkningscentreringen inom kommunen. 

Befolkningsstatistik är inte ett fullständigt mått på lokalutveckling men den kan ge 

en bild av storleken på den lokala marknaden. Invånarantal i kommuner påverkar 

kommunernas skatteintäkter vilket motiverar vikten av att vara underrättad om 

invånarstatistik på kommun-, region- eller nationell nivå. Men i mindre skala, hur 

ser det ut där? Av den anledningen är det intressant att undersöka olika aktiviteter 

som genomförs i landsbygdsområden av olika karaktär för att se vad som händer 

lokalt för att få just den lokala hembyn att fortsätta leva och frodas. 

 

Sverige är ett glesbefolkat land men det finns stora geografiska skillnader i form av 

både befolkningstäta storstadsregioner och extremt glesbefolkade landsbygder. 

Det senare har långt till servicefunktioner och ett mindre lokalt kundunderlag för 

företag (Möller et al., 2009). Även inom glest befolkade regioner finns lokala 

skillnader. Vissa områden är mer attraktiva än andra att bosätta sig i (SOU 

2006:101). Av den anledningen är det intressant att undersöka olika aktiviteter som 

genomförs i områden av olika karaktär för att se vad som händer lokalt för att få 

just den egna bygden att utvecklas.  Med anledning av avfolkningsproblematiken 

på landsbygden kan därför vardagliga samhällsentreprenörer ha en aktiv 

förebyggande roll genom att de kan ta tag i utvecklingsprojekt som gör den lokala 

bygden mer aktiv och levande. Hur bygden eller lokalsamhället än är uppbyggt så 

kan ett arbete som har för avsikt att utveckla och göra det mer attraktivt för 

invånarna vara en typ av samhällsentreprenörskap. Ett samhällsentreprenörskap i 

vardagen. 

 

Jämtlands län är intressant att studera för dess glesa befolkningsstruktur 

(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2013). Här samspelar de två faktorerna stor landyta 

och liten befolkning. Det gör länet till en av de mest glesbefolkade regionerna inom 

både Sverige och EU (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2013). Fokus här ligger på små 

byar på landsbygden vilket trots allt är en liten del av länets yta men den är 

mycket utspridd och bebodd. En viktig faktor som påverkar omgivningen i dessa 

byar är hur den lokala omgivningen sköts om och hålls efter i vardagen. Här spelar 
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lantbrukarna en nyckelroll genom sitt arbete med att bruka öppna landskap och 

kulturmiljöer. Detta är ett problem som fram till nu har fått liten uppmärksamhet 

inom samhällsentreprenörsforskningen med fokus på landsbygden. Detta trots att 

lantbrukarna påverkar själva livsmiljön för människor, djur och natur. Samtidigt 

skapar branschen arbetstillfällen på landsbygden och bevarar natur- och 

kulturmiljöer för framtiden vilket kan vara av intresse på nationell och 

internationell nivå.  

 

Med fokus på livskvalitet och landsbygdsutveckling från vardagligt agerande av 

människor på plats i byarna på landsbygden avser jag att lyfta det vardagliga 

samhällsentreprenörskapet. Denna studie avser att ge en beskrivning av och en 

djupare förståelse för sambandet mellan entreprenörskap genom lokala aktiviteter 

och utveckling av hembygden och hur det i en större skala kan fungera som 

inspirationskälla för kunskapsspridning. Fallen ringades in och beskrevs i detta 

arbete utifrån vilka gemensamma grundförutsättningar som återkom bland de 

undersökta byarnas aktörer och aktiviteter. Dessa huvudfaktorer inom området 

samhällsentreprenörskap efterfrågades bland annat av Mulgan (2006). 

 

Grundförutsättningarna sattes in i två modeller: En beskrivande modell över några 

av den vardagliga samhällsentreprenörens attribut som visades som kugghjul i 

motorn för att skapa lokal utveckling samt en modell över vilka gemensamma 

attribut som dessa byars samtliga utvecklingsaktiviteter har 

gemensamt.  Avhandlingen beskriver ett vardagligt samhällentreprenörskap på 

lokal nivå utifrån ett holistiskt aktörssynsätt, det täcker in aktörernas olika 

visioner, missioner, resurser och aktiviteter (Arbnor och Bjerke, 1994). 

Beskrivningen gjordes med hela den berättade historien som grundmaterial 

oavsett när i tiden aktörerna började intressera sig för den egna byns utveckling, 

eller var det egna företagets intresse började. Utveckling av landsbygden kan se 

olika ut beroende av vilka givna förutsättningar som råder, exempelvis vilken 

tillgång till naturliga resurser och närhet till urbana miljöer som finns (Wiggins och 

Proctor, 2001) men också vilka lokala entreprenörer som engagerar sig på plats 

(Dinis, 2006). Av den anledningen lyftes några exempel på lokala 

utvecklingsaktiviteter i byar med ett fåtal fasta invånare kvar fram i denna 

licentiatavhandling. Motiveringen till det förtydligas lite kort i följande 

sammanfattning.  

 

Den svenska landsbygden har en lång historia av avfolkning (Jordbruksverket, 

2012). Invånare som bor kvar är en avgörande faktor för att en bygd ska kunna 

vara levande och utvecklas. Med forskningsfokus på samhällsentreprenörskap i 

glest befolkade områden finns idag exempel på bland annat: kooperativa skolor 
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och andra kooperativa funktioner (Sundin, 2009; Sätre Åhlander, 2001), 

gemensamma energianläggningar (Ronning et al., 2010) och utvecklingsbolag som 

stöttar och utvecklar lokala företag och organisationer (Asplund, 2009). Dessa är 

alla exempel på samhällsentreprenörskap som påverkar lokala servicefunktioner 

och samlingsplatser. De är exempel på verksamheter som gör det lättare eller 

förbättrar livssituationen för människor bosatta i regionen. Frågan är hur 

samhällsentreprenörskap kan se ut när byskolor och annan service redan är borta? 

Områden med väldigt få invånare kvar utgör en lucka i forskningsfältet om 

samhällsentreprenörskap som denna studie ämnar beskriva med ett fokus på det 

vardagliga. 

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med min licentiatavhandling är att beskriva företagares roll som 

samhällsentreprenörer i bemärkelsen utvecklingsaktörer i sina hembygder.  

Genom att lyfta upp exempel på vardagliga utvecklingsaktiviteter som sker på 

landsbygden och knyta dessa till samhällsentreprenörskap kan dess koppling till 

landsbygdsutveckling stärkas inför framtiden. Bidraget är en beskrivning av vilka 

som skapat aktivitet för hembygdens utveckling och hur de agerat för att skapa 

samhällsytta.  

   

 Vilka motiv har fått de aktiva att agera för att påverka hembygdens 

utveckling? 

 Vilka är de gemensamma parametrarna för att skapa aktivitet och 

utveckling i denna kontext?  

 

Genom dessa specifika frågor kan en mer allmän teoretisk diskussion föras där 

empirin ligger som en tydlig grund. 

 

 

   

1.4 Disposition 

 

Den fortsatta texten inleder med en teoretisk referensram (Kap 2) som fokuserar på 

de kärnområden som licentiatavhandlingen bygger på inom vardagligt 

entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och lokal utveckling. De olika delarna i 

detta avsnitt börjar med en kursiv mening som sedan motiveras i efterföljande 



7 

stycke, varje begreppsbeskrivning avslutas sedan med de samlade kursiverade 

meningarna som tillsammans utgör gällande tolkning av varje begrepp.  

 
Därefter kommer ett beskrivande metodkapitel (Kap 3) som förklarar djupare om 

min ontologiska och epistemologiska ståndpunkt samt val av tillvägagångssätt för 

genomförandet av studien.  Metodavsnittet beskriver mer ingående hur kvalitativt 

empiriskt material har inhämtats i flera steg, först med en djupintervju med ett 

enskilt pilotfall. Resultaten därifrån låg till grund för en diskussion som senare 

genomfördes i en fokusgruppsintervju. Med detta till grund gjordes en teoretisk 

ansats för att sedan vara väl förberedd för licentiatavhandlingens huvudstudie 

med tre fallstudier.  

 

Kapitel 4 börjar med en fristående djupare beskrivning den jämtländska kontexten 

och aktiviteterna på enskilda entreprenörers nivå i fallstudierna. Kapitlet 

innehåller beskrivande texter med intervjucitat och fokus på de gemensamma 

faktorerna som framkommit av den narrativa analysen. Resultatet beskrivs mer 

implicit i slutet av kapitlet. Där sammanfattas fallbeskrivningarna tematiskt i en 

modell över utvecklingsfaktorer och i en samlad lista över gemensamma attribut 

hos de drivande entreprenörerna som agerat i fallen. 

 

Analysen (Kap 5) är indelad efter teoriavsnittets olika delar och bygger samman de 

faktorer och attribut som var gemensamma i de empiriska berättelserna med den 

teoretiska bakgrunden. Följande indelning analyseras: företagare som 

samhällsentreprenörer, samhällsnytta i fokus, entreprenörer som 

samhällsentreprenörer, lokal utveckling, lokal resursmobilisering, 

landsbygdsentreprenörskap och landsbygdsinnovation. Efter analysen följer ett 

kapitel 6 med egna diskussioner. Avslutningsvis i kapitel 7 dras slutsatser och 

förslag på fortsatt forskning inom området. 
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2. TEORI OCH BEGREPP 

 

I detta kapitel kommer en genomgång av de mest fundamentala begreppen som 

rör entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och lokal utveckling. I de 

efterföljande presentationerna beskrivs de begrepp som sedan används vidare i 

analys och diskussioner. Kapitlet avser inte att göra någon fullständig genomgång 

ur ett historiskt perspektiv av hur de olika begreppen har utvecklats. 

Licentiatavhandlingen skrivs inom ämnet företagsekonomi men vetenskaplig 

litteratur från andra ämnen som exempelvis kulturgeografi, psykologi och 

turismvetenskap har också använts för att ringa in glesbygdsproblematik och 

landsbygdsinnovation. Kapitlet är en teoretisk diskussion som leder fram till 

vilken tyngdpunkt jag lägger in i de olika begreppen. Det är inte någon fast 

förankrad definition av dem.  

 

 

 

2.1 Entreprenören 

 

Med fokus på att det ska hända något och att någon ska agera börjar detta 

teoriavsnitt med att definiera vad och vem som är en entreprenör i denna kontext. 

Ofta förväxlas entreprenörskap med nyföretagande i vardagsspråk men det är inte 

bara nystartande företagare som kan falla inom kategorin och vara entreprenör. 

Enligt Schumpeter (1934, sid 74 ff) är entreprenören en innovatör som arbetar med 

att förverkliga sina idéer i både etablerade och nya näringar. Entreprenören skiljer 

sig från både affärsmän, kapitalister och även rena innovatörer genom att de ser 

möjligheten som innovatör, därefter tar de också möjligheten när den uppkommer. 

Entreprenörer säljer in möjligheten som affärsman, om affärerna sedan går som 

planerat kan en entreprenör bli en ny kapitalist. Entreprenören kan anses vara 

innovatör, affärsman eller kapitalist, men det betyder inte att alla individer inom 

dessa kategorier per automatik är entreprenörer (Schumpeter, 1934). 

Entreprenörskap kan också ses som viljan att företa sig något (McClelland och 

Winter, 1969; Bruzelius och Skärvad, 2004). 

 

 

2.1.1 Vad gör entreprenörer till entreprenörer? 

Entreprenörskap har inte en fast förankrad definition. Även om Schumpeter (1934) 

var bland pionjärerna inom området håller inte alla med om att hans definition av 

begreppet var den bästa. Den gick ut på att entreprenörskap och företagande 

enbart hade vinstdrivande syften där entreprenörskap har innovativa inslag. Det 
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är inte bara nystartande innovativa företagare som kan falla inom kategorin 

entreprenör. Som initiativtagare och förverkligare av projekt är varje individ 

entreprenöriell (Johannisson, 2005). Johannisson (2005) beskriver 

entreprenörskapets källa som företagsamhet. Med det menar han att en 

entreprenör är initiativtagare och att denne tillsammans med andra tar ansvar för 

att något blir gjort. Entreprenörskap kan utgöra skapande, organisering och 

exploatering av både traditionella affärsverksamheter som verksamheter med 

innovativa inslag (Landström, 1999). Det är möjligt för en individ som arbetar med 

en traditionell näringsverksamhet att samtidigt vara en entreprenör om denne är 

skapande, exploaterande eller organiserande i sin verksamhet (Landström, 1999). 

Det går att vara entreprenör i ett befintligt företag på en traditionell marknad. Att 

vara innovativ och mönsterbrytande är inte ett absolut krav i definitionen. I denna 

beskrivning av entreprenörskap kan det utgöras av både traditionella och 

innovativa affärsverksamheter (Landström, 1999, sid 132 ff). Där behöver 

entreprenörskap inte heller nödvändigtvis vara innovativt. Entreprenören känner 

igen en möjlighet när den uppkommer, snarare än att hen söker efter den (Shane, 

2000). En fråga som kan dyka upp där är hur det går till. Möjligheter växer inte 

alltid på träd. Görling och Rehn (2008) lyfter upp att entreprenörer som blir 

framgångsrika också kan bli det genom att de gör något de tycker är roligt, sedan 

råkar de ha turen på sin sida och får lyckosamma omständigheter som gör det 

möjligt för dem att lyckas.  

 

 

Entreprenören kan agera flexibelt utan färdig strategisk plan 

Den gemensamma grundbulten i begreppet här är att entreprenören agerar, 

oavsett om det handlar om att skapa, exploatera eller organisera (Landström, 

1999). Vilka strategier som ligger till grund för agerandet kan också se olika ut. 

Agerandet inom en organisation som genomför ett enskilt projekt liknar idealtypen 

för en ad-hoc-organisation (Mintzberg och McHugh, 1985). Det är en väldigt 

flexibel organisation. För att bygga vidare på en organisation med fäste på 

gräsrotsnivå behöver strategierna få växa fram och mogna med organisationen. De 

strategier som blir gällande har ett kollektivt stöd inom organisationen vilket 

beskrivs med följande citat fritt översatt av författaren: ”Strategier växer fram som 

ogräs i en trädgård, de odlas inte som tomater i ett växthus” (Mintzberg och McHugh, 

1985, sid 194).  

 

Att vara entreprenör i ett befintligt företag på en traditionell marknad är möjligt, 

som initiativtagare och förverkligare av projekt är varje individ en entreprenör 

(Johannisson, 2005, sid 28 ff). Att driva ett traditionellt företag och vara en 

entreprenör på något sätt utanför detta är en annan möjlig lösning. När 
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entreprenörskapets källa är företagsamhet (Johannisson, 2005) är en entreprenör en 

initiativtagare. Tillsammans med andra tar den nätverkande entreprenören ansvar 

för att något blir genomfört (Johannisson och Nilsson, 1989). När en individ 

engagerar sig och agerar för att skapa eller uppnå något är denne en entreprenör i 

denna licentiatavhandling. Entreprenören i detta sammanhang behöver inte vara 

en eldsjäl men denne har motivation och agerar. Entreprenörskap hör ihop med 

tillväxt där den kritiska faktorn i sambandet är entreprenörens motivation att just 

växa (Bjerke, 2005; Moen et al., 2016). Motivationen behöver inte ha ekonomisk 

vinst som huvudmål, rimligtvis kan en människa ha andra motiv till att agera. 

Motivationen bygger på att entreprenören uppfattar ett behov eller en möjlighet i 

verkligheten (Bjerke, 2005). Verkligheten bygger i grunden på individens egen 

vardag och direkta handlingar. 

 

 

2.1.2 Vardagen påverkar entreprenörskapets utformning 

Omgivningen har betydelse för entreprenörskap även utanför marknads- och 

företagsekonomiska situationer (Steyaert och Katz, 2004; Baumgartner et al., 2013). 

Genom att se det vardagliga i entreprenörskap förtydligas vikten av yttre 

omständigheter som exempelvis slumpmässiga möten och tur i vardagssituationer 

påverkar entreprenörskapets fortsatta utformning (Rehn och Taalas, 2004; Steyaert 

och Katz, 2004). Sker det utvecklingsaktiviteter i närmsta omgivningen kan det i 

sig leda till ökat entreprenörskap i närområdet (Dinis, 2013). Eller också gör 

entreprenörerna något som de tycker är kul och på så vis förgyller vardagen för sig 

själva (Görling och Rehn, 2008). 

 

 

2.1.3 Sammanfattningsvis; 

Entreprenörer kan vara aktiva på traditionella marknader och göra något de tycker är 

roligt. Entreprenören agerar och förverkligar projekt oavsett organiseringsform. Vardagligt 

entreprenörskap bygger på att yttre omständigheter påverkar entreprenörskapets 

utformning. 

 

 

 
2.2 Samhällsentreprenören 

 

En entreprenör kan ha ett annat motiv än ekonomisk vinst som drivkraft. När 

motivet bakom entreprenörskapet är av sådan natur att samhällsnyttiga och 

ekologiska drivkrafter har högre prioritet än de rent ekonomiska, kan det ses som 
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Samhällsentreprenörskap (Bacq och Janssen, 2011). Det är bara entreprenören själv 

som ärligt kan säga vad som är det viktigaste motivet för sin egen del.  

 

 

2.2.1 Olika former av samhällsentreprenörskap  

Samhällsentreprenörskap kan anta många olika former beroende av socio-

ekonomiska och kulturella omständigheter (Mair och Martí, 2006). Oavsett 

utgångspunkt vid startskedet finns det alltid upplevda problemområden och 

oönskade följder som går att förbättra i ett område (Bois, 2014). 

Samhällsentreprenörskap kan ske var som helst så länge någon ser ett behov i 

samhället och agerar utifrån det (Yunus, 2006). Motivet hos den som agerar som 

samhällsentreprenör är något annat än ekonomisk vinst (Nicholls, 2006; Gawell et 

al., 2009; von Friedrichs et al., 2014). Samhällsentreprenörens drivkraft kan vara att 

utveckla bygden där hen bor, att värna om en svagare grupp i samhället eller att 

bevara en vacker omgivning i ett öppet landskap (Gawell et al., 2009). När motivet 

bakom agerandet är av sådan karaktär att samhällsnyttiga och ekologiska motiv 

har hög prioritet utöver de rent ekonomiska motiven, kan det ses som 

samhällsentreprenörskap (Gawell et al., 2009; von Friedrichs et al., 2014). Är det 

rent ekonomiska incitament som driver handlar det om en beskrivning av 

traditionellt entreprenörskap (Schumpeter, 1934; von Friedrichs et al., 2014).  

 

Beroende på hur definitionen av entreprenörskap ser ut så påverkar det 

automatiskt vilken definition som används för socialt entreprenörskap (Peredo och 

McLean, 2006) och då påverkar rimligtvis även det samhällsentreprenörskap. En 

preliminär definition om samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap 

lyder: ”Samhällsentreprenör är den som tar ett innovativt initiativ som utvecklar 

samhällsnyttiga funktioner.” (Gawell et al., 2009, sid 8.) Det bygger rimligtvis på en 

grunddefinition av entreprenörskapsdelen som leder till att någon gör något 

innovativt och faktiskt agerar men inte har ekonomisk vinst som huvudmotiv. 

 

 

2.2.2 Mobiliserande, innovativ eller värdeskapande samhällskraft 

Samhällsentreprenörskap kan ses som en samhällskraft som är mobiliserande, 

innovativ eller värdeskapande. De kan också vara hybrider genom att kombinera 

dessa kategorier i sitt arbete (Gawell et al., 2009, sid 22). Större delen av den 

forskning som skett inom samhällsentreprenörskap i Europa har fokuserat olika 

former av nätverk och grupper av individer som tillsammans påverkat samhället i 

önskad riktning (Bacq och Janssen, 2011).  
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Samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap har mycket gemensamt. 

Historiskt sett har det varit inom följande områden som sociala entreprenörer 

arbetat: 

 

1. Hjälp till att kunna lyfta sig ur fattigdom (till exempel, rörelse som ger 

mikrolån). 

2. Sjukvård, allt från småskaligt stöd åt de som är mentalsjuka i det lokala 

samhället till storskaliga verksamheter för att hantera HIV/AIDS. 

3. Utbildning och träning såsom ett vidgat deltagande och demokratisering 

av kunskapsöverföring. 

4. Miljöskydd och hållbar utveckling såsom projekt för att använda mer av 

”grön” energi. 

5. Förnyelse av det lokala samhället såsom olika hushållsföreningar. 

6. Välfärdsprojekt såsom sysselsättning för de som saknar sådan eller för 

hemlösa samt projekt för att komma åt missbruk av narkotika och alkohol. 

7. Ställningstagande och drivande av kampanjer såsom Fair Trade och skydd 

av mänskliga rättigheter. (Nicholls, 2006; Bornstein, 2004) 

 

Denna lista över vad socialt entreprenörskap innebär visar att de aktiva till viss del 

gör samma saker som samhällsentreprenörer och faller inom ramarna för att vara 

både och. I och med denna lista över aktiviteter som socialt entreprenörskap 

innebär skulle diskussionen här lika gärna kunna fortsätta med att skriva om 

socialt entreprenörskap. Det är främst punkt nummer fem, förnyelse av det lokala 

samhället…, som denna licentiatavhandling lägger fokus på. I den engelskspråkiga 

vetenskapliga litteraturen diskuteras socialt entreprenörskap (Social 

entrepreneurship) i en större utsträckning än samhällsentreprenörskap (Societal 

entrepreneurship). Detta kan verifieras med en enkel sökning i vetenskapliga 

publiceringsdatabaser. Antalet titlar med begreppet ”Social Entrepreneurship” får 

betydligt fler träffar än begreppet ”Societal Entrepreneurship”. En jämförelse 

mellan inriktningslistan enligt Nicholls (2006) och Bornstein (2004) och den 

preliminära definitionen av en samhällsentreprenör enligt Gawell et al. (2009): 

”Samhällsentreprenör är den som tar ett innovativt initiativ som utvecklar samhällsnyttiga 

funktioner” visar att det finns mycket gemensamt mellan de båda begreppen. Inget 

av begreppen är heller fast definierat (Nicholls och Hyunbae Cho, 2006; Gawell et 

al., 2009). 

 

 

2.2.3 Möjliga problem för definierandet av begreppen 

Det pågår en exponentiell ökning av papers som publiceras inom forskningsfältet 

socialt entreprenörskap men närmare hälften av de 22 mest citerade 
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forskningsbidragen är utgivna i böcker och inte via vetenskapliga journaler 

(Sassmannshausen och Volkmann, 2016). När det, som tidigare redogjorts för, 

finns så pass mycket gemensamt mellan begreppen (Nicholls och Hyunbae Cho, 

2006; Gawell et al., 2009) väcks farhågor om andra likheter. Nicholls (2010) 

diskuterar problem inom forskningsfältet socialt entreprenörskap men likheterna i 

begreppen kan vara en varningsklocka för att även samhällsentreprenörskap som 

forskningsfält kan vara drabbat av snarlika problem.  Det som uppmärksammats 

under utvecklingsprocessen av forskningsområdet är att det uppmärksammats en 

likformighet som visar forskningsresultat som återspeglar de delar som det finns 

forskningsfinansiering för (Nicholls, 2010, sid 612 ff). Forskningsfältet för området 

”Social Entrepreneurship” har enligt Nicholls (2010) innehållsanalys inriktat sig på 

tre områden. Det första är ideala organisationsmodeller och det andra de två olika 

aktörslogikerna hjälteentreprenörer och gräsrotsrörelser.  

 

 

Är samhällsentreprenörer bara hjältar eller gräsrotsrörelser? 

Den ena logiken med fokus på hjälteentreprenörer och den andra på nätverk och 

grupper som på gräsrotsnivå påverkar samhället i önskad riktning (Nicholls, 2010). 

Detta fokus beskriver Nicholls som en återspegling av forskningsområdet efter en 

jämförelse med de finansiella stöd som stora aktörer ger till forskning och 

utveckling och resultaten som sedan lyfts fram (Nicholls, 2010, sid 612 ff). En bred 

diskussion om vem och vad som är en samhällsentreprenör är därför viktig att föra 

och i den också belysa ekonomiska incitament till forskningsuppslag. Fler 

vinklingar och beskrivningar av hur begreppet kan användas kan stärka 

forskningsområdet (Chell et al., 2014). Det finns individer som på egen hand gör 

insatser som påverkar den lokala utvecklingen till det bättre enligt deras eget tycke 

(Bois, 2014). Om motivet är direkt påverkat av entreprenörens motivation (Bjerke, 

2005) och det är något annat än ekonomisk tillväxt, vad händer då? Vissa 

företagare har blivit framgångsrika genom att göra något som de tycker är roligt 

(Görling och Rehn, 2008). Ekonomisk vinst är inte nödvändigtvis det enda som 

mäter framgång, men det underlättar en långsiktig verksamhet om det finns ett 

sådant motiv (Yunus, 2006). 

 

 

Hur mäts värdet på samhällsentreprenörskap på ett tillförlitligt sätt? 
Det är svårt att förutse vilka effekter en organisation eller verksamhet har under 

tiden den är kvar. Det finns inget exakt likadant exempel för just den 

organisationen eller verksamheten som det går att jämföra utfallet med. Denna 

form av argumentation leder till att värdet av samhällsentreprenörskap många 

gånger kan ses som subjektivt (Thompson, 2008).   
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2.2.4 Samhällsentreprenörskap påverkar lokala servicefunktioner  

Samhällsentreprenörskapets fokus i denna studie beskriver samhällsnyttan med 

lokala utvecklingsaktiviteter.  Vad som är lokal utveckling i detta kapitel tolkas 

som vad invånarna i området själva tycker är önskvärt att utveckla lokalt. Det 

handlar om lokalt engagemang och om att se och skapa möjligheter. Med 

forskningsfokus på samhällsentreprenörskap i glest befolkade områden finns idag 

exempel på bland annat kooperativa skolor (Sundin, 2009, sid 104) och 

energianläggningar (Ronning et al., 2010, sid 213) samt olika exempel på aktiva 

byalag och lokala utvecklingsbolag såsom Trångsviksbolaget (Asplund, 2009, sid 

197 ff) och Tillväxtregion Bispgården (Skoglund, 2003). Dessa är alla exempel på 

samhällsentreprenörskap som påverkar lokala servicefunktioner, det vill säga 

verksamheter som gör det lättare eller förbättrar livssituationen för människor som 

bor i bygden. Det kan i längden motivera fler och fler att stanna kvar och försörja 

sig inom bygden i stället för att söka sig iväg därifrån.  
 

 

2.2.5 Sammanfattningsvis;  

Motivet till valet att agera påverkar vilken typ av entreprenörskap som beskrivs. Hur 

entreprenörskap definieras påverkar direkt hur socialt entreprenörskap alternativt 

samhällsentreprenörskap definieras i samma text. Samhällsentreprenörskap är 

mobiliserande, innovativt eller värdeskapande. Samhällsentreprenörskap och socialt 

entreprenörskap har mycket gemensamt. En annan likhet är möjliga problem 

för definierandet av begreppen. Är samhällsentreprenörer bara hjältar eller 

gräsrotsrörelser? I befintliga studier framgår att samhällsentreprenörskap påverkar lokala 

servicefunktioner som exempelvis byskolor. Värdet på samhällsentreprenörskap blir ofta 

subjektivt. 

 

 

 

2.3 Entreprenörer som samhällsentreprenörer 

 

Efter att ha redogjort för begreppen var för sig följer i detta avsnitt en teoretisk 

diskussion om likheter och skillnader mellan de två begreppen entreprenör och 

samhällsentreprenör.  

 

 

2.3.1 Långsiktighet och företagande 

Skillnaden mellan entreprenörer och samhällsentreprenörer är främst två 

huvudpunkter: deras mål och vinsthantering (Bacq och Janssen, 2011). 

Entreprenörer har vinstintresset i fokus och samhällsentreprenören har ett socialt 
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eller ekologiskt mål i fokus.  Den andra skillnaden är hur organisationer hanterar 

ekonomiska vinster. I entreprenörers företag delas vinsten ut till aktieägare eller 

återinvesteras i företaget. När ekonomisk vinst görs av samhällsentreprenörer blir 

överskottet återinvesterat i de sociala och samhällsnyttiga aktiviteter som de 

arbetar med (Bacq och Janssen, 2011).  

 

Dessa skillnader behöver inte nödvändigtvis vara motstridiga. Ridely-Duff (2008) 

beskriver företag som bedriver samhällsnyttig verksamhet som ”more-than-

profit”-företag. Det är företag som gör vinst men samtidigt bidrar med 

samhällsnytta, inte bara som goodwill eller marknadsföring utan har 

samhällsnytta som en del av den ordinarie verksamheten. Andra beskriver 

entreprenörskap som lösningen på fattigdom (Bruton et al., 2013). Det är lättare att 

skapa en långsiktigt hållbar verksamhet om det finns en ekonomisk vinst med den 

oavsett motiv med verksamheten i sig (Boschee, 2006; Yunus, 2006). Befintliga 

företagare kan genom sin verksamhet, sitt läge och sin erfarenhet se om något i 

omgivningen inte fungerar som önskvärt (Yunus, 2006). De kan på egen hand 

agera och försöka förbättra en situation om de vill. Vissa försöker andra låter bli. 

De som agerar på egen hand och på så vis skapar samhällsnytta kan på så vis vara 

samhällsentreprenörer (Bois, 2014). Genom att de är aktiva och på plats kan de i ett 

tidigt skede identifiera behov och agera.  

 

 

Samhällsnytta eller företagets eget CSR? 

Att entreprenörer kan vara både vinstdrivande och samhällsnyttiga samtidigt har 

motiverats tidigare av andra (Ridely-Duff, 2008;  Austin et al., 2006). Blombäck och 

Wigren (2009) för in en internationell vinkling på företag som 

samhällsentreprenörer. I deras fall hjälper företaget till med utvecklingsprojekt i 

Afrika, en form av CSR (Corporate Social Responsibility) som utvidgades och blev 

till en viktig del av företagets ordinarie verksamhet. Skillnaden mellan ett företags 

CSR-satsningar och samhällsentreprenörskap handlar i grunden om varför 

företaget agerar (Blombäck och Wigren, 2009). Är det en marknadsföringsstrategi 

för att vinna kunders förtroende för att kunna tjäna mera pengar (CSR), eller 

handlar det om ett genuint intresse att göra någonting i samhället till det bättre. 

Detta är en infallsvinkel som även kan beaktas vid lokala engagemang. 

 

 

Likheten med ruralt entreprenörskap- ”man tager vad man hafver”   

Att agera utifrån befintligt givna förutsättningar och engagera människor och 

omgivning på plats för att involvera och utveckla hela den befintliga kontexten är 

grunden för ett ruralt entreprenörskap (Müller, 2013). Kontexten syftar här till 

både platsen det drivs ifrån, som meningsfullhet i tillvaron och som socialt liv. Ett 
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ruralt entreprenörskap i den bemärkelsen involverar användandet av nya 

kombinationer av befintliga lokala resurser som skapar värden för både den rurala 

entreprenören själv men också för platsen entreprenörskapet bedrivs ifrån (Müller, 

2013). Det visar en annan vinkling på ett samhällsentreprenörskap som skapar 

samhällsnytta i form av lokal utveckling med landsbygden i fokus (Gawell et al., 

2009; von Friedrichs, 2014). Socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och 

ruralt entreprenörskap är några exempel på begrepp som har specificerat sitt 

område inom entreprenörskapsbegreppet. De handlar alla om att en entreprenör 

på ett eller annat sätt ser en möjlighet eller ett ostillat behov av något slag och de 

har agerat för att göra något åt det (Austin et al., 2006). Motivet att agera kan skilja 

sig åt men de agerar allihop på sitt sätt och resultatet är någon form av utveckling 

(Bacq och Janssen, 2011) i exempelvis landsbygdsaktivering för att nå ökad 

livskvalitet och en roligare vardag för invånare om det är önskad utveckling. 

 

 

2.3.2 Kunskap om lokala förutsättningar 

Har de praktisk kunskap om hur något kan göras är det värdefullt eftersom all 

kunskap inte går att läsa sig till (Soto, 1990). Praktisk kunskap (”tacit knowledge”) 

bygger på idén om att människan vet mer än vad som praktiskt går att berätta 

verbalt (Polyani, 2013) och utvecklas med erfarenhet och övning (Sotto, 1990).  Det 

går visserligen att diskutera överförbarheten i Sottos (1990) avhandling i psykologi 

som empiriskt bygger på intervjuer med piloter som överlevt flygkrascher. 

Piloterna hade ett starkt eget intresse och erfarenhet av annan typ av flygning 

utöver vad som krävdes i jobbet. Det handlade om manuella kunskaper och 

erfarenheter inom bland annat glidflygning och framförande stridsflygplan. Deras 

praktiska kunskap och erfarenhet sträckte sig långt över de krav som ställdes på 

piloterna i tjänsten. Att överföra dessa slutsatser till invånares situation i svenska 

landsbygden kan i ett första skede ses som långsökt, men vi är alla människor och 

vi har olika kunskaper och erfarenheter med oss i bagaget. All kunskap läser man 

sig inte till (Soto, 1990) och inga tekniska hjälpmedel eller modeller kan rimligtvis 

ta hänsyn till alla faktorer som påverkar en kontext. Däremot kan 

kunskapsöverföring (”knowledge spillover”) av praktisk kunskap (”tacit 

knowledge”) enklare genomföras i ett lokalt geografiskt område (Howells, 2002). 

Människor som bor och verkar i en by på landsbygden skulle däremot kunna ha 

förkunskap och erfarenheter som möjliggör en annan typ av manuell 

”nödlandning”, nämligen aktivitetsstyrning för lokal utveckling. Praktisk 

erfarenhet kan byggas upp inom en organisation genom en lärprocess driven av 

praktisk handling och vara en strategi för att nå organisationens vision eller mål 

(Bengtsson och Skärvad, 2001). Tidigare erfarenhet av entreprenörskap eller 

samhällsentreprenörskap skulle kunna vara en bidragande faktor till att utveckla 

strategier för att genomföra framgångsrika projekt. I den bemärkelsen kan 
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erfarenheten av att praktiskt genomföra skapa nya strategier för bättre 

förutsättningar att genomföra planer för att nå sina mål (Bengtsson och Skärvad, 

2001).  

 

 

2.3.3 (Samhälls-)entreprenörskapsprocessen  

Även om diskussionen om vilka skillnader som finns mellan begreppen 

entreprenörskap och samhällsentreprenörskap pågår finns där också många 

likheter (Austin et al., 2006). Elizabeth Chell (2007) tar steget längre än att beskriva 

likheter, hon menar på att processen för entreprenörskap och 

samhällsentreprenörskap är densamma, det är bara motiven till agerandet som är 

olika. Hur en sådan process kan se ut är beskrivningen av 

samhällsentreprenörskapsprocessen ett exempel på (Åslund, Bäckström och 

Wiklund, 2011). Den processen går ut på tre steg:  

 

(1) Det finns ett oidentifierat behov  

(2) Arbetet kan ske genom ledning, värdeskapande eller medhjälp till skapande av 

samhällsnytta.  

(3) Resultatet blir då ökad samhällsnytta.  

 

Processen av samhällsentreprenörskap (Åslund, Bäckström och Wiklund, 2011) 

skulle kunna startas innan behovet har identifierats eller kartlagts fullständigt. I 

det stadiet finns inga uppbyggda nätverk eller organisationer som arbetar med att 

lösa problemet men enskilda handlingskraftiga personer kan på egen hand på 

lokal nivå göra insatser för att förbättra en situation när de själva identifierat den. 

 

 

2.3.4 Starkare tillsammans genom nätverkande 

Ledning av samhällsentreprenörskap och medhjälp till detsamma är två kategorier 

som rimligtvis innefattar projekt med flera inblandade individer i någon form av 

nätverk eller gruppering. Till kategorin värdeskapande för samhället kan både 

enskildas initiativ och gemensamma sådana rymmas. Gemensamma nätverk och 

grupperingar uppstår inte ur bara intet, de bygger på förtroende vilket tar tid att 

bygga upp och är mer framgångsrika om de har befintliga gemensamma drag 

mellan de medverkande aktörerna (Huggins, 2000). Det börjar med att någon eller 

några individer har sett ett problem eller behov och sedan lägger ned arbete på att 

övertyga andra och bygga upp ett nätverk som fokuserar på den problematiken 

eller det behovet (ibid).    
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2.3.5 Sammanfattningsvis;  

Entreprenörskap och samhällsentreprenörskap är begrepp med likheter och olikheter. Lokala 

samhällsentreprenörer har kunskap om lokala förutsättningar, de finns på plats. 

Samhällsentreprenörskap har samhällsnyttiga eller ekologiska omsorgsmotiv.  
Oavsett vem som agerar så är entreprenörskapsprocessen densamma för entreprenörer och 

samhällsentreprenörer. Motivet påverkar också om företag arbetar med samhällsnytta eller 

CSR. Oavsett grundmotiv blir entreprenörer och samhällsentreprenörer blir starkare 

tillsammans. 

Vardagligt samhällsentreprenörskap kan leda till ökad livskvalitet och utgöra en 

inspirationskälla för andra att agera.   

 

 

 
2.4 Lokal utveckling och lokal resursmobilisering 

 

En av kärnfrågorna i avhandlingen rör begreppet lokal utveckling. Vad är 

utveckling egentligen? Vad som avses i denna avhandling diskuteras fram i detta 

kapitel. 

 

 

2.4.1 Utveckling är mer än uppfinningsrikedom 

Enligt svenska akademins ordlista (www.saol.se, 2014) är det ungefär ”stor 

uppfinningsrikedom”. Bara för att något uppfunnits är det inte säkert att 

omgivningen får reda på vad den stora uppfinningsrikedomen genererat, kunskap 

om uppfinningen behöver spridas först. För att leda till lokal utveckling behöver 

aktiviteter för utveckling sprida sig bland invånarna i den lokala bygden (Dinis, 

2006).  Bara för att en individ är uppfinningsrik betyder inte det att omgivningen 

utvecklas, uppfinnaren behöver agera entreprenöriellt (Johannisson, 2005) också. 

Kan utvecklandet däremot sprida sig och ta fart exempelvis genom ett gott 

exempel som skapar ringar på vattnet krävs det att någon agerar på ett sätt så att 

det märks (Dinis 2006). Är det en möjlighet som uppkommer så är vi tillbaka i 

samhällsentreprenörskaps- och entreprenörskapsbegreppen (Gawell et al., 2005). 

Oftast förknippas utveckling med förbättringar och framsteg av olika slag men det 

kan råda delade meningar om vad som är bra och inte (von Friedrichs et al., 2014, 

sid 12 ff.).  

 

 

2.4.2 Lokal utveckling som effekt av entreprenörens agerande 

Sverige har en relativt lång tradition av ett strukturerat arbete för lokal och 

regional utveckling (von Friedrichs et al., 2014). Den lokala anknytningen av lokalt 
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entreprenörskapskapital, i bemärkelsen tillgång till aktiva entreprenörer inom en 

region, kan användas som förklaring till dilemmat med att politiska åtgärder på 

nationell nivå och supranationella nivåer inte får önskat utfall i undersökta 

regioner (Audretsch och Keikbach, 2007). Lokalt entreprenörskap förblir ofta 

lokalt. Lokala initiativ kan också vara så lokalt anpassade att de är svåra att 

överföra direkt till andra regioner. De kan också visa sig vara starkt 

individberoende i form av att en eldsjäl behöver finnas som draghjälp. Därtill kan 

det också finnas ett engagemang och en medvetenhet för vad som behöver göras 

för bygden (Berglund, 2005). När medvetenheten finns där blir nästa steg att 

kraftsamla de resurser som behövs för att kunna genomföra en aktivitet.  
 
 

2.4.3 Resurser för utveckling 

För att kraftsamla resurser kommer vikten av tillgängliga nätverk in i bilden (Ford, 

2002). Inom turismbranschen i glesbygdsområden i norra Sverige har det visat sig 

att nätverk kan stärka konkurrenskraften och bidra till att inblandade företag 

utvecklas gemensamt även om nätverken är lösa och projektbaserade (Brouder, 

2013, sid 83). Det framgår av forskningsresultat inom små och medelstora företag 

att formella grupper är den mest potenta formen av interna företagsnätverk men 

de skapas genom informella strukturer (Huggins, 2000). En framgångsfaktor för 

nätverken är att det finns en gemenskap sedan tidigare men också att både 

ekonomiska och sociala faktorer spelar en roll för medlemmarnas motivation att 

ingå i nätverket. Större nätverk skapar dessutom bättre möjligheter till 

resursmobilisering (Huggins, 2000). Att vara med i ett sammanhang i den lokala 

omgivningen bidrar också till ökad sannolikhet att nystartade småskaliga företag 

blir långsiktigt hållbara över tid (Huggins, et al., 2017).  

 

 

Vardagligt nätverkande för inspiration, utveckling och idéspridning  

I denna licentiatavhandling ligger fokus på lokala företagare som är 

samhällsentreprenörer genom att de genomför och sprider idéer som utvecklar 

sina hembyar i landsbygdsområden genom olika aktiviteter. Dessa aktiviteter och 

samarbeten skapar utbyten som leder vidare till inspiration, erfarenheter och 

kontakter (Huggins och Johnston, 2009). Basstrukturen för ett nätverk kan ses som 

sammankopplingen mellan aktörer, aktiviteter och resurser (Håkansson och 

Johansson, 2002). Nätverk stärkta med externa relationer kan underlätta utveckling 

för företag inom en region med redan starka interna relationer (Huggins och 

Johnston, 2009).  Nätverk bygger i grunden på att det sker utbyten mellan 

aktörerna i nätverket, det gäller oavsett om det är ekonomiska utbyten eller 

utbyten av andra typer av resurser (Easton, 2002). Den teoretiska referensramen i 

detta avsnitt bygger främst på industriell marknadsföring och handel i 



20 

företagsnätverk (Ford, 2002), men företagande i nätverk har visat sig vara 

framgångsrikt även i marginaliserade områden (Boso, et al., 2013) och inom 

turistbranschen i glesbygd (Brouder, 2013). Det skulle av den anledningen kunna 

spela en viktig roll även för andra samhällsutvecklare i glesbygd. 

 
 

2.4.4 Lokalt entreprenörskaps koppling till lokal utveckling 

”Finns det inte något lokalt entreprenörskap så sker ingen lokal utveckling, finns det ingen 

lokal utveckling sker inget lokalt entreprenörskap” (Dinis, 2006, sid 19, fritt översatt av 

författaren). 

 

Den slutsatsen bygger en studie av framgångarna hos småskaliga lokala 

entreprenörer som använder sina nätverk för att tillgängliggöra sig den 

information som de behöver för att snabbt kunna utnyttja sin flexibilitet och andra 

möjligheter som små företag har (Dinis, 2006). Därmed kan de utveckla både sina 

företag och sin omgivning i följande växelverkan. 

 

 
FIGUR 1. MODELLEN VISAR ATT LOKALT ENTREPRENÖRSKAP OCH LOKAL 

UTVECKLING ÄR AKTIVITETER SOM PÅVERKAR VARANDRA (DINIS 2006). LOKALT 

ENTREPRENÖRSKAP PÅVERKAR DEN LOKALA UTVECKLINGEN AV 

LOKALSAMHÄLLET VILKET LEDER VIDARE TILL ÖKAT LOKALT ENTREPRENÖRSKAP.  

 

Kopplingen som modellen (figur 1) visar mellan lokal utveckling och lokala 

entreprenörers nätverksbyggande på både lokal och global nivå är en avgörande 

faktor för lokal utveckling (Dinis, 2006). I denna modell kommer 

utvecklingsinitiativen underifrån och grundstenen i lokal utveckling är inte längre 

Lokalt 
entreprenörskap 

Lokal utveckling 
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beroende av förmågan att locka till sig externa företag och kapital utifrån, utan 

istället av förmågan att generera långsiktigt hållbara förutsättningar för lokala 

aktörer att utvecklas. För att lokal utveckling ska ske krävs ett samarbete av lokala 

aktörer som bor i området (Dinis, 2006). Att det finns positiva relationer mellan 

platsen och lokala företag, vikten av socialt kapital för lokal utveckling, har 

uppmärksammats av fler (Sätre Åhlander, 2001).  Tillsammans med entreprenörers 

tidigare erfarenheter och motiv bidrar även den lokala omgivningen till ökad 

sannolikhet att lokala nystartade småskaliga företag blir långsiktigt hållbara över 

tid (Huggins, et al., 2017). 

 

Lokal utveckling är ett nyckelbegrepp i den här licentiatavhandlingen men är svårt 

att generalisera till en allmängiltig definition. Ett försök kan trots allt vara i detta 

fall:  

 

För att skapa lokal utveckling behöver aktivitet i någon form sprida sig i den lokala bygden. 

 

En definition av begreppet beror på i vilken kontext det uppkommer, samt hur och 

vem som försöker mäta och utvärdera effekterna (Thompson, 2008). Definitionen 

bygger på Dinis (2006) koppling mellan lokal utveckling och lokalt 

entreprenörskap. 

 

 

2.4.5 Finns det ett lokalt samhällsentreprenörskap utfört på egen hand? 

Men på lokal nivå, är det verkligen bara de entreprenörer som ingår i lokala 

nätverk för utveckling, exempelvis utvecklingsbolag och utvecklingsföreningar, 

som kan vara samhällsentreprenörer? Genom att enbart undersöka 

samverkansprojekt och utvecklingsbolag/föreningar för landsbygdsutveckling 

finns risken att forskningen drabbas av samma fallgrop som Nicholls (Nicholls 

2010; Nicholls och Hyunbae Cho, 2006) beskriver som en barnsjukdom inom ett 

ungt forskningsområde så länge det saknar fasta definitioner och har ett fast 

paradigm. Problemet ligger i gränsdragningen runt forskningsområdet och dess 

olika relationer till forskningsfinansiärer och intresseorganisationer. Finns 

ekonomiska incitament för forsking på en viss typ av verksamhet och tillgång till 

dokumenterade handlingar som underlättar sammanställning av material är det 

inte heller konstigt att det kommer forskningsrapporter som bygger på ett sådant 

material. Det betyder dock inte att denna typ av forskningsresultat ger en 

fullständig bild av vilka som agerar utan tar upp de som finns dokumenterade. 

Hur modeller av samhällsentreprenörskap ser ut beror också på vilka 

finansieringsmöjligheter som finns (Kim Alter, 2006).  
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Betydelsen av lokala utvecklingsnätverk för landsbygdsutveckling 

I glesbygdsområden finns många exempel på lokala utvecklingsnätverk och 

utvecklingsbolag som drivande motorer för bygdens utveckling (Molin och 

Pettersson, 2010; Asplund, 2009; Jonson, 2004). En anledning till att dessa har 

bildats kan vara att det fanns ekonomiska incitament genom möjligheten att söka 

utvecklingspengar via EUs strukturfonder. Det gav möjligheten att skapa en lokal 

utvecklingsaktör som var projektägare utan en direkt koppling till en enskild 

näringsidkare, projektägaren kunde istället bidra till att gynna flera lokala aktörer. 

Dessa förutsättningar krävdes för att kunna starta LEADER-projekt. LEADER står 

för ”Liaisons Entre Actions de Dévelopement de l'Économie Rurale” och bygger på 

samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell verksamhet. Tidigare 

LEADER-program har byggt på att öka nätverkande och samarbete mellan företag, 

organisationer och offentlig sektor (Larsson, 2002). Denna strategi har använts i 

många områden inom EU och den svenska landsbygden tillhörde ett så kallat mål-

område 6. Det är områden med en hög grad av jordbruksföretag och regioner med 

särskilda villkor för antal invånare och klimat (Glesbygdsverket, 2001; 

Tillväxtverket, 2010). EU-stöd som finansieringsmöjlighet låg till grund för många 

utvecklingsprojekt i stödberättigade landsbygdsområden och kunde därför bli en 

tacksam forskningsgrund för lokal samhällsutveckling på landsbygden 

(Tillväxtverket, 2010). Det finns dock en risk med att använda denna grund i större 

skala då det skulle kunna snedvrida bilden av vad landsbygdsutveckling innebär 

på Svenska landsbygderna, det kan trots allt enbart mäta de parametrar som är 

stödberättigade men är mycket troligt inte det enda som sker i byar och 

lokalsamhällen inom stödområdena för LEADER. 

 

 

Nätverkande samhällsentreprenörer innan Sveriges EU-medlemskap 

Johannisson och Andersson (1989) beskriver en grupp av lokalutvecklande 

entreprenörer som ”Community-Based Entrepreneurs”. Dessa har nätverkande 

som en viktig uppgift och skapar utvecklingsmöjligheter genom att organisera 

resurser inom det egna nätverket. De har en inspirerande och pådrivande roll för 

utveckling av det lokala samhället (Johannisson och Anderssons, 1989). Denna 

beskrivning har mycket gemensamt med en samhällsentreprenör. Den 

nätverkande aktören kan kopplas till A-R-A-modellen som framtagits för att mäta 

stabilitet och utvecklingsprocesser av industriella företagsnätverk men som i 

grunden bygger på just att skapa fördelar för nätverkande aktörer att koppla ihop 

Aktörer, Resurser och Aktiviteter (Håkansson och Johansson, 2003). Beskrivningen 

av Johannisson och Anderssons (1989) nätverkande samhällsentreprenörer kom 

1989 och är äldre än EUs alla landsbygdsutvecklingsprogram som Sverige har 
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medverkat i. Sverige gick med i EU 1995 (Larsson, 2002). Därmed kan slutsatsen 

dras att det inte var några EU-finansierade landsbygdsutvecklingsstöd som låg till 

grund för dessa samhällsentreprenörer som agerade som spindeln i nätet för att 

skapa lokal utveckling på landsbygden (Johannisson och Anderssons, 1989). Det 

var rimligtvis samhällsnyttan i lokal utveckling i första hand och inte egen 

ekonomisk vinning som var fokus. Eller var det kanske både och egentligen? 

 

 

2.4.6 Saknas någon samhällsutvecklare i samhällsentreprenörsbegreppet? 

Trots denna beskrivning av ett antal olika varianter av samhällsentreprenörer 

behöver det inte heller betyda att de utgör en fullständig bild av aktörer som 

agerar för att skapa lokal utveckling. De behöver inte vara de enda som arbetar för 

att utveckla bygden. Exempelvis skulle enskilda entreprenörer som agerar på egen 

hand kunna inspirera andra i omgivningen till att också agera. På så vis kan det 

skapa positiva ”ringar på vattnet”-effekter i den lokala omgivningen. Det är också 

en form av utveckling men den är rimligtvis svår att mäta och finns inte 

dokumenterad på samma sätt som exempelvis stödansökningar för 

utvecklingsprojekt inom LEADER (Tillväxtverket, 2010). Den administrativa 

processen med utgångspunkter i regelverk och tolkningsutrymme med 

ekonomiska stöd kan till och med ha negativa konsekvenser i vissa fall (Skoglund, 

2003). När en enskild aktör ser och agerar för att skapa utveckling blir det en del av 

dennes vardag. Det blir likaså inspirationen till och för andra, den finns bara där. 

Detta resonemang förtydligas med följande vardagliga fiktiva exempel på 

småskalig vardaglig aktivitet som medför samhällsnytta: 

 

 

 
FIGUR 2. FÖRENKLAT VARDAGSEXEMPEL PÅ AKTIVITET 

 

 

 

Längs en väg ligger flera hus. Åren går och färgen flagnar på 

fasaderna. En dag målar en av husägarna om fasaden. Denna 

aktivitet uppmärksammas och får fler grannar att göra samma sak 

när de sett resultatet; det nymålade huset mitt bland de andra 

flagnande fasaderna. Inspirationen till ett sådant agerande är 

vardaglig och svårmätt, men resultatet är ökad aktivitet för 

utveckling i området så länge fler grannar målar och fixar med sina 

fastigheter. Vilket i nästa steg kan leda till ökad trivsel, livskvalitet 

och ökade fastighetsvärden i området.  
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2.5 Landsbygdsperspektiv 

 

Hembygden som finns i titeln på denna avhandling åsyftar den lokala 

landsbygden, byn där aktören bor eller har växt upp. Begreppet Landsbygd 

återkommer frekvent och är en grundpelare i denna licentiatavhandling. 

Landsbygd är ett samlingsbegrepp vars kontext skiljer sig åt utifrån olika 

definitioner inte minst på Europeisk nivå som inte är helt oviktig för landsbygds 

satsningar inom EU.  

 
 

2.5.1 Landsbygdsbegreppets definition 

Det finns många definitioner på vad landsbygd är. Enligt OECDs definition utgörs 

landsbygd av kommuner med mindre befolkningstäthet än 150 invånare per 

kvadratkilometer. Den definitionen medför att 99 % av Sveriges landareal är 

landsbygd (Glesbygdsverket, 2008).  

 

Fortsättningsvis används därför istället följande definition av begreppet 

landsbygd. Två huvudsakliga förhållanden kännetecknar landsbygd. Det ena är 

den fysiska miljön som kännetecknas av naturlandskapet med det brukade 

landskapet och den byggda miljön som ger speciella förutsättningar för invånarna. 

Det andra är de glesa strukturerna med långa avstånd till större orter (SOU 

2003:29). För att förtydliga den fortsatt använda landsbygdsdefinitionen följer en 

beskrivning av relevanta men i fortsättningen sammanslagna begrepp som 

förknippas med landsbygd. Fjällbygd, skogsbygd, jordbruksbygd och skärgård är 

benämningar som utgår från närmiljöns fysiska kontext med fjällandskap, djupa 

skogar, öppna odlingslandskap och ölandskap. Glesbygd särskiljer indelning av 

landet utifrån dess befolkningsstruktur och avstånd till service. Glesbygd innefattar 

områden som har mer än 45 minuters bilfärd till närmaste tätort eller är öar utan 

fast landförbindelse (Glesbygdsverket, 2007). Landsbygd används i andra 

sammanhang som ett sammanslaget samlingsbegrepp för områden av glesbygd, 

fjällbygd, skogsbygd, jordbruksbygd och skärgård (SOU 2006:101). Den definitionen 

används som utgångspunkt även i det fortsatta arbetet av avhandlingen. Det vill 

säga den undersökta landsbygdskontexten innefattar byar i odlingslandskapet 

med gles servicestruktur. 

 

 

2.5.2 Lokal utveckling av lokala förutsättningar 

Utveckling av landsbygden kan se olika ut beroende på vilka givna förutsättningar 

som råder i form av tillgång till naturliga resurser och närhet till urbana miljöer 

(Wiggins och Proctor, 2001). Den svenska landsbygden har en lång historia av 
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avfolkning (Jordbruksverket, 2012), fenomenet med avfolkning av landsbygden är 

samtidigt inget unikt för Sverige (Europarådet, 1980; Collantes och Pinilla, 2004). 

Avfolkning av landsbygder har visat sig leda till sämre levnadsförhållanden, högre 

arbetslöshet och inkomstklyftor mellan stad och landsbygd (Borodina och 

Borodina, 2007).  Invånare är en avgörande faktor för att en bygd ska kunna vara 

levande men primärt har befolkningsminskning främst behandlats som en 

ekonomisk möjlighet för andra (Varouhakis, 2000; Stockdale, 2006). Samtidigt leder 

en minskande befolkning också till att mark överges och minskar även den 

biologiska mångfalden i området (Westhoek, van den Berg och Bakkes, 2006). 

Sverige är ett glesbefolkat land men det finns stora geografiska skillnader i form av 

både befolkningstäta storstadsregioner och extremt glesa landsbygder. De senare 

har långt till servicefunktioner och ett mindre lokalt kundunderlag för företag 

(Möller et al., 2009). Landsbygder kännetecknas också av åldrande befolkning och 

brist på social infrastruktur (Imanishi, 2003; Mann, 2005). Även inom glest 

befolkade regioner finns lokala skillnader. Vissa områden är mer attraktiva än 

andra att bosätta sig i (SOU 2006:101).  

 

Rimligtvis finns där en motivation hos många medmänniskor till att försöka skapa 

en omgivning som är attraktiv att bo i, att uppskatta och vilja vistas i när man äger 

en fastighet och det gör en stor del av landsbygdens befolkning ute i byar. Hur ett 

sådant arbete ser ut kan säkert skilja både när det gäller intressen, kunskap, 

resurser och inspiration på individnivå men när det upphör är igenväxning ett 

mätbart mått på en del av förfallet. När invånare från glesbefolkade regioner blir 

färre och odlingsmarker upphör att bli brukade, leder det i sin tur även till 

minskad biologisk mångfald i det övergivna området (Westhoek, van den Berg och 

Bakkes, 2006). Även lokalt i den glesbefolkade regionen sker en centrering av 

service och befolkning som går från byarna runt omkring och in till centralorten, 

exempelvis när lanthandeln stängs (Möller et al., 2009). Förflyttning och minskning 

av antalet invånare tar även med sig människornas idéer, kontaktnät, deras 

materiella och immateriella tillgångar ur ett holistiskt aktörssynsätt. 

Befolkningsminskningen förändrar systematiskt även det vardagliga livet för 

invånarna som finns kvar exempelvis genom minskad efterfrågan på varor och 

tjänster och därmed olika entreprenöriella möjligheter (Acs, Audretsch och 

Lehmann, 2013). 

 

 

2.5.3 Samhällsentreprenörskap i orter och byar på landsbygden 

Med forskningsfokus på samhällsentreprenörskap i glest befolkade områden finns 

idag exempel på bland annat kooperativa skolor (Sundin, 2009), byggande av 

gemensam energianläggning (Ronning et al., 2010) samt olika exempel på lokala 
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kooperativ (Sätre Åhlander, 2001). Utvecklingsgrupper och utvecklingsbolag som 

jobbar med att stötta och utveckla företag och organisationer i en region är en 

annan variant (Asplund, 2009; Skoglund, 2003). Dessa är alla exempel på 

samhällsentreprenörskap som påverkar olika typer av lokala servicefunktioner i 

det lokala samhället. De kan upplevas vara invånarnas mötespunkter i vardagen 

ungefär som lanthandlarna är en annan sådan funktion (Möller et al., 2009). De är 

exempel på verksamheter som gör det lättare eller förbättrar livssituationen för 

människor bosatta i dess direkta närhet, i orter med tillräckligt många invånare för 

att exempelvis utgöra befolkningsunderlag för att ha en egen byskola (Sundin, 

2009). I den lilla byn utanför då? Om det redan är väldigt få invånare kvar när 

byskolor och annan service redan är borta, hur kan samhällsentreprenörskap se ut 

där? I den här studien handlar samhällsentreprenörskapet främst om att skapa 

något uppskattat för de som bor kvar och har anknytning till den lilla byn på 

landsbygden vars befintliga service ligger på en annan nivå. I Nordingrå har 

kreativa samhällsentreprenörer skapat en kollektiv verkstad för att underlätta 

försörjning för att kunna bo i den byn (Sjödin, 2014). Det är ett exempel men det 

behöver lyftas fler. 
 

 

2.5.4 Sammanfattningsvis;  

Landsbygd är en sammanslagning av flera begrepp. Lokal utveckling i landsbygd beror på 

befintliga lokala förutsättningar. Det finns flera tidigare studier med fokus på lokala 

servicefunktioner på landsbygden.  

 

 

 

2.6 Landsbygdsproblem och lokala entreprenörer 

 

Landsbygd är speciella miljöer att bedriva företag i. Den är glest befolkad och det 

är långa avstånd att ta hänsyn till.  

 

 

2.6.1 Urbanisering och utglesning 

Vissa hävdar att urbaniseringsprocessen aldrig har gått snabbare än vad den gör 

just nu i Sverige (Sweco, 2014).  Urbaniseringsprocessen går ut på att invånare 

lämnar landsbygden och bosätter sig i storstadsregioner. Varje år flyttar ca 1 miljon 

människor i Sverige, de flesta flyttar en kortare sträcka (SOU 2015:35). Den svenska 

landsbygden har en lång historia av avfolkning (Statens jordbruksverk, 2012) men 

andra hävdar att flyttströmmarna till storstadsregioner bidrar i liten utsträckning 

till storstädernas befolkningsökning, istället har födslar och dödstal en större 
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påverkan på denna utveckling (SOU 2015:35). Oavsett vilken av ovanstående 

teorier som stämmer så visar båda att det pågår en utglesning av befolkningen 

genom att den minskar på landsbygderna och ökar i storstadsregionerna (Sweco, 

2014; SOU 2015:35). När en befolkning ökar så ökar även efterfrågan på varor och 

tjänster och skapar nya förutsättningar för nya ekonomiska aktiviteter (Wennekers 

et al., 2005; Acs, Audretsch och Lehmann, 2013). På den plats där befolkningen 

istället minskar väntar istället rimligtvis det motsatta. Men det är inte alla som 

flyttar, vissa väljer att stanna kvar på landsbygden och skapar sig en försörjning. 

Entreprenörer på landsbygden har speciella incitament till att driva företag, det 

kan gå ut på att skapa arbetstillfällen i bygden eller följa sin livsstil snarare än att 

försöka vinstmaximera sin verksamhet (Stathopoulou et al., 2004). Företagens 

överlevnad i dessa områden beror i hög grad på anpassningsbarhet och det kan 

innebära att entreprenörerna bakom företagen måste vara innovativa i andra 

avseenden än företag i större tätorter (Öhman, 2012). Det kan också ställas i 

relation till att i områden med fler invånare skapas fler möjligheter för 

entreprenörer och därmed startas fler företag (Acs, Audretsch och Lehmann, 2013). 

Befolkningstätheten är även en viktig parameter för att förutse företagsstarter 

(Armington och Acs, 2002), ju tätare befolkning desto fler företag startas. 

 

 

Begränsad service men tillgång till andra möjligheter 

Landsbygdsregioner är inte heller homogena, lokal centralisering kan ske även 

inom kommuner när alltfler samhällsfunktioner centraliseras till den lokala 

centralorten. Bybor i byarna utanför centralorterna har redan vant sig vid tanken 

att det är sämre serviceutbud (Stenbacka, 2001). Det kan innebära långa bilresor till 

närmaste affär eller ingen offentlig service annat än sophämtning, kanske någon 

lokalbuss som går några resor per dag och brevbärare som levererar posten på 

vardagar (Stenbacka, 2001). Det kan i folkmun kallas att man bor ”naturskönt” 

eller ”lite avskilt” vilket betyder att servicen är begränsad men det finns andra 

värden som kan väga upp valet av boplats (författarens reflektion).  

 

Bosatta invånare är en avgörande faktor för en lokal ekonomi (Wennekers et al., 

2005) och rimligtvis även för en aktiv och levande landsbygd. Det har gjorts många 

avhandlingar och rapporter inom temat områdesutveckling där olika 

utvecklingsprocesser och förfaranden har beskrivits. Bispgården, Åseda, Gnosjö 

och Trångsviken är några svenska orter som varit undersökningsobjekt för detta 

(von Bergmann-Winberg, 2003; Skoglund, 2003). I de fallen har det varit någon 

form av kris eller mobiliserande faktor som invånarna har arbetat utifrån. Dessa 

exempel rör också tätorter med en större lokalbefolkning och bredare tillgång till 

grundservice än byarna som ligger på sidan om. Ur turismvetenskaplig vinkel 
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beskriver Patrick Brouder (2013) turismentreprenörer som nyckelagenter till lokal 

utveckling i norra Sverige, studieobjekten har varit på kommunnivå eller 

dataregister på länsnivå i norra Sverige. Han menade att entreprenörerna inom 

turism ledde förändringarna i de lokala ekonomierna över tid (Brouder, 2013, sid 

73). Kombinatörer inom kreativa näringar som jobbar med flera olika saker som 

försörjning är en annan variant av utvecklingsaktörer på landsbygden (Nordström, 

2015). Även Nordströms (2015) doktorsavhandling bygger i grunden på statistik 

insamlad på länsnivå. Utifrån ett mikroperspektiv där en enskild by utanför 

närmsta tätort utgör grundmaterialet till en studie inom området finns inte så 

många andra exempel. Ett annat exempel på studie om entreprenörskap för 

landsbygdsutveckling inriktad på kreativa näringar är byn Nordingrå där Sjödin 

(2014) har studerat entreprenörer som startat en gemensam kreativ verkstad för att 

kunna leva och skapa en försörjning på plats i den byn. I det fallet fanns individer 

med alternativa lösningar som skapade en innovativ möjlighet för fler att kunna 

bosätta sig och försörja sig i byn (Sjödin, 2014).  

 

 

 

2.7 Innovation i landsbygd  

 

Det byggs innovationsparker, politiska påtryckningar görs för att skapa mer 

innovativa miljöer, det satsas pengar på att forskning ska leda fram till nya 

innovationer eller innovationspartnerskap och så vidare. Innovation bygger på en 

kollektiv prestation (Aasen och Amundsen, 2013). Utveckling och innovationer kan 

ses som två begrepp med en nära anknytning till varandra. Förväntningar finns att 

innovationer ska leda till utveckling och att utveckling ska kunna leda till nya 

innovationer.  

 

 

2.7.1 Innovation som grundsten för utveckling i både stad och land 

Att skriva om landsbygdsutveckling utan att nämna innovationer skulle riskera att 

missa en grundläggande byggsten. Innovationsutveckling fokuserar här på 

landsbygdens speciella situation eftersom entreprenörer bakom företag på 

landsbygden måste vara innovativa i andra avseenden än företag i större tätorter 

(Öhman, 2012). Genom att göra och beskriva andra studier av lokal utveckling 

skapas ett bidrag till diskussionen om innovationssystemens betydelse i glest 

befolkade områden. Frågan om innovation och kreativitet och dess koppling till 

entreprenörskap i glesbygden är en relevant aspekt i forskning eftersom begreppen 

oftast förknippas med clusterbyggande och större urbana kreativa miljöer (Bayliss, 

2007; Florida et al., 2017). Landsbygden i allmänhet men de glesare områdena i 
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synnerhet kräver utveckling inom exempelvis kunskap, innovation näringsliv, 

tillväxt och förnyelse. Glesbefolkade områden och miljöer behöver nytänkande, det 

finns en stor risk att näringsliv och samhälle annars riskerar att marginaliseras eller 

försvinna (Öhman, 2012). Innovation bygger på komplexa responderande 

processer som bygger på dynamik mellan människor där resultatet är ett samspel 

mellan yttranden, gester och handlingar (Aasen och Amundsen, 2013). För att 

dynamik ska kunna ske mellan människor behöver de rimligtvis utbyta kunskaper, 

idéer eller annat. Gert Öhman (2012) skrev följande i sin licentiatavhandling om 

innovation i glesbygden: 
 

”Slutsatserna är att det inte finns någon tydlig indikation från denna forskning att 

småföretag som är etablerade i glesbygden i Sverige har ett ogynnsamt läge till innovation 

generellt, utan snarare beror på ägares/ledares motivation att ta till sig innovationer och 

avsaknad av en lokal innovativ miljö för företagen i glesbygden” (Öhman, 2012, sid 26). 

 

 

2.7.2 Innovationskapaciteten en funktion av kapital och lokal utveckling 

I glesbygdsområden är den lokala innovationskapaciteten en funktion av befintligt 

socialt, politiskt och kulturellt kapital å ena sidan och den sam-evolutionära 

processen av lokal innovation och lokalsamhällets utveckling (Brouder, 2013). För 

att innovationsprocessen ska kunna fortgå över en längre tid behövs det stöd från 

institutioner och organisationer utifrån, annars stannar innovationstakten upp 

(Brouder, 2013). I glesbygdsområden runt om i Europa har det gjorts insatser inom 

flera olika affärsområden. Ett problem har varit att insatserna ofta kommer med 

egna och färdiga lösningar som implementeras i det aktuella glesbygdsområdet. 

Dessa lösningar är oftast omarbetade framgångsmodeller från centralorters 

utveckling, vilket har varit mindre framgångsrikt i glesbygdsutförandet (Öhman, 

2012). Av den anledningen är det viktigt att också utforska utvecklingsinitiativ som 

sker i mindre skala för att ta fram mer framgångsrika grundmodeller för lokal 

utveckling på bynivå. 

 

Det finns många exempel på satsningar och forskning om regional utveckling där 

större samhällen, hela eller delar av kommuner kan vara forskningsobjekt 

(Ronning et al., 2010; Asplund, 2009; Müller, 2013; von Bergmann Winberg, 2003; 

Berglund, 2005; Dahlgren, Lönnbring och Westlindh, 2013). Det kan vara praktiskt 

med invånarstatistik över hela kommuner men det belyser inte den lokala 

befolkningscentreringen inom kommunen. Invånarantal är inte ett fullständigt 

mått på lokalutveckling, det säger hur många människor som bor kvar och kanske 

något mer. Det kan säga något om möjligt humankapital i olika former eller 

storleken på grunden för en lokal marknad med möjligheter för ekonomiska 

aktiviteter (Wennekers et al., 2005).  
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2.7.3 Lantbrukarnas utveckling i Sverige 

Antalet lantbrukare i Sverige minskar kontinuerligt. Mellan 1990 och 2010 försvann 

26 % av Sveriges lantbrukarkår (Statens jordbruksverk, 2010). Minskningen 

började än tidigare. 1970 fanns det över 150 000 lantbruksföretagare i Sverige, 2010 

var antalet lägre än 70 000 aktiva med samma definition (Statens jordbruksverk, 

2010). Eftersom antalet aktiva lantbrukare minskar får byar utan lantbrukare med 

levande boskap problem med att öppna marker börjar växa igen med sly och träd. 

Det får en direkt påverkan på närmiljön för de boende som finns kvar om 

kulturlandskapet krymper eller slutar brukas. Det påverkar direkt även livsmiljön 

för djur och natur i den lokala bygden. Att öppna landskap behålls öppna 

möjliggör också att historiska kulturarv i landsbygdsmiljöer bevaras för framtiden. 

Det kan vara av intresse på nationell och internationell nivå. Lantbrukare är en 

grupp som gör insatser för att bevara kulturmiljöer och öppna landskap, vilket 

direkt påverkar livsmiljön för alla bosatta i en aktivt brukad bygd. Det finns 

ekonomiska incitament i form av EU-stöd att söka för vissa kulturbevarande 

aktiviteter, som att öppna upp diken vid betesmark, och låta djur hålla efter redan 

öppna kulturmarker (www.sjv.se). Enligt bland andra miljömålsberedningen är 

också bevarandet av ängsmarker med dess biologiska mångfald en viktig del av 

Sveriges klimatarbete (www.miljomal.se). Jordbruk är en basnäring i den 

Jämtländska landsbygden och det är inte ovanligt att gårdar generationsskiftar 

hellre än säljs på en öppen marknad. Ett områdes attraktivitet kan lysa igenom 

med lokalt höga fastighetsvärden, men om gårdar i en by går i arv och inte säljs på 

den öppna marknaden faller även tillförlitligheten i ett sådant mått. För att 

landsbygd ska fortsätta vara just landsbygd är upprätthållandet av miljön med det 

öppna odlingslandskapet en grundförutsättning, annars övergår landsbygden till 

att bli något annat.  

 

 

 

2.8 Vardagligt samhällsentreprenörskap på aktörsnivå 

 

Den teoretiska utgångspunkten är glesa strukturer i landsbygdernas kontext och 

lokala aktörer som försöker agera samhällsentreprenörer i vardagen genom att 

engagera och mobilisera den enskilda byns resurser för att gagna 

lokalbefolkningen som finns kvar i de perifera byarna utanför tätorter eller 

centralorter. Det finns en nära koppling mellan entreprenörskap och 

lokalutveckling (Dinis, 2006). Den lokala utvecklingen beskrivs för att förtydliga 

samhällsnyttan med vardagsentreprenörens aktiviteter men avhandlingens 

huvudfokus är entreprenörskapet som skapar samhällsnyttan.   
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2.8.1 Resursbaserad teori 

Eftersom lokala förutsättningar kan skilja väldigt mycket (SOU 2006:101) utgår 

denna studie istället från resursbaserad teori (RBT) genom ett ”inifrån och ut”-

perspektiv (Penrose, 1995) som fokuserat främst på management och motivation 

men även till viss del på innovation. Dessa tre resurser framhäver Penrose (1995) 

som de mänskliga resurser som bidrar till ett företags framgång. Människorna som 

utgör dessa resurser befinner sig samtidigt i ett socialt sammanhang, tas detta 

sammanhang med i beaktning när verksamhet utvecklas ökar möjligheterna för att 

den ska bli långsiktigt hållbar (Thompson och Valentinov, 2017). En 

samhällsentreprenör behöver visserligen inte vara företagare utan behöver vara 

någon som agerar för att skapa samhällsnytta oavsett hur organisationsstrukturen 

ser ut (Gawell et al., 2009). Rent praktiskt kan det vara betydligt enklare att agera 

om man har tillgång till de resurser som behövs oavsett om det handlar om fysiska 

ting eller humankapital (Penrose, 1995). Utifrån ett företagsperspektiv är resurser i 

regel ojämnt fördelade och skillnaderna består över tid (Barney, 1991). Om detta 

översätts till byar på landsbygder med få invånare så finns där rimligtvis också 

skillnader i tillgångar på resurser, men kan det sociala sammanhanget vara positivt 

kan detta öka möjligheterna att lyckas bedriva någon form av verksamhet 

(Thompson och Valentinov, 2017).  

 

 

 

2.9 Vägval 

 

Med min licentiatavhandling beskriver jag den utveckling som sker på aktörsnivå i 

landsbygdsmiljö. Som aktörsnivå räknas individer som agerar, oavsett om de 

använder sig av sina företags resurser eller sitt privata intresse. Aktörerna är 

enskilda människor med alla sina egna tillgängliga resurser, som ett inifrån och ut-

perspektiv som resursbaserad teori (Penrose, 1995). Jag beskriver den 

utvecklingsprocess som sker på bynivå genom ett vardagligt 

samhällsentreprenörskap med fokus på samhällsnytta i bemärkelsen aktivering 

och revitalisering av den lokala byn som mötesplats och utvecklingsnav. Här 

handlar utvecklingen om invånarnas egna initiativ utifrån egna utvecklingsmål. 

Licentiatavhandlingen avser att generera en modell och stärka teoribildning om 

hur problem kan förvandlas till möjlighet i landsbygdskontext. Den framtagna nya 

modellen presenterar parametrar för framgångsrika utvecklingsaktiviteter i 

landsbygdsmiljö.  
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3 METODOLOGISK DISKUSSION  

 

För att kunna möjliggöra ett metodiskt övervägande gjordes först en genomgång 

över några möjliga metodologiska alternativ. Det fanns i huvudsak två 

forskningsstrategier att välja mellan i generell inriktning när det gäller 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2002). Det handlade om att välja en 

kvalitativ inriktning eller en kvantitativ inriktning. Vilket val det blev berodde på 

sambandet mellan teori och forskning, vilka kunskapsteoretiska överväganden 

som gjordes och mitt ontologiska ställningstagande som forskare.  

 

Inom kvantitativt inriktad forskning används ofta ett deduktivt tillvägagångssätt. 

Det innebar att forskaren prövade befintliga teorier (Bryman, 2002). Detta 

tillvägagångssätt används främst inom naturvetenskaplig teoribildning. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning kan det betyda att forskaren teoretiskt bygger upp 

en hypotes först och sedan går ut och testar den genom datainsamling bland ett 

statistiskt säkerställt urval av respondenter. Resultatet av sådan forskning kan vara 

generaliserbar till större populationer och skulle kunna utgöra en beskrivande bild 

av en kontext utifrån givna variabler som forskaren angett i förväg. 

 

Kvalitativt inriktad forskning använde i huvudsak ett induktivt förhållningssätt till 

teorigenerering snarare än ett deduktivt förhållningssätt (Bryman, 2002). Det vill 

säga att forskaren använde ett tolkande synsätt och konstruerade teorier efter de 

givna förutsättningar som getts i den undersökta kontexten. Det handlade om hur 

individerna uppfattade och tolkade sin sociala verklighet. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning skulle det kunna betyda att forskaren teoretiskt 

byggde upp en förförståelse för undersökningsobjektet, undersökte det sedan och 

genererade en modell utifrån den kontext som respondenterna befann sig i. 

Därefter kunde modellen stärkas med ytterligare teoretiskt grundande utifrån de 

parametrar som kommit upp i undersökningen. Den här typen av forskning avser 

att ge en djupare förståelse av ett fenomen. Resultatet som genererades av den 

typen av forskning var inte direkt generaliserbart på en större population. 

 

Det kan vara lätt att ställa kvantitativa och kvalitativa metoder mot varandra, de 

har olika fördelar. Det kan vara möjligt även att förena dem på flera olika sätt. Ett 

exempel kan vara att kvantifiera kvalitativa data, det skulle kunna ske genom 

kvantifierande kodning av transkriberade djupintervjuer. Deduktionen har sin 

grund i teorin och induktionen har sin grund i empirin, dessa båda förhållningssätt 

kan på samma sätt ställas mot varandra och båda har sina för- och nackdelar. En 

medelväg som kombinerar ett induktivt och deduktivt förhållningssätt var det 

abduktiva förhållningssättet (Alvesson och Sköldberg 1994). Det byggde på att 
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forskaren började med en viss förförståelse av empiriska miljöer som inspiration 

inför val av teoretisk grund, alternativt en viss teoretisk förförståelse inför en 

empirisk insamling som sedan arbetades vidare med (Alvesson och Sköldberg, 

1994). När förförståelsen började vara god ur såväl empirisk som teoretisk vinkel 

kunde det vara problematiskt att inte färgas av detta men det kunde också 

användas som en styrka genom ett abduktivt förhållningssätt till forskningsfältet 

(Håkansson, 2016). 

 
 
 

3.1 Min positionering 

 

En viktig faktor som påverkade min forskning var min vetenskapliga 

positionering. Detta ställningstagande påverkade metodval och vilka frågor som 

jag var intresserad av att jobba vidare med. Min ontologiska positionering låg 

inom kritisk realism enligt Sohlbergs (2009) definition. Den gick ut på att mina 

egna sinnen gav en slags representation av verkligheten men det betydde inte att 

allt våra sinnen förmedlade till oss var helt sant. Enligt min uppfattning fanns en 

verklig värld som existerade och förändrades oberoende av vad en forskare har 

valt att tro och förstå om den. Alla människor i världen påverkade kontinuerligt 

omgivningen medvetet eller omedvetet. Den fanns och existerade oberoende av 

vad omgivningen tycker eller tänker. Sedan ansåg jag att den sociala världen 

styrdes av normativa förväntningar som var socialt konstruerade. Det har också 

den bieffekten att antagandet om en socialt konstruerad verklighet också har 

påverkat alla tidigare fall inom aktörsforskningen. Detta material kunde därför 

inte kopieras och testas rakt av igen men skulle däremot kunna användas som ett 

erfarenhetsmaterial för framtida teorigenerering (Arbnor och Bjerke, 1994). Enligt 

Snape och Spencer (2003) fanns en delad förståelse bland kvalitativa forskare om 

att lagarna som styr inte var skrivna i sten. Därför förändrades omvärlden 

konstant. 

 

Jag utgick från en interpretivistisk epistemologisk position där jag som forskare 

försökte förstå aktörernas perspektiv och förklaringar. Jag hade ett holistiskt 

aktörssynsätt, där jag såg och presenterade varje aktör som mer än bara en 

företagare eller eldsjäl (Arbnor och Bjerke, 1994). Varje individ har en historia, 

erfarenheter och idéer som kunde användas på många olika vis och dessa var 

aktörens samtliga resurser och motiv både som privatperson, företagare, ledare 

och andra epitet som kunde tänkas dyka upp. Med ett holistiskt aktörssynsätt 

innebar det att när människor fanns på plats fanns också varje individs idéer och 

kontaktnät på plats. Även deras materiella och immateriella tillgångar kunde 
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finnas tillgängliga om personerna valde att använda sig av sina resurser för att 

agera men också andra värden som kunde spela roll för just dessa individer.  

 

Forskningen som låg till grund för licentiatavhandlingen kunde uppnå en 

förståelsenivå som förklarade betydelsen av ett fenomen snarare är orsaken bakom 

det (Snape och Spencer, 2003). 

 

 

 

3.2 Metodologiskt övervägande  

 

Valet av metod för följande studie grundade sig på metodens möjlighet att 

resultera i en fördjupad beskrivning av den empiriska entreprenörskaps-/lokala 

utvecklingsprocessen som studerades. Därför föll det metodologiska övervägandet 

på en multipel fallstudie (Yin, 2009) där samma datainsamlingsmetod användes till 

samtliga fall. Insamlingen av empirisk data skedde på en holistisk aktörsnivå där 

aktören hade bemärkelsen hela personen; respondenten svarade för både sitt 

eventuella företag  och som privatperson med ideella engagemang, anställningar, 

kontakter och andra tillgängliga resurser. Utgångspunkten var en form av 

resursbaserat perspektiv (Penrose, 1995) men analysen i avhandlingen byggde inte 

enbart på vilka resurser som fanns att tillgå i de enskilda företagen, även om alla 

fall hade företagare som ledande aktörer. Analysen tog sin grund i aktören i sin 

helhet, i ”hela människan” och även de aktiva som fanns och agerar runt omkring. 

I en liten grupp som exempelvis en by med få invånare kvar kunde varje 

deltagande synliggöras som en resurs som kunde bidra med något (Arbnor och 

Bjerke, 1994).  

 

En kritik som riktade sig mot detta synsätt var att det tillförde en subjektiv 

kunskap som inte var generaliserbar. Det vill säga man såg inte skogen utan bara 

träd (Arbnor och Bjerke, 1994). Att säga något om enskilda träd i skogen skulle 

dock kunna ge fördjupad insikt och förståelse, särskilt om flera liknande insikter 

uppkom om flera olika träd i skogen. Jag har inte haft som mål att presentera några 

generaliserbara slutsatser. Med ett abduktivt tillvägagångssätt ämnade jag snarare 

att licentiatavhandlingen skulle vara teorigenererande utifrån ett holistiskt synsätt 

med både empirisk och teoretisk kunskap i bagaget (Alvesson och Sköldblad, 

1994). Avsikten med presentationen av materialet var likt Nilsson (2003, sid 125) 

att nå en rikare, mer levande flerdimensionell och komplex bild som ligger bakom 

de beskrivna fallen. Tre fallstudier utgjorde huvudstudiens primärdata och det var 

en helt kvalitativ undersökning även med förstudien inräknad.  
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Forskningsdesignen fallstudier passade bra för beskrivande frågor som ”varför” 

och ”hur” någonting sker (Yin, 2009). Metodvalet stod då mellan holistiska 

fallstudier med ett eller flera fall och att beskriva en kontext för att skapa förståelse 

och konsensus med tidigare forskningsresultat eller att arbeta med inbäddade 

fallstudier (Yin, 2009). En kontext skulle kunna uppfattas olika av olika individer, 

för att få en djupare förståelse användes därför en metod som gav empiriskt 

material från varje fall men ur olika vinklar. På detta sätt kunde även delar av det 

empiriska materialet trianguleras inom samma fall när information kom från olika 

vinklar. Eftersom förstudiens fokusgruppsintervju gav en fingervisning om att det 

inte var en enskild företeelse att en enskild företagare utvecklat något lokalt och 

fick effekten att sprida sig. Det var istället något som de flesta i fokusgruppen 

kände igen sig i, det handlade alltså inte om ett specialfall som skulle studeras utan 

om något mer vardagligt. Med den kunskapen som grund var alternativet att 

arbeta med flera fall att föredra, eftersom det skulle kunna jämföra fallen med 

varandra och generera en modell som sedan kunde förankras i tidigare 

forskningsresultat. En inbäddad fallstudiedesign med flera fall var därför att 

föredra i denna studie. 

  

Genom att göra en komparativanalys med flera olika fall kunde en tematisk 

mönstermatchning bygga upp en gemensam förklaringsmodell över utvecklingen 

utifrån alla beskrivna fall (Bryman och Bell, 2007). Fallen som undersöktes var byar 

där någon gjort något innovativt för att skapa något nytt som byarna 

uppmärksammats för på olika sätt. Därför började varje fallbeskrivning med 

berättelsen om byn och gick vidare till den aktivitet byn har uppmärksammats för. 

Aktiviteter har skett av att någon gör något, därför byggde den stora empiriska 

insamlingen på djupa semistrukturerade intervjuer med några av de aktiva från 

byarna. Analysmetoden som användes gick ut på att jag lyssnade in hela historien 

utifrån varje respondents vinkel, transkriberade materialet ordagrant och 

analyserade dessa manus utifrån tolkat innehåll och komprimerade detta efter 

innehåll och inte exakt på ordet. Därefter gjordes en komparativ tematisk 

mönstermatchning utifrån detta innehåll. Resultatet presenterades sedan som en 

beskrivande helhetsbild av varje fall med ett flertal citat från intervjuerna för att 

lyfta upp främst de teman som varit gemensamma och som sedan diskuterats 

vidare i analys och diskussion. Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv kan denna 

studie inte kopieras rakt av och nå exakt samma resultat eftersom respondenterna 

och omgivningen inklusive mig förändras med tiden. Däremot skulle den kunna 

vara ett framtida erfarenhetsmaterial för vidare teorigenerering (Bryman och Bell, 

2007). Jag valde att forska på något som var välkänt fenomen för mig för att 

underlätta en mer djupgående förståelse för varför personer har valt att göra som 

de gör. 
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3.3 Metodologiskt tillvägagångssätt 

 

Studien hade ett abduktivt tillvägagångssätt som kombinerade ett induktivt och 

deduktivt tillvägagångssätt (Alvesson och Sköldblad, 1994). Induktiv metod 

innebar att forskaren samlade fakta och data utan att nödvändigtvis ha en teori 

eller teoriram att börja med. Teorin anpassade hen till verkligheten, det vill säga de 

empiriska data som samlades in och behandlades (Bryman och Bell, 2007;  Repstad 

et al., 2007). Deduktiv metod däremot innebar att forskaren redan vid start av 

forskningen hade en färdig teoretisk ram som utgångspunkt och att hela 

forskarens frågeställningar och datasamling var anpassad efter denna teoriram 

(Repstad et al., 2007). Jag började med en viss nivå av studerad vetenskaplig 

litteratur inom samhällsentreprenörsområdet och kopplade detta till ett fenomen 

som jag själv hade uppmärksammat och därmed kände till i förväg. Det formade 

sig sedan till en förstudie som grundade sig på en vardaglig händelse. Exemplet 

var en aktivitet som genomförts från familjens lantbruk. Intervjupersonen i detta 

fall var min far. Jag började med denna mindre förstudie för att ringa in ett 

fenomen, sedan beskrev jag det och sökte en teoretisk referensram.  

 

Nästa steg blev inläsning till grunden för en teoretisk referensram samt en 

utökning av förstudien i form av en fokusgruppsintervju med aktiva företagare 

och livsmedelsproducenter. Intervjupersonerna var aktiva lantbrukare och 

livsmedelsproducenter som drev sina verksamheter på utspridda platser i 

Jämtlands län. Denna fokusgruppsintervju byggde på en grupp entreprenörer och 

arbetade med en samverkanslösning för att marknadsföra lokala livsmedel på den 

lokala marknaden vid tidpunkten. Intervjun gjordes med styrelsen för Jämtlands 

Saluhall Ekonomisk Förening. Jag var själv styrelseledamot i denna styrelse och 

företrädde i vanliga fall familjegården. Hela förstudien byggde empiriskt sett 

därmed på intervjumaterial av familj och styrelsevänner som arbetat tillsammans i 

flera år. En styrka med detta är att diskussionen kunde hållas på ett sätt som gjorde 

att alla vågade komma till tals och det fanns ett gott förtroende för mina 

förkunskaper på diskussionsområdet. Med grunden från resultatet av denna 

gruppintervju som triangulering (Yin, 2009) och ytterligare förstärkning av 

teoretiska referenser genomfördes sedan huvudstudien.  

 

Även här fanns en tydlig förförståelse genom att jag själv har växt upp i en av 

byarna och jag har intervjuat både familjemedlemmar, grannar och vänner likväl 

som jag har intervjuat flera av respondenter som jag inte kände privat. Till ett av 

fallen har jag en stark koppling men till de två andra fanns ingen upplevd jävig 

koppling att ta hänsyn till. 
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Jag utgick från förstudiens påbörjade teorigenerering som förförståelse och 

samlade sedan in det empiriska material som jag fått fram i de olika fallen. 

Informationen kom från flera olika källor som därmed kunde trianguleras mot 

varandra (Yin, 2009) innan jag byggde vidare teoretiskt på dem. Efter att ha 

analyserat det insamlade materialet kopplade jag en teoretisk referensram till den 

beskrivna empirin. Datainsamling i varje by skedde genom tillgång till lokala 

hemsidor, öppna facebookgrupper, lokala tidningsartiklar och semistrukturerade 

djupintervjuer med nyckelpersoner ifrån varje fall. Som nyckelpersoner i studien 

räknade jag:  

 

1- en drivande aktör (projektledaren – oavsett organisationsform) 

2- ett annat inifrånperspektiv  

3- ett utifrånperspektiv   

 

Intervjuerna var långa, relativt fria och i vissa fall lite resonerande till sin karaktär, 

med en muntlig historia (Bryman, 2002; Bryman och Bell, 2007) som 

intervjumodell. Metoden var inspirerad av bland annat Nils Nilssons (2003) 

doktorsavhandling med ett narrativt tillvägagångssätt om förståelse, identitet och 

handling i mindre företag.  Det var förståelsen och min tolkning av vad som sagts 

som låg till grund för arbetet. Vi satt och pratade om den lokala byutvecklingen 

över en kopp kaffe i ett försök att göra varje intervju till så nära som möjligt ett 

vardagligt samtal (Holme och Solvang, 2006). Jag började med att förklara vilka 

typer av frågor jag var intresserad av och hade en intervjumall (se bilaga 1) 

liggande framme som respondenten kunde se och följa under intervjun. Men den 

har inte varit slaviskt bindande. I vissa fall styrde jag över frågandet för att föra 

samtalet framåt. I andra fall tittade respondenten själv på frågemallen och 

berättade sin historia nästintill fritt och vävde in svaren på samtliga frågor på egen 

hand. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant i efterhand. 

Därigenom kunde en utomstående forskare få en förståelse för vägen fram till 

resultaten. Ett sätt att skapa förståelse för resultaten och slutledningarna var att i 

resultatdiskussionen stödja sig på citat eller bevis från informanterna (Eisenhardt, 

1989). Av denna anledning skrevs ett stort antal citat ut i resultatdelen och fallen 

beskrevs mer djupgående för att förbereda intresserade läsare genom en  

djupgående beskrivning av aktiviteterna i vardera byn inför att det faktiska 

resultatet presenterades i slutet av kapitlet. 

 

 

3.3.1 Hela historien som grundmaterial 

Tanken med tillvägagångssättet var att låta respondenterna berätta hela historien, 

på så vis kunde jag skapa mig en förståelse för vad som egentligen hände utifrån 
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flera perspektiv. Därefter gjordes en narrativ analys (Bryman, 2002, sid 387) av det 

transkriberade intervjumaterialet. Berättelserna som kom fram delades upp i 

tematiska fragment utifrån min förståelse av dess narrativa innehåll. Hela 

berättelsen låg till grund för analysen och hela människan som intervjuades 

analyserades utifrån svaren oavsett i vilken roll denne agerade eller fann sin 

motivation, som roll menade jag exempelvis som företagsledare, god granne, 

morfar eller vän. Varje fragment fick ett nyckelord. När samtliga intervjuer var 

transkriberade, fragmenterade och nyckelordsmärkta analyserades nycklarna 

mellan fallen. De gemensamma nycklarna som återkom i flera fall beskrevs vidare i 

fallbeskrivningarna. Det materialet låg sedan till grund för beskrivningarna av 

varje by utifrån fyra ingångar: aktiviteten, ledaraktören, intern och extern 

beskrivning. Beskrivningarnas fyra delar separerades för att ge läsaren en tydlig 

helhetsbild av vad som hände på aktörsnivå i varje fall.  

 

Fallpresentationernas upplägg 

Dessa avsnitt utgjorde enbart en del av materialet som samlats in till varje fall. 

Beskrivningarna i licentiatavhandlingen var som sagt grundade på resultaten från 

en tematisk jämförelse mellan de olika fallen (Yin, 2009). De gemensamma teman 

som analyserades fram som fallens gemensamma nämnare blev beskrivna mer 

ingående i fallbeskrivningarna. Dessa gemensamma attribut lyftes tydligare fram i 

resultatkapitlet och analyserades sedan vidare utifrån beskrivna teorier. Denna 

analys som även återkopplar till förstudien låg till grund för efterföljande 

diskussioner och slutsatser. 

 

 

 

3.4 Urval 

 

Sverige består av stora landytor med glest befolkade områden, Jämtlands län är ett 

av Europas mest glesbefolkade områden. Urvalsprocessen för att hitta byar att 

beskriva närmare påverkades av främst två faktorer. Den ena var att SESPA-

projektet som jag var anställd inom fokuserade på forskningsfältet 

samhällsentreprenörskap. Det delfinansierades av Länsstyrelsen Jämtlands län och 

Länsstyrelsen Västernorrland. För att bidra till forskning inom 

samhällsentreprenörskap för utveckling inom Jämtland och Västernorrland valdes 

undersökningsobjekten ut inom dessa län.  

 

Den andra påverkande faktorn var att den typen av småskalig utveckling som sker 

på ett så lokalt plan som inom en by på landsbygden inte ofta skapade stora 

rubriker i de nationella mediekanalerna, som dagstidningar och tv-nyheter, oavsett 
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om de trycktes eller följdes över internet. Därför låg alla undersökningsbyar inom 

Jämtlands län där jag själv bor och arbetar eftersom urvalet också påverkades av 

min egen lokala kännedom om byar som har utmärkt sig på något vis, exempelvis 

genom byaktiviteter som har synts i de lokala nyhetsmedierna inom Jämtlands län. 

Eftersom jag inte hade för avsikt att dra några generaliserbara slutsatser utan 

istället vill försöka beskriva ett fenomen, valdes byarna ut genom att jag på olika 

vis har fått kännedom om deras olika satsningar. Att de medverkade i min studie 

betyder inte att de var ensamma om att göra insatser i länet, snarare betyder det att 

deras aktiviteter har satt dem på kartan på ett vis som gjorde att jag kände till dem.  

 

Jag kunde inte uttala mig om hur vanligt förekommande liknande specialiseringar 

och byaktiviteter var. Det hade jag inte heller för avsikt att undersöka. Som en 

triangulering av fallens unikitet och samhällsnytta fanns de externa 

respondenterna med i studien och gav en fingervisning om detta. Jag ville inte 

heller på något sätt påstå att dessa byar var de enda i sitt slag som arbetade med 

sin utveckling, det trodde jag inte heller själv. Dessa byar beskrevs för att lyfta upp 

och visa en typ av lokal utveckling som skedde på aktörsnivå och på bynivå till 

skillnad från tidigare studier om regional utveckling som ofta byggde på 

utveckling i tätorter, i större delar av eller i hela/flera kommuner. Ett områdes 

attraktivitet skulle kunna lysa igenom med lokalt höga fastighetsvärden men om 

fastigheter går i arv och inte säljs på den öppna marknaden blir inte heller det 

måttet rättvisande. Genom att beskriva utvecklingsinitiativ i enskilda byar med få 

invånare kunde varje bofast individ lyftas fram som en viktig resurs. Därför hade 

denna studie ett mikroperspektiv med en förstudie på individnivå och en större 

studie på bynivå för att det beskriver byarnas utveckling. Beskrivningarna 

mynnade sedan ut i vilka de minsta gemensamma nämnarna var för att en önskad 

utveckling skulle ske. Dessa presenterades sedan i form av en ny modell över 

parametrar för framgångsrika utvecklingsaktiviteter i landsbygdsmiljö. 

 

 

 

3.5 Förstudie 

 

En förenklad fallstudie gjordes som förstudie. Den innefattade en 

områdesutveckling där en enskild individ genomförde ett vardagligt projekt. Den 

intervjuade var en mycket nära släkting och förkunskaperna om 

utvecklingsprojektet var mycket omfattande eftersom de ägde rum på 

familjegårdens mark. Förstudien beskrevs i ett eget avsnitt i resultatdelen och låg 

som grund för en fokusgruppsintervju. Resultaten av denna undersökning bidrog 

till en förenklad skanning för att besvara om den enskilda områdesutvecklaren var 
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ensam om sitt engagemang. Det var ett sätt att se om det var andra entreprenörer 

som också agerade. I det läget gick det också att lyssna in om det fanns liknande 

motiv till att agera. Om det var fallet var det intressant att gå vidare med studien i 

full skala. 

 

 

 

3.6 Källkritik 

 

För att hålla en god reliabilitet och validitet var utgångspunkten Yins (2009, sid 41) 

fallstudietaktik. Datainsamlingens reliabilitet kontrollerades genom att jag 

använde ett intervjuprotokoll som gjorde att samtliga intervjuer gick igenom alla 

delar av protokollet. Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet innan hela 

materialet analyserades vidare. Validiteten å andra sidan stärktes externt främst 

genom kopplingar till befintlig vetenskaplig forskning, internt styrktes validiteten 

genom den komparativa analysen (Yin, 2009) som låg till grund för de 

gemensamma parametrar som presenterades och utgjorde grunden för 

fallpresentationerna och modellerna som sedan analyserades vidare. 

Trovärdigheten i min forskning nådde sin styrka genom äkthet och närhet till 

studieobjekten. Samtliga respondenter fick möjligheten att berätta hela sin historia 

som kopplade till byutvecklingen och dessa var grunden för den narrativa 

analysen, unikiteten och äktheten har i samtliga fall triangulerats med en extern 

relation. Närheten till studieobjekten med min förkunskap och i vissa fall nära 

relationer till respondenter och fall gav mig en god inblick och förförståelse i 

byarnas utvecklingsaktiviteter. Men det gjorde även att jag valde att fokusera på de 

positiva delarna och lyfta dessa, återigen triangulerades detta mot resultaten av de 

externa respondenternas svar. Enligt Merriam (1994) bör man som forskare lägga 

mera vikt på den interna validiteten än reliabiliteten eftersom en god intern 

validitet i sig stärkte reliabiliteten. Denna studie använde mönstermatchning för 

att skapa en beskrivande förklaring av vad som var avgörande på olika sätt för 

aktiviteternas framgång. Detta presenterades sedan i en logisk modell. Detta 

arbetssätt innefattade 3 av 4 fallstudietaktiker för intern validitet enligt Yin (2009, 

sid 41). Några styrkor med kvalitativa metoder var att de var mer flexibla, gick mer 

på djupet och gav en bättre förståelse för grundproblemen. Det kunde ge 

möjligheter till att skapa teoretiska modeller med djupgående förståelsegrad. 

Förförståelsen hade olika grad i de olika fallen men i en av de utvalda byarna har 

jag vuxit upp, i detta fall har jag intervjuat både grannar och familjemedlemmar. 

Till följd av flexibiliteten kom en svaghet med metoden, den ifrågasatta 

generaliserbarheten (Lewis och Ritchie, 2003). För att undvika att bli ifrågasatt 

kunde verktyg som triangulering och stark förankring i befintlig forskning och 
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teorier underlätta. Om resultaten i studien skilde sig från annan forskning på 

området, eller det fanns olika förutsättningar i grunden för liknande studier, så 

kunde man diskutera varför resultaten blev olika och kanske ge ytterligare 

infallsvinklar på det befintliga forskningsområdet. Inspirerad av bland andra 

Lewis och Ritchie (2003) som beskrev möjligheterna till generaliserbar kvalitativ 

forskning genom att arbeta med hållbara och välgrundade metoder och på så vis 

stärka sina resultat. Med ett teoriavsnitt, en förstudie och en huvudstudie försökte 

jag att analysera, diskutera och grunda mina slutsatser. 

 

 

 

3.7 Problem i val av metod och material 

 

De undersökta byarna var utvalda för att de blivit uppmärksammade för sina 

respektive aktiviteter, de hade kommit till min kännedom genom bland annat 

lokalmedia och lokalkännedom. Dessa byar var inte de enda som agerade. De hade 

valts ut eftersom de har valt olika vägar men ändå blivit uppmärksammade för 

sina aktiviteter.  Det var inget slumpvis utvalt material, istället var det fall som 

kommit till min kännedom. Det fanns ingen avsikt att dra några generella 

slutsatser utifrån materialet i denna licentiatavhandling. Det var en rent deskriptiv 

avhandling som utifrån en djupare förståelse gav en beskrivning av några helt 

olika exempel på utvecklingsaktiviteter i landsbygdsmiljö.  

 

I denna fördjupning diskuterades företagares roll i den lokala utvecklingen. 

Materialet var utlämnande och de enskilda individerna behövde beskrivas så 

ingående att det inte gick att hålla dem anonyma om det skulle gå att arbeta vidare 

med materialet. Av den anledningen var beskrivningarna av individerna 

genomarbetade på ett sådant vis att jag ville lyfta upp det som var positivt i alla 

lägen. Jag ville inte på något sätt skapa några dispyter mellan intervjupersonerna, 

men flera olika vinklar av samma aktiviteter kunde ge en mer helhetsbeskrivande 

bild av utvecklingen i de olika fallen. Det var dessa bilder som sedan analyserades 

vidare och kopplades till vardagligt samhällsentreprenörskap. Analysen 

avslutades med en modell över gemensamma attribut för lokal utveckling som 

visade sig i de olika fallen. Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv var detta en 

erfarenhetsskapande studie för framtida teorigenerering. Den kan inte göras om på 

samma ställe med samma resultat för att förutsättningar förändras med tiden och 

inte ser ut precis som de gjorde vid intervjutillfället. Detta ansåg jag vara en 

naturlig del av livet. Resultatet byggde på det empiriska material som samlades in 

vid den tidpunkt då det gjordes.  
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3.8 Etik och anonymitet 

 

Det fanns också en etisk aspekt att ta hänsyn till i och med att respondenterna var 

namngivna. Jag lyfte upp byarna och de medverkande för vad de gjorde och har 

gjort. Det var i grunden något beundransvärt och positivt. Jag utlovade inte att 

respondenterna kunde vara anonyma av den anledningen att även om jag skulle 

beskriva dem som respondent X och respondent Y så var deras undersökta 

positioner och agerande lätt att känna igen. En avkodning skulle vara väldigt enkel 

att göra för alla som har någon koppling till de respektive byarna. Därför skrev jag 

ut namnen på alla respondenter. Det jag däremot har lovat var att inte ta med 

någonting som jag trodde att någon kunde uppfatta som stötande, likaså om det 

fanns något som respondenten inte ville ta med.  Fanns det något som uppfattades 

som stötande i avhandlingens beskrivningar så var det helt och hållet författarens 

omdöme som brast. Då ber jag att du som känner dig träffad direkt kontaktar mig 

så förklarar jag hur jag har menat och kan förhoppningsvis reda ut situationen. 

 

 

 

3.9 Egna forskarrollen 

 

Oavsett om man hade eller inte hade erfarenhet eller egna relationer till 

forskningsomgivningen fanns det för och nackdelar med båda alternativen. I mitt 

fall har jag växt upp i en landsbygdsmiljö, i en av byarna som utgjorde en del av 

mitt empiriska material till och med. Jag bor själv i en landsbygdsmiljö som på 

vissa sätt liknade de jag undersökte. Mina förkunskaper från liknande miljöer 

kunde ge en god förståelse för situationen i forskningsmiljön. Det betydde 

visserligen också att jag kunde missa många detaljer av ren hemmablindhet. Det 

kunde finnas detaljer som en annan forskare kanske skulle ha sett och reagerat på 

om hen inte hade samma erfarenhet. Med min goda förförståelse för landsbygden 

som kontext och vissa av fallen mer än andra såg jag det snarare som en fördel att 

kunna lyfta de delar som framgick utifrån min erfarenhetsbank för att försöka fylla 

en teoretisk lucka inom forskningsfältet samhällsentreprenörskap.  

 

Ett sätt att försöka undvika olika former av bias var att försöka vara teoretiskt 

välgrundad. Det kunde också vara problematiskt eftersom 

samhällsentreprenörskap var ett relativt ungt forskningsfält vid tidpunkten för 

studiens genomförande. Den typen av samhällsentreprenörskap som jag försökte 

belysa var inte så väl utforskad. Genom att se likheter och gemensamma nämnare 

inom den mer traditionella entreprenörskapsforskningen försökte jag förankra min 

forskning även där. Innan empirisk data samlades in till mitt projekt samlades ett 
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teoretiskt material in där dessa delar var presenterade i teorin. Den teoretiska 

referensramen kunde också vara en hjälp för mig att komplettera, utvidga och 

verifiera mina egna forskningsresultat. Referensramen kunde också hjälpa till att se 

alternativa förklaringar till fenomen som uppstod (Corbin och Strauss, 2008).  

 

De huvudsakliga analyserna och slutsatserna presenterades på ett slutseminarium 

under tiden jag fortfarande var anställd som doktorand på Mittuniversitetet. 

Färdigställandet av avhandlingen gjordes dock på egen hand efteråt vilket 

medförde att jag har haft möjligheten att förfina och precisera avhandlingen och 

dess forskningsbidrag utifrån ytterligare teoretisk förstärkning men också från min 

yrkesroll som stödhandläggare inom landsbygdsprogrammet på Länsstyrelsen i 

Jämtland. De grundläggande slutsatserna är desamma som presenterades på 

slutseminariet i rollen som anställd doktorand. Jag står fortfarande fast vid dessa 

slutsatser annars hade inte arbetet fortskridit på egen hand.  

 
 
 
3.10 Beskrivning av Jämtlands län och dess förutsättningar 

 

Detta avsnitt avser att ytligt beskriva de förutsättningar som råder i Jämtlands län 

vid tidpunkten för empiriinsamlingen. Avsikten är att ge läsare kunskap om vilka 

förutsättningar som gäller för länets samtliga invånare. Informationen i kapitlet är 

hämtad från Länsstyrelsen i Jämtlands läns regionala SWOT-analys inför 

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2013) om inte 

annat anges.   

 

Jämtlands län har ett varierat landskap och är rikt på naturresurser och vackra 

naturmiljöer och kulturlandskap. I länet finns en stad, Östersund. Staden är mer än 

tio gånger större än nästa tätort i befolkningsstorlek. Ingen av de övriga tätorterna 

når 4 000 invånare. Det innebär att invånarna som bor mer än 45 minuters bilresa 

från staden Östersund bor i glesbygd (Glesbygdsverket, 2007). Östersund har en 

viktig roll som funktionell stadskärna för hela i länet. I staden finns bland annat 

sjukhus och universitet. Jämtlands län har en spridd bebyggelsestruktur. 

Invånarna är mer utspridda än jämfört med strukturen i övriga landet. I länet finns 

ett mycket stort antal småorter och byar över större delen av länets yta och ett fåtal 

tätorter med en befolkning mellan 1000 och 4000 invånare. Av länets befolkning 

bor 65 procent i byar och små samhällen med upp till 4 000 invånare.  

 

Det är två samverkande faktorer som skiljer Jämtlands län från övriga Sverige och 

gör det intressant att studera för dess glesa befolkning. Länets yta utgör 12 procent 
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av Sveriges landyta men här bor endast 1,3 procent av landets befolkning, i antal 

var det totalt 126 000 invånare år 2013. Dessa två faktorer, den stora landytan och 

den lilla befolkningen, gör länet till en av de mest glest befolkade regionerna inom 

både Sverige och EU. Det bor 2,5 invånare per kvadratkilometer i Jämtlands län. 

Sveriges genomsnitt är 23,4 invånare per kvadratkilometer och EU:s 117 invånare 

per kvadratkilometer. 
 

 

 

 
FIGUR 3. TERRÄNGBESKRIVNING AV JÄMTLANDS LÄN (LÄNSSTYRELSEN 

JÄMTLANDS LÄN (2013). 

 

 

Ovanstående terrängbeskrivning av Jämtlands läns terräng (figur 3) visar att 

nästan halva landytan består av skog. Nästan hela den andra halvan består av fjäll, 

berg, myrar och vatten. Sammantaget handlar det om att 98 % av länets yta inte är 

bebyggd (0,7 % av ytan) eller består av uppodlad jordbruksmark (1,3 % av ytan).  

 

Den odlade och bebyggda terrängen utgör stad, tätorter och byar i 

landsbygdsmiljöer. Där är invånare bosatta.  Den odlade marken i länet ligger till 

största delen på 300–400 meters höjd över havet, till största delen odlas gräs som 

används till djurfoder. Länets jordbruk producerar främst mjölk och nötkött. Det 

finns ett rikt jordbruksliv på den del av länets yta som är uppodlad. Ingen 
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annanstans i landet finns ett så aktivt jordbruk i inlandet nära fjällkedjan. Delar av 

länets jordbruksmark är mycket bördiga, inte särskilt känsliga för torka, samt är 

kalkrika och har därför lågt pH-värde och binder därmed effektivt upp kväve som 

tillförs vid gödsling.  

 

Jämtland är till stor del ett råvaruproducerande län där skogsråvara och energi 

från vattenkraft och delvis vindkraftparker är de stora råvarorna som exporteras ut 

ur länet. Råvarorna som produceras inom jordbrukssektorn lämnar också länet i 

stor utsträckning utan vidareförädling. Det finns en större andel mikroföretag i 

länet än i riksgenomsnittet (SOU 2006:101).   

 

 

 

3.11 Beskrivning av förstudien 

 

Detta avsnitt presenterar den förstudie som genomfördes för att tydligare ringa in 

det planerade forskningsfältet. 

 

 

3.11.1 Intervjupersoner och deras verksamheter 

Till förstudien genomfördes en intervju med en lantbrukare. Han heter Örjan 

Nilsson och driver Bleka Gård. Efterföljande fokusgruppsintervju genomfördes 

med fyra andra företagare som är aktiva inom länet. Tina Nordström driver 

företaget Jämttina som odlar och förädlar havtornsprodukter. Björn Jonsson, 

Norrbro fårgård föder upp lamm och säljer köttlådor och egen lammkorv. Per 

Jonsson driver Görviks gris och är storskalig grisproducent vid intervjutillfället. 

Örjan Österud är spannmålsodlare. Tabell 1 ger en översikt över pilotstudiens 

intervjuer som rörde enskilda entreprenörers egna utvecklingsprojekt. 
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TABELL 1. ÄR EN FÖRTECKNING ÖVER INTERVJUPERSONER TILL FÖRSTUDIEN. 

 

 

 

3.11.2 Den enskilde entreprenörens påverkan 

I förstudien undersöktes ett initiativ taget av Bleka Gård AB. Det är ett av 

Jämtlands läns större lantbruk med inriktning på dikor. Den största delen av 

marken som brukas ägs inte av lantbrukaren själv, den arrenderas istället av andra 

markägare. Den tjänst som lantbrukets djur erbjuder är att de håller ett öppet 

landskap och bidrar till en biologisk mångfald och bevarade kulturmiljöer. På så 

vis behöver inte landsbygdsbor som äger mark men inga egna djur lägga ned så 

mycket tid och arbete på att bevara markerna öppna på egen hand. 

 

Bleka Gård vann Östersunds kommuns miljöpris år 2012. Lantbruket fick priset för 

sitt arbete med att öppna upp igenvuxna betesmarker och för att de jobbar med att 

skapa ett mer klimatsmart jordbruk genom minimering av transporter och en 

naturligt snabb tillväxt på djuren (Östersunds kommun 2012). Lantbruket har 

också nyligen varit inblandat i ett klimatsmart jordbruksprojekt som drevs av 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF 2013) och där Bleka Gård var en nationell 

referensgård. Lantbruket har också en nyckelroll i utvecklingen av byn Bleka och 

solenergisatsningarna som beskrivs mer senare. 

 

Tjänsten som bonden erbjuder här är en betande, dynamisk djurgrupp bestående 

av kor, kalvar och minst en avelstjur. Dessa djur lever efter sina naturliga instinkter 

Förstudien Intervju   

Ledarposition 
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Intern relation 

Intervju   
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i de hagar som sätts upp för dem. När en sådan flock placeras på en igenvuxen 

mark tuktar de ner buskar och småträd medan de betar av marken. Detta arbete 

kan hålla natur-, kulturmiljöer och odlingslandskap öppna och därmed höja 

livskvaliteten för lokalinvånare och sommargäster som vistas i dessa landskap. På 

frågan varför han valde att agera i det undersökta fallet gav lantbrukaren följande 

svar: 

 

”Jag såg möjligheten att ha en djurgrupp däruppe och skapade den.” (Lantbrukaren) 

 

 

 

 
FIGUR 4. LANTBRUKAREN VISAR SITT BARNBARN KOSSORNA OCH DEN 

RESTAURERADE FÄBODVALLEN I FUGELSTA. BILDEN ANVÄNDER BLEKA GÅRD I 

BROSCHYRER I SIN EGEN MARKNADSFÖRING (FOTO BLEKA GÅRD). 

 

 

3.11.3 Aktiviteten 

Eftersom lantbrukaren på Bleka gård enligt intervjun både beräknat de 

ekonomiska fördelarna och även själv tyckte att det var roligt genomförde han ett 

eget renoveringsprojekt.  Han köpte upp eftersatt mark och restaurerade den. Han 

återskapade de yttre kulturhistoriska miljöerna runt en eftersatt fäbodvall med 

skogsbeten. Bleka Gård köpte marken 2005 och började återställa marken. Efter 

några års arbete med att ta bort träd och buskar från betesmarkerna och odla på 
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fälten såg grannliggande markägare de positiva effekterna och började återställa 

stenrösen och ta bort sly från sina marker de också. Så här säger intervjupersonen 

om detta: 

 

”Vi har ju påverkat grannarna som också har städat upp runt sina fält. Det har blivit av! 

Alla har sett det positiva i det och har försökt gjort likadant.”(Lantbrukaren) 

 

Det finns inga statistiska mått på fördelar för samhället undersökta från ett sådant 

eget initiativ som restaureringen av Fugelstabodarna. Det som observerades av 

intervjupersonen var att när arbetet inleddes på fäbodvallen var det nästan inga 

besökare som passerade området. Den gamla fäbodleden har blivit mer populär 

som vandringsled och fler vandrare har hittat dit och varit positiva till vad de sett 

efter att arbetet med uppröjningen började. Det finns fortfarande inga invånare i 

fäbodstugorna. Invånare eller sommargäster skulle vara det sista steget till en 

vitalisering av fäbodvallen enligt lantbrukaren. Det finns vissa planer på att 

återställa stugorna till sommarbostäder för uthyrning men det ska finnas 

tillräckligt med tid för det också. Motivet bakom genomförandet har flera bottnar, 

följande citat beskriver varför lantbrukaren genomförde arbetet: 

 

”Det är bara att jag tycker det varit roligt. Det är roligt. Jag har skapat bättre beten för 

mina djur osv, sedan skapade vi tillbaka den gamla fina fäbodmiljön som fanns däruppe.  Ja 

stugorna blir räddade det är bara kul!” (Lantbrukaren) 

 

 

3.11.4 Fokusgruppsintervju med livsmedelsproducenter  

Här beskrivs utfallet av den fokusgruppsintervju med fyra livsmedelsproducenter 

som är aktiva i olika delar av Jämtlands län. Deras verksamheter är spridda inom 

bärodling och förädling, växtodling och köttproduktion med olika inriktningar. 

Intervjun genomfördes semistrukturerat med öppna diskussioner över en kopp 

kaffe med tilltugg. Gruppdiskussionerna var muntra och många anekdoter och 

gamla minnen delades mellan respondenterna.  

 

Gruppdiskussionen började med att jag berättade om arbetet med 

fäbodvallsrestaureringen i Fugelsta. Grundfrågan som fokusgruppen fick svara på 

var om de själva hade genomfört några egna utvecklingsprojekt. Diskussionen var 

en skanning av läget för att ta reda på om bonden i pilotstudien var ensam om att 

tänka och agera på egen hand för att uppnå en förändring i sin lokala omgivning.  

 

Gruppen av respondenter till fokusgruppsintervjun valdes ut eftersom de 

tillsammans hade erfarenhet av att försöka starta upp en ny försäljningskanal för 
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sina egna produkter. De var i grunden entreprenöriella då de såg ett problem med 

sina egna affärer och försökte aktivt att organisera sig för att lösa det problemet. I 

den bemärkelsen är de entreprenörer i traditionell bemärkelse då de såg den nya 

försäljningskanalen som en ekonomisk möjlighet. Av den anledningen var de en 

intressant grupp att fråga om de också genomför samhällnyttiga aktiviteter utöver 

stödfinansierade åtaganden samtidigt som de är lantbrukare och mathantverkare.  

 

En diskussion inom denna grupp kunde också ge en fingervisning om 

lantbrukaren i pilotfallet var relativt ensam om att välja att agera eller om det var 

vanligare att dessa utvecklingsprojekt förekom. Genom att göra en 

fokusgruppsdiskussion kunde respondenterna fritt beskriva och diskutera 

bakomliggande motiv till varför de valt att göra som de gjort och vilka 

konsekvenser det har fått.  

 

Utvecklingsinspiratörer 

Flera respondenter hade sett en positiv utveckling av ökat intresse och 

engagemang från grannar efter att de hade påbörjat sina egna utvecklingsprojekt. 

Följande citat beskriver utvecklingen.  

 

”Ja det har smittat av sig, många har börjat renovera husen som stått längsefter ... Det har 

påverkat stämningen i hela bygden att vi håller på. Ja det tror jag att det har gjort. För så 

fort vi har börjat o gjort någonting någonstans, då har de kommit på att; ja vi kanske skulle 

ta och göra det också..” (Björn) 

 

”När jag flyttade dit så gjorde jag en blomsterträdgård och jag kombinerade färger och 

former. Det har smittat av sig i hela byn, för att de har börjat plantera väldigt mycket mer 

nu… Det var så markant de första åren.” (Tina)  

 

Att fungera som en inspirationskälla för andra lokala företagare såg flera 

respondenter som en viktig del av sin uppgift att driva sina företag på 

landsbygden. 

 

Motiv och drivkrafter 

Precis som lantbrukaren i pilotfallet fanns flera exempel inom referensgruppen, 

där de berättade om egna utvecklingsprojekt som de hade haft eller gjort. Synen på 

de egna projekten kan beskrivas med följande citat: 

 

”Ja jag tror att det är många som gör det för att förbättra saker och ting. Även om det 

kanske inte är bättre för en själv. Sitter man som entreprenör så har man liksom själva 

förbättringskänslan så djupt rotad så jag tror man gör det i vilket fall.” (Björn) 
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Som ovanstående citat speglar så var attityden till att ta tag i olika projekt positiv i 

gruppen. Alla hade inte genomfört egna projekt tidigare men alla var positiva till 

utvecklingsprojekten och beskrev att de såg möjligheter i olika situationer även om 

de inte alltid själva hade möjligheten att förbättra dessa. Några andra respondenter 

uttryckte sig på det här viset: 

 

”Det räcker väl att man kör igenom något samhälle som ser för jäkligt ut så. Här skulle 

man ha gjort det och det och det…" (Per) 

 

"Men det är väl för att vi är entreprenörer också. Vi ser möjligheter i allting! ” (Tina) 

 

Samverkan och bygdens utveckling 

Lokal utveckling och lokalt entreprenörskap återkom med flera olika projekt inom 

respondentgruppen. En aspekt som uppfattades som viktig beskrivs med följande 

citat:  

 

”Om någon visar att det går så finns det någon annan som ser det och tänker att det är 

möjligt, även om det gäller en annan bransch.” (Örjan) 

 

I större format på utvecklingsprojekt som respondenterna i gruppen var 

involverade i beskrevs olika EU-projekt och bland annat en ekonomisk förening 

som jobbade med att utveckla en biogasanläggning för fordonsgas. Materialet till 

anläggningen skulle komma från övergivna åkermarker i området. Det var en 

gemensam utvecklingssatsning för att de tillsammans ska kunna bygga något i 

större skala än vad var och en kan åstadkomma på egen hand. För att nå dit har de 

formaliserat sitt nätverk av likasinnade entreprenörer och skapat en ekonomisk 

förening som jobbar aktivt med det utstakade projektet.  Här såg de att de 

övergivna åkrarna var en utvecklingspotential till att möjliggöra att en del av den 

lokala fordonsparken kunde vara fossilfri i framtiden.  

 

Livskvalitet och det öppna landskapet 

”Jag tror ju att hur omgivningen ser ut har en jädra betydelse, för det går att utveckla 

andra aspekter av livskvalitet, som byfester och gemenskap och allt det. Men det dör ju om 

man inte har en omgivning som är ganska öppen, ljus och ser prydlig ut.” (Björn) 

 

Detta citat fångar in essensen av den positiva attityd till det öppna landskapets 

betydelse för bygdens fortlevnad och utveckling som diskuterades i gruppen. 

Vikten av att arbetet med det öppna landskapet ägde rum var alla i gruppen 

överens om. Det fanns även exempel på hur nyöppnande av igenvuxna åkrar till 

viss del hade stoppat utflyttning från vad som tidigare uppfattades som 
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”nedläggningsbygd”. När landskapet återgick till att bli odlat upplevdes också en 

ökning av företagandet i denna bygd.  

 

”Det finns ganska många småföretag här nu… företag som kommit igång sedan vi började. 

Det tror jag är en effekt. Har det vuxit tuvtåtar och ris överallt tror jag aldrig att de 

företagen har haft en chans att etablera sig." (Björn) 

 

Arbetet med öppna landskap kan även ha en annan funktion. Det kan ge en bättre 

förståelse för vad en lantbrukare håller på med och vilken skillnad ett aktivt 

lantbruk gör för det öppna landskapet. Att hålla ordning och snygga till i 

omgivningen sågs också som en möjlighet att skapa ett mervärde för lantbrukarnas 

egna varor. 

 

”Det är ju det att man sprider ett budskap, desto större förståelse får kunden för hur viktigt 

det är att ta rätt vara i butiken." (Björn) 

 

Idag kan det upplevas vara ett långt steg för en konsument att koppla varan i 

butiken till dess påverkan på det öppna landskapet. Det öppna landskapet uppges 

ha en betydelse för livskvaliten med att bo på landsbygden men det finns fler 

aspekter som spelar in för att människor ska välja att bosätta sig eller bo kvar 

konstaterar respondenterna, exempel på detta är att det ska finnas bra 

kommunikationer, närhet till affär, idrottsmöjligheter för barn.  

 

 

 

3.12 Sammanfattande analys av förstudien 

 

Sammanfattningsvis har några teoretiska teman förtydligats utifrån förstudiens 

intervjuer och dessa utgör en grund som sedan kan arbetas vidare med. 

Nyckelorden var: entreprenörer som utvecklingsinspiratörer, lokala företag och 

vikten av dess nätverk, motiv och naturliga drivkrafter att förändra, livskvalitet 

med det öppna landskapet, som visas i figur 7. Modellen i figur 7 avser visa att alla 

delarna, drivkraft, nätverk och inspiration, går in i varandra och bidrar till att få 

igång lokal aktivitet. Livskvalitet och det öppna landskapet utgör den 

gråmarkerade omgivningen som påverkar alla delar.  

 

En grundinställning att se möjligheter och drivkraften att genomföra ett arbete är 

en kugge i utvecklingen. En annan är att sedan inspirera andra att också göra 

något eller att sätta fart på lokala utvecklingsinitiativ utan att det nödvändigtvis är 

organiserat. En tredje kugge är samverkan i nätverk, den är ljusare markerad då 
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det gällde fokusgruppens svar men inte den första intervjurespondenten utifrån 

det då beskrivna egna projektet.  

 

 

 

 
 

Som tidigare beskrivits kan denna studie inte kopieras rakt av och nå exakt samma 

resultat. Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv förändras respondenterna, jag och 

omgivningen  med tiden och med nya förutsättningar. Däremot kan den vara ett 

framtida erfarenhetsmaterial för vidare teorigenerering (Bryman och Bell, 2007). 

 

  

 

 FIGUR 5. MODELL ÖVER ENSKILDA ENTREPRENÖRERS PÅVERKAN GENOM 

ATT SJÄLVA BÖRJA RULLA IGÅNG AKTIVITETER 

Livskvalitet och ett öppet landskap 
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4 FALLSTUDIERNA 

 

FIGUR 6. KARTA ÖVER FALLSTUDIERNAS PLACERING I JÄMTLANDS LÄN. DE 

UNDERSÖKTA BYARNAS PLACERING VISAS SOM EN SOL. PÅ KARTAN SYNS ÄVEN 

LÄNETS TÄTORTER OCH VISS GRUNDLÄGGANDE INFRASTRUKTUR. (GRUNDEN FÖR 

KARTAN KOMMER FRÅN STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN.) 

Bleka 
 

Flykälen 
 Skärvången 
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Detta kapitel innehåller en presentation av de olika byar som ingick i 

huvudstudien. De byar som har undersökts ligger alla i Jämtlands län (se karta i 

figur 8). Byn Bleka ligger i Östersunds kommun. Skärvången och Flykälen ligger 

båda i Krokoms kommun. Alla byars avstånd in till Östersund redovisas eftersom 

Östersund är enda staden i Jämtlands län. Utöver det har alla byar olika långt till 

närmsta tätort med 1000-4000 invånare. De fakta som presenteras i följande 

beskrivningar kommer ifrån intervjumaterialet om inte andra källor anges. Vilka 

personer som blivit intervjuade för varje by presenteras igen i samband med varje 

bys eget presentationsavsnitt. Varje fallbeskrivning börjar med en överblickande 

helhetsbeskrivning av byn och vad som har hänt just där. Därefter kommer en 

bakgrundsberättelse om den aktör som officiellt står i den ledande positionen för 

den aktivitet som skett i hembyn. Efter detta kommer ett avsnitt med interna 

reflektioner och därefter externa reflektioner. Dessa vinklingar presenterar 

utvecklingen i byn utifrån ett annat inifrån- och utifrånperspektiv. Alla 

beskrivningar presenteras på individnivå då de enskilda personerna är 

huvudrollsinnehavare för aktivitetsbeskrivningarna i vardera fallen. De är inte de 

enda som har varit aktiva i arbetet, deras roller och erfarenheter beskriver 

aktiviteterna och utvecklingen från olika perspektiv. Tabell 2 är en översikt över de 

intervjuer som ligger till grund för varje bybeskrivning. 

 

Varje by har sin egen historia och sin egen organisationsmodell för den verksamhet 

som sker. För att skapa en konsensus har tre separata ingångar skapats. En 

ledarroll, en intern relation och en extern relation. En extern relation betyder inte 

att intervjupersonen har varit helt passivt observerande av utvecklingen. Rollen 

här är att det finns en koppling till ett större sammanhang utanför byaktiviteten, 

sedan kan de ha varit olika mycket inblandade. I tabellen över intervjupersoner 

kan det uppfattas som om Anneli Åman genomförde två skilda intervjuer då 

hennes namn syns i två rutor. Så var inte fallet. Det gjordes en längre intervju med 

henne där båda byarnas aktiviteter diskuterades. Resultatet från den intervjun 

beskrivs separat för varje by. Intervjun med Johan Nilsson hade en annan karaktär 

än de övriga då vi fick göra den intervjun via telefon. Vi gick igenom samma frågor 

och försökte i övrigt göra intervjun så lik de andra som möjligt. Han satt i en bil 

och körde långt och hade god tid på sig att svara i alla fall. Samtliga intervjuer 

gjordes under våren 2013. 
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TABELL 2. ÄR EN FÖRTECKNING ÖVER INTERVJUER SOM HAR GENOMFÖRTS.  

Fall Intervju   

Ledande aktör 

Intervju  

Intern relation 

Intervju   

Extern relation 

Bleka, 

Solar 

Village 

MIKAEL 

IVARSSON 

Projektledaren för 

energimässan  

Plats: Mikaels 

kök, Bleka 

JOHAN 

NILSSON 

JN Solar, 

engagerad i 

mässan och 

säljer solpaneler, 

har sitt lager i 

byn. 

Plats: Telefon 

ANDREAS 

HÄGGLUND 

LRF Jämtlands 

energiprojekt. 

Plats: 

Mittuniversitetets 

campus 

Östersund 

Flykälen, 

Byn med 

drag 

BO OTTOSSON 

Ordf. byalaget  

Ansvarig för 

Traktorpullingen 

Plats: Reaxcers 

huvudkontor, 

Lungvik  

PER 

VALTERSSON 

Volontär som 

deltagit i arbetet 

med 

evenemanget 10-

12 år.  

Plats: Pers kök 

ANNELI ÅMAN 

Turistbyrån i 

Krokoms 

kommun. 

Plats: Krokoms 

turistbyrå 

Skärvången,  

Kvalitetsost 

i 

världsklass 

TOR NORRMAN 

VD och 

talesperson för 

bymejeriet  

Plats: Bymejeriets 

kontorslokaler, 

Skärvången  

BODIL 

CORNELL 

Eldrimner,  

har varit 

inblandad på 

olika vis i över 

20 år.  

Plats: Eldrimners 

lokaler i Ås 

ANNELI ÅMAN 

Turistbyrån i 

Krokoms 

kommun.  

Plats: Krokoms 

turistbyrå 
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4.1  Bleka ”Solar Village” 

 

Bleka är en by som ligger ca 3 mil utanför Östersund. Restiden beräknas till 35 

minuter med bil till Östersund. Om gränsen för glesbygd räknas som 45 minuters 

bilresa till Östersund så är detta krav inte uppfyllt, men trots det en by i typisk 

landsbygdsmiljö till karaktär och omgivning. Centrum för byn är en T-korsning 

med tillhörande busshållsplats och en gul postlåda. Byn omges från alla håll av 

skog. Medelåldern höjs eftersom fler och fler hushåll består av äldre par med 

utflugna barn. Ett aktivt lantbruk finns kvar och håller byns marker öppna med 

hjälp av dikor. Denna gård är Bleka Gård som genomförde pilotprojektet. I en 

annan gård i byn har ett par också byggt upp ett sommarcafé som de försöker hålla 

öppet vissa helger eller till förbokade tillfällen, främst under sommaren. Utifrån 

denna beskrivning utmärker sig inte byn nämnvärt från andra byar i länet eller i 

Norra Sveriges inland. Det finns många andra byar med liknande förutsättningar. 

Det utmärkande här är den följd av individuella satsningar och händelser som har 

inträffat i byn främst från 2012 och framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 7. FOTON FRÅN BLEKA SOM VISAR SOLENERGIANLÄGGNINGEN PÅ 

MÄSSHALLEN OCH VINDKRAFTVERKET OCH DEN MARKANLÄGGNING SOM VAR 

JÄMTLANDS STÖRSTA SOLENERGIANLÄGGNING OCH FANNS PÅ PLATS I BYN VID 

FÖRSTA MÄSSAN. (FOTO MITT EGET) 
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Intervjupersoner för energimässan var Mikael Ivarsson, IT-företagare och 

mässansvarig. Johan Nilsson kommer från byn. Han säljer solenergianläggningar 

och har varit aktiv i mässarbetet sedan start. Andreas Hägglund var projektledare 

för LRF Jämtlands projekt för lokal energiproduktion. 

 

 

4.1.1 Aktiviteten  

2012 gick startskottet för något som kunde uppfattas som ett investeringsrace 

mellan några grannar. Det året byggdes tre olika solenergianläggningar upp 

samtidigt i byn. Dessa tre individuella satsningar blev grunden till en energimässa. 

Tre gårdar i rad byggde upp tre olika solenergianläggningar. Då var de Jämtlands 

största solenergianläggningar i drift. Mikael Ivarsson byggde en av 

anläggningarna, en maskinhall med heltäckt tak av solpaneler. Det är på denna 

gård som själva mässområdet för energimässan var. Den nybyggda maskinhallen 

fungerade som mässhall. Mikael Ivarsson var också projektledare för 

energimässan. I granngården bor Sven Olausson som också byggde en anläggning. 

Under stormen Dagmar fälldes en del skog på hans fastighet och eftersom 

grannarna på båda sidor gick och planerade solenergianläggningar blev han också 

inspirerad. Han byggde en markanläggning med fokus på billigaste möjliga 

konstruktion med maximal effekt. Örjan Nilsson hade den tredje anläggningen. 

Hans son Johan var delägare i ett solenergiföretag som byggt storskaliga 

solenergiparker runt om i världen. En prototyp av sonens hybridsystem (som 

producerade både el och varmvatten) byggdes därför upp på den gården. 

Anläggningarna var grunden till första mässan som pågick i två dagar och lockade 

företagare och privatpersoner. Efterföljande år höll de en mässa till, då hade 

ytterligare tre anläggningar tagits i drift i byn. Året därpå hölls ytterligare en 

mässa med ännu fler solenergianläggningar utritade på mässkartan. Utvecklingen i 

byn beskriver den externa respondenten enligt följande citat: 

 

"För vissa ställen skulle det här kunna vara som sista dödsryckningen, men det tror jag 

verkligen inte att det var här. Det var kanske en liten uppvakning." (Andreas Hägglund) 

 

 

Mässan 

Energimässan i Bleka hölls för första gången 2012 och då hade de tre 

solenergianläggningar igång. Det lockade besökare att komma och se hur och att 

de fungerade i full skala. Utöver det fanns ett mässområde med försäljning av 

produkter för solenergi, vedtillverkning, pelletssystem och lågenergiprodukter. 

Energirådgivning och tävlingar fanns också på plats. Under dagarna hölls även 

föreläsningar om energi och energieffektiviseringar av olika slag och om de 
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uppbyggda solenergisystemen som fanns att beskåda i full skala. Där fanns också 

information och föredrag om klimatsmart jordbruk under mässan i ett samarbete 

med LRF. Andra utställare var banker, försäkringsbolag, elbolag, bioenergiföretag. 

Det fanns ingen biljettförsäljning så exakta antalet besökare inte är möjligt att säga. 

Den första dagen var inriktad på lokala företag och den andra dagen var för 

allmänheten. Energimässan anordnades genom frivilligt arbete av föreningen 

Bleka Byamän med ekonomiskt och administrativt stöd från ett energiprojekt som 

drevs av LRF Jämtland. Målet med mässan var enligt projektledaren att sätta press 

på den lokala energidistributören Jämtkraft. Att elbolaget skulle införa årlig 

nettodebitering för småskaliga elproducenter. Målet uppfylldes redan det första 

året. Trots detta fortsatte mässorna.  

 

Inför energimässan 2013 hade fler bybor byggt sina egna anläggningar och 

intresset och kunskapen växte. Byns anläggningar användes som referensobjekt 

och nu såldes även solpaneler här permanent. 2014 fanns 7 solenergianläggningar 

på visningskartan över byn under mässan. Utvecklingen i Bleka beskrivs genom 

följande citat:  

 

"Det gör ju byn unik när det finns så många anläggningar som är installerade. Man får ju 

som en gemenskap där som byn kanske inte har haft tidigare…" (Johan Nilsson) 

 

Utöver mässdagarna kunde sommarcaféet också vara värd och servera lunch och 

fika. De var också värdar för speciella rundturer till byns energianläggningar eller 

för seminarier som hölls för intresserade besökargrupper vid andra tillfällen under 

året än under mässdagarna.   

 

 

4.1.2 Ledande aktören 

Den officiella projektledaren för Energimässan var Mikael Ivarsson. Han har drivit 

eget företag som programmerare och jobbat med systemförvaltning sedan 2006. 

Med sina tidigare erfarenheter av att arbeta och göra affärer med partners från hela 

världen gjorde han världen till sin marknadsarena även när han flyttade tillbaka 

till byn där han hade vuxit upp. Väl tillbaka blev hans första uppdrag i byn att ta 

rollen som kassör i byns väglyseförening.  

 

”Jag blev tvingad att bli kassör i väglyseföreningen i byn och där ville jag ju inte göra 

någonting helst. Jag ville inte hålla på och byta lampor så jag tänkte att man kunde sätta i 

LED-lampor istället, eller några som i alla fall håller väldigt länge. När jag letade så såg jag 

att det var några som sålde vindkraftverk. Jag tänkte att det kanske vore lite bra... och göra 
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egen el, för att slippa göra så mycket egen ved, för det tycker jag inte om att hålla på med.” 

(Mikael Ivarsson) 

 

Han tyckte att de svenska glödlamporna som skulle köpas in till vägbelysningen 

var dyra, de var ineffektiva och gick sönder för ofta. Efter ett tags sökande kom 

han fram till att lamporna som användes i Shanghai skulle kunna gå att använda i 

byns befintliga vägbelysningsarmaturer. Skillnaden var att de kinesiska lamporna 

var billigare, effektivare och hade dubbelt så lång livslängd som de befintliga 

lamporna. Han började därför importera LED-lampor från Kina för 

vägbelysningen i byn. Därtill började han sälja dessa lampor på den svenska 

marknaden. Han importerade också ett litet vindkraftverk och satte upp på sin 

gård. Tyvärr blev det problem med installationen och det fungerade aldrig som 

avsett.  

 

”I och med det vindkraftverket och allt det med batteriteknik, växelriktarteknik och allting 

sånt där så är det nära till hands med solcellsteknik då, det är mycket som är lika. Då var 

det en granne här som höll på och surra om att kanske vi skulle köpa några solceller i lag.” 

(Mikael Ivarsson) 

 

Det blev inget av med just den affären men intresset för solenergi var väckt. Han 

sökte ekonomiskt bidrag och så fort det var beviljat köpte han hem solpaneler och 

satte upp på sin nybyggda maskinhall. Eftersom det var tre grannar som byggde 

samtidigt och ”hyfsat stora” privata anläggningar så var det något märkvärdigt som 

hände i byn. Det var något som kanske andra människor kunde vara intresserade 

av att se. 

 

”Syftet var att kanske dra igång och påverka elnätsbolag och få till nettoavräkning, men 

samtidigt göra något kul…” (Mikael Ivarsson) 

 

Mikael började fundera på att hålla en mässa. Efter att ha fått positiv respons från 

affärskontakter från vindkraftssatsningen som gärna ville komma och ställa ut tog 

han kontakt med LRF för att höra om det fanns intresse från dem att hjälpa till. I 

och med att LRF kunde hjälpa till med mässan fick Ivarsson tid över till att hjälpa 

grannen att förhandla ned priset för sin solenergianläggning. 

 

”Jag gick ju lite före då… men det gick ju jättefint att köpa (solpaneler) i Italien så alla 

argument från säljaren (i Sverige) försvann ju då...” (Mikael Ivarsson) 

 

Med hjälp av Mikael Ivarssons erfarenheter fick grannen betala ett helt annat pris 

för sin anläggning. Första energimässan blev över förväntan och målet med 

mässan uppfylldes, energibolaget beslutade att införa nettodebitering för privata 
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energianläggningar. Projektledaren själv var inte så intresserad av att köra någon 

ytterligare mässa men andra inblandade ville det. Då fick det bli så i alla fall. 

Projektledarrollen menade Mikael mest handlade om att heja på. 

 

”Jag tyckte det var skitkul och fränt... Det var ju liksom att se hur långt man kan gå och 

hur långt man kan påverka, det är ju litegrann det. Hur mycket kan man ställa till och 

stöka till ett…” (Mikael Ivarsson) 

 

Projektledarrollen innehöll också mycket jobb och framför allt mycket kontakter att 

jobba med. Han utnyttjade mässan själv på flera sätt bland annat genom att låta 

företag han hade köpt maskiner av komma och serva dessa som redan fanns på 

plats och sedan ställa ut dem och demonstrera dem. Framför allt var mässan ett 

sätt att starta en process så att någonting händer, det tyckte Mikael Ivarsson var 

kul. 

 

 

4.1.3 Interna relationer 

Johan är född och uppväxt i byn. Vid intervjutillfället drev han ett företag med 

basen i Sundsvall där han bor. Han har en del av verksamheten i Bleka på gården 

där han har växt upp. Hans företag säljer och installerar solenergianläggningar. 

Han var med och väckte intresset för solenergi i byn. Utvecklingen som följde 

därefter beskrev han genom följande citat:  

 

"Det började med att en installerade en solcellsanläggning, sedan var det en till i byn som 

hakade på och tyckte det var intressant, han installerade en, sedan så var det ytterligare en! 

Det väckte ytterligare intresse hos de andra i byn, vilket har gjort att det kommit upp fler 

solcellsanläggningar…" (Johan Nilsson) 

 

Efter den utvecklingen kom en entreprenör i byn på tanken att byn kunde hålla en 

mässa. Målet med mässan var att få det lokala energibolaget Jämtkraft att köpa 

elen även av små elproducenter, vilket var vad anläggningarna i byn räknades 

som. När mässan kom på tal såg Johan en annan möjlighet med den. Han kunde 

sälja solenergianläggningar. Av den anledningen startade han sitt eget företag 

inför första mässan. Johan började sälja solpaneler själv för att säkerställa att det i 

alla fall skulle finnas något att köpa under mässan. Sedan visade det sig att det 

kom fler utställare när mässan väl hölls, men det kunde de inte veta i 

planeringsstadiet första året. Johan började importera prisbelönta solpaneler från 

England och introducerade dem på marknaden genom att börja sälja dem på 

mässan. Inför den andra mässan hade han sålt dessa paneler både till grannar i byn 

och utanför. Han använde därefter byns energimässa i sin egen marknadsföring 
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och som ett ”show room” för solenergilösningar. Till mässan år två fanns hans 

solenergianläggningar att beskåda i full drift i byn. 

 

"För vissa är det kanske mer ideologi, att de tycker att det är kul att dela med sig. Jag har en 

mer kommersiell inriktning, jag ser ju affärsmöjligheter för mitt företag..." (Johan 

Nilsson) 

 

I planeringsfasen av evenemanget har Johan fungerat som bollplank och hjälpt till 

med idéer kring hur man ska lägga upp mässan. Utöver det handlade det också 

om att peppa de andra när det var tungt och avlasta när det blev för mycket jobb 

lagt på någon person. Det var viktigt att alla inblandade skulle tycka att det var kul 

och att det var en bra idé att ha en mässa. Det var grunden för att det skulle bli 

någon mässa överhuvudtaget. De som hade anläggningar tyckte att det var kul att 

få dela med sig av vad de hade lärt sig. Utöver att få sprida sin nya kunskap så 

fanns det en positiv effekt av en upplevd ökad gemenskap i byn när de fick ett 

gemensamt projekt att jobba med. Följande citat beskriver det närmare: 

 

"I byn så är ju det bara positivt att man gör någonting tillsammans. Det här har ju som 

blivit en snackis både i byn och folk som känner folk i byn som har blivit engagerade. Det är 

ju som rätt positiva effekter för de som bor där också!" (Johan Nilsson) 

 

Grundmotivet till mässan var att visa upp de nybyggda anläggningarna för 

allmänheten. Johan såg att det fanns en möjlighet att det skulle kunna bli fler 

mässor. Fortsättningen av mässarrangerandet beskriver han så här.  

 

"När mässan hade varit, tyckte ju alla i byn att det varit ganska kul att ha en mässa… Det 

gjorde ju att även de andra bar tanken att man kanske skulle göra en mässa till och så har 

det rullat på." (Johan Nilsson) 

 

 

4.1.4 Externa relationer 

Som extern respondent var Andreas Hägglund. Han var projektledare för ett 

energiprojekt som LRF Jämtland drev under tiden när första mässan skulle 

arrangeras. Energiprojektet utgick från att människor ska kunna skapa lönsamhet 

på gården genom satsningar på energiproduktion och att det skulle ge en 

förbättrad möjlighet för dem bo kvar och utveckla ett företagande på landsbygden.  

 

"Det som driver mig är att folk ska kunna verka som de själva vill, där de vill vara." 

(Andreas Hägglund).  
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Andreas har en gammal klasskompis som kommer från Bleka och har därmed en 

koppling dit sedan tidigare, det var föregående respondent Johan. Inblandningen i 

energimässan i Bleka började dock inte med den kontakten utan med att 

mässledaren ringde. Han hade en idé om att göra en mässa i Bleka och att det vore 

roligt. Andreas engagerade sig direkt och hjälpte till. Han gick från att vara en 

utställare till att bli en av arrangörerna. Trots att Andreas och Johan fick driva 

mycket av mässan så har det hela tiden varit byalaget Bleka Byamän som har varit 

grunden. Det var viktigt att det skulle vara byns egen mässa. Det var ett 

återkommande resonemang som var grundinställningen hela tiden och gick ut på 

att: ska det vara en mässa i Bleka då ska det vara byinvånarnas mässa. Sedan hade 

mässledaren redan byggt en egen mässhall och det var en jätterolig idé tyckte 

Andreas. När det gällde organisationen av mässan så utgick man från en ideell 

basis. Skulle det bli ett plusresultat så delade alla lika för allas insatser var lika 

viktiga. Mässan avslutades med en fest för alla bybor och utställare. Det uttrycks 

bland annat på följande sätt: 

 

"När det gäller att jobba med mässan att man får med hela byn det är bara positivt! Det är 

fler på festen på kvällen, det är bara fördelar tycker jag. Man får en anledning att träffas." 

(Andreas Hägglund) 

 

Varför det blev just solenergi som byn inriktade sig på det tror Andreas var delvis 

en slump. Det fanns ett befintligt teknikintresse bland några av de inblandade och 

den kunskapen delade de med sig av så att den spred sig i byn. Tekniken blev en 

del av vardagen i och med att fler och fler invånare satsade på att bygga egna 

solenergianläggningar. Det har skapats en identitet runt det i byn i samband med 

solenergisatsningarna.  

 

"Innan det drog igång så fanns byn, den låg utanför samhället Tandsbyn och alla visste var 

Tandsbyn låg…" 

 

Så beskriver Andreas byns identitet innan mässan. Det pratades aldrig om Bleka 

men nu hörs det mer och mer positivt. Identiteten och stoltheten kan ses som ett 

mervärde av de gemensamma aktiviteterna. Den stora vinsten med mässan 

återkommer Andreas till gång på gång. Det var den ökade gemenskapen och att 

det har skapats en anledning till att träffas och umgås grannar emellan. 

 

"Jag tror det är jättepositivt att man har den här mässan att samlas kring. Man har den här 

solmässan, det är därför vi träffas, men sedan avhandlas det mycket annat… Det önskar 

man att fler byar skulle kunna ha något att samlas kring, för det är en rolig grej!" 

(Andreas Hägglund) 
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En annan vinst med utvecklingen var att caféet Smedjan i Bleka har vågat satsa på 

sin verksamhet och det tror Andreas att det kan ligga något i att ägaren har blivit 

uppbackad av evenemanget. Caféägaren ordnade med maten och fick väldigt bra 

betyg av alla. Det kan ha bidragit till caféets vidaresatsning tror Andreas. Utöver 

de direkta effekterna i byn tror Andreas att de har inspirerat andra byar i länet. Bor 

man i en by på landet så råder vissa förutsättningar. Det kommer ingen utifrån 

som fixar saker, ska det hända något så får invånarna själva se till att det händer. 

Att inspirera andra till att göra något är därför positivt. 

 

"Sedan finns det kapacitet både när det gäller kunskap, pengar och maskiner till exempel. 

Det är en himla skillnad, det är väl ingen i ett villaområde som har en traktor, här har alla 

det.… Det finns andra typer av resurser på landsbygden." (Andreas Hägglund) 

 

Själva människorna i form av invånare med olika kompetenser och resurser finns i 

alla byar tror Andreas. Bleka är inte unikt på det viset. Det unika är att invånarna 

har hittat något att samlas kring. Det är gemenskapen som har gjort det här. Det 

bygger i grunden på ideellt arbete och att man delar med sig, sedan kan det vara 

bra att tjäna pengar men det är inte det som varit drivkraften här. Det vardagliga i 

byutvecklingen beskriver Andreas genom följande citat: 

 

"Man träffas och man gör någonting, det kanske inte tar mer tid än vad andra lägger på 

flugfiske en sommar, det tror jag inte.. Jag tror de gillar att glädja andra." (Andreas 

Hägglund) 

 

Mässan byggde på att några bybor började göra egna stora investeringar. Utan 

energianläggningarna hade det inte funnits något att visa upp, de var 

grundläggande. Riskbenägenheten i investeringarna var troligtvis låg. Hägglund 

trodde inte att någon i byn tog några större ekonomiska risker för att bygga 

anläggningarna. De som investerade var gårdar som hade resurser för att bygga på 

egen hand.  
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4.1.5 Sammanfattade utvecklingsfaktorer som har spelat roll i fallet 

- Resursmobilisering genom interna och externa relationer, byborna 

använder sina kontaktnät och befintlig kompetens och utvidgar den. De 

delar med sig och tar till vara på varandras kunskaper och erfarenheter. 

- Specialistkompetens på plats, ett starkt intresse för teknik och kunskap om 

solenergianläggningar finns i byn från början. 

- Lokala resurser att tillgå i form av lokala företagare som investerar i 

energianläggningar 

- Ideellt utfört arbete, byborna sluter upp och hjälps åt att genomföra 

evenemangen 

- Utvecklingen är en inspirationskälla för andra.   



65 

4.2. Flykälen, byn med drag 

 

Byn ligger på 449 m över havet och består av ett fåtal gårdar som är placerade mitt 

emellan två åar. Enligt intervjupersonerna fanns det 15-20 fasta invånare kvar i 

byn. En mjölkgård är fortfarande aktiv; den upprätthåller landskapsbilden genom 

att den håller byns odlingslandskap öppet. Flera aktiva som är inblandade i 

aktiviteterna har släktband till gårdarna och behåller kopplingen genom 

fritidsboende i byn. Varje sommar anordnas ett event i byn, en återvändarvecka 

med en tävling i traktorpulling för veterantraktorer. Eventveckan som går under 

namnet Flykälenveckan har i genomsnitt 5000 besökare varje år, med majoriteten 

koncentrerad till helgens traktorpullingtävling. Ungefär 100 personer arbetar 

ideellt med eventet och bemanningen av ideella krafter utgörs främst av utflyttade 

släktingar till gårdarna i byn, vänner till dessa men också motorintresserade 

traktorentusiaster från hela landet. Arbetet med mässan blir ett sätt att ha kul och 

umgås med släkt och vänner varje sommar. Vintertid anordnas en 

pimpelfisketävling, i övrigt är jakt och skoteråkning vanliga anledningar att 

återvända till byn. Flykälen ligger i Krokoms kommun nära gränsen till Strömsund 

som är närmsta tätort och dit är det ca 2 mil. Flykälen ligger ca 10 mil norr om 

Östersund som är närmaste stad och restiden dit beräknas till ca 1 timme och 30 

minuter med bil.  

 

Intervjupersoner för denna by är Bo Ottosson, byalagets ordförande och den 

drivande eldsjälen bakom Flykälen-veckan och dess traktor pulling-tävling. Per 

Valtersson som intern respondent har engagerat sig ideellt i evenemanget i mer än 

tio år. Anneli Åman står för externa reflektioner från Krokoms kommuns 

turistbyrå Turistkompaniet.  
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FIGUR 8. OFFICIELLA FOTON FRÅN FLYKÄLENVECKAN 2009. (FOTO: FLYKÄLENS 

BYALAG) 

 

 

4.2.1 Aktiviteten  

Flykälen är en liten by som kanske mest är känd för just sin årligen återkommande 

evenemangsvecka. Den består av kvaltävlingar och kringevenemang under hela 

veckan med kulmen på lördagen, då besöks byn av många tusen åskådare som 

kommer för att titta på veterantraktorpullingfinalen under dagen. Många besökare 

stannar sedan kvar för att festa och dansa under kvällen (flykälen.se). De första 

åren byalaget arrangerade traditionella evenemang för att locka hemvändare till 

byn riktades evenemanget till vänner och släktingar med kopplingar till byn. 

Tanken var att få dem att återvända hem under en sommarvecka och umgås men 

det var väldigt få som kom. Efter ett par misslyckade försök besökte ordföranden i 

byalaget ett motorsportevenemang i södra Sverige, det var en 

traktorpullingtävling. Efter det insåg han att det evenemanget skulle kunna ändras 

och göras så mycket bättre i Flykälen. Så de gjorde det. Idag är byn känd i regionen 
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och inom motorintresserade kretsar i hela landet. Det årliga evenemanget, består 

av en veterantraktortävling och kringaktiviteter under hela veckan med kulmen på 

fredag och lördag. Under veckan besöks byn av ca 5000 åskådare som kommer för 

att titta på tävlingen och mässan under dagarna. Många besökare stannar sedan 

över och roar sig på kvällarna. 

 

Byn har mindre än 20 invånare. Evenemangsveckan arrangeras med hjälp av ca 

100 volontärer. Antingen har dessa personer egna släktband till byn, är vänner till 

dem med släktingar i byn eller också har de besökt evenemanget tidigare och vill 

hjälpa till. Enligt intervjun med Per Valtersson så är det ett roligt sätt att träffas och 

umgås med släkt och barndomsvänner. Många engagerar sig för att det är roligt att 

det händer något i byn och de är inte nödvändigtvis intresserade av traktorer. 

 

Byns skollokaler övertogs av byalaget 1976 och har sedan dess stegvis renoverats 

med hjälp av det ekonomiska överskottet från evenemangen. I dag finns en väl 

fungerande samlingsplats med matsal, kök, övernattningsrum, bastu, dusch och 

toaletter, samt en stuga med fyra bäddar och en utepaviljong på 180 kvadratmeter, 

som byggdes ihop med skolan sommaren 2002. Flykälenveckan drivs ideellt av det 

lokala byalaget och de har ingen hjälp från ekonomiska utvecklingsstöd; de agerar 

helt på egen hand. Verksamheten finansieras helt genom försäljning av 

entrébiljetter, mat och dryck samt av evenemangssponsring.  

 

 

4.2.2 Ledande aktören  

Ordförande för byalaget är Bo Ottosson. Han är född och uppvuxen i byn men han 

bor inte längre där. Idag driver han bland annat ett eget åkeri med basen i 

Strömsund. Bolaget är delägare i Reaxcer-koncernen som består av cirka 150 

entreprenad- och åkeriföretag i hela Sverige. De senaste två åren innan 

intervjutillfället hade Ottosson också haft en nyckelposition som ordförande för 

koncernen. Reaxcer är huvudsponsor av evenemangsveckan i Flykälen och har 

varit så i många år. Det engagemanget började innan Ottosson blev ordförande. Bo 

Ottossons eget åkeri är också en sponsor av evenemanget i Flykälen. Det finns fler 

sponsorer till evenemanget, också de är affärspartners eller av andra skäl en del av 

Bo Ottossons nätverk.  

 

Intresset för byns utveckling har inte alltid funnits hos ledaren. Det började efter 

ett besök i hembyn en sommar när kvinnorna i byn hade satt ut blomlådor och 

gjort fint inför en hemvändaraktivitet i slutet av 1980-talet. Han blev berörd över 

hur fint det var ordnat och efter det ville han också hjälpa till och vara delaktig i 
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hembyns aktiviteter och så blev det. Kort efter att han intresserade sig för byn blev 

han vald till ny ordförande i byalaget. 

 

"Jag är sådan att när jag gör någonting, då gör jag det till 110%." (Bo Ottosson) 

 

Flykälens byalag ansvarade för att vägbelysningens kostnader betalades och därtill 

ägde de den gamla skolbyggnaden som var i stort behov av renovering. För att 

täcka de kostnaderna anordnades årligen en hemvändaraktivitet under sommaren, 

adventsfika i juletid och en isfisketävling på vårvintern. Det behövdes pengar för 

att betala vägbelysning och för att kunna renovera skolbyggnaden så de försökte 

med allt möjligt. Med få invånare på plats och en mycket begränsad budget är det 

svårt att göra stora förändringar. Ottossons funderingar handlade om vad de 

skulle kunna göra för att få folk med anknytning till byn att komma tillbaka.  

 

Bo Ottosson har alltid varit intresserad av motorer och motorsport. Han var och 

tittade på en traktorpullingtävling i södra Sverige. Där fick han en idé och han tog 

med sig konceptet med tävlingen och gjorde om det till något som han själv tyckte 

var mycket bättre. Det presenterade han sedan för byalaget. Responsen beskrev 

han så här: 

 

”När jag berättade det här så trodde de att jag antagligen hade druckit sprit…  

De bara skrattade och sa att det går ju inte här! 

-Så jag sa att nästa år då gör vi det!!” (Bo Ottosson) 

 

Det fantastiska med att dra igång projekt i byn enligt Ottosson är att om bara en till 

tror på idén så sluter alla andra upp och hjälper till. Det har varit en förutsättning 

för att lyckas. Det är så mycket jobb med evenemanget att om det skulle bli 

konflikter under tiden så orkar man inte med. Därför är det viktigt att alla 

volontärer har ett gemensamt mål och jobbar mot det. 50-75 % av volontärerna har 

anknytning till byn genom släktband eller är vänner till släkterna från byn. De 

återkommer varje år och hjälper till med evenemanget för att de tycker det är 

roligt. Många lägger en del av sin semester i byn under evenemangsarbetet. 

Ottosson tyckte att det kändes som om han gjort någonting positivt för dem 

åtminstone, det var jättekul! Tack vare evenemanget återvänder människor med 

anknytning till byn. De träffas och har roligt tillsammans. 

 

Allt arbete sker på ideell basis. De som jobbar får gratis lunch i ersättning. 

Flykälenveckan omsätter närmare 1 miljon kronor varje år och de brukar ha en 

vinst som återinvesteras i byns samlingslokal och andra utvecklingsprojekt på 

plats. Samlingslokalen är byns gamla skola som lades ned på 1970-talet. De har 

byggt ett fullt utrustat restaurangkök och gjort om några rum till 
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övernattningsrum i den byggnaden. Därtill är det en samlingslokal som kan 

användas vid fester. Tanken är att det ska kännas som ett vardagsrum där alla 

känner sig hemma. 

 

"När jag peppar folk för att hjälpa till har jag sagt att det här gör vi för att byn ska leva 

kvar." (Bo Ottosson) 

 

Bo Ottosson är rätt säker på att genom att han själv har jobbat energiskt så har det 

bidragit till att han fått med sig alla andra som hjälper till. Han menar dock att 

evenemanget inte är någon utveckling av bygden, det bara försenar den 

avveckling som annars sker. Hans tanke var att de skulle göra någonting som inte 

någon annan gör. Att hitta något som ingen annan har var hans fokus hela tiden. 

Efter att evenemanget med traktor-pulling startade i Flykälen har han hjälpt andra 

byar att starta upp liknande evenemang på flera håll inom länet och utanför. 

Utöver det har han också direkt hjälpt entreprenörer i en annan by att våga satsa 

på motorturism. Överlag har han också sett i byarna i närheten att det finns en 

fantastisk påhittighet att skapa egna evenemang och produkter. Genom att visa att 

det går i Flykälen har inspiration spridit sig som ringar på vattnet till fler byar. 

 

Grundmotivet med evenemanget var att det skulle bli någon rörelse i byn, att det 

skulle vara någon aktivitet. Engagemanget har varit för byns bästa. Evenemanget 

utöver tävlingen beskriver Ottosson i följande citat: 

 

"Vi ska se till att det är rörelse i byn. Tänk för de äldre, de tycker det är skitkul! Det kryllar 

av folk och det finns matställe, det säljs lakritsremmar, traktorer och leksaker som en 

gammaldags marknad. Utöver det så träffas ju folk och har trevligt." (Bo Ottosson)  

 

Det sker inte så mycket annan aktivitet i byn. Det finns ett aktivt jordbruk i byn 

men bonden som drev gården vid intervjutillfället närmade sig 70 årsdagen. Bo 

Ottosson gruvar sig för den dagen han slutar men hoppas att bonden kan sälja till 

någon yngre familj som kan ta över det (En yngre familj driver nu lantbruket vidare, 

författarens kommentar 2017). I och med att Ottosson driver ett entreprenadföretag 

så har han tillgång till olika maskiner som lastbilar och grävmaskiner. Det 

underlättar när något ska byggas eller fraktas i samband med byaktiviteterna. 

Grunden till aktiviteten motiverar han med följande citat:   

 

"Men varför vi gör det här… Vi gör det för vi tycker det är kul! Skulle vi inte tycka skulle 

vi aldrig hålla på!" (Bo Ottosson) 
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4.2.3 Interna relationer 

Per Valtersson blev intervjuad för sitt engagemang. Han har varit med sedan 

traktorpullingen startade och är en del av den yngre generationen som är 

engagerad i evenemanget. Han var vid intervjutillfället 29 år. Hans far växte upp i 

byn och var sedan med i byalaget trots att han flyttat därifrån. Per spenderade 

nästan varje helg i Flykälen när han var liten och har släkt och vänner kvar i byn. 

Det känns som hemma för honom att komma till Flykälen trots att han aldrig har 

bott där. Tack vare pappans engagemang drogs även Pers eget engagemang med 

när Flykälen-veckan växte.  Det motiveras med följande citat: 

 

"Ja, man vill ju hjälpa till och på den vägen är det!" (Per Valtersson) 

 

Allt eftersom evenemanget har växt så har det blivit mer och mer ideell arbetstid 

som lagts på evenemanget. Det har behövts mer och mer hjälp helt enkelt. I 

nuläget handlar det om ungefär två veckors arbete från tidig morgon till sen kväll, 

13-14 timmar per dag under den perioden. Sammanlagt kommer ca 100 volontärer 

och arbetar under evenemanget. Det är alltid 10-20 personer på plats från morgon 

till kväll, sedan hjälper andra till så mycket de kan och när de kan. Det är alltid 

ungefär samma människor som är med och arbetar. Majoriteten kommer från byn 

eller har släkt i byn, därtill har alla dessa tagit med sig vänner som till stor del 

också har blivit kvar från år till år. Det tillkommer alltid någon och det faller bort 

någon annan. I huvudsak är det samma gäng idag som det var för tio år sedan. Det 

är släkterna med rötter i byn och deras vänner som jobbar hårt tillsammans som ett 

sätt att umgås och ha roligt. Per betonade vikten av att ha roligt annars skulle man 

inte göra det menade han. 

 

"Man träffas ju inte så ofta, så när det är så pass många, det är ju i alla fall 100 som 

jobbar… Då är det ju väldigt roligt att träffa allihop! Det är ju mycket därför man gör det 

för att få umgås och se att det händer någonting i byn." (Per Valtersson) 

 

Per lyfter fram att Flykälenveckan snarare är en familjefest för de som jobbar med 

det och inte enbart en traktorfest för besökarna. Man arbetar med evenemanget 

och hjälper till som ett sätt att umgås. Bland besökarna finns det ett större intresse 

av traktorerna men många av besökarna kommer också dit för att umgås och vara 

med när det händer någonting i byn snarare än att se traktor-pullingen.  

 

"Det är ju många som inte alls är intresserade av traktorer men de kommer ju dit för att det 

är en familjefest, folkfest!" (Per Valtersson) 
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Evenemanget har haft en sammanhållande effekt i byn även generationen som inte 

har växt upp där har fått en möjlighet att lära känna varandra och fortsätta umgås. 

Utöver de stärkta relationer som evenemanget har gett så har det genererat ett 

överskott varje år. Det har möjliggjort att samlingslokalen har kunnat renoveras 

och rustas för framtiden. Det har inte byggts några nya hus eller flyttat in några 

fler invånare i byn, men Per är övertygad om att evenemanget har gjort att det är 

fler människor som vistas där nu även under vintersäsongen. Anledningen till att 

det inte byggts fler fritidshus har att göra med att det inte finns någon tomtmark 

till salu, det har efterfrågats under evenemanget men det är ingen markägare som 

har varit nog intresserad av att sälja för att stycka av några tomter. Utöver den 

sammanhållande effekten har evenemanget också varit en lärorik process för de 

yngre volontärerna. Han berättade att av de ca 100 volontärer på plats var kanske 

40 av dem i Pers ålder. För hans egen del hade jobbet med evenemanget lärt 

honom att planera bättre och bli mer ansvarstagande vilket i sin tur också varit 

positivt i fler sammanhang. 

 

"Det blir automatiskt att man tar mer ansvar även om man inte behöver. Det är ju väldigt 

positivt på jobbet att man gör det. Det är ju tack vare det här att man fått lära sig det." 

(Per Valtersson) 

 

Evenemanget har också bäddat för bättre förutsättningar att göra något i byn i 

framtiden. Det är tack vare att det finns tillgång till fräscha samlingslokaler och att 

byn har fått ett stärkt varumärke i den bemärkelsen att det finns många fler idag 

som vet var Flykälen ligger än vad det gjorde innan traktorpullingen startade. 

Evenemanget uppmärksammades med kommunens pris Guldkroken några år 

tidigare vilket var som ett erkännande som uppskattades av alla inblandade. 

Framför allt så vill engagerade i evenemanget gynna byn så mycket som möjligt. 

Retoriken inom de ideella krafterna handlar om att tänka på nästa generation, då 

tjänar alla inblandade på att byn rustas och görs i ordning menar Per Valtersson. 

 

"Jag tror ju att även när de äldre inte kan vara med så kommer de yngre att vara där." (Per 

Valtersson) 

 

Per trodde inte att det hade funnits samma intresse från den yngre generationen att 

vara i Flykälen om inte evenemanget hade dragit igång. Det hade varit väldigt tyst 

och tråkigt. Nu kommer det en yngre generation som börjar bilda egna familjer. 

Han själv skulle vid intervjutillfället precis försöka ta jägarexamen för att kunna 

vara med i jaktlaget i byn och alltså återvända dit oftare i framtiden.  
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4.2.4 Externa relationer 

Extern respondent för evenemangsveckan var Anneli Åman, som jobbar för 

Turistkompaniet som är turistbyrån i Krokoms kommun. Turistbyråuppdraget i 

kommunen ligger på en ekonomisk förening, då verksamheten som turistbyrå 

finansieras av kommunen är alla företag och byalag inom kommunen välkomna 

att lämna in sina turismaktiviteter. Vill man vara med och påverka verksamheten 

behöver man bli medlem i föreningen. Flykälens byalag har valt att inte bli det. Det 

betyder att turistbyrån idag hjälper dem med grundläggande service i form av att 

de affischerar, skriver om det i säsongens tryckta broschyrer och lägger in 

byalagets evenemang i Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) databas. Det gör att 

informationen om evenemanget är sökbart via JHTs webbplats och via turistbyråns 

hemsida. Året innan intervjutillfället hade de även med bilder från evenemanget i 

broschyren för att lyfta det lite mer. Eftersom evenemanget har återkommit från år 

till år så brukar turistbyrån ringa upp byalaget inför varje säsong för att höra om 

de ska köra evenemanget även denna gång. Avståndet mellan byn Flykälen och 

Krokoms turistbyrå har upplevts som ett hinder för samarbete, det är 12 mil 

mellan Flykälen och turistbyrån i Krokom. Det är istället 2 mil till turistbyrån i 

Strömsund, vilket har känts som en närmare samarbetspartner, men det är 

kommungränserna som är de administrativa gränserna vilket gör att turistbyrån i 

Strömsunds kommun inte kan hjälpa byalaget i Flykälen på annat vis än att vara 

en vidareförmedlare av information och material till turistbyrån i Krokom i det här 

fallet. Turistbyråerna har ett öppet samarbete och försöker hjälpa till för att det ska 

bli så bra som möjligt för alla inblandade. Anneli Åman tror att det kommer lika 

många besökare från båda dessa kommuner till evenemanget och givetvis även att 

evenemanget har besökare längre bortifrån.  

 

"Traktor-pullingen i Flykälen är ju exceptionell. Så många stora dragare finns det inte i 

den här kommunen i övrigt." (Anneli Åman) 

 

Evenemanget är en stor turistdragare i Krokoms kommun. I Flykälen är det 

byalaget som är den starka kraften och de driver verksamheten på egen hand. 

Åman trodde säkert att det skulle kunna gå att hitta synergieffekter med ett 

närmare samarbete mellan turistbyrån och evenemanget om det fanns ett intresse 

för att diskutera det från byalagets sida. Evenemanget skulle kunna vara draghjälp 

för resten av kommunen och vice versa genom att man kunde ha någonting om 

traktor-pullingen på andra arrangemang i förväg och sedan lyfta andra kommande 

aktiviteter i kommunen under Flykälenveckan.  

 

Turistkompaniet försöker fungera som bollplank, framför allt för sina medlemmar, 

där. Åman ger exempel på hur de kan stötta med hjälp för att nå ut med 
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marknadsföringsmaterial, de kan genomföra kundundersökningar, hjälpa till med 

paketering och dela med sig av erbjudanden om olika kurser.  

 

"Traktorpullingen i Flykälen är ett evenemang, det är ett byalag i botten och då ser andra 

byalag att vi kan göra någonting. Det blir inte samma skala så, men det kan vara stort nog 

för den byn." (Anneli Åman) 

 

Flykälen har redan haft en stor påverkan på andra byar i kommunen. De har 

definitivt varit en förebild.  De åker runt till andra och lär dem hur de ska göra nu, 

men sedan är det ju också lite grann att de var först. Åman menade att om du har 

en idé och det slår väl ut och du är ganska ensam om det då finns det ju 

förutsättningar att det ska bli så stort och bra. Det är inte så lätt för vem som helst 

att plagiera det där. Däremot finns det mycket engagemang i byar i kommunen 

och det är många ideella föreningar som genomför aktiviteter främst under 

sommaren. 

 

"Alla byar är ju helt otroliga när det gäller att engageras och göra saker!" (Anneli Åman) 

 

Det finns en mentalitet i kommunens byar att ser man att något fungerar på ett 

ställe så kommer det flera andra som försöker med samma koncept. Det har gjort 

att det har kommit till flera andra evenemang som har med motorer att göra, 

exempelvis traktor-slalom och andra traktorpullingtävlingar. Det förekommer 

hundratals evenemang i kommunen varje år. Det krävs dock att det finns en eldsjäl 

som kan driva och att det är en uppslutning bakom. På vissa håll pågår det istället 

konflikter som försvårar situationen. De stora konflikterna i kommunen har 

handlat om vindkraft, det är lönsamt för den som upplåter sin mark men det 

påverkar alla som finns i omgivningen. Åman betonar att det främst handlar om 

krockar mellan vindkraft och turism eller vindkraft och boende. Att sprida 

kunskap och idéer om evenemang och gemenskapsprojekt har en annan fördel: det 

kan bidra till framtidstro. 

 

"Vi kan och vi vill bo här, då måste vi ju göra någonting för att kunna bo kvar. Oavsett om 

det är den lilla skalan eller stora skalan." (Anneli Åman) 

 

För Flykälens del har kommunen försökt att ge någonting tillbaka för att visa sin 

uppskattning av deras verksamhet genom att de fick priset Guldkroken. Det är 

Krokoms kommuns pris, Flykälen fick det priset 2012. Det kan ses som ett kvitto 

på att de har gjort något positivt som uppskattas av andra också. Bara att vara 

nominerad till priset betyder jättemycket för många i kommunen menar Anneli 

Åman.  
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4.2.5 Sammanfattade utvecklingsfaktorer som har spelat roll i fallet 

- Resursmobilisering genom interna och externa relationer. Byalaget stöttar 

varandra och använder sina kontaktnät för att hitta bland annat sponsorer 

till evenemanget. 

- Specialistkompetens på plats, ett brinnande motorintresse fanns från början 

och utvecklades med tiden. 

- Lokala resurser, lokala företagare är grunden för att evenemanget ska 

genomföras 

- Ideellt utfört arbete framför allt före, under och efter evenemanget med 

Flykälenveckan. 

- Utvecklingen är en inspirationskälla för andra, liknande tävlingar arrangeras 

numer i fler byar. 
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4.3  Skärvången och det kooperativa bymejeriet 

 

Skärvången är en fjällnära by med fantastiskt vackra vyer över fjällen och den 

orörda vildmarken. Byn är belägen ca 9 mil utanför Östersund, som är närmaste 

stad, bilresan beräknas till ca 1 timme och 15 minuter. Skärvången är en del av 

turistområdet Ansättenfjällen som främst förknippas med vildmarks- och 

skoterturism. Det bor ca 50 personer kvar i byn och befolkningen har sjunkit med 

90 % de senaste sextio åren. Intervjupersoner från denna by är Tor Norrman, VD 

för Skärvångens bymejeri, Bodil Cornell, grundare till Eldrimner, nationellt 

resurscenter för småskaligt mathantverk, och Anneli Åman, Krokoms turistbyrå 

Turistkompaniet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 9. FOTO FRÅN SKÄRVÅNGEN. (FOTO SKÄRVÅNGENS BYMEJERIS MEDIAARKIV) 
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4.3.1 Aktiviteten  

1998 bildade de tre fortfarande aktiva mjölkgårdarna i byn de gemensamma 

företagen Skärvångens Jordbruk AB och Skärvångens Bymejeri AB. Efter en lång 

och utdragen process så beslutade sig de tre familjerna Magnusson, Olsson och 

Norrman att sätta spaden i jorden och bygga ett gemensamt bymejeri. År 2000 

invigdes det nya bymejeriet. Kooperativet hade 12 anställda totalt i jordbruk och 

mejeri. Följande sommar öppnade mejeriet ett café med ostbuffé. Mängden ost som 

tillverkades ökade hela tiden. Det gjorde också antalet anställda.  

 

Företagsidén var att driva jordbruket i Skärvången och därmed bevara bygdens 

jordbruksmarker öppna. För att kunna genomföra sin plan slog de satsande 

lantbrukarna ihop sina gårdar och skapade ett större företag tillsammans. Målet 

var att förädla den egna mjölken från kor och getter och tillverka dessertostar och 

därmed skapa arbetstillfällen för bygdens invånare. Företagets slutprodukt är 

dessertostar av olika slag tillverkad på mjölk från byns kor och getter. Osten säljs 

både i det egna caféet, på marknader och i butiker.  

 

Under 2007 var Skärvångens bymejeri och deras ostcafé Krokoms kommun största 

turistmål. Byn med ca 50 invånare hade ett eget mejeri och jordbruksföretag som 

gav arbete till 24 personer.  

 

 

4.3.2 Ledande aktören 

Tor Norrman är VD och talesman för bymejeriet i Skärvången. Han hade aldrig 

besökt byn innan gården var till salu. Tors far föddes dock i byn och växte delvis 

upp där men en familjetragedi gjorde att han aldrig återvände dit med sina barn. 

Tor kom inte från en jordbruksfamilj, de drev ett åkeri men hans far hade växt upp 

på en bondgård och han lärde Tor allt han visste om djur och lantbruk.  

 

Tor Norrman skaffade getter och började tillverka getost när han var 18 år och 

visste att det var hans stora passion i livet. Han hade redan drivit en getgård i länet 

i 12 år när han träffade sin sambo. Norrman konstaterade på egen hand att som 

råvaruproducent tjänar man minst med pengar men tar man hand om 

förädlingsprocessen själv ser ekonomin annorlunda ut på en gård. Med denna 

insikt tog Tor kontakt med lantbruksnämnden, som den hette då, men idag är den 

en del av länsstyrelsen, och där ville han prata med en rådgivare. Han fick då 

träffa en ung nyutexaminerad och relativt nyanställd kvinna, Bodil Cornell. Hon 

fick ta över ansvaret för getverksamheten i länet eftersom hon hade gjort sitt 

examensarbete om getter i Norge. Tor var nog den första som träffade henne för att 
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få råd om getostproduktion. Det var början på en professionell växelverkan mellan 

de två som pågår än idag. 

 

"Jag kom igång med mitt och hon kom igång med sitt... Vi har alltid haft med varandra att 

göra sedan dess. Hela tiden..." (Tor Norrman) 

 

Ett projekt som hon grundade var ett nätverk för getosttillverkare i länet, 

Jämtspira. Det var ett affärsnätverk för lokala getostproducenter i Jämtlands län. 

Producenterna tog fram och tillverkade samma slags ostar och kunde därmed göra 

stordriftsfördelar, bland annat med logistiklösningar. Det var Bodil Cornell som 

tillsammans med de här getbönderna drev projektet som blev ett långlivat nätverk 

i länet. Det var Cornell som upplyste getbönderna om att det fanns 

stordriftsfördelar att vinna på att samarbeta, och nätverket byggde ett centrallager 

för Jämtspiras getostar som var på väg ut på marknaden. Lagercentralen byggdes 

på Tors gård i NordanNälden. När gården i Skärvången var till salu köpte Tor och 

hans sambo Roland den med avsikt att starta getostproduktion även där. Deras 

gemensamma framtid låg i att få jobba med djur och djurintresset var parets stora 

intresse. Varför det blev just Skärvången beskriver han med följande citat: 

 

"Det är otroligt vackert här uppe i byn där gården ligger. Så det var direkt. Vi bara stod 

där, det var på vintern, snön var djup... Här ska vi bo! Det var inget mer med det. Det tog 

bara en sekund!" (Tor Norrman) 

 

Tor och hans sambo köpte gården för att starta en verksamhet med getter. Inom ett 

år hade de fullt i getladugården. De började ett samarbete med en gård i Bredbyn 

som hade eget mejeri på gården där. Bredbyns getter flyttade till Skärvången och 

istället skickades all getmjölk tillbaka till mejeriet i Bredbyn. Vid den tiden fanns 

det även 5 mjölkproducenter av komjölk kvar i Skärvången. Tor och Roland skötte 

djuren och gården i Bredbyn tillverkade ost som såldes via nätverket Jämtspira. 

Affärerna gick bra men snart blev det för mycket jobb för paret i Bredbyn. Det blev 

för mycket mjölk att ta hand om och de orkade inte med. 

 

Då begärde Tor Norrman och sambon att de skulle bygga ett eget mejeri på gården 

i Skärvången, men fick avslag på sin ansökan. Samtidigt hade flera getbönder i 

länet byggt mejerier och gått i konkurs. Av den anledningen hade 

lantbruksnämnden låtit bygga två mobila mejerier som intresserade getbönder 

kunde hyra under en period för att se om det skulle gå att få lönsamhet i den egna 

ostproduktionen redan innan de byggde själva. Dessa mobila mejerier var precis 

färdiga när Tor fick avslag på sin byggansökan. Det kom istället en förfrågan från 

lantbruksnämnden om paret i Skärvången ville testa ett av de nya mobila 

mejerierna. De använde den mobila lösningen i 2,5 år innan de fick bygga sitt eget 
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gårdsmejeri. Därefter hörde Bodil Cornell av sig igen. Krokoms kommun ville 

restaurera en fäbodvall som kulturminne. Fäbodvallar hade haft en livsviktig 

funktion för alla bönder i kommunen tidigare men nu stod alla tomma och 

förfallna. Det fanns ett stort fäbodlandskap i närheten av Skärvången. För att det 

skulle vara meningsfullt för kommunen att restaurera byggnaderna krävdes det att 

det fanns djur som kunde beta marken och hålla den öppen. Eftersom Norrmans 

getter fanns i närheten hörde de av sig till honom. Innan han gav besked till 

kommunen kollade han upp om det fanns fler getbönder som var intresserade av 

att ha djuren där på somrarna. Sammantaget var det fem getgårdar från länet som 

hade sina getter på bete på den kommunägda fäbodvallen i Sörbodarna. Så 

kommunen restaurerade fäbodvallen och ett gediget samarbete började mellan 

getbönderna. Genom sambetet kunde de vara lediga under en period på 

sommaren och all mjölk från de fem gårdarnas getter gick till gårdsmejeriet på Tor 

och Rolands gård i Skärvången. 

 

Med tiden blev bönderna äldre, de slutade eller tyckte det var för långt att frakta 

getterna. Till slut var det bara Tor och hans getter kvar själva på fäbodvallen i 

Sörbodarna. Det blev plötsligt en överkapacitet i gårdsmejeriet. Eftersom Tors 

sambo Roland hela tiden hade varit intresserad av att jobba med kossor hade hans 

verksamhet gradvis ökat genom åren, mjölken från hans djur hade skickats till det 

centrala mejeriet hos NNP (Nedre Norrlands Producentförening, som blev en del 

av Arla). Då kom de på tanken att de kunde ta hand om den mjölken själva också. 

Med hjälp av Bodil Cornell fick de kontakt med en utbildare i ystningsteknik. Av 

honom fick de lära sig att tillverka ostsorten Bleu på komjölk. Tor och Rolands 

gårdsmejeri tillverkade 10-12 sorters delikatessost av både get och komjölk, och de 

hade anställt personal för att ta hand om djuren och jordbruket eftersom 

osttillverkningen tog allt mer tid. 

 

Getosten sålde de fortfarande genom Jämtspira men det nätverket började tyna 

eftersom många av medlemmarna pensionerade sig och lade ned verksamheten. 

När gården i Skärvången hade varit i Tor och Rolands ägo i 6-7 år fick de en lapp i 

brevlådan om att det var krismöte i byn, skolan skulle läggas ned, affären slog igen 

och det fanns nästan inga människor kvar.  Det fick paret att intressera sig för byns 

framtid.  

 

"Vi hade ju bara byggt upp ett företag. Vi kände ju inte folket här. Vi visste nästan inte vad 

det var för folk som bodde här! Många hade vi aldrig hälsat på eller träffat!" (Tor 

Norrman) 

 

Efter mötet började Skärvångens bybor att fundera på framtiden tillsammans och 

bildade ett byalag. Från och med det så var Studieförbundet Vuxenskolan 
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involverad i en mängd aktiviteter för att stödja byns uppvaknande 

glesbygdskamp. Tor och Roland fick kontakt med övriga bönder i byn och 

tillsammans började de undersöka hur bönderna tillsammans kunde göra för att 

förändra framtidsutsikten för byn.  Bodil Cornell blev inbjuden att hålla en ”starta 

eget”-kurs för alla intresserade i byn. Under kursen gjordes flera affärsplaner. 

 

"Vi bönder vi ville titta på om vi kunde bygga ett slakteri och charkuteri. Så vi jobbade med 

det. Roland fick ett eget uppdrag av Bodil: 'Kan ni inte göra en koll om ni skulle kunna ta 

hand om mjölken tillsammans här i byn?'" (Tor Norrman) 

 

Kalkylen för att förädla mjölken ifrån byns samtliga (nu var de 4 kvar) 

mjölkproducenter såg väldigt bra ut. De bestämde sig för att fundera igenom 

förslaget ordentligt. En av bönderna var nära pension och klev av. De var tre par 

kvar som satt runt köksbordet och bestämde sig för att satsa. Så lämnade de in 

första ansökan om att bygga ett bymejeri till länsstyrelsen. Det var en innovation 

som inte fanns i Sverige tidigare. Hade inte Tor och hans sambo drivit 

gårdsmejeriet sedan tidigare hade de fått avslag direkt på låneansökningarna som 

kunde möjliggöra bygget.  

 

Nu tog det sex år innan de fick bygglov. Sex år av byråkratiska processer, medialt 

tryck och avkrävanden av offentliga uttalanden från lokalpolitiker, även 

landshövdingen var involverad i den offentliga processen innan det var klart. 

Våren 2000 kunde de inviga Skärvångens bymejeri. Varför de fortsatte kampen 

förklarade Tor Norrman så här: 

 

"Det bygger på en lust att inte ge upp helt enkelt! Naturligtvis också att vi inte såg att vi 

hade något val. Ja valet var att flytta härifrån…" (Tor Norrman) 

 

90 % av befolkningen hade redan försvunnit de senaste 60 åren, om det inte blev 

en förändring nu så såg det mörkt ut för framtiden i fjällbyn. Bönderna bestämde 

sig för att de hellre ville leva med att de försökt att göra en förändring oavsett 

slutresultat. De kämpade på alla sätt de kunde och slutligen gav det ett positivt 

resultat. 400 personer kom till invigningen av bymejeriet och det blev många 

studiebesök från kommunen och länsstyrelsen. Bymejeriet var något unikt, det 

första i sitt slag i Sverige.  Tillsammans har bönderna i byn arbetat hårt med att 

bygga upp företaget bit för bit.  

 

"Vi har kämpat hela tiden på något vis. Hela tiden kommer vi i mål. Bara därför att vi inte 

ger upp! Det är bara den hemligheten bakom det vi gör." (Tor Norrman) 
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Bymejeriet vidareutvecklade verksamheten genom att öppna ett ostcafé i 

anslutning till bymejeriet. Det blev kommunens största turistattraktion under 

sommarsäsongen. Bymejeriet använder nu sin historia till att stärka sitt varumärke. 

Att köpa deras ostar blir ett sätt att stödja deras glesbygdskamp. Tor menar också 

att mathantverk i glesbygd är en väldigt lyckad kombination. Det finns fina 

förutsättningar att producera råvaror och det går att skapa lokala arbetstillfällen 

genom att förädla råvarorna på plats. Det som är svårare är att sälja varorna 

eftersom avståndet mellan kund och producent är stort. Tor Norrman har provat 

många olika säljlösningar genom åren. Bymejeriet tar alla möjligheter att 

undersöka nya marknader.  

 

"Roland och jag har gjort en stor undersökning av Moskva med hjälp av exportrådet… De 

har ju fantastiska butiker som erbjuder allt från hela världen! Ja men det är ju klart att 

varorna från Jämtland ska ligga där!!" (Tor Norrman) 

 

Utöver den egna mejeriverksamheten är Tor Norrman också delaktig i 

styrgruppen i det nationella nätverket Eldrimner som utbildar och stöttar 

mathantverkare. Han har också engagerat sig i ett lokalt nätverk för att lyfta upp 

turistområdet Ansättenfjällen, vilket Skärvången kan räknas som en del av. Även 

här försöker de tillsammans lyfta konkurrensfördelar genom att flera lokala 

företagare samarbetar strategiskt. Tor Norrman försöker aktivt utveckla 

landsbygden genom att vara med och göra skillnad där han kan. 

 

"Ja, om jag lyssnar till vad man säger, de som bor här. De äldre som har varit med hela 

tiden. Om man träffar dem så säger de att om ni inte funnits då hade det inte funnits 

någonting kvar av den här byn idag." (Tor Norrman) 

 

Det är mathantverkarna i hela närområdet som håller liv i det lokala jordbruket. 

Det finns inte en enda mjölkleverantör till ARLA kvar konstaterade Tor. Det har 

skett ett generationsskifte i byn nu, familjer från Holland och Österrike har köpt 

produktionsgårdarna för att fortsätta försörja bymejeriet med mjölk i framtiden. 

Det är bymejeriet stolta för. Tors far fick komma tillbaka till sin barndomsby och 

såg att det gick bra för sonen att flytta till Skärvången. Tors far har idag sin 

gravplats i byn, cirkeln är sluten. 

 

"Det var inte fel att vi satte igång med det vi gjorde. Fortfarande så finns det en möjlighet 

att få den här byn att leva vidare. Ja de andra byarna också naturligtvis, eftersom vi behöver 

den mark som finns för verksamheten. Det här ger ju oss meningen helt enkelt! Det är min 

mening med livet." (Tor Norrman) 
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4.3.3 Interna relationer 

Bodil Cornell är idag verksamhetsledare för Eldrimner nationellt resurscentrum för 

mathantverk. Intresset för getter fanns med henne från tiden på 

lantbruksuniversitetet i mitten på 1970-talet då var hon utbytesstudent i Norge 

under en period. Efter examensarbetet började Bodil jobba med getproduktionen i 

Jämtlands län. Så kom hon i kontakt med Tor Norrman och efter det har de fortsatt 

att diskutera utveckling av getskötsel på alla möjliga sätt. Under en inventering av 

getproduktionen i Jämtland upptäckte hon att förädlingen av produkter var den 

springande punkten. Det var ingen i länet som hade någon kunskap om 

osttillverkning, förutom de anställda mejeristerna hos NNP. 1987 tog 

lantbruksnämnden fram två flyttbara mejerier som getgårdarna i länet kunde 

använda för att på egen hand tillverka getost till försäljning. Det ena mejeriet 

hamnade i Skärvången.  

 

Kunskapssidan inom hantverksmässig osttillverkning utvecklades samtidigt 

genom kontakter med Frankrike som ledde till ett kursprogram för intresserade 

mathantverkare som innefattade både studieresor och kurser  och beskrivs i 

följande citat: 

 

"Det förlösande blev egentligen en studieresa till Frankrike 1993. Då hittade vi en 

(mejerist) som heter Michelle Le Page, en fransman som jobbade med gårdsrådgivning och 

kunde förmedla mycket kunskap... Så det har betytt väldigt mycket för utvecklingen av 

osttillverkningen i länet och i landet." (Bodil Cornell) 

 

När Tor fick tillgång till större beten och de samlade ihop fler getter på 

sommarbetet i Sörbodarna kunde det byggas ett gårdsmejeri med större kapacitet 

än det mobila mejeriet. När det stod klart kom Cornell tillbaka och hjälpte till med 

en kurs i byn med avsikten att utveckla något nytt. Eftersom det var inom 

ostproduktion som det redan fanns god kunskap så var det den verksamheten som 

de valde att satsa vidare på. Eftersom det fanns tillgång till Jämtspiras centrallager 

som låg på Tors gård i NordanNälden gick det producera stora volymer getost 

redan i små lokaler i Skärvången. De kunde växa genom att bygga ett eget 

gårdsmejeri först och sedan skala upp verksamheten ytterligare genom bymejeriet.  

 

Eldrimner startades och Bodil Cornell jobbade då med de här frågorna. Hon var 

med och startade projekt i Åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige. 

Genom detta åtgärdsprogram genomfördes investeringar, bland annat de flyttbara 

mejerierna. Efter en tid som rådgivare startades 1995 ett projekt om småskalig 

livsmedelsförädling som sedan bytte namn till mathantverk för tydlighetens skull. 
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Från den tiden och lite före kunde Eldrimner utveckla kursverksamheten mera och 

utvecklingen av Eldrimner fortsatte.  

 

"Sedan förstod man ju att kan man göra getost så kan man göra ko-ost så kan man göra 

älgsalami och sedan är det bara fantasin som sätter gränserna…" (Bodil Cornell) 

 

Bodil Cornell såg en enorm potential i mathantverket och med tiden har det också 

blivit mer uppmärksammat. Eldrimner skapade internationella kontakter med 

mathantverkare och gjorde inspirationsresor till olika länder för att lära sig olika 

mathantverkstraditioner. Mejeriet i Skärvången var mycket inspirerat av dessa 

resor och kursverksamheten. Skärvångens mejerister var med lärde sig både den 

teoretiska grunden och det praktiska handlaget för att göra olika sorters ostar. 

Utbildningarna var en möjlighet som inte fanns tidigare eftersom alla 

mejeriutbildningar i landet har försvunnit. I Frankrike där Eldrimner har hämtat 

inspiration och kunskap om osttillverkning har mathantverket och den industriella 

matproduktionen utvecklats parallellt. De har på så vis behållit den praktiska 

kunskapen om sin matkultur. I Sverige har vi i stort sett tappat den lokala 

kunskapen om mattraditioner menar Bodil Cornell. Det hände genom att det 

småskaliga mathantverket slutade praktiseras under en period när 

matproduktionen i landet industrialiserades. 

 

Eftersom Eldrimner och bymejeriet i Skärvången har utvecklats parallellt så har 

Bodil och Tor agerat som bollplank till varandra och idéer och inspiration har 

delats i en växelverkan. Eldrimner är med i utvecklingen av Skärvången och 

Skärvången är med i utvecklingen av Eldrimner. Skärvången har varit en förebild 

för många mathantverkare i landet eftersom de har varit föregångare på många 

olika sätt, de har varit ett exempel att visa på att det går. De visar vad man kan 

göra i en fjällnära landsbygd med en minskande och åldrande befolkning.  

 

Eldrimner har tre huvudsakliga områden som de jobbar inom. Det första är 

kunskapsutveckling, kursverksamhet och rådgivning. Det andra uppdraget är att 

göra mathantverket känt genom att ge ut böcker, göra mobilappar, anordna 

mässor och tävlingar. Den tredje uppgiften de har är att undanröja hinder för 

mathantverk. Det kan till exempel vara tillämpningen av livsmedelslagstiftningen, 

att utveckla vägar där man kan ha produktion i en liten skala utan att det behöver 

bli komplicerat, med våldsamma investeringar för att hålla en säker produkt. 

Bymejeriet i Skärvången är med i alla tre av Eldrimners verksamheter: de deltar i 

kursverksamhet, finns med i broschyrer och appen och därtill har de varit 

föregångare och tagit sig igenom en lång arbetsprocess med att ta kampen för att få 

arbeta med sitt mathantverk. Den kunskap som de vunnit på den resan har även 

Eldrimner fått del av när Tor Norrman sitter med i nationella styrgruppen. Bodil 
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Cornell ser mathantverket som en av de stora möjligheterna för att det över huvud 

taget ska vara kvar någon på landsbygden, det skapar en levande landsbygd och 

lokala arbetstillfällen menar hon.  

 

"Här i länet finns det en väldig potential för det finns en klusterverkan, man är ett antal 

gårdsmejerister som kan ge till varandra och kan utvecklas." (Bodil Cornell) 

 

Aktiva mathantverkare med koppling till resurscentret Eldrimner finns idag över 

hela landet men ingen annanstans finns vid intervjutillfället fler mathantverkare 

per capita än i Jämtlands län. Det har en stor betydelse att de aktiva är öppna och 

hjälper varandra att utvecklas. Den attityden tror Cornell kom ifrån att 

getbönderna lärde sig att samarbeta och såg synergieffekterna av det, sedan har 

det spridit sig vidare till andra mathantverkare. Genom att dela med sig av sina 

kunskaper kan alla utvecklas inom sina branscher. I Skärvången försöker de hela 

tiden att utvecklas och har nya tankar och idéer inom nya områden. Bymejeriet i 

Skärvången har bland annat byggt upp sin egen försäljningsorganisation, de var 

tvungna att göra det till slut. De har visat att även det går. Avslutningsvis 

sammanfattar Bodil Cornell Skärvångens utveckling med följande citat: 

 

"Det behövs människor med driv och som kan hitta lösningar för att få sånt som i 

Skärvången att kunna hända." (Bodil Cornell) 

 

 

4.3.4 Externa relationer 

Anneli Åman från Turistkompaniet turistbyrån i Krokoms kommun var den 

externa respondenten eftersom Skärvångens bymejeri med sitt ostcafé är Krokoms 

kommuns största turistmål sommartid. Skärvången med sina 50 fasta boende i byn 

tar emot ca 10 000 besökare varje säsong. Besökarna kommer till bymejeriet, fikar 

och köper med sig av deras mejeriprodukter hem. Turistkompaniet är en 

ekonomisk förening vars syfte är att stötta turistföretagare och organisationer i 

hela kommunen. Skärvångens bymejeri är VIP-medlemmar i föreningen och Tor 

Norrman har suttit med i styrelsen tidigare. Turistkompaniet driver kommunens 

turistbyråverksamhet. Det är det största som föreningen gör, därefter kommer 

medlemsvård i form av medlemsträffar och därtill ingår föreningen i flera olika 

utvecklingsprojekt. De som är engagerade som medlemmar ser dessa aktiviteter 

också. De flesta medlemmarna i turistföreningen återfinns i området som hör till 

Ansättenfjällen, i det området ligger även Skärvången. Ansättenfjällen har nu 

startat en egen företagarförening där de hjälper varandra att lyfta området som 

turistdestination, men även för att det ska bli mer aktiviteter för lokalinvånarna i 

området. I denna förening sitter nu Tor Norrman med i styrelsen istället. 
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Skärvångens bymejeri har ett tätt samarbete med Turistkompaniet. Mejeriet har 

gjort en egen presentation på turistbyrådatabasen som syns via jemtland.se och 

lokala turistbyråhemsidan. De tar också chansen att vara med i 

annonseringskampanjer, de syns i broschyrer och för fram idéer och tankar om hur 

man utvecklar och driver föreningen Turistkompaniet framåt. Det händer också att 

de ringer till varandra och resonerar om olika frågetecken, det finns en 

växelverkan av kunskap mellan organisationerna. 

 

"Vi brukar ju berätta den storyn lite lättsamt. Ja det var fyra bönder som funderade på att 

lägga ned för de fick inget betalt för mjölken när de skickade den till Östersund. Då 

bestämde de sig för att göra ett mejeri istället och nu är de 15 anställda på helårsbasis. Folk 

som kommer in här de bara… VA?? Dit måste vi ju åka!" (Anneli Åman) 

 

Citatet beskriver turisternas reaktion när turistbyråns personal beskriver 

bymejeriet. Skärvångens bymejeri är unikt. Anneli Åman tror dock inte att någon 

by i närheten skulle vilja direkt kopiera deras koncept. Däremot kan Skärvången 

vara en inspirationskälla som skapar ringar på vattnet i form av ett lokalt ”Kan de, 

så kan väl vi!”-tankesätt. I Krokoms kommun i övrigt så finns många aktiviteter 

och evenemang som sker för att aktivera och engagera lokalbefolkning och 

besökare, många byar är väldigt aktiva för det. För att det ska vara möjligt krävs 

att det finns en tro på den egna förmågan. Ska det hända något får lokalinvånarna 

själva se till att det händer och för att det ska gå måste tanken att det är möjligt 

finnas där. 

 

"I Skärvången där är det bymejeriet som är motorn, sedan får de ju med sig de andra 

också." (Anneli Åman) 

 

Anneli Åman är också tydlig med att det inte är alla som tycker att det är jättebra 

att lokala företag blir för stora. Skärvångens bymejeri är Krokoms kommuns 

största turistresemål och det tycker inte alla är enbart positivt. Intresset kring 

turismsatsningar i kommunen gick isär på vissa håll. I Ansättenfjällen som 

Skärvången tillhör hade det blivit mycket tydliga konflikter i förhållande till 

vindkraftsatsningar i området. Konflikterna var ett hot mot utvecklingen av 

området eftersom de direkt skapade olika läger. Motstridiga intressen kan skapa 

problem och i det här området har det bland annat lett till kapade skoterleder i ett 

område som satsat mycket på skoterturism. Skärvången ligger i framkant med 

ekologiska och landsbygdsutvecklande perspektiv så de kanske klarar sig ganska 

bra trots sin storlek tror Anneli Åman. 

 

Turistbyråverksamheten medför att personalen delvis ses som kommunala 

tjänstemän. Turistföretagarna kommer med olika typer av ärenden och därför har 



85 

turistbyrån en tät kontakt med näringslivskontoret på kommunen och tillsammans 

försöker de föra ett en-dörr-in-samarbete för att på bästa sätt hjälpa till. De försöker 

även hjälpa företag och organisationer med olika utbildningar och erbjudanden. 

Turistbyrån har kontakt med andra organisationer också för att fungera som en 

spindel i nätet som kan fånga upp idéer och möjligheter som företagare kan vara 

intresserade av. Genom att försöka hjälpa till hoppas de att det kan leda till en 

större kunskap och framför allt framtidstro bland kommunens turistföretagare.  

 

"Skapar man kontakten då blir det ju som man frågar… De som har förstått att man kan få 

hjälp de tar den." (Anneli Åman) 

 

Anneli Åman beskriver många vardagliga utvecklingsinitiativ som sker runt om i 

kommunen, allt ifrån startande av företagsföreningar till kultursatsningar i olika 

storlek. Gemensamt för att det ska bli något är att det behövs att någon kommer 

och säger att det här behöver vi. Kom med! Så plötsligt är alla med, men det är 

ingen som har räckt upp handen förut och sagt att jag fixar det här, kom ni också. 

För sådana initiativ försöker turistbyrån vara lyhörd och samlar ihop idéer så att 

inte flera olika grupper jobbar på varsitt håll på snarlika projekt. 

 

 

4.3.5 Sammanfattade utvecklingsfaktorer som har spelat roll i fallet 

- Resursmobilisering genom interna och externa relationer, bönderna i 

byn gick samman för att kunna bygga mejeriet. De utvecklar sig själva 

och använder sig av andra i omgivningen som Eldrimner och 

turistkompaniet för att nå ut med sina produkter. 

 

- Specialistkompetens på plats. Tor började tillverka getost själv redan i 

sena tonåren, de hade ett eget litet mejeri innan bymejeriet byggdes. 

 

- Lokala resurser. Tillgång till kylrum via Jämtspira är exempel på en 

framgångsfaktor som Tor hade möjlighet att använda sig av för att 

lagra stora mängder getost innan den kunde säljas. 

 

- Ideellt utfört arbete, processen med att få igång bygget av bymejeriet 

tog många år och krävde mycket energi och obetald arbetstid av de 

inblandade innan bymejeriet stod på plats.  

 

- Utvecklingen med bymejeriet i Skärvången är en inspirationskälla för 

andra företagare både lokalt och i hela landet.  
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4.4 Gemensamma framgångsfaktorer för byarnas aktiviteter 

 

Modellen i figur 12 visar vilka beståndsdelar som varit återkommande och 

upplevts viktiga i dessa fall. Det finns inga uträkningar på storleken av de olika 

faktorerna, de består av subjektiva och för modellen estetiska 

storleksbedömningar. Beståndsdelarnas vikt för utveckling i de olika byarna kan 

skilja mellan fallen. Modellen (figur 12) beskriver bakomliggande faktorer som 

möjliggjort byutvecklingen. I mitten står de interna relationerna. Ingen by har 

utvecklats av en enda person, det har varit en förutsättning att flera personer med 

anknytning till byn har hjälpts åt för att det har hänt något alls.  

 

De interna relationerna är grunden för den lokala utvecklingen och därför är den 

placerad i mitten av modellen (1). I flera fall sker utvecklingen på premisserna att 

de aktiva fortsätter i samma riktning så länge alla inblandade tycker det är roligt 

och att det är positivt för de interna relationerna. Den arbetade tiden har påverkat 

de interna relationerna där byalagen har varit drivande, det har varit viktigt att det 

ska vara roligt att göra arbetet tillsammans. Det drivande i det kooperativa 

mejeriet var inte i första hand att ha roligt, de gjorde det för att de såg nyttan och 

en gemensam mening som förde dem samman när de arbetade hårt tillsammans 

för att vända nedläggningstrenden i byn.   

 

Utvecklingsaktiviteterna har haft en bred bas av lokala resurser som grund. Det 

har funnits resurser på plats för att göra grundinvesteringar i dessa byar. 

Resurserna (4) har bestått av tillgängligt ekonomiskt kapital, materiella resurser 

som maskiner på plats, eller råvaror från djur för vidareförädling. Det hade inte 

skett någon utveckling utan att de inblandade hade tillfört ideellt arbete (5). Det 

ideella arbetet i sig är också en resurs och det påverkar rimligtvis gemenskapen 

och de interna relationerna, trots detta får denna förutsättning en egen roll i 

modellen då den lyfts fram som en grundförutsättning. Utöver de lokala 

resurserna och det utförda arbetet så fanns ytterligare en grundförutsättning att ta 

hänsyn till: specialistkompetens (3) på plats. De undersökta byarna hade inriktat 

sig på helt olika saker beroende på att det fanns kunskap och specialintressen inom 

de olika nischerna på plats. Denna kunskap har även vidareutvecklats med tiden. 

Dessa specialkunskaper spred sig inom byarna på olika vis genom att fler invånare 

lärde sig mer inom området.  

 

I alla byar har externa kontakter (2) varit avgörande för att utvecklingen ska ske, 

externa relationer har knutits nära de inblandade med täta kontakter mellan 

parterna exempelvis i form av affärskontakter eller kunskapsutbyten.  
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Den sista beståndsdelen i modellen är i form av en sol av inspiration (6) som strålar 

lika mycket internt som externt. De aktiva hämtar inspiration utifrån och utvecklar 

de egna verksamheterna och samtidigt inspirerar aktiviteterna andra att våga göra 

något eget när de ser att det går på en plats.  

 

 

 

 
FIGUR 10. MODELL ÖVER FAKTORER SOM MÖJLIGGJORT UTVECKLINGEN I BYARNA. 

 

 

 

4.5 Teman från fallen utifrån ett entreprenörskapsperspektiv 

 

- Företagare som vardagliga entreprenörer. De ledande aktörerna kunde i 

tre av fyra fall med förstudien inräknad utveckla sina egna företag i 

samband med att de utvecklade byarna.  

  

- De är både entreprenörer och samhällsentreprenörer samtidigt. I dessa 

byar har företagare inom traditionella branscher genom nytänkande och 

entreprenörskap skapat en lokal samhällsnytta. 

 

(1)Interna relationer 

(2)Externa 
relationer 

(3)Specialist-
kompetens 

(4)Lokala resurser 

 

(6)Inspiration 

(5)Utfört arbete 
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- De arbetar med resursmobilisering både internt och externt. 

Företagarna har i sina roller som projektledare för aktiviteterna i de olika 

byarna mobiliserat resurser både inom den egna byn och utifrån.   

 

- Genomförd samhällsnytta. Alla byars aktiviteter skapade också starkare 

sociala band och ökad framtidstro bland de inblandade. En form av ökad 

livskvalitet för de aktiva byinvånarna.  

 

- Här pågår landsbygdsinnovation. De undersökta byarna byggde sina 

aktiviteter utifrån externa inspirationskällor och ett befintligt genuint 

intresse för den valda nischen. Genom att sprida kunskap om 

nischområdet ökade intresset och kunskapen bland invånarna vilket 

skapade nya förutsättningar och fler medverkande. 
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5. ANALYS OCH ÅTERKOPPLING TILL TEORI 

 

Följande avsnitt är en tematisk jämförandeanalys av det presenterade resultatet. 

De gemensamma dragen mellan de olika byarna beskrivs och kopplas till tidigare 

beskrivna vetenskapliga publikationer och teori.  

 

 

 

5.1 Företagare som vardagliga entreprenörer 

 

I samtliga fall har det funnits en entreprenör som här utnämnts till 

byutvecklingens "projektledare" eftersom de var initiativtagare (Johannisson, 

2005). Själva arbetssättet och organisationen av arbetet har varit olika för varje 

enskilt fall. Gemensamt för samtliga byar var att den ledande entreprenören drev 

sitt eget företag och såg möjligheter när de kom vilket är en viktig egenskap för 

entreprenörer (Shane, 2000). De var i grunden företagare inom traditionella 

branscher som lantbruk, åkeri och IT. Att vara entreprenör i ett traditionellt företag 

är möjligt om man är initiativtagare och förverkligare av nya idéer enligt 

Johannisson (2005), likaså kan entreprenörskapet äga rum utanför det egna 

företagandet om det är skapande, exploaterande och organiserande (Landström, 

1999). Johannisson (2005) beskrev entreprenörskapets källa som företagsamhet. Det 

som gjorde företagarna till entreprenörer i ovanstående fall var att de såg 

möjligheter och tog dem. 

 

Alla byar har aktörer med tidigare kunskap, erfarenhet och aktiva företagsnätverk 

med någon koppling inom det område som byarna har blivit kända för, dvs 

motorintresse, tekniklösningar och osttillverkning. Sedan hade de alla viljan att 

företa sig arbetet med att göra något vilket också tyder på att det var ett 

entreprenörskap (McClelland och Winter, 1969). 

 

 

5.1.1 Företagsutveckling och lokalutveckling samtidigt 

De ledande aktörerna kunde i tre av fyra fall, förstudien inräknad, utveckla sina 

egna företag i samband med att de utvecklade byarna. Dessa entreprenörer tog den 

ekonomiska möjligheten (Schumpeter, 1934). Utvecklingen av byaktiviteterna blev 

en del av det vardagliga entreprenörskapet genom att de aktiva såg fördelar och 

strävade efter att nå dessa fördelar och det bildades dynamiska ad-hoc-

organisationer där de som ville och behövdes var aktiva där det behövdes 

(Mintzberg och McHugh, 1985). Det gällde för alla fall utom Flykälen, då Bo 
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Ottosson inte hade en sådan ansats i arbetet med utvecklingen av byn, han hade 

andra motiv som att det är roligt med motorsport och att bidra till att hembyn 

aktiveras, vilket också kan leda till framgångsrikt entreprenörskap (Görling och 

Rehn, 2008). I samtliga fall (förstudien inräknad) hade den ledande entreprenören 

ekonomiska incitament till att vara aktiv, sedan kunde planerna på vad ett 

överskott skulle gå till variera; från att utveckla den egna verksamheten, generera 

samhällsnytta eller göra båda delarna. När motivationen var att skapa tillväxt 

(Bjerke, 2005; Moen et al., 2016) i någon bemärkelse gjorde de också det med ökade 

betesarealer, ostförsäljning och besökarantal. 

 

 

5.1.2 Vardagligt entreprenörskap 

Det tillkom yttre omständigheter i vardagssituationen som påverkade 

entreprenörskapets utformning exempelvis när Tor och Bodil började utveckla 

idéer på varsitt håll för ostproduktion och mathantverkscentrum men drog nytta 

av varandras kunskaper och erfarenheter, ett vardagligt entreprenörskap ägde rum 

som förbättrade situationen för båda två (Rehn och Taalas, 2004). Entreprenörerna 

kunde i två av fallen skapa (Johannisson, 2005) en direkt användbar och långsiktigt 

hållbar produkt, som bättre betesmarker för fler djur och mejeriets utveckling av 

nya ostsorter som kunde marknadsföras och säljas med förtjänst. Både köttet och 

ostarna kunde sedan säljas med mervärden som satsningarna har skapat  i form av 

varumärkesarbete med inriktning på glesbygdskamp och kulturminnesbevarande 

mervärden. I det tredje fallet lyckades projektledaren att få sin egen utrustning 

servad av de återförsäljare som ställde ut dem. I Bleka gjordes även 

energiinvesteringarna som var grunden för mässan för att det skulle vara 

ekonomiskt lönsamt för ägarna, och så råkade det finnas tillgång till resurser (Rehn 

och Taalas, 2008) i form av god teknisk kunskap om energilösningar, nyligen 

stormfälld skog och ekonomiska stöd som förbättrade lönsamheten ytterligare för 

de investerande gårdarna.  

 

 

5.1.3 Entreprenörskap och motivation 

Entreprenörskap och motivation är beroende av varandra (Bjerke, 2005) och i 

Skärvången har verksamheten växt med åren för att entreprenörerna har varit 

motiverade och motiverat andra att vara med att växa. I Flykälen växte 

evenemanget upp till ett visst antal besökare per år, sedan var det inte intressant 

för dem att växa vidare; de hittade en lagom nivå och har hållit ungefär samma 

besökarantal sedan dess. Motiven bakom har dock varit lika i bemärkelsen att 

rädda byn men helt olika i hur de ska rädda byn. I ena fallet skapar de jobb åt de 

som fortfarande finns kvar i byn, i det andra fallet räddar de samlingslokaler, 
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rustar upp omgivningarna och får generationen efter utflyttandet att känna 

samhörighet att återvända ofta till byn. Vilket alternativ som önskas och är mest 

aktuellt för den enskilda byn beror på dess befintliga förutsättningar och vad som 

eftersträvas av aktörerna. I både Flylälen och Bleka håller de på så länge de ideella 

krafterna tycker det är roligt. Båda evenemangsbyarna bygger på att det ska vara 

roligt att göra något tillsammans.  

 

 

 

5.2 Samhällsnytta i fokus 

 

Dessa byars aktiviteter kvalar rimligtvis in i den definition av lokalt 

samhällsentreprenörskap som Gawell et al. (2009) definierar som en samhällskraft 

som är mobiliserande, innovativ eller värdeskapande. Alla byars verksamhet 

stärkte de sociala banden knutna till byn genom att de lockade hemvändare och 

byborna hade roligt när de arbetade med något gemensamt. Det skapade bättre 

förutsättningar för att fler verksamheter kunde starta upp i närheten (Håkansson 

och Johansson, 2002).  

 

Vilken typ av samhällsnytta som behövs just här är beroende av vad 

lokalbefolkningen ser för problem (Bois, 2014). Eftersom få invånare fanns på plats 

i de mindre byarna så var aktiviteter som lockade dit besökare och skapade social 

aktivitet uppskattade initiativ. Volontärerna arbetade med evenemangen för att det 

var roligt att vara med och se att det hände något i den egna byn. Majoriteten av 

den forskning inom socialt entreprenörskap som sammanställdes till 2011 i Europa 

fokuserade på olika grupper och nätverk av individer som tillsammans försöker 

påverka samhället i önskad riktning (Bacq och Janssen, 2011). Aktörerna i dessa 

byar skulle därmed även kunna inrymmas inom begreppet för socialt 

entreprenörskap eftersom det även här handlar om lokala initiativ för utveckling 

av den lokala byn som en förnyelse av det lokala samhället (Nicholls, 2006; 

Bornstein, 2004). Oavsett så är inget av begreppen helt fast definierade (Nicholls 

och Hyunbae Cho, 2006; Gawell et al., 2009) vilket motiverar vikten av att belysa 

olika vinklar och aktörer för att minska risken för snedvinklingsbias (Nicholls, 

2010) inom båda forskningsfälten.  

 

 

5.2.1 Framtidstro, livskvalitet och utveckling 

Samtliga byar hade vid intervjutillfället mellan 0 och 50 invånare vilket rimligtvis 

är en för liten skara för att utgöra grundunderlag för skolsatsningar eller andra 

större servicefunktioner jämfört med andra genomförda studier (Möller et al., 2009; 
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Skoglund, 2003; Sundin, 2009; Asplund, 2009). Grunden för dessa aktiviteter var 

istället för att aktörerna skapade förutsättningar för utveckling i hembyarna genom 

att utöva sin passion eller för att de tyckte det var roligt (Görling och Rehn, 2008). 

Varje aktör som agerade i en sådan miljö kunde rimligtvis ha en stor påverkan på 

omgivningen eftersom det fanns så få andra individer på plats. Ringar-på-vattnet 

som inspirationseffekter beskrevs av flera respondenter. Det uppstod ad-hoc-

organisationer (Mintzberg och McHugh, 1985) för att skapa de förutsättningar som 

behövdes för tillfället och lösa problem som dök upp. 

 

Alla byars aktiviteter skapade också en upplevd starkare framtidstro och 

samhörighet bland de inblandade, de fick även gemensamma erfarenheter och 

ökad kunskapsspridning. Ett mått på detta skulle bli högst subjektiv eftersom det 

inte finns någon referensgrupp att mäta mot. Det är en kritik till många studier 

inom forskningsfältet som försöker mäta utan referensgrupp för det går inte att 

veta hur utvecklingen på en plats hade varit om inte de aktiviteter som genomförts 

hade ägt rum (Thompson, 2008). Aktiviteterna i dessa fall har lett till någon typ av 

förändring som uppfattas som positiv av de flesta intervjuade, detta är rimligtvis 

också en typ av utveckling.  

 

 

 

5.3 Entreprenörer som samhällsentreprenörer 

 

Arbetet har hållit på olika länge i byarna; Bleka hade nyligen startat, Flykälen har 

haft traktor-pulling i ca 10 år och i Skärvången har det producerats getost via det 

gemensamma sommarbetet i över 20 år och via det färdiga bymejeriet i 14 år. Det 

finns en långsiktig trygghet med att driva en vinstgenererande verksamhet även 

om det finns en samhällsnyttig grundidé i botten (Yunus, 2006; Boschee, 2006). I 

evenemangsbyarna byggs erfarenhet (Soto 1990) och kontakter. Långsiktiga 

nätverk med kontakter tar tid att bygga upp (Huggins och Johnston, 2009). I 

Skärvången som har hållit på längst har det skapats nya arbetstillfällen och 

generationsskiften i gårdarna. Lokal kunskap och erfarenhet kan på så vis behållas 

lokalt och utvecklas vidare i framtiden, all kunskap läser man sig inte till, den 

kommer med erfarenhet (Soto, 1990).  

 

 

5.3.1 CSR och vardagligt samhällsentreprenörskap 

En beskriven form som förekommer när företag bedriver samhällsnytta är CSR och 

Blombäck och Wigren (2009) presenterade exempel på företag som bedrev 

välgörande verksamhet i Afrika. De beskrivna fallen i denna studie kan också vid 
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en första anblick presenteras som att de bedriver CSR i sina hembyar. Foton från 

fäbodvallen i Fugelsta används i marknadsföringsmaterial för att motivera kvalitet 

och pris på kött från gården. Landsbygdskampen i Skärvången används av 

mejeriet för att sälja mer ost. Entreprenad-/åkeriföretag sponsrar direkt 

evenemanget och därmed utvecklingen i Flykälen. Gårdarna i Bleka som har 

investerat och byggt energianläggningarna visar upp dem för att locka besökare 

och skapa en opinion för att det lokala energibolaget ska införa bättre villkor för 

alla som bygger småskaliga energianläggningar i länet. Det finns flera likheter 

mellan att bedriva entreprenörskap eller ett samhällsentreprenörskap (Rideley-

Duff, 2008). Denna beskrivning utgör grunden av en form av vardagligt lokalt 

CSR-grundad samhällsnytta (Blombäck och Wigren, 2009) för att skapa 

konkurrensfördelar för egen del men också bättre förutsättningar för andra. Det 

finns en mer långsiktig hållbarhet i företag som bedriver samhällsnytta och 

samtidigt har en affärsmodell som genererar vinst (Nicholls, 2006; Yunus, 2006). 

Det blir även enklare för aktörerna att bygga långsiktiga relationer till andra 

aktörer med en vinstgivande modell som grundtrygghet eftersom hållbara nätverk 

bygger på förtroende vilket tar tid att bygga upp och underlättas av gemensamma 

drag mellan de inblandade (Huggins, 2000). 

 

Det finns flera likheter mellan traditionellt entreprenörskap och 

samhällsentreprenörskap både teoretiskt (Austin et al., 2006) och i de undersökta 

fallen. CSR-engagemang kan också vidareutvecklas till någon form av 

samhällsentreprenörskap (Blombäck och Wigren, 2009). Det som i grunden skiljer 

entreprenörer från samhällsentreprenörer är de bakomliggande motiven till 

agerandet (Bacq och Janssen, 2011). I de undersökta fallen har det funnits olika hög 

grad av sociala och lokalutvecklande motiv med från början, men det har även 

funnits med en beräknad ekonomisk vinstkalkyl att falla tillbaka på. I samtliga fall 

har planen varit att återinvestera vinst på ett sätt som förbättrade vardagen för 

byinvånarna vilket går i linje med samhällsentreprenörers vinsthantering (Gawell 

et al., 2009). Energimässans vinst gick till lokala byfester. Flykälens vinst 

återinvesterades i upprustandet av samlingslokalen i byn, den skulle kännas som 

byns gemensamma vardagsrum. Vinst i Skärvången återinvesteras i företaget som 

skapar arbetstillfällen i byn. Det finns både ekonomiska och samhällsnyttiga 

incitament, vilket som väger mest i vardera fallet vet de inblandade bäst själva. Att 

diskutera om det handlar om entreprenörskap eller samhällsentreprenörskap kan i 

alla fall bara bli en subjektiv tolkning. Samhällsentreprenörskap kan anta olika 

former beroende på vilka förutsättningar som råder (Mair och Martí, 2006). Vilket 

motiv som väger tyngst för att agera i dessa fall vet de inblandade bäst själva.  
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5.3.2 Processen 

Oavsett vilket motiv som aktörerna har så ser entreprenörskapsprocessen ut på 

samma sätt för entreprenörskap och socialt entreprenörskap (Chell, 2007). 

Entreprenörskapsprocessen började för samtliga fall med ett letande; Micke 

Ivarsson hade köpt in olika maskiner på den egna gården och testat med både 

vindkraftverk och vedmaskin till följd av letandet efter effektiva lågenergilampor. I 

Skärvången samlade de till företagarutbildningar och utvecklingsmöten, de gjorde 

affärsplaner för både slakteri-, charkuteri- och mejeriverksamhet innan de 

bestämde sig för att gå vidare. I Flykälen provade byalaget att anordna 

traditionella hemvändaraktiviteter i flera år utan någon större framgång innan 

Ottosson kom på idén med motorsport. Behoven hade inte identifierats 

fullständigt i dessa lägen utan entreprenörerna utgick från sitt eget uppfattade 

behov och fortsatte att arbeta vidare utifrån det. I det här skedet skiljer sig 

byaktiviteterna från den exemplifierade samhällsentreprenörskapsprocessen 

(Åslund et al., 2011). Därefter skedde en ledning av aktiviteter och medhjälp till 

skapande av samhällsnytta, vilket var steg 2 i processen. Arbetet skedde i samtliga 

fall och de skapade samhällsnytta på olika vis vilket var steg tre i processen 

(Åslund et al., 2011). Processerna i fallen skilde sig åt från modellen i planerings- 

och behovsanalysstadiet för samhällsentreprenörskapsprocessen (Åslund et al., 

2011) och följer snarare beskrivningen av ett ruralt entreprenörskap, där 

entreprenörerna agerar utifrån befintligt givna förutsättningar för att utveckla sin 

omgivning (Müller, 2013). 

 

 

5.3.3 Innovation och kunskapsspridning 

Alla byarna här skapade en positiv utveckling lokalt i byn som ledde till bland 

annat en ökad framtidstro och genererade nystart av företag och fler arbetstillfällen 

och ökad gemenskap i byarna. Det följer modellen i figur 1 som visar hur lokalt 

entreprenörskap leder till lokal utveckling och vice versa (Dinis, 2006). 

Aktiviteterna i byarna har också lett vidare till en ökad innovationskapacitet på 

plats (Brouder, 2013). Kunskapsspridning bland invånare och aktiviteterna som 

följde blev som en lokal kollektiv innovationskraft (Aasen och Amundsen, 2013) 

som startades av någons nytänkande (Öhman, 2012). Byarnas utveckling gav också 

kunskapsspridning och utvecklingsinspiration till fler byar och initiativtagare. 

Aktiviteterna involverade fler och spreds bland invånarna och förändrade deras 

vardag på olika vis som upplevdes som positivt av de inblandade. I den 

bemärkelsen handlar aktiviteterna om ett vardagligt samhällsentreprenörskap. 

Entreprenörerna var redan involverade i samma eller någon närliggande bransch 

med sina egna företag. De hade olika grad av specialistkunskap inom det område 

som byarna sedan nischade in sig på och entreprenörerna bidrog med 
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resursfördelar för aktiviteterna (Huggins, 2000; Huggins och Johnston, 2009; 

Håkansson och Johansson, 2002). 

 

 

5.3.4 Varför lyckas de här byarna skapa lokal utveckling?  

Entreprenörer som blir framgångsrika kan bli det genom att de gör något de tycker 

är roligt (Görling och Rehn, 2008), sedan råkar de ha turen på sin sida och får 

lyckosamma omständigheter som gör det möjligt för dem att lyckas (Rehn och 

Taalas, 2004). De flesta utvecklingsprojekt i den här studien startas för att det var 

roligt. Det var roligt att göra saker tillsammans med den sociala följd att grannar, 

släkt och vänner knyts närmare varandra genom ett gemensamt projekt. Den 

sociala aspekten var ett viktigt skäl till varför evenemangen för solenergi och 

veterantraktortävling hölls. Det ska dock poängteras att byarna som varit aktiva 

under många år har arbetat och kämpat hårt och länge för att nå dit de är. Det har 

dock fortfarande funnits lyckosamma omständigheter som gjort det möjligt att 

lyckas, att de kom in på rätt spår och hittat en egen nisch till exempel. Strategier 

har gjorts om med ad-hoc-organisationer (Mintzberg och McHugh, 1985) som 

grund i flera fall och förändrats när så har behövts beroende på intresse och möjlig 

finansiering. 

 

 

5.3.5 Resurserna var likheterna trots ett holistiskt aktörssynsätt 

Personen med rollen som ledaren är fast boende i Skärvången och Bleka men 

ledarrollen i Flykälen har idag sitt fritidshus i byn. Med ett holistiskt aktörssynsätt 

analyseras även exempelvis boendeförhållande till byn och många andra 

parametrar som kommit fram i intervjumaterialet. Eftersom de inte var liknande 

inom fallen presenterades de inte närmare i resultatdelen. Det är visserligen ett 

resultat i sig att likheterna mellan fallen var deras kopplingar till olika resurser och 

inte några andra variabler som jämfördes. Respondenterna fick berätta hela sina 

historier med kopplingen till byn och utvecklingsinitiativen men de gemensamma 

kopplingarna var inte motiv eller familjeband i första hand eller andra mjuka 

värden, det var resurserna. Rimligtvis hade därmed ett resursbaserat synsätt 

genererat ungefär samma svar.  
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5.4 Lokal utveckling 

 

För att säga något om den lokala utvecklingen behöver den lokala kontexten en 

genomlysning. Det råder olika förutsättningar även för landsbygder i samma län. 

 

 

5.4.1 Lokala förutsättningar 

Utveckling av landsbygden kan se olika ut beroende på vilka givna förutsättningar 

som råder när det gäller exempelvis tillgång till naturliga resurser (Wiggins och 

Proctor, 2001). Flykälen och Skärvången är byar med jordbrukslandskap men de är 

högt belägna och har skogar och fjällmiljöer i dess direkta närhet, de är belägna i 

glesbygd (SOU 2003:29). Bleka och förstudiens fäbodvall i Fugelsta är båda 

områden med jordbrukslandskap men de ligger mindre än 45 minuters bilresa till 

närmsta tätort med mer än 4000 invånare vilket gör att de inte räknas som 

glesbygdsområden. Fokusgruppens verksamheter låg både i glesbygd och närmare 

tätorter, attityderna till utveckling var gemensamma oavsett gårdarnas läge. 

Landsbygd är en sammanslagning av dessa begrepp och samtliga områden går 

under benämningen jordbruksbygd vilket är ett av de sammanslagna begreppen i 

den valda definitionen av landsbygd. En viktig naturresurs i landsbygdsmiljön är 

det öppna odlingslandskapet som utgör ett av grundfundamenten till definitionen 

av landsbygd (SOU 2003:29). I samtliga studerade fall fanns minst ett aktivt 

jordbruk som höll landskapet öppet med betande djur i och runt byn. Fäbodvallen 

i Fugelsta betades, aktiva lantbruk med mjölk- eller nötköttsproduktion bevarade 

det öppna landskapet i Bleka och Flykälen. De gårdar som producerade mjölk till 

bymejeriet höll odlingslandskapet i Skärvången och fäbodvallen Sörbodarna öppet 

med hjälp av både kor och getter.  

 

 

5.4.2 Aktiva lantbrukare en förutsättning för byarnas utveckling 

Samhällsentreprenörskap kan anta många olika former beroende av 

socioekonomiska och kulturella omständigheter (Mair och Martí, 2006; Gawell et 

al., 2009; von Friedrichs et al., 2014). Att det finns öppna landskap och betande djur 

har varit en viktig livskvalitetshöjande faktor som flera respondenter tagit upp. I 

Skärvången var det en av grundtankarna med att starta. I Flykälen bävade de för 

vad som skulle hända om den sista lantbrukaren slutade utan generationsskifte. I 

förundersökningen var det också viktigt för lantbrukarna att det öppna landskapet 

bevarades. Där gick de så långt som att de sociala aspekterna av att bo på 

landsbygden kunde hotas av ett nedlagt jordbruk. Utifrån både denna vinkel men 

också ur ett miljömålsperspektiv (Naturvårdsverket) finns en direkt koppling 

mellan aktiva lantbrukare och definitionen av samhällsentreprenörer (Gawell et al., 



97 

2009). Genom att marken brukades syntes det rent fysiskt att företag kunde drivas i 

ett område och vetskapen att det gick att driva företag i området blev en 

inspirerande faktor som gav spridningseffekter i bygden. Det kopplar tillbaka till 

modellen i figur 1 som visar hur lokalt entreprenörskap även i den mest vardagliga 

form skapar lokal utveckling och vice versa (Dinis, 2006).   

 

 

5.4.3 De hittade sina egna sätt att utvecklas 

De ledande företagarna hade hittat sina egna sätt att utvecklas i den riktning de 

var intresserade av. De hade identifierat möjligheter, skapat dem och är på så vis 

entreprenörer (Shane, 2000). Utifrån givna resurser engagerade de omgivningen 

och skapade värden både för sig själva och för bygden där entreprenörskapet 

bedrevs ifrån, därför kan de ses som samhällsentreprenöriella företagare (Boschee, 

2006; Yunus, 2006). Genom att de tog tillvara på lokala resurser och utvecklade det 

som fanns på plats var det samtidigt en form av ruralt entreprenörskap (Müller, 

2013). Utvecklingsprojektens ledare har använt sina egna resurser och därtill länkat 

samman andra deltagares både materiella och immateriella resurser. På så vis har 

de därmed gemensamt skapat utvecklande aktiviteter i byarna genom att utnyttja 

befintliga resurser i sina nätverk (Håkansson och Johansson, 2002). Det finns stora 

lokala skillnader mellan glest befolkade områden i Sverige (SOU 2006:101), så även 

mellan dessa fall. Utveckling är något som därför ser olika ut beroende på 

utgångsläget (SOU 2006:101; Varouhakis, 2000; Stockdale, 2006; Bois, 2014; Öhman, 

2012). I Skärvången har det nu skett generationsskiften i lantbruken. I Flykälen är 

andra generationens utflyttare från byn fortfarande frekventa besökare som 

återvänder till byn som volontärer och i Bleka har aktiviteterna lett till 

fastighetsinvesteringar som troligtvis ger högre försäljningsvärden om de kommer 

ut på marknaden. Dinis (2006) drog slutsatser om att det behövdes ett lokalt 

entreprenörskap för att det skulle ske lokal utveckling. Entreprenörskapet har 

startat aktiviteter i alla byarna och när utvecklingen är positiv tycker fler att det är 

roligt och väljer att agera, det kan räcka med att göra något kul (Görling och Rehn, 

2008) för att bidra på olika sätt. Aktiviteter knyter ihop aktörer och resurser likt 

ARA-modellen  som är framtagen för industriella nätverk (Håkansson och 

Johansson, 2002) men fungerar lika bra till denna empiri som handlar om 

småskaliga lokala aktiviteter för lokal utveckling. Aktiviteter som leder till ett 

närmare samarbete och tätare interna relationer tar tid att bygga upp (Huggins och 

Johnston, 2009). Gemensamt är att det händer aktiviteter i byarna som gör att de 

har fått uppmärksamhet på olika vis och som respondenterna själva påtalar 

upplevs positivt för byarnas invånare. Det var en upplevd samhällsnytta som 

påverkade invånarnas vardag och uppfattning om sina hemtrakter. 
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5.5 Resursmobilisering genom lokalt förankrade nätverk 

 

En trolig anledning till att entreprenörerna i dessa byar har varit framgångsrika är 

att de har haft goda förutsättningar att mobilisera lokala resurser i sin egen kontext 

(Müller, 2013). Ledaraktörerna i byarna har använt sina egna nätverk för att dra 

nytta av befintliga kontakter och skapa nya kontakter för att skapa förutsättningar 

för utvecklingsaktiviteterna. De har fungerat som byarnas samhällsentreprenörer i 

bemärkelsen ”Community Entrepreneurs” (Johannisson och Anderssons, 1989), 

som har nätverkande som en viktig uppgift. Nätverkande för både byns 

utvecklingsmöjligheter och det egna intresset har blivit en del av vardagen för 

dessa personer. 

 

 

5.5.1 Utveckling genom kunskapsöverföring, kontakter och specialintressen 

Dinis (2006) beskrev sambandet mellan lokal utveckling och lokala entreprenörers 

nätverksbyggande som ett endogent utvecklingsparadigm. Lokalt entreprenörskap 

ledde till lokal utveckling som ledde vidare till lokalt entreprenörskap, vilket 

bidrog till ytterligare lokal utveckling. Det paradigmet uppvisar dessa byars 

utveckling också. Det har varit en intern kunskapsöverföring, egna kontakter och 

egna specialintressen som har varit grunden för dessa byars utvecklingsnischer. 

Intresset och utvecklingen byggdes upp inifrån, det gjordes av invånarna själva 

med deras egna resurser och kontakter. De skapar utvecklingsmöjligheter genom 

sin organisering av resurser inom det egna nätverket och har en inspirerande och 

pådrivande roll för utveckling av det lokala samhället. Innovativa idéer 

förverkligas genom utveckling av befintlig kunskap och erfarenhet av 

lokalbefolkningen i dessa byar. Tidigare kunskap från att importera 

energilösningar av projektledaren och det faktum att sonen till en av de nyblivna 

energiproducenterna själv hade konstruerat och byggt solenergianläggningar i 

andra delar av världen och hjälpte till med beräkningar och kunskap i byn. Dessa 

faktorer bidrog till grunden för de första energiinvesteringarna i Bleka. Genom att 

Tor Norrman själv hade sin livslånga erfarenhet av getter och osttillverkning med 

sig och bönderna utbildade sig i Skärvången var det grunden för att arbetet med 

bymejeriet kunde lyckas. Därtill kunde hans kunskap inom hantverket bidra till 

det förtroende som banktjänstemännen behövde för att bevilja lån till bygget. Hade 

inte Tor och hans sambo drivit gårdsmejeriet sedan tidigare hade de fått avslag 

direkt på låneansökningarna. Byalagets ordförandes brinnande intresse för 

motorer och maskiner i kombination med det egna entreprenadföretaget 

påverkade utgångsläget i Flykälen. Ordföranden kunde bidra själv med tid, egna 

maskiner och använda sitt eget affärsnätverk för att hitta sponsorer som var 

intresserade av veterantraktorer och motorsport vilket underlättade 
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genomförandet av aktiviteten. Eftersom nätverk tar tid att bygga (Huggins och 

Johnston, 2009) så blir det ytterligare en anledning till att försöka att se till att ha 

roligt när man gör saker tillsammans. 

 

 

 

5.6 Landsbygdsproblem och vardagligt entreprenörskap 

 

Landsbygdsproblem kan ses på strukturell nivå som exempelvis att service läggs 

ned (Stenbacka, 2001), kundunderlaget i den lokala närmarknaden minskar 

(Wennekers et al., 2005) och befolkningsstrukturen utgörs av en allt äldre 

population på landsbygden (SOU 2015:35). Urbaniseringsprocessen har aldrig gått 

fortare än nu (SWECO, 2014). Att befolkning och resurser försvinner från en plats 

kan leda till att den drabbade platsen får nya problem (Borodina och Borodina, 

2007) men också möjligheter genom att ge marknaden tillgång till mark och 

resurser (Varouhakis, 2000; Stockdale, 2006). Aktiviteter på lokalnivå kan skapa 

konkurrensfördelar och nya möjligheter lokalt (Sjödin, 2014), dessa aktiviteter kan 

då ses som en samhällsnytta. Det blir en form av vardagligt 

samhällsentreprenörskap med lokalutveckling som utgångspunkt och aktivering 

av lokalsamhället i fokus (Nicholls, 2006). Effekterna är dock svåra att utvärdera 

objektivt eftersom det leder till subjektiva bedömningar över vilka effekter en 

verksamhet har under tiden den är kvar (Thompson, 2008). Det går inte att säga 

säkert hur de undersökta byarna skulle sett ut om inte de undersökta 

byaktiviteterna hade genomförts, det går bara gissa. I de undersökta fallen har 

dock följande hänt: 

 

 

 Vänner, släktingar och grannar hjälpte till för att det var roligt i Flykälen 

och Bleka, de hade roligt tillsammans.  

 Utvecklingsledarna var inblandade som konsulter eller mentorer för andra 

byars aktiviteter.  

 Grannar återställde sin mark i fäbodvallen i Fugelsta för att de såg det 

positiva i upprustningen. Fokusgruppen tog också upp denna aspekt på 

utveckling, att många hade sett ett förändrat beteende efter egna 

genomförda utvecklingsprojekt.  

 

Dessa är alla exempel på ett vardagligt entreprenörskap (Rehn och Talaas, 2004) 

med samhällsnytta som följd. Utveckling av lokalsamhället var en av punkterna i 

listan som Nicholls (2006) och Bornstein (2004) presenterade som vanliga 

aktivitetsområden att bedriva socialt entreprenörskap inom. Positiva relationer 
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mellan platsen och det lokala företaget är grundläggande för utveckling (Sätre 

Åhlander, 2001). I fallen i denna studie är grunden för att det ska hända någon 

aktivitet att alla inblandade också tycker att det är roligt och att de finner det 

meningsfullt att göra det. När andra utifrån sedan sett det positiva i aktiviteterna 

har de blivit inspirerade och den lokala utvecklingen har på så vis spridit sig som 

ringar på vattnet. En spridning som bygger på att de som tar vid ser det positiva i 

utvecklingen och är villiga att själva jobba för att skapa samma nytta på andra 

ställen. Grunden för regional utveckling är att generera långsiktigt hållbara 

förutsättningar för lokala aktörer att utvecklas och samarbeta (Dinis, 2006). 

Aktiviteterna var vardagliga och långsiktiga i de flesta fall. 

Samhällsentreprenörskapet var en form av lokalutveckling av invånarnas vardag 

som uppfattades som lite roligare för de involverade. 

 

 

 

5.7 Landsbygdsinnovation 

 

Innovation och kreativitet förknippas oftast med klusterbyggande i större urbana 

och kreativa miljöer (Bayliss, 2007), därför är det viktigt att göra en koppling till 

entreprenörskap i glesbygden. Öhman (2012) drog slutsatsen att det inte fanns 

någon indikation om att företagare på landsbygden generellt hade något 

ogynnsamt läge till innovation, det handlade snarare om ägares/ledares motivation 

att ta till sig innovationer. De undersökta byarna byggde sina aktiviteter utifrån 

externa inspirationskällor. Det rörde sig om franska osttraditioner som utvecklades 

vidare till Jämtländska specialiteter från Skärvången. Kinesiska vindkraftverk och 

ledlampor som ledde vidare till kontakter med solenergilösningar från olika 

tillverkare och länder, vilket utvecklades till energimässan i Bleka.  Ny innovativ 

version av traktordragtävling utvecklades i Flykälen med inspiration från 

motortävlingar i södra Sverige och evenemangsledarens brinnande intresse för 

motorer. Glesbefolkade områden och miljöer behöver nytänkande (Öhman, 2012). 

Det var en parameter som alla undersökta byar uppfyllde i studien på helt olika 

vis. I glesbygdsområden är den lokala innovationskapaciteten en funktion av 

befintligt socialt, politiskt och kulturellt kapital å ena sidan och 

utvecklingsprocessen av lokal innovation i lokalsamhället å andra sidan (Brouder, 

2013, sid 71 ff). I följande fall fanns ytterligare en parameter för innovationerna, där 

fanns redan specialistkunskap inom nischområdet.  
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5.7.1 Specialistkunskapen smittade av sig 

Specialintresset var redan en del av entreprenörernas vardag; Bo Ottosson drev 

entreprenadföretag, Tor Norrman gjorde redan getost i mindre skala och i Bleka 

gjorde redan Mikael Ivarsson affärer med energiteknikföretag i Kina. Det var inte 

den enskilda entreprenörens intresse som de tre byarna blev uppmärksammade 

för, det var att specialintressena blev grunden till något nytt som involverade fler 

till att skapa något större, tillsammans. Kunskap spreds bland invånarna och 

tillsammans skapade de lokal utveckling genom ökad kunskapsspridning och 

erfarenhetsutbyten. Utifrån det mikroperspektivet att enskilda invånare har 

specialintressen och specifik kunskap som kunde spridas genom att de 

diskuterades med grannarna i vardagliga situationer, byalagsmöten eller bara ett 

snabbt besök kunde t.ex. vara en viktig grund för hur utvecklingsprocessen startas.  

 

 

5.7.2 Utveckling genom externt stöd inte genom externa insatser 

För att innovationsprocessen ska fortgå över en längre tid behövs det stöd från 

institutioner och organisationer utifrån (Brouder, 2013). I Skärvången och Bleka 

fanns ett starkt externt stöd. Ett regionalt energiprojekt var inblandat och hjälpte 

till med energimässan i Bleka. Nära samarbete och gemensam utveckling ägde rum 

mellan bymejeriet i Skärvången och ett nationellt resurscentrum för småskaligt 

mathantverk: Eldrimner. I Flykälen visade man att stödet också kan komma från 

lokala företagare och deras befintliga resurser och nätverk, i form av sponsring och 

frivilligarbete.  

 

I glesbygdsområden i andra fall i Europa har det gjorts insatser inom olika 

affärsområden för att skapa lokal utveckling. Dessa lösningar har haft ett problem i 

form av att de implementerats i en form som inte riktigt passat lokalt. Lösningarna 

har varit omarbetade färdiga koncept som varit framgångsrika i centralorters 

utveckling (Öhman, 2012). En parameter till byutvecklingen i dessa fall var att det 

fanns ett starkt internt stöd. De inblandade gjorde det för att de tyckte det var 

roligt och de fann en mening med det. I de fall där byalagen drev utvecklingen var 

de interna relationerna viktiga, stor hänsyn togs till hur grannarna tänkte och 

resonerade. Där fanns en uttalad vilja att hålla på så länge alla inblandade tyckte 

det var roligt.  

 

De exempel som presenterats i fallbeskrivningen har alla fått spridningseffekter i 

olika former och de inblandade har på olika ställen varit delaktiga som mentorer 

för att hjälpa andra att starta upp egna aktiviteter eller anläggningar. Genom att 

föregå som goda exempel fungerar bysatsningarna som inspirationskällor för 

andra. Utbyten ger erfarenheter och internationella kontakter kan ge ny 
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inspiration. Nätverk stärkta med externa relationer kan underlätta utveckling för 

företag (Huggins och Johnston, 2009). Inspiration utifrån och lokal innovation har 

hört ihop i de undersökta byarnas utveckling av sina specialistområden. Dessa 

kunskaper kan de inblandade också sprida vidare genom att inspirera och på olika 

vis hjälpa andra. Ett vardagligt och lokalt sätt att främja lokal 

landsbygdsutveckling i sin egen omgivning. Genom att analysera och bearbeta ett 

mikroperspektiv som går ned på individnivå kan en modell arbetas fram som kan 

bidra till att stötta andra småskaliga utvecklingsprojekt, det behöver inte skalas 

om, möjligtvis skalas upp. 

 

  



103 

6 SLUTDISKUSSION  

Med min licentiatavhandling ville jag beskriva en utvecklingsprocess som har skett 

på bynivå i några fall i landsbygdsmiljö genom att förtydliga vilka som skapar 

aktivitet för hembygdens utveckling och varför de valt att göra det. Den utveckling 

som har ägt rum i dessa fall har skett på bynivå genom ett vardagligt lokalt 

samhällsentreprenörskap.  

 

Samhällsnyttan har varit en aktivering av den lilla byn som mötesplats och 

utvecklingsnav för dess invånare och besökare. Här har utvecklingen varit utifrån 

invånarnas egna initiativ och mål. Aktiviteterna har genererat ett ökat lokalt 

entreprenörskap med olika fokus och det har genererat en utveckling som 

upplevts som exceptionell på sitt eget sätt i alla de olika fallen utifrån de externa 

respondenternas perspektiv.  

 

 

 

6.1 Vardagligt entreprenörskap 

 

Licentiatavhandlingen avsåg att bredda synen och stärka teoribildning genom att 

beskriva hur helt vanliga människor som tillsammans utgör en större del av den 

totala befolkningen i sina hembyar löser problem som uppstår i vardagen genom 

att använda de resurser de har tillgång till och göra något de finner meningsfullt. 

Med hjälp av specialintressen kombinerat med erfarenhet av att se och skapa 

affärsmöjligheter har de skapat kollektiv kunskapsökning och 

landsbygdsinnovationer. Idéer växte till möjligheter på aktörsnivå i en 

landsbygdskontext. Genom att undersöka kontexten med ett aktörssynsätt 

möjliggjorde det för mig att lyfta upp den drivkraft som fanns när en entreprenör 

bestämde sig och agerade. Två citat från resultatdelen lyfter jag upp igen i 

förkortad version för att beskriva essensen av fenomenet.  

 

”Jag såg möjligheten… och skapade den!” (Lantbrukaren i förstudien)  

 

”Vi kan och vi vill… då måste vi ju göra någonting för att kunna...” (Anneli Åman, 

extern respondent) 

 

Båda fallen handlar om att först konstatera att det går och sedan att agera för att nå 

fram till en faktisk lösning. Inget av citaten kommer från ledarna i byutvecklingen, 

de hade trots allt redan gjort något. Citaten kommer från andra respondenter som 

också tar initiativ i sin vardag, vilket snarare tyder på att det är ett vardagligt 
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fenomen som finns hos fler aktiva i landsbygdskontext. I de beskrivna fallen av 

lokal utveckling verkar de viktigaste funktionerna vara entreprenörskap i 

betydelsen av att känna igen en möjlighet (Shane, 2000) och agera på den 

(Johannisson, 2005) och att samla ihop de resurser som behövs för att agera ad-hoc 

(Mintzberg och McHugh, 1985). Det sker i de vardagliga situationer som 

uppkommer beroende av yttre omständigheter (Steyaert och Katz, 2004).  

 

 

 

6.2 Vardagligt samhällsentreprenörskap 

 

Samhällsentreprenörskapet i de olika fallen har skett direkt eller indirekt medvetet. 

När erfarna entreprenörer och företagare använde sina nätverk för att utveckla 

något nytt i hembyn skiftade motiven. Oavsett vilket bakomliggande motiv som 

var starkast så ledde alla aktiviteterna till samhällsnytta genom lokal aktivering 

och förnyelse av byinvånarnas framtidstro, samhörighet genom gemensamma mål 

och intressen. Med en kombination av företagande, frivilligarbete, egennytta och 

nöje skapades en utveckling av byarna som inspirerade fler. Det finns en stark 

koppling mellan lokal utveckling och lokalt entreprenörskap (Dinis, 2006), denna 

koppling har återkommit genomgående i analysen. Överskott i verksamheterna 

återinvesterades sedan också i byarna på olika sätt så det skapade mervärden för 

invånare och involverade ideella krafter. Aktiviteterna har skett genom en 

kombination av att grannar, vänner och släktingar har organiserat sig och arbetat 

tillsammans mot ett gemensamt mål.  Spridningseffekterna av dessa aktiviteter har 

nått ut till andra i liknande situationer. Synliga åtgärder tycktes sedan inspirera 

andra både inom byarna och utanför som ringar på vattnet.  

 

 

 

6.3 Aktörernas motiv 

 

Motiven som har fått entreprenörerna att agera för den lokala utvecklingen har 

varit skiftande. Motiv kan se väldigt olika ut och är den avgörande faktorn för om 

dessa fall handlar om samhällsentreprenörskap eller traditionellt entreprenörskap 

(Bacq och Janssen, 2011). Alla dessa byars aktiviteter genererar pengar som 

återinvesteras lokalt i olika former, det påverkar de interna relationerna genom 

sociala aktiviteter, investeras i samlingslokaler eller bygger starkare företag som 

skapar lokala arbetstillfällen vilket är olika former av samhällsentreprenörskap 

(Gawell et al., 2009). Det är de drivande aktörerna själva som till sist får avgöra om 

de ser sig som samhällsentreprenörer eller inte. Utifrån Nicholls (2006) modell där 
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en form av entreprenörskap var lokalutvecklande så är dessa aktörer 

samhällsentreprenörer. De är alla skapande, exploaterande eller organiserande på 

sina sätt, vilket var Landströms (1999) kriterier för entreprenörer. Även dessa 

resultat tyder på att Chells (2007) slutsatser om att entreprenörskapsprocessen och 

samhällsentreprenörskapsprocessen är densamma, det är motivet till agerandet 

som skiljer sig åt. Dessa fall följde dock inte samhällsentreprenörskapsprocessen 

fullt ut, de agerade istället mer utifrån vilka befintliga förutsättningar som fanns 

till hands och skapade utifrån det ett ruralt entreprenörskap (Müller, 2013). 

Motivet skiljer men alla har funnit motiv som varit nog starka för dem själva för att 

börja agera och det har de också gjort. Vilket grundmotiv som varit starkast vet 

som sagt aktörerna bäst själva, men eftersom de har agerat har de inspirerat fler att 

agera och skapat en våg av byutveckling inom varje nisch. Varje aktör i 

ledarposition har gjort det de själva har funnit mening med, det har varit en del av 

deras livsstil och de har gjort det till en del av sin vardag på olika vis. Med hjälp av 

andra har det skapat lokalutveckling i hembyarna. Förnyelse av lokalsamhället är 

en typ av samhällsentreprenörskap (Nicholls, 2006). Det behöver inte vara en djupt 

gräsrotsförankrad verksamhet och inte heller vara glorifierande till någon heroisk 

skepnad som Nicholls (2010) beskriver som ledarrollerna som framhävs inom 

forskningsfältet internationellt. Det kan vara vardagliga händelser som görs för att 

vardagen ska bli lite roligare och aktivare för både organisatörer och övriga 

invånare i en by som annars inte har så mycket aktivitet.  

 

 

 

6.4 Synliga delar av den vardagliga samhällsentreprenörens 
motor 

 

Nedanstående modell (figur 4) visar några av den vardagliga 

samhällsentreprenörens möjliga roller/attribut. Det visas som kugghjul i den 

maskin som driver den lokala utvecklingen eftersom det sker en växelverkan 

mellan lokalt entreprenörskap och lokal utveckling (Dinis 2006). Resultatet av att 

sätta kugghjulen i rullning här är en ökad samhällsnytta i form av exempelvis ökad 

livskvalitet eller som visades i förstudien ett öppet landskap som är en form av 

samhällsnytta. Modellen (figur 4) visar hur ett vardagligt samhällsentreprenörskap 

kan påverka utveckling. Modellen togs fram i förstudien utifrån enskilda 

individers agerande och kunde sedan skalas upp till fler former av samhällsnytta 

och appliceras även på bynivå. Omgivningen påverkades av initiativen på bynivå 

när kugghjulen började röra på sig där.  
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FIGUR 11. EN VARDAGLIG SAMHÄLLSENTREPRENÖRS OLIKA ROLLER, EN INBLICK 

BLAND ”KUGGHJULEN SOM AKTIVERAR LOKAL UTVECKLING MED ENTREPRENÖREN 

SOM MOTOR”.  

 

 

6.4.1 Utveckling en form av aktivering 

Utveckling ser jag som aktivering, både bildligt i form av kugghjulen som sätts i 

rörelse i modellen i figur 11 och aktivering som påverkar omgivningen eftersom 

utveckling leder till entreprenörskap och dessa har en växelverkan (Dinis, 2006). 

Kugghjulen utgör delar av en motor som drivs av engagemang och 

entreprenörskap. Delarna i motorn som lyfts upp i modellen utgör attribut som en 

entreprenör av något slag kan bidra med. Det kan handla om samhällsentreprenör, 

rural entreprenör eller entreprenör beroende på den egna drivkraften, gemensamt 

är att de agerar för att skapa utveckling genom att exempelvis bidra till ökad 

aktivitet, ökad livskvalitet, tjäna egna pengar och/eller ett bevara ett öppet 

landskap.  

 

 

 

6.5 Aktivering för lokal utveckling 

 

Att en by lockar hemvändare att jobba ideellt som ett sätt att umgås med varandra 

och ha roligt har också visat sig medföra samhällsnytta. Resultatet var att arbetet 

och det roliga ledde till upprustade och bevarade byggnader i byn och att det 

skapades en social gemenskap i andra generationens utflyttare som ett utfall av 

Livskvalitet och samhällsnytta 
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aktiviteten. På en plats där brist på människor är det lokala problemet leder 

aktiviteterna som lockar tillbaka människor till en form av lokal samhällsnytta. Det 

finns inget försök till uppmätt mått på hur mycket utveckling som sker. Måttet på 

ett sådant resultat blir subjektivt (Thomsson, 2008) vilket motiveras med följande 

reflektion av några möjliga mått: Antalet nybyggda hus i ett område. Det ryms 

rimligtvis inte jättemånga nya invånare i en by om det inte byggs nya hus. Frågan 

är om husen kommer att vara permanentboende eller fritidsboende eller snarare i 

vilken utsträckning husägarna är aktiva i byn. Räcker det kanske med 

generationsskiften i befintliga hushåll men från när ska det egentligen räknas? Om 

måttet är tomtpriser och det har skapats en upplevd ökad efterfrågan på att få 

köpa tomtmark för att bygga fritidshus i ett område men markägarna själva väljer 

att inte stycka av tomter för att sälja. Vad säger ett sådant mått då? Har det 

upplevts som en positiv förändring så räknas det som utveckling i denna studie. 

 

 

6.5.1 Kunskapsspridning 

En positiv utveckling inspirerar fler. I flera fall har det framkommit att det skapats 

ringar på vattnet i form av att ett agerande har inspirerat andra till att också göra 

en förändring. Det finns inget uppmätt mått på inspirationens spridning men den 

kollektiva kunskapen inom nischområdena ökade genom att fler och fler bybor blir 

involverade. Enligt Öhman (2012) fanns inga entydiga hinder för innovation i en 

landsbygdskontext, innovationsviljan var enligt honom knuten till individernas 

egen vilja att ta till sig ny kunskap och innovationer. Projekt som för de undersökta 

i studien visade sig skapa ökad kunskap, erfarenhetsutbyten, bättre gemenskap 

och ökad livskvalitet. De var framgångsrika till följd av att det fanns både 

specialistkompetens inom valda nischområden men det fanns också en 

grundläggande företagarerfarenhet och kontaktnät som kunde bidra med ännu 

mer kunskap eller andra resurser för att skapa aktivitet i byarna. 

 

 

6.5.2 Uppskattade aktiviteter och tillgång till resurser 

Aktiviteterna uppskattades av invånare och besökare. Den som vill försöka att 

mäta detta mer kvantitativt får gärna göra det, det var aldrig en tanke med denna 

rent kvalitativa studie. Ett sådant mätförsök skulle betyda stora register med 

personuppgifter eftersom denna utveckling rör sig på individnivå. Den rör varje 

invånares vardag, den är vardaglig. Här lyfts fenomenet upp med konstaterandet 

att aktiviteterna uppskattades av invånare och besökare. Hur mycket är en helt 

annan fråga. Uppskattade aktiviteter ger nöje och mening till fler, det skapar ringar 

på vattnet. Lantbrukaren som restaurerade fäbodvallen såg hur grannar blev 

inspirerade till att också göra något åt igenväxningen på sina marker. 
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Fokusgruppsrespondenterna upplevde samma fenomen med ökad aktivitet eller 

entreprenörskap till följd av vissa av deras egna för området nya satsningar.  

 

Ett intressant resultat i sig var att likheterna mellan fallen var deras kopplingar till 

olika resurser och inte egentligen några andra variabler. Respondenterna fick trots 

allt berätta hela sina historier med kopplingen till byn och utvecklingsinitiativen 

men de gemensamma kopplingarna var inte motiv eller familjeband i första hand 

eller andra mjuka värden, det var resurserna. Rimligtvis hade därmed 

användandet av ett resursbaserat synsätt genererat ungefär samma resultat på 

studien som det holistiska aktörssynsättet nu hade.  

 

 

6.5.3 En hjälpande hand 

De som agerar i de beskrivna fallen har inte för avsikt att ses som hjältar, de hjälper 

gärna till när andra frågar eller är aktiva i andra sammanhang med att hjälpa 

likasinnade (exempelvis Tor Norrman som hjälper till med Eldrimners verksamhet 

och stödjer andra mathantverkare i landet). De gör som de gör för att de tycker det 

är roligt. Flera respondenter i byarna fungerade också som mentorer eller 

bollplank och hjälpte till att skapa bättre förutsättningar för fler att kunna 

utvecklas inom samma bransch både regionalt och nationellt. 
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6.6 Summering av diskussionen 

 

Syftet med licentiatavhandlingen var att beskriva vad som legat till grund för den 

utveckling som skapats i de givna landsbygdskontexterna. Detta gjordes genom att 

beskriva vilka men också varför dessa aktörer valt att agera som de gjort. De som 

driver på utvecklingen i dessa byar är inga nybörjare inom företagande. De är 

luttrade företagare som har tillgång till olika former av resurser och kontakter med 

sig i bagaget. De kombinerar lokalutveckling med att göra affärer själva i olika 

former. Det gäller direkt fäbodvallen i Fugelsta, Bleka och Skärvången och indirekt 

i Flykälen, då många sponsorer är affärspartners till Ottosson och samtidigt har ett 

eget intresse för motorer. Att utvecklingen i dessa fall har gått så långt som den har 

gjort har också rimligtvis med ledarrollernas förtroendekapital att göra. Men det 

har också visat sig i dessa fall att vissa fördelar har slumpmässigt gagnat dessa 

byar på olika vis. De har i vissa fall haft tur. Det har aldrig funnits en ensam ledare 

som kontrollerat hela utvecklingsprocessen med järnhand, det har alltid funnits en 

grupp som hjälpts åt. Aktiviteterna har växt fram genom vardagliga situationer 

som entreprenörerna tvingats hantera när de ställts inför dem och samlat de 

resurser som funnits tillgängliga längs vägen.  

 

 

 

  



110 

7 SLUTSATS 

 

Syftet med min licentiatavhandling var att ge en beskrivning av vilka som skapar 

aktivitet för hembygdens utveckling och varför de valt att göra det. I dessa fall 

beskrivs företagares roll som samhällsentreprenörer i bemärkelsen utvecklare av 

sin hembygd och på så vis även de landsbygder där hembygderna är belägna.  

Bidraget blev en beskrivning av vilka som skapar aktiviteter för hembygdens 

utveckling och varför de valt att göra det. Aktörerna har haft olika motiv till sitt 

agerande men samhällsnyttan har skapats trots det och med utgångspunkten i 

vardagliga möten, aktiviteter och att de aktiva kombinerat nytta med nöje, de har 

gjort något inom ett område som de brinner för. Det har gjorts genom vardagliga 

aktiviteter som dessa samhällsentreprenörer har utövat och presenteras i figur 10 

som ökad aktivitet, samverkan och inspiration till andra att agera. 

 

De gemensamma parametrarna i grundreceptet för att skapa aktivitet och 

utveckling är: välfungerande interna relationer; arbetskraft i form av ideella 

krafter; specialistkunskap och erfarenhet inom vald nisch; tillgång till lokala 

resurser som anläggningstillgångar, maskiner och kapital; upparbetade externa 

relationer och inspiration. Det sammanfattas genom modellen i figur 11 som är en 

illustration av gemensamma framgångsfaktorer för fallen. Det kan finnas fler 

perspektiv som inte framkommit i denna studie.  

 

Tillfälligheter har möjliggjort att just dessa byar har fått de förutsättningar som de 

haft. Det rörde sig om inflyttning av eldsjälar med specialintressen, tillsättningar 

av engagerade tjänstemän eller plötsligt ekonomiskt kapitaltillskott genom 

stormfälld skog. Dessa tillfälligheter har haft verkan på byarnas förutsättningar för 

sina aktiviteter. En serie händelser som påverkat ad-hoc är motsatsen till kollektiva 

strategier och hjältemodiga strategiska handlingar (Mintzberg och McHugh, 1985). 

Här har samhällsentreprenörskapets utformning utvecklats utifrån yttre 

omständigheter (Rehn och Taalas, 2004) som att ha tur på olika vis, hitta rätt 

kontakter men att aktörerna samtidigt lagt ned mycket egna resurser. Framför allt 

handlar det om att det har varit aktiviteter i vardagen som lokalbefolkningen har 

engagerat sig i och funnit mening med samtidigt. Med tillgängliga resurser har 

aktörerna sedan gjort något som de tycker är roligt och meningsfullt, de 

gemensamma insatserna har skapat innovativa inspirationskällor och förebilder 

som har inspirerat till landsbygdsutveckling på andra ställen.  
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7.1 Forskningsbidrag 

 

Det teoretiska bidraget är framför allt en kvalitativ erfarenhetsgenerering av 

fallbeskrivningar. Följande teman utgör tillsammans grunden till en unik mix och 

mitt forskningsbidrag. Det teoretiska bidraget är framför allt en kvalitativ 

erfarenhetsgenerering av fallbeskrivningar.   

 

 

7.1.1 Ruralt entreprenörskap i glesare strukturer än tidigare 

Müller (2013) bygger på exempel från Dansk landsbygdskontext. De har en helt 

annan befolkningstäthet som utgångspunkt vilket ger dem en annan utgångspunkt 

vad det gäller lokal marknad för nya företag (Acs et.al., 2013; Armington och Acs, 

2002). 

Dessa små byar ligger i Jämtlands län som är en av norra Europas glesaste 

befolkningsstrukturer. Aktiviteterna som genomförs i denna studie har starka 

gemensamma drag med de danska exemplen just i den bemärkelsen att de har 

agerat utifrån vad deras befintliga resurser har gett möjlighet till och provat sig 

fram till lösningar.  

 

 

7.1.2 Vardagsentreprenören som inspiratör och kunskapsspridare  

Innovationskraft bygger på hur lätt individer tar till sig ny kunskap (Öhman, 

2012). I detta material finns direktbeskrivningar på hur aktiviteter som byggt på 

specialintressen har aktiverat kunskapsspridning och inspirerat fler till att lära sig 

mer eller agera. Yttre omständigheter utanför marknadskrafter påverkar också 

entreprenörskapets utformning (Steyaert och Katz, 2004). Det gäller även för 

vardagliga samhällsentreprenörer som aktiverar och sprider kunskap i denna 

studie. 

 

 

7.1.3 Lokal utveckling förenklas med kontinuerlig tillgång till resurser 

Vanligaste forskningsfokus för samhällsentreprenörskap är organisationsmodeller 

eller ledartyper (Nicholls, 2010). Här finns dynamiska organisationer som 

utvecklat samhällsnytta genom att ta tillvara på lokala konkurrensfördelar, som 

tillgång till befintliga anläggningar. Kopplingen mellan lokalt entreprenörskap och 

lokal utveckling finns sedan tidigare (Dinis, 2006). Den kopplingen fördjupas i 

denna studie när traditionella företagare agerar och skapar samhällsutveckling och 

de använder företagens konkurrensfördelar till byarnas fördel. Det kan ses som en 

fördel jämfört med Brouders (2013) beskrivningar av innovationsnätverk inom 
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turistbranschen som jobbar med lokal utveckling så länge det finns extern 

finansiering. Den lokalutveckling som ägt rum i denna har haft helt olika 

finansieringsformer.  

 

 

7.1.4 Praktisk kunskap (Tacit knowledge) 

Entreprenören känner igen möjligheter och tar dem (Shane 2000). Entreprenörens 

praktiska erfarenhet har här kopplats ihop med andra yrkeskategorier genom att 

lyfta upp vikten av att ha praktisk kunskap (Polyani, 2013; Soto, 1990). Praktisk 

kunskap och erfarenhet gör att entreprenörerna kan se och skapa nya möjligheter; 

de känner inte bara igen möjligheter, med praktisk kunskap skapar de möjligheter 

också. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från exempelvis utvecklingsbolagens som 

ska stötta olika utvecklingsaktiviteter (Asplund, 2009). I de studerade byarna har 

entreprenörerna sett en möjlighet och arbetar för att skapa just den eftersom det är 

vad de själva är intresserade av och finner nytta med.   

 

 

7.1.5 Den lilla byn i fokus 

Inom samhällsentreprenörskapsforskning har en stor del av empiriska bidrag 

hämtats från större regioner eller aktiviteter i orter med befolkningsunderlag i en 

storlek som gör att de har egna skolor och servicepunkter (Asplund, 2009; 

Skoglund, 2003; Sundin, 2009; von Bergmann Winberg, 2003; von Friedrichs et al., 

2014). Att en skola eller lanthandel har funnits kvar fram till nu betyder rimligtvis 

att befolkningsunderlaget har funnits fram till nu. I den lilla byn med några 

utspridda hus utanför tätorten som eventuellt kraftsamlar för att behålla skola eller 

lanthandel ser samhällsentreprenörskapet rimligtvis annorlunda ut. 

 

I områden med mycket små invånarantal kan de som vill agera tillsammans skapa 

gemenskap och utgå från någons kök eller trädgård. Det är inte några strategiskt 

utvalda personer som ska jobba för att generera tillväxt, det är invånarna själva 

med sina egna resurser oavsett bakgrund som är grunden att stå på och utveckla 

vidare. I denna mikronivå av utvecklingsinsats som innefattar väldigt små 

befolkningar handlar det istället om att de som faktiskt är intresserade kraftsamlar 

och gör någonting tillsammans. Sedan kan aktiviteterna se helt olika ut beroende 

av vad entreprenörerna som agerar har för preferenser och förkunskaper.  

 

 

7.1.6 Det är roligt att göra saker tillsammans 

Att bli företagare för att kunna arbeta med något som man tycker är roligt själv 

beskriver Görling och Rehn (2008), där är det ett fokus på entreprenörer som 
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startar företag för att kunna leva på sin hobby. En annan variant på detta är 

Nordströms (2015) kombinatörer inom de kreativa näringarna som är företagare 

och anställda samtidigt för att kunna livnära sig och utöva sina kreativa 

verksamheter.  Här är byggstenen att ha roligt och finna nytta med agerandet helt 

avgörande för aktiviteterna, dess inspirationsspridning till andra och dess 

spridning av kunskap. Att aktörerna tycker det är roligt är grundläggande för att 

skapa lokal innovation på landsbygden i denna studie. Denna komponent har jag 

inte sett andra studier om samhällentreprenörer lyfta upp för att skapa 

samhällsnytta, den skulle eventuellt kunna föras in i samhällsentreprenörskaps-

processen (Åslund et al. 2011), där framgår det inte alls tydligt. 

 

 

7.1.7 Nätverk 

Interna relationer och långsiktigt hållbara nätverk tar tid att bygga upp och det 

finns strategier för hur det ska göras (Huggins, 2000). Det tar tid att bygga upp 

nätverk och forskning om företagsnätverk kopplas ofta till branschspecifika 

företagsnätverk exempelvis turismindustrin (Brouder, 2013; Halme, 2001), 

industriella nätverk (Ford, 2002) eller nätverk inom socialt entreprenörskap 

(Nicholls, 2010). Som ett sätt att underlätta nätverkande och innovativa lösningar 

skapas företagskluster med olika nischer (Huggins och Johnston, 2009). 

 

Evenemangen bygger på ideellt engagemang och är resultatet av ett roligare sätt 

att umgås med grannar, släkt och vänner. Vissa driver egna företag andra är 

anställda, alla bär med sig kunskaper, erfarenheter och kontakter. Det kan bidra till 

en bredare kompetensbas som möjliggör fler tänkbara lösningar på problem som 

dyker upp längs vägen. Innovativa miljöer skapas och företag och organisationer 

hittar nya gemensamma kontaktytor, tillsammans skapas lokalutveckling. 

Grunden är att man jobbar tillsammans med evenemangen som ett sätt att umgås 

och ha roligt själva. 

 

 

7.1.8 Att skapa utveckling genom att inspirera andra  

Vid clusterbyggande samlar man likartad kompetens och likartade idéer för att 

skapa spinoff-effekter (Ford, 2002) så att de involverade kan utveckla nya 

innovationer (Huggins och Johnston, 2009). Genom att agera och visa att det går 

inspirerar aktörerna i studien fler att göra något och dessutom sprids kunskap om 

de nischade områdena till både medverkande individer men också till besökare. 

Kan en samhällsentreprenör bedriva projekt som inte betraktas som utveckling? 

Utifrån Dinis (2006) koppling mellan entreprenörskap och lokal utveckling så kan 

även inspiration leda till att någon agerar och skapar samhällsnytta, men det är 
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den som väljer att agera som är samhällsentreprenör även i detta fall. En 

samhällsentreprenör kan på så vis fungera som inspiratör för en annan 

samhällsentreprenör som väljer att agera i sin hembygd.  

 

 

7.1.9 Hela historien som grundmaterial och livet som referensbibliotek 

Jag använder hela historien som grundmaterial oavsett om respondenten börjar 

berätta om något som startade för 2 år sedan eller 50 år sedan. Till det finns ett 

livslångt referensbibliotek för landsbygdsmiljöer i min bakgrund och förförståelse. 

Metodologiskt lyfter jag fördelen med ett kvalitativt forskningsbidrag genom att 

bedriva en nära forskning. ”Det är dumt att gå över ån för att hämta vatten” heter det i 

ett talesätt. Genom att börja med att forska på något som är välkänt underlättas en 

mer djupgående förståelse för varför personer väljer att göra som de gör. I detta 

forskningsbidrag har bland annat min far, min bror, en barndomskamrat och en 

styrelse där jag själv var ledamot använts som respondenter. Mitt barndomshem är 

ett fall bland de andra. Det är en intim och utelämnande kvalitativ metod men den 

ger en djupare möjlighet att förstå varför något utvecklas på ett visst sätt när hela 

historien ligger till grund. 

 

 

Holistiskt aktörssynsätt 

Genom att använda ett interpretivistiskt holistiskt aktörssynsätt ville jag lyfta fram 

vardagligt samhällsentreprenörskap som erfarenhetsgenerering för framtiden. För 

den vardaglige samhällsentreprenören är handling för utveckling i både företaget 

och hembyn en naturlig del av vardagen. Genom att agera själv och därigenom 

inspirera andra i sin direkta omgivning kan det vardagliga 

samhällsentreprenörskapet påverka lokal utveckling långsiktigt (Dinis, 2016). 

Genom att sprida en idé till grannar, släkt och vänner kan aktiviteterna leda till 

något ännu större som kan bli väldigt uppskattat av fler. Vägen till framgång har 

gått genom att lösa problem eftersom de uppkommit med de resurser som funnits 

tillgängliga som rurala entreprenörer (Müller, 2013). Utan den erfarenhet och 

konkurrensfördel som redan funnits på plats i vartdera fallet hade dessa byar inte 

varit lika framgångsrika (Soto, 1990). Entreprenörerna hittade sina nischer och 

vidareutvecklade dessa genom att sprida kunskap och engagemang till grannar, 

släkt och vänner. Kunskapsspridningen ledde vidare till kollektiva innovationer 

(Aasen och Amundsen, 2013) och samhällsnytta genom ökad aktivitet i de små 

byarna på landsbygden.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Ett förslag till vidare forskning är att se utvecklingen ur ett systemperspektiv. 

Detta har varit en studie på aktörsnivå som lyft upp individers motiv och 

bakgrund som framgångsfaktorer för att aktivera byar på landsbygden. Vidare 

skulle forskning på systemnivå med ett genusperspektiv vara intressant, då de 

utvecklingsprojekt som drivits av byalagen i stor utsträckning har varit 

mansdominerade och inom maskulint stereotypa områden med stora maskiner och 

högteknologiska lösningar som har stora investeringskostnader i ett startskede.  

 

Ett annat förslag är att lägga ytterligare fokus på de areella näringarnas betydelse 

för landsbygdens utveckling ur ett vardagligt entreprenörskapsperspektiv, det är 

ett förslag till fortsatt forskning då denna näring direkt påverkar livsmiljön för 

samtliga landsbygdsinvånare. 
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BILAGA 1, INTERVJUFORMULÄR TILL SAMTLIGA INTERVJUER 

Vem..? 

Vem är intervjupersonen med sina egna ord… 

 

Vad? 

Hur skulle du beskriva utvecklingen i …? 

Vad är det ni gör och har gjort? 

 

Hur? 

Hur har du/ni gått till väga? 

 

När? 

När startade ni? 

Har arbetet gått i etapper?  

 

Vem/ för vem? 

Vad anser du att din roll har varit i det här? 

Vilka är engagerade i utvecklingen? 

Vilka har varit målgruppen för… ? 

Gör ni något för att engagera allmänheten? 

Ser ni någon fördel med det? 

Finns det någon nackdel med att engagera allmänheten? 

 

Varför? 

Vad är motivet bakom projektet? 

Vad vill ni uppnå? 

Vad tycker du att ni har uppnått så här långt? 

 

 

 




