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Never doubt that a small group of thoughtful,
committed citizens can change the world.
Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead

Vi behöver fler
samhällsentreprenörer!
Vadå sam-hälls-entre-pre-nör-skap? Människor som jobbar för ett bättre samhälle har
väl alltid funnits? Javisst, självklart. Förr pratade vi om aktivister, sociala ingenjörer och
folkhemsbyggare – men var håller de hus i dag?
De senaste decennierna har samhällsförbättrarna försvunnit ur blickfånget, samtidigt som
andra hjältar klivit in på scenen: IT-miljonärerna, finansgenierna, underhållarna. Trots att
det är lika viktigt i dag som för hundra år sedan att utveckla Sverige. Ibland behövs nya
ord för att lyfta fram gamla saker. Därför satsar KK-stiftelsen på samhällsentreprenörskap.
Sverige behöver tekniska utvecklingar. Men vi behöver också nya idéer för våra bostadsområden, nya sätt att producera och konsumera klimatvänligt, nya former för service och
omsorg. Sociala innovationer är betydelsefulla för tillväxten och välståndet. För KK-stiftelsen
är samhällsentreprenörskap en nyckel till framtiden. Därför att samhällsentreprenörerna
visar på det som inte fungerar i välfärdsbygget och gör bristerna till nya möjligheter. Genom
att tänka nytt, löser de samhällsproblem och öppnar samtidigt nya marknader. De visar att
uppdelningen mellan privat–offentligt–ideellt som hittills styrt, inte måste se ut som den
gör i dag: om vi vågar ifrågasätta lite av det vi har, går det att organisera samhällsfunktioner
på ett smartare sätt.
Många av våra samhällslösningar är byggda för industrisamhällets struktur då gränser var
viktigare – gränser mellan nationer, mellan marknad och offentlighet, mellan arbete
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och fritid. De svåra frågor vi möter i dag – som klimathotet, migration och segregation,
globalisering och ojämn fördelning – är gränslösa. Och för komplexa för att lösas av enskilda
aktörer. Likadant är det på lokal nivå, utanför fönstret: för att fixa problem i glesbygden, förorten eller skolkorridoren behövs nya idéer, men också helt nya arbetsformer. Länge har vår
diskussion om tillväxt suttit fast i ett bollande av modeller: innovationssystem, partnerskap,
kluster… En brist hos modeller är att de fungerar bra på papper, men i verkligheten kan bli
instrumentella. Utveckling skapas av människor och det utrymme vi ger dem att förändra.
KK-stiftelsens program för samhällsentreprenörskap vill skapa utrymme för de personer
och organisationer som tar innovativa, samhällsnyttiga initiativ. Under nio år satsar vi omkring 120 miljoner kronor för att stärka samhällsentreprenörskapet i Sverige. Vi kommer att
satsa på forskning om samhällsentreprenörskap, stödja skapandet av kompetensutveckling
för samhällsentreprenörer och vi kommer att arbeta för att fler ska inse värdet av samhällsentreprenörskap. Den här antologin är ett av de första synliga resultaten inom programmet.
Vad menar vi då med samhällsentreprenörskap? Att entreprenörskap handlar om att
göra är de flesta överens om; entreprenören skapar något nytt – ibland genom att rasera
något gammalt. För oss är alltså entreprenörskap inte begränsat till att starta företag, det är
mer generellt: att sätta i gång en aktivitet eller organisation. Det samhällsentreprenören sätter i gång har ett tydligt samhällsnyttigt syfte. Det kan handla om allt från service på landsbygden till produktion av ekologisk mat eller rättvisemärkta kläder. Det kan också organiseras i
många olika former, som ideell förening, aktiebolag, kooperativ eller stiftelse.
I KK-stiftelsens satsning är vi mest intresserade av det samhällsentreprenörskap som är
innovativt – det som utvecklar funktioner och arbetssätt som inte funnits tidigare.
Sammantaget leder det här till definitionen:
		
		

Samhällsentreprenörskap är ett innovativt initiativ som utvecklar
samhällsnyttiga funktioner.

		
		

Samhällsentreprenör är den som tar ett innovativt initiativ för att utveckla
samhällsnyttiga funktioner.

Vi är bara i början av diskussionen kring samhällsentreprenörskap, därför är definitionen
tills vidare preliminär. Vi vill ge samhällsentreprenörer, forskare och andra intresserade en
chans att vara med och utveckla begreppet under de närmaste åren. Ett exempel på det är
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den här antologin, där 16 forskare ger sin syn på samhällsentreprenörskap. Du som läser
har också möjlighet att vara med i diskussionen. På vår webb www.samhallsentreprenor.se
kommer vi att publicera flera av kapitlen, öppet för kommentarer.
Samhällsentreprenörer finns överallt. Du har kanske mött dem som eldsjälar i kulturfestivalen eller byautvecklingsgruppen, men man kan lika gärna träffa samhällsentreprenörer i offentlig sektor, i näringslivet eller forskarvärlden. De dyker upp där samhällsbygget
av en eller annan anledning inte fungerar – det kan vara där gemensam service saknas och
varken offentlig sektor eller marknaden vill ta ansvar, eller inom nya områden där institutioner ännu inte hunnit utvecklas. Ofta agerar samhällsentreprenörerna i gränslandet mellan
de traditionella sektorerna – mellan ideellt och kommersiellt, mellan offentlig sektor och
privat marknad, mellan akademin och omvärlden. De mest innovativa utmanar vårt sektoriserade samhälle. Genom sin verksamhet ifrågasätter de begrepp som marknad och vinst och
visar på nya vägar som handlar om att varken vara bidragsberoende eller vinstmaximera.
”Jag skapar lön till mig själv och vinst till samhället” är en typisk samhällsentreprenöriell
replik.
I antologin finner du en rad exempel på samhällsentreprenörskap: Trångsviksbolaget, Fryshuset, Freja barnmorskemottagning, Insert Africa, med flera. Några andra är:
•

Sätra brunn. En ekonomisk förening med 13 medlemmar som bevarar och utvecklar
den över 300 år gamla kulturskatten Sätra brunn, en anrik brunnsmiljö i Sala. Genom
att bedriva professionell konferens- och spa-verksamhet, kan föreningen bevara och
restaurera de 100 kulturbyggnaderna. Sätra brunn sysselsätter i dag 40 personer och
omsätter cirka 30 miljoner. Enligt dem själva bedriver Brunnen ”idekocial” ekonomi –
de satsar mängder av ideellt arbete och engagemang, de är strikt kommersiella i sin
verksamhet och de har ett socialt grundsyfte och mål med sin verksamhet.

•

Dem Collective är ett klädföretag från Göteborg vars uttalade syfte är att utveckla textiloch modeindustrin, miljömässigt och socialt. Dem Collective producerar ekologiska
kläder i egna fabriker på Sri Lanka, där textilarbeterskorna har ”levnadslöner” i stället
för minimilöner. Dem Collective är ett aktiebolag som använder affärsmässiga principer
för att uppnå samhällsnyttiga mål.

Vi behöver fler samhällsentreprenörer!
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•

Stiftelsen Moomsteatern är en teater som i sitt hela arbete utmanar samhällets strukturer. Teaterns skådespelare har intellektuella funktionshinder. Efter en lång process är
de numera fast anställda skådespelare med avtalsenliga löner, de är medlemmar i
Teaterförbundet och har 67,5 högskolepoäng i scenframställning. Moomsteatern
producerar professionell teater med integrerad ensemble mellan skådespelare med
och utan intellektuella funktionshinder. Teaterns hävdande av alla människors lika
värde och rätt till lika behandling är en daglig kamp mot fördomar, regelverk och
osynliga tabun.

•

Popkollo är en riksorganisation som jobbar för fler tjejer i musikbranschen. Genom
att arrangera musikläger – popkollon – för unga tjejer runt om i landet där tjejerna får
testa olika instrument, spela i band och ge konserter, vill man på sikt öka jämställdheten
i den manligt dominerade musikbranschen.

Samhällsentreprenörerna är framtidens ledare. De samhällsentreprenöriella initiativ
vi har mött liknar väldigt mycket det som managementlitteraturen kallar ”framtidens
organisationer”. De är nätverk som arbetar horisontellt och icke-hierarkiskt; de har lika
många kontakter i byn och bostadsområdet som i världen, de är i praktisk mening glokala. De samhällsentreprenöriella ledarna är visionärer, men framför allt engagerar och
mobiliserar de andra. Därför har samhällsentreprenörskapet också en given plats i tillväxtdiskussionen. När vi ger de samhällsentreprenöriella initiativen en plats i våra utvecklingsstrategier kommer de att få en rejäl skjuts framåt, inte minst när det handlar om lokal och
regional utveckling. Som alla entreprenörer kan samhällsentreprenörerna uppfattas som
besvärliga – de går utanför ramarna och utmanar makten. Men en framsynt beslutsfattare
ser också potentialen: här serveras kanske den lösning man letar efter – den som svarar mot
dagens behov, inte gårdagens.
I andra länder har man insett värdet av ”social entrepreneurship”. I Sverige har vi
nyligen (åter)upptäckt samhällsentreprenörskapet, men i andra länder har man för länge
sedan insett dess kraft. Den mest kända samhällsentreprenören är antagligen Muhammad
Yunus, som för tre år sedan fick Nobels fredspris tillsammans med Grameen bank för sitt
innovativa arbete med mikrolån i utvecklingsländer. Muhammad Yunus främsta verktyg för
att tackla samhällsproblem är det sociala företagandet – genom att driva företag där vinsten
inte mäts i pengar till aktieägare utan i samhällsnytta, kan man åstadkomma större förändring än genom bistånd och välgörenhet.
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I hela världen är frågan om hållbart företagande, etik i näringslivet och CSR (Corporate
social responsibility) en tydlig trend. I finanskrisens och klimatförändringens spår hävdar
många att morgondagens succéföretag kommer att finnas bland samhällsentreprenörerna.
I Storbritannien har man sedan tio år tillbaka arbetat mycket medvetet för att stödja social
entrepreneurship och i dag är ” tredje sektorn” etablerad som en viktig samhällsaktör. Man
har skapat nya bolagsformer (till exempel social enterprise, partnerskap), olika typer av
utbildning och rådgivning; det finns intresseorganisationer (till exempel Social Enterprise
Coalition) och den tredje sektorn har en egen minister i regeringen. De sociala företagen är
i dag fler än 50 000 och man är på väg att hitta nya former för finansiering – som investeringsfonder, riskkapital mm. När vi i Sverige diskuterar att utveckla en nationell infrastruktur som stödjer samhällsentreprenörskap, är Storbritannien en förebild.
I Sverige finns fortfarande många hinder för samhällsentreprenörskap. I praktiken är det rätt krångligt för de samhällsnyttiga initiativen att etableras och växa, eftersom
vi inte har fungerande stödstrukturer på plats. Ofta hamnar initiativen ”mittemellan” – de
passar inte in i marknadens struktur med bankfinansiering, riskkapital och strikt ekonomisk redovisning, men inte heller i den offentliga sektorns bidragssystem. I KK-stiftelsens
förstudie1 från 2007 blev det tydligt vad som behöver utvecklas:
• Insikt och förståelse. Många, inte minst beslutsfattare, är oförstående inför samhällsentreprenörskapets ”ideella kommersialism”, den passar inte vår uppdelning i privat–
offentligt–ideellt och initiativen hamnar mellan stolarna.
• Kunskap. Få vet vad samhällsentreprenörskap innebär. Kunskap saknas till exempel om
hur man ska mäta nyttan/vinsten av samhällsentreprenörskapet inom olika sektorer.
• Tillgång till kapital. Samhällsentreprenörers syn på vinst (samhällelig, miljömässig och
ekonomisk) stämmer inte med bankers, investeringsfonders och riskkapitalisters.
Därför är det svårt att hitta finansiering.
• Regelverk. Regelverk som inte särskilt värderar sociala, etiska och miljömässiga mål
kan ge samhällsentreprenörer ett sämre utgångsläge (banklån, offentliga upphandlingar
mm). Regelverken kan också vara hindrande för gränsöverskridande verksamhet.
• Kompetensutveckling, nätverk, stöd. Samhällsentreprenörskap är en komplex verksamhet som kräver kunskaper inom många områden. I dag saknas plattformar för att utbyta
erfarenheter, varje samhällsentreprenör får själv lära sig allt från grunden.

1

Holmberg, L, Kovacs, H och Lundqvist, M A, 2007, Samhällsentreprenör – en förstudie, på uppdrag av
KK-stiftelsen, KK-stiftelsen, Stockholm. www.kks.se.

Vi behöver fler samhällsentreprenörer!
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•

Legitimitet. Många samhällsentreprenörer avfärdas med ordet ”eldsjäl” som inte förknippas med långsiktig tillväxt och samhällsansvar. Att agera entreprenöriellt och ta
egna initiativ uppfattas inte alltid som positivt.

KK-stiftelsens program vill skapa ett bättre klimat för samhällsentreprenörskap.
För att det ska bli verklighet krävs att många fler vill förändra attityden till innovativa samhällsnyttiga initiativ – företag, beslutsfattare på olika nivåer, myndigheter. Det krävs också
att fler går in och gör aktiva insatser.
KK-stiftelsens satsning är en start, som bygger på tre ben:
• Forskning – som ska ge mer kunskap om samhällsentreprenörskap och bygga upp
ett nytt akademiskt område i Sverige.
• Kompetensutveckling – som ska öka möjligheter för fler att utveckla sig som samhällsentreprenör genom utbildningar, nätverk och rådgivning.
• Etablering av begreppet – som vill skapa insikt om värdet av samhällsentreprenörskap
och på sikt förbättra förutsättningarna: finansiering, infrastruktur och bemötande.
Mer om programmet finns att läsa på webben för samhällsentreprenörer:
www.samhallsentreprenor.se. Där finns också nyheter från hela världen, diskussionsforum,
nyttiga länkar mm.
Fler samhällsentreprenörer. Fler samhällsentreprenöriella initiativ. De långsiktiga målen för KK-stiftelsens satsning är enkla: fler samhällsentreprenörer och fler samhällsentreprenöriella initiativ. Genom att starta programmet vill vi skapa ett större utrymme för
innovativa samhällsnyttiga initiativ. Resten fixar samhällsentreprenörerna.

Eva Moe
Programansvarig för KK-stiftelsens
satsning Samhällsentreprenörskap
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Utgångspunkter,
tankelinjer och
textramar
Malin Gawell, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI)
Bengt Johannisson, Växjö universitet och Internationella Handelshögskolan,
Högskolan Jönköping
Mats Lundqvist, Chalmers

Intresset för ekonomi ur ett samhälligt perspektiv är knappast något nytt. Carl von Linnés,
2007 års märkesfigur i Sverige, livsverk handlade egentligen om att finna den bästa vägen
att i samhällets intresse ta tillvara naturens resurser.1 Andra har konkretiserat hur Linné på
goda grunder kan liknas vid en entreprenör.2 Dagens globaliserade värld har lärt oss att det
inte går att bygga några skyddsmurar kring den egna nationen. Tvärtom, ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbart samhälle kräver ett både lokalt och globalt perspektiv.
Dagens utmaningar ställer krav på ett mångfacetterat entreprenörskap. Just kravet på
en varierad entreprenöriell praktik har vi haft som ledstjärna i detta bokprojekt. Här i
inledningskapitlet sammanfattar vi först hur forskningen sedan 1970-talet förhållit sig till
fenomen med anknytning till samhällsentreprenörskap. I kapitlets andra avsnitt försöker
vi teckna en aktuell kartbild över olika strömningar i entreprenörskapets teori och praktik
som relaterar till dess roll i samhället. I det tredje avsnittet belyser vi särskilt samhällsentreprenörskapet som en central kraftkälla. Kapitlet avslutas med en presentation av
bokens tre delar med sina respektive kapitel.

1 Frankelius 2007.
2 Johannisson 2007.
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Bokens syfte är att identifiera och belysa samhällsentreprenörskap som fenomen och
hur entreprenörskap kan bidra till att forma och fånga samhällsnyttiga möjligheter.
Syftet nås genom att kritiskt granska och konkret exemplifiera samhällsentreprenörskap på den svenska arenan. Genom att presentera olika teoretiska perspektiv och
metoder för att kunskapa kring samhällsentreprenörskap lägger vi en grund för fortsatt
forskning. Författarna är entreprenörsforskare som delar intresset för att vidga entreprenörskapsbegreppet bortom marknadens domäner. Boken bygger vidare på förstudien
”Samhällsentreprenör”3 som KK-stiftelsen bad Chalmers genomföra november 2006 till
juni 2007. Förstudien byggde på intervjuer med experter däribland entreprenörskapsforskare med olika bakgrund. Många av dessa forskare deltog också i workshopar som
diskuterade möjligheterna i dagens samhällsentreprenörskap, influerade såväl av en lång
svensk historik som olika utländska lärdomar av yngre datum.

Samhällsentreprenörskapets rötter i Sverige
Sett i ett internationellt perspektiv diskuterades samhällsentreprenörskap tidigt i svensk
forskning. 1979 samlade Bo Hedberg och Sven-Erik Sjöstrand en grupp forskare i företagsekonomi i en antologi där storsamhällets ekonomiska framgångsrecept ifrågasattes.4
Forskarnas engagemang hade vuxit fram i ett decennium karakteriserat av industriell
omvandling med stora konsekvenser för många människor. Kommuner utan rätt att gå till
konkret handling på enskilda arbetsplatser blev frustrerade av att se arbetsplatser läggas
ned. Följaktligen var man inom akademin lyhörd för strukturomvandlingens konsekvenser
och studerade den ur olika discipliners perspektiv. Etnologen Åke Daun hade redan 1969
synliggjort lokalsamhällets särart5 och det ekonomiskt-historiska perspektivet utvecklades
av andra.6 Därmed också sagt att de samhällen som man studerade ofta låg i perifera delar
av landet. Kommunreformen 1974, som drastiskt minskade antalet kommuner och därmed
lämnade ett antal platser där självbestämmande tidigare rått åt storkommunens prioriteringar,
bidrog till att engagemang för den egna platsen och orten väcktes.
3
4
5
6

Holmberg, Kovacs och Lundqvist 2007.
Hedberg och Sjöstrand 1979.
Daun 1969.
Axelsson och Håkansson 1979.
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Sedan 1970-talets omvandlingsvåg sköljt över landet följde ett decennium av efterdyningar
som konserverade intresset för samhällsentreprenörskap i såväl den praktiska näringspolitiken som inom forskningen. Samhällsentreprenörskap förknippades alltså främst med en
reaktiv, defensiv syn på platsbunden företagsamhet. Redan Johannissons studie ”Företag
och närsamhälle” visade dock på småorters, däribland Gnosjös, dynamik och potential.7 När
boken ”The Second Industrial Divide”8 publicerades väcktes politiker och forskare på den
internationella arenan till insikt om att lokal företagsamhet utanför storstadsområdena hade
en utvecklingspotential bortom platsens överlevnad. Den övertygelsen förstärktes under
1990-talet när medvetenheten om det sociala kapitalets betydelse i samhällets utveckling
dramatiskt ökade genom Putnams studier av varierande regionala utvecklingsbetingelser
i Italien.9
Under 1970- och 1980-talen fördes debatterna kring lokalsamhällens överlevnad och storföretags sociala ansvar i princip på skilda arenor. Ibland möttes dock de båda diskurserna som
när intraprenörskap och lokala avknoppningar från storföretag länkades till olika strategier
för platsförankrad utveckling.10 Genom sådana kopplingar synliggjordes samhällsentreprenörskap som fenomen och begrepp i både praktikervärlden och forskarvärlden. Debatten
kring företagsamhet hade på båda arenorna dittills mest kretsat kring skillnader mellan
små och stora företags särdrag, villkor och potential. Här kunde man också skymta en ökad
medvetenhet om det lokala samspelets betydelse för företagsamhetens utveckling. Ett uttryck
för svenskars bundenhet till platsen är att när forskarbyar började byggas i Sverige i början
av 1980-talet översattes det urbant präglade uttrycket ”science park” till det ruralt bestämda
begreppet ”forskarby”. Kopplingen till företagsamhet kan vidare ha bidragit till att forskare
i företagsekonomi under 1980-talet diskuterade samhällsentreprenörskapet.11 De svenska
fälterfarenheterna och försök till begreppsutveckling kring samhällsentreprenörskap som
väg till lokal/regional utveckling publicerades tidigt internationellt.12 När Nationalencyklopedin i början av 1990-talet presenterade entreprenörskap innefattade den som en underrubrik
”samhällsentreprenörskap” som primärt knutet till lokal ekonomisk utveckling.

7
8
9
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Johannisson 1978.
Piore och Sabel 1984.
Putnam 1996.
Se Brunsson och Johannisson 1983.
Jfr Westin 1987.
Se till exempel Johannison och Nilsson 1989, Johannisson 1990a,b.
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Under hela 1980-talet diskuterades och praktiserades alltså samhällsentreprenörskap som
en väg till bevarande av småorter på den svenska landsbygden. Stöd till lokal utveckling
införlivades i näringsekonomiska program i Sverige och i skiftet mellan 80- och 90-tal sågs
samhällsentreprenörskap som en generell drivkraft till grund för lokala utvecklingsstrategier.13 Fortfarande var diskussionen kring samhällsentreprenörskap i huvudsak knuten till
omsorg om lokalsamhällens överlevnad.14 Forskningen relaterade främst till det engelska
begreppet ”community entrepreneurship”.15 Långsamt förbereddes på så sätt Sveriges
inträde i EU och kopplingen till dess olika program för ekonomisk och social utveckling.
Därmed väcktes också intresset för ett samhällsentreprenörskap bortom säkring av arbetstillfällen. Sociala mål och medel började få samma uppmärksamhet som ekonomiska vilket
bland annat ledde till ett nyvaknat intresse för miljöer som Gnosjöregionen.16
I samband med inträdet i EU kom vi i Sverige mer i kontakt med begreppet ”social ekonomi”
som varit en officiell term inom EU sen 1989.17 Den sociala ekonomin är en naturlig arena
för samhällsentreprenörskap genom sitt intresse för andra frågor än ekonomiska. Begreppet
”social ekonomi” har vuxit fram främst ur den kooperativa traditionen och i nära samspel
med policyutveckling. 1997–99 belystes begreppet i förhållande till svenska förhållanden
genom en, av regeringen tillsatt, arbetsgrupp. De föreslog följande definition: ”Den sociala
ekonomin består av organiserade verksamheter som primärt har ett samhälleligt ändamål
och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn”.18 Forskningsmässigt belyses
den sociala ekonomin utifrån ett flertal aspekter och teoribildningar inklusive vissa studier
kopplade till marknadens entreprenörskap och socialt företagande.19
Forskningen kring ”civilsamhället” lämnar ytterligare bidrag till studiet av samhällsentreprenörskap.20 Det är ett mångfacetterat och något ”bångstyrigt” forskningsområde som belyses
utifrån flera olika perspektiv.21 Inom forskningen om det civila samhället studeras bland

13
14
15
16
17

18
19

20
21

Se till exempel Johannisson 1992.
Ronnby 1994.
Se till exempel Johannisson och Nilsson 1989, Johannisson 1990a, b.
Se till exempel Brulin 2002.
EU hänvisar till “cooperatives, mutuals, associations and foundations (CMAF)” vilket inte helt lätt låter sig
översättas till svenskan då vi till exempel inte har en specifik kooperativ företagsform.
Inrikesdepartementet 1998, Kulturdepartementet 1999.
Se till exempel Stryjan 1996, 2006, Pestoff 1998 och 2008, Borzaga och Defourny 2001, Laurelli 2002,
Westlund och Bolton 2003, Borzaga, Galera och Nogales 2008.
Olsson 1999, Grenier 2004, Gawell 2006, 2008.
Amnå 1999, 2005, Svedberg och Trägårdh 2006.
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annat ideella organisationers insatser, sociala rörelser, politiskt deltagande och socialt arbete.22
Många, men inte alla, är influerade av folkrörelseidéer där ett brett demokratiskt medlemskap kombineras med både handling i form av operativa verksamheter och ett påverkansarbete i angelägna frågor.23 Begreppet och teoribildningarna kring det civila samhället har en
lång historia och breda förgreningar i olika delar av samhällsvetenskapen.24 Begreppet fick
sitt genomslag i Sverige under 1990-talet.
Under det senaste dryga decenniet har fältet invaderats av en växande flora av begrepp med
både utländskt och inhemskt ursprung. Internationellt används i dag begreppet ”social entrepreneurship” av såväl praktiker och politiker som av forskare.25 Andra begrepp i bruk är ”Civic
Entrepreneurship”26, ”Activist Entrepreneurship”27 och ”publikt entreprenörskap”28. Även bland
de forskare som hållit sig till ”entreprenörskap” rätt och slätt, vidgas dess innebörd till att omfatta
sociala och, politiska aspekter.29 Som vi utvecklar i nästa avsnitt relaterar det framväxande
begreppet samhällsentreprenörskap till dessa begrepp och teoribildningar på olika sätt. Bokens
övriga kapitel illustrerar och reflekterar vidare kring olika aspekter av samhällsentreprenörskap.

Samhällsentreprenörskap i dag – en kartbild
i förändring
Vår förståelse för samhällsentreprenörskap är under utveckling vilket yttrar sig i många
inbördes överlappande begrepp där alla ännu inte funnit sin identitet i det svenska språket.
Dagens komplexa bild av ”samhällsentreprenörskap” i olika skepnader undersöktes genom
en aktiv dialog med främst forskare inom ramen för den förstudie som ligger till grund för

22
23
24
25

26
27
28
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Sjöstrand 1985, Lundström och Wijkström 1997, Wijkström och Lundström 2002.
Svedberg 1981, Wijkström och Lundström 2002, Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2007.
Ehrenberg 1999.
Se bland andra Leadbeater 1997, Catfort 1998, Palmås 2003, Mair, Robinson och Hockerts 2006, Nicholls 2006,
Perrini 2006.
Henton, Melville och Walesh 1997.
Gawell 2006.
Bjerke 2005, Hjort och Bjerke 2006, Asplund, Bjerke, Hjort och Larsson 2007.
Se till exempel Hjorth, Johannisson och Steyaert 2003, Steyaert och Hjorth 2003, 2006, Berglund 2007.
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denna antologi. Bland annat efterfrågade forskarna exempel och definitioner på samhällsentreprenörskap genom 59 intervjuer, åtta workshopar och litteraturstudier. De intervjuade fick
också berätta om sina eventuella personliga erfarenheter av samhällsnyttigt entreprenörskap
och relationer till någon eller några av de rörelser som finns i dag.30 Utifrån förstudien och
diskussioner som författarna haft i tillblivelsen av antologin försöker vi här positionera de
olika begrepp som vi identifierat.
Med undantag för publikationer med svenskt ursprung så används termen ”societal
entrepreneur” sällan i internationella sammanhang. Det svenska samhällsentreprenörskap som beskrevs i föregående stycke har internationellt alltså döpts till ”community
entrepreneurship”.31 Social ekonomi heter dock ”social economy” även i engelskt språk
bruk och är ett förhållandevis väletablerat begrepp.32 Något förvirrande i sammanhanget
är termen ”civic entrepreneurship” som tilldelas olika innebörd. Inom en engelsk tradition
är termen nära nog synonymt med social ekonomi.33 I ett amerikanskt sammanhang syftar
”civic entrepreneurship” däremot på hur individer från andra sektorer (akademi, näringsliv,
offentlig sektor) gemensamt engagerar sig i regional ekonomisk förnyelse.34
”Civic entrepreneurship” i amerikansk tappning har i dag starka svenska förespråkare som
bland annat genom stiftelser (exempelvis KK-stiftelsen, bildad 1994) och myndigheter (exempelvis Vinnova, bildad 2000) satt sin prägel på hur regional utveckling och ökad konkurrenskraft ska uppnås. I svenska sammanhang talas det dock mer om innovationssystem
och så kallad trippel helix-samverkan35 snarare än om ”civic entrepreneurship”. ”Trippel
helix” som en svensk variant av ”civic entrepreneurship” innefattar samverkansarenor med
engagerade befattningshavare från sektorerna akademin, näringslivet och det offentliga som
ägnar sig åt komplex problemlösning i en regional kontext. Det traditionella svenska samhällsentreprenörskapet har likheter med sådant ”civic entrepreneurship” i sin ambition att
driva lokal ekonomisk utveckling. Skillnaderna är dock också påtagliga i det att traditionellt
samhällsentreprenörskap mer bärs av eldsjälar och andra entreprenöriella individer som
driver lokal förnyelse underifrån-och-upp medan ”civic entrepreneurship” oftast handlar om
mobilisering av regionens eliter.

30
31
32
33
34
35

Holmberg, Kovacs och Lundqvist 2007, Lundqvist och Williams-Middleton 2008.
Johannisson och Nilsson, 1989, Dupuis och de Bruin, 2003.
Westlund 2003.
Goss och Leadbeater 1998.
Henton, Melville och Walesh, 1997.
Etzkowitz 2005.
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”Social entrepreneurship” har väckt stort intresse och vunnit mycket terräng under det
senaste decenniet framför allt i en anglo-amerikansk sfär men även i Sverige.36 En självklar
bakgrund är filantropisk aktivitet som alltid förekommit och som kanske har sin kraftfullaste
yttring i USA. På senare år har i USA traditionell ”checkbook philanthropy” kompletterats
med ”high-engagement philanthropy” där ofta yngre personer som gjort sig en förmögenhet
exempelvis som IT-företagare, väljer att arbeta med mer socialt företagande. Kännetecknande
för ”social entrepreneurship” är framför allt uppfattningen att socialt arbete kan drivas under
mer kommersiella former samt helt eller delvis finansieras av privata intressen – filantropiska eller i form av att det sociala företaget säljer produkter eller tjänster på marknaden.
Inom den svenska diskussionen finns framför allt två motkrafter till den anglo-amerikanska
synen på ”social entrepreneurship”. Dels finns ett motstånd i den förhållandevis starka
rörelsen kring social ekonomi och olika mer eller mindre kooperativa former för företagande
(kännetecknande är här bland annat demokratisk styrning och/eller medlemskap, snarare
än genom aktieägarmakt). Dels finns en ny strömning inom forskningen som lyfter fram
entreprenörer som varken drivs av vinst, företagarintresse eller av att lösa problem som det
offentliga systemet inte klarar av. I stället har dessa entreprenörer inneboende drivkrafter av
mer social och/eller samhällelig karaktär. Ett sådant exempel är vad vissa forskare hänvisar
till som ”publika entreprenörer”37. De kännetecknas ofta av en vilja att utveckla och omsätta
kulturellt kapital, och gör så utan att hemfalla till ekonomiserande annat än i ordets vidare
bemärkelse – att hushålla med resurser. Ett annat exempel är tankemodellen kring aktivister
som entreprenörer.38 Dessa entreprenörer utmanar rådande normer samtidigt som de också
skapar ny förståelse för sakfrågor och/eller nya arbetsformer.
I figuren nedan relateras ovanstående begrepp till varandra i en fyrfältsmatris. Figuren bör
ses som ett djärvt försök att fånga dimensioner i begrepp som fortfarande söker sin innebörd.39 Även om bilden kan tyckas fragmenterad så finns under dess yta starka konvergerande tendenser mot gemensamma exempel och definitioner som återspeglar hela kartan
än enbart någon eller några av dess komponenter. Det finns med andra ord fog för ett mer
nutida gemensamt svenskt begrepp kring samhällsentreprenörskap som bejakar såväl sina
svenska rötter som utländska nutida influenser.40
36
37
38
39
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Leadbeater 1997, Catford 1998, Dees, 1998, Johnson, 2000, Palmås 2003, Peredo och McLean 2006.
Bjerke 2005, Hjort och Bjerke 2006, Asplund, Bjerke, Hjort och Larsson 2007.
Gawell 2006 och även kapitel 2:2 i denna bok.
Fyrfältaren är en vidareutveckling som redaktörerna gjort baserat på Holmberg, Kovacs och Lundqvist. 2007
samt Lundqvist och Williams-Middleton 2008.
Lundqvist och Williams-Middleton 2008.
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Figuren nedan fångar dels ändamålet med viss typ av entreprenörskap (socialt/ekologiskt
eller ekonomiskt), dels vilken typ av aktör som spelar huvudrollen (kollektiv eller individ).
I rutorna med mer kollektivt entreprenörskap hamnar företagsinitiativ inom ”corporate social
responsibility”41 (CSR), social ekonomi, företagande samt ”civic entrepreneurship”/trippel
helix. Särskiljande för dessa rörelser är bland annat ändamålen som i det första fallet är
uppenbart sociala/ekologiska och i det sista fallet huvudsakligen ekonomiska, medan social
ekonomi präglas av en kombinerad målbild. Kombinationen av olika ändamål är även typiskt
för ”social entrepreneurship”. Här är dock den individuella entreprenören i centrum snarare
än kollektivet (kooperation, community, etc.) som i de övre två rutorna. Nära ”social entrepreneurship” hamnar också traditionellt entreprenörskap i rutan där ekonomiska ändamål och
individuellt agerade betonas.

Ändamål
Socialt/Ekologiskt

Ekonomiskt
Civic Eship/
Trippelhelix

CSR

Kollektivet

Aktör

Social Ekonomi

Activist Eship
Publikt Eskap

Trad SamhällsEskap/Community
Eship

Socialt Eskap

Individen

Traditionellt
Eskap

Figur 1.1. Samhällsentreprenörskap – ett mångfacetterat fenomen.

41

CSR behandlas inte närmare här. Se vidare exempelvis Porter och Kramer 2006.
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I gränslandet mellan kollektivt och individuellt agerande finner vi ”activist entrepreneurship”, publikt entreprenörskap och traditionellt samhällsentreprenörskap. Den sistnämna
yttringen av samhällsentreprenörskap har framför allt ekonomiska förtecken – att utveckla
lokalsamhällets ekonomi – medan de två förstnämnda drivs av sociala/ekologiska ändamål.
Ett nutida samhällsentreprenörskap utvecklas troligen i stor utsträckning beroende på hur
såväl nya som gamla intressenter involverar sig i diskussioner samt på vilka exempel som
då lyfts fram. Till dags dato kan man konstatera att exempelvis KK-stiftelsens 120 miljoner
kronors satsning på samhällsentreprenörskap haft en tendens att framhålla självständiga
företrädare för entreprenöriella initiativ som gärna kombinerar sociala/ekologiska motiv
med ekonomiska. Nätverkande och communities riskerar då att hamna i bakgrunden
tillsammans med ibland årtionden av kollektiv aktivism som ofta ligger bakom mer synliga
exempel inom exempelvis fair trade eller miljöinnovation. Likaså känner sig inte självklart
företrädare inom social ekonomi engagerade om det blir för stort fokus på enskilda individer
vars initiativ därtill ofta paketeras kommersiellt. Denna forskarantologi ger förhoppningsvis
läsaren ökade möjligheter att upptäcka och uppskatta många viktiga nyanser i ett för Sverige
relevant samhällsentreprenörskap så att vi med dess hjälp kan fånga framtida möjligheter till
ett bättre samhälle.

Samhällsentreprenörskap som samhällskraft
Samhällsentreprenörskap med drivkrafter bortom de rent ekonomiska tar sig alltså många
uttryck och påverkar därför samhället på en rad olika sätt. Man kan dock, i grova drag, urskilja tre olika typer av argument, nämligen samhällsentreprenörskap som (1) mobiliserande
kraft, (2) innovativ kraft och som (3) värdeskapande kraft. Dessa aspekter knyter an både
till en svensk/europeisk nerifrån-och-upp-tradition42 där kollektiva processer är centrala
och till en mer anglo-amerikansk individualistiskt inriktad tradition med fokus på handling
och framhållande av värdeskapande. Till denna variation och mångfald kan man också lyfta
fram hybrida drag såsom både lokala och globala kopplingar. Dessa utmanar delvis rådande
ordningar och bidrar som kraft i samhället.

42

Bjerke 2005, Hjorth och Bjerke 2006.
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Samhällsentreprenörskap som mobiliserande kraft
Som vi sett tidigare i inledningen så finns starka influenser av att relatera samhällentreprenörskap till lokal mobilisering för utveckling. Sysselsättningsfrågor, viljan och möjligheterna
att bo kvar och att få ”finnas till” samt att för detta mobilisera affärsmöjligheter är centrala.
Nära kopplat till detta resonemang ser vi i tidigare litteratur entreprenörskapet som mobiliserande kraft med fokus på grupper som har det svårt på arbetsmarknaden oavsett om
de befinner sig i eller utanför lokalsamhället. Detta är tydligt uttryckt i den tradition som
tidigare hänförts till social ekonomi och kooperativ verksamhet i skilda dräkter. Under det
senaste decenniet har begreppet socialt (arbetsintegrerande) företagande näst intill blivit ett
honnörsord. ”Empowerment” är här ett centralt begrepp.43 Många verksamheter riktar sig
till och drivs av personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Flera har olika
former av antingen funktionsnedsättningar eller tidigare missbruk och/eller kriminalitet
bakom sig. Intresset av de sociala företagens roll för utvecklingen av arbetsmarknaden har
ökat under de senaste åren.44
I den anglo-amerikanska litteraturen, där främst begreppet socialt entreprenörskap används,
är kopplingarna till sysselsättningsfrågor och empowerment inte alls lika framträdande. Däremot finns diskussion om mobilisering45 av engagemang, kunskap om att driva verksam
heter och mobilisering av resurser för någon form av social och/eller samhällsnytta.46 Som
vi talat om ovan är trippel helix ett i policysammanhang centralt begrepp.47 Det stipulerar ett
samverkanssätt mellan aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor med förhoppningen att sådan trepartsdialog bidrar till att generera regional ekonomisk utveckling.
Samhällsentreprenörskap exemplifieras många gånger som initiativ där privatpersoners
engagemang och ”livsuppgifter” blir bärare av verksamheter som samtidigt verkar inom
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44
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Vi använder här det engelska begreppet då en översättning till svenskan är problematisk. Stärkande av egenmakt
är en översättning som ibland används, men den indikerar inte inslaget av ”ökade möjligheter att delta/påverka”
vilket också är centralt i diskussionen om empowerment.
Se till exempel Borzaga, Galera och Nogales 2008.
Begreppet mobilisering används sällan utan uttrycks till exempel i form av att sociala entreprenörer responderar
på behov och bidrar till ”the public good”. De använder sina nätverk, sitt (företags)kunnande och kanaliserar
ekonomiska resurser till personer som använder dessa för att kunna delta i och medverka till ekonomisk tillväxt.
Detta kan ses som en form av finansiell/ekonomisk empowerment även om begreppet empowerment inte används.
Jacobs 2006, Kim Alter 2006, Robinson 2006.
Etzkowitz och Leydesdorff 2000, Etzkowitz 2005.
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etablerade strukturer såsom kommuner och andra offentliga organisationer. Den finns delvis
med i även i ett europeiskt sammanhang där man framhåller samverkan mellan olika privata
och offentliga aktörer. Däremot lyser dessa samverkansmodeller nästan helt med sin frånvaro i litteratur om socialt entreprenörskap.48 Den litteraturen behandlar snarare samverkan
mellan den enskilda individen, affärskunnande49 och ”the public good”50.

Samhällsentreprenörskap som en innovativ kraft
Samhällsentreprenörskap bärs också av ambitionen att skapa och realisera innovationer.
Enklast ser vi detta inom ramen för akademin där många av de produkter och tjänster vi
i dag nyttjar exempelvis inom sjukvård, data och kommunikation härstammar ur FoUprocesser som initialt hade helt andra drivkrafter. Vissa universitet har visat sig bättre på att
generera denna typ av forskningsbaserad och ofta teknikbaserad innovation, såsom MIT
och Stanford, vilket i sin tur beror på att de i dag är en del i vad som kan kallas ett entreprenöriellt ekosystem.51 Även i Europa och Sverige engagerar sig universitet alltmer aktivt i att
själva verka entreprenöriellt och bidra till entreprenörskap i olika former.52
Alltmer är det vi kallar innovation dock inte bara ny teknisk, medicinsk och naturvetenskaplig kunskap omsatt i produkter. Alltmer ses innovation som social förändring och social kreativitet. Samspelet mellan den sociala förändringen och konkreta produkter och erbjudanden
är kanske särskilt intressant för många entreprenörer vare sig de har samhälleliga motiv eller
enbart ekonomiska motiv. Framgång inom mobiltelefoni är i dag mer kopplat till att förstå
och ha närhet till ändrade vanor i hur ungdomar nyttjar ”communities” än i att besitta en
viss teknisk förmåga, exempelvis. Samhällsentreprenörskap som innovativ kraft hjälper oss
att vända blicken från en ibland för tekniskt snäv lösning till att också beakta samhälleliga
och sociala faktorer och möjligheter bakom innovationen i fråga.
Samhällsentreprenöriella projekt med fokus på innovation i vid mening kan sällan fullt ut
uppskattas i traditionella ekonomiska termer. Viktiga blir i stället begrepp som socialt kapital,
48
49

50

51
52

Bjerke 2005.
Affärskunnandet som behandlas baseras i stora drag på vedertagna företagsekonomiska modeller kompletterat
med olika former av redovisning av sociala, samhälleliga eller miljömässiga nyttor.
I stycket om värdeskapande (nedan) återkommer vi till en diskussion om ”the public good” och en svensk
översättning/betydelse.
Etzkowitz 2002.
Jacob, Lundqvist och Hellsmark 2003, Debackere och Veugelers 2005.
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skapandet av en ”entreprenöriell anda” samt att medvetandegöra, utbilda och värdesätta de
resurser som genereras. Vår förståelse för hur byggandet av sådana tillgångar utgör förutsättningar för ett mer ekonomiskt orienterat entreprenörskap är svag i dag. Många värdesätter
dock betydelsen av sådant pionjärskap, vare sig det rör nya teknologier såsom mobiltelefoni
eller olika ideella engagemang kring kultur, miljö, etc. Samhällsentreprenörskapets ekonomi
sträcker sig därmed bortom företagsekonomiska modeller och begrepp. En ökad förståelse
för samhällsentreprenörskap som innovativ samhällskraft kan förväntas ge djupare förklaringar kring förutsättningarna för ett mer ekonomiskt entreprenörskap. Uttrycket ”Innan
kommissionären kommer visionären och sedan missionären” fångar detta sammanhang.53

Samhällsentreprenörskap som värdeskapande
I företagsekonomiska sammanhang hamnar ett värdeskapande bortom det rent ekonomiska
(i termer av omsättning och vinst) allt mer i fokus. Samhällsentreprenörskap kan sägas ligga
bakom att andra värden såsom sociala och ekologiska eftersträvas, mäts och bejakas. Nya
former för ekonomisk och social redovisning, socioekonomiska bokslut, eller olika utvärderingsindikatorer är sätt att fånga ett sådant bredare värdeskapande. Mer radikala entreprenöriella initiativ som har ambitionen att förändra samhället kan dock vara svårare att mäta då
det många gånger handlar om att forma ett delvis annat samhälle.
Vi ser i dag ett intresse för företagsredovisning som både väger in ekologiska och sociala
aspekter samt värdering av samhällsnytta. Intresset växer för företagens ”double bottom line”
det vill säga företagens värdeskapande i såväl ekonomiska som miljömässiga termer, eller
”triple bottom line” där man även inkluderar sociala värden.54 Diskussionen kring sådan
redovisning är dynamisk och bidrar till en reformering av företagande inifrån mot mer samhällsnyttiga uttryck.55
Samtidigt kan samhällsentreprenörskap bidra till förändring som kan vara mycket svår att
avläsa i företagsmässiga resultatrapporter. Det kan röra sig om ändrade förhållningssätt eller
förändrade prioriteringar. Det kan röra sig om synen på individen, samhället och/eller
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Uttrycket härstammar från ett samtal som Mats Lundqvist hade för många år sedan på Chalmers men där källan
är okänd. ”Kommissionären” kan associeras till en traditionell ekonomisk entreprenör som ibland behöver både
visionärer och missionärer för att fånga ekonomiska värden.
Se till exempel Gray, Owen och Adams 1996, Illinois Facilities Fund 1999, Global Reporting Initiatives 2008.
Arbeten pågår både inom EU och FN för att samordna jämförbara initiativ.
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miljön såväl lokalt som globalt. Den utvecklingsdiskurs som i dag (2009) dominerar politik
och policy i Sverige och EU präglas av ekonomisk tillväxt med blygsamma inslag av ekologisk och social hållbarhet. Denna offentliga samtalsordning är därmed också ett övergripande sammanhang, en ram, för samhällsentreprenöriella initiativ och hur dessa skapar värde.
Diskursen rymmer starkare eller svagare uttalanden om vad som är bra. Så länge samhällsentreprenörskapet håller sig inom den här övergripande ramen så lär inte många protestera.
En viktig fråga är dock hur vi också kan värdesätta mer radikala samhällsentreprenöriella
initiativ som verkar för nya värden som ledstjärna för invider och samhällen eller till och
med i grunden ifrågasätter den aktuella övergripande ramen?

Bokens produktion och disposition
Boken består av ett antal självständiga kapitelbidrag som av oss redaktörer bäddas in av detta
och det avslutande kapitlet. Arbetet startade för ett år sedan, det vill säga januari 2008, då
en inbjudan gick ut i våra olika nätverk. Under året som har gått har vi träffats två gånger
och diskuterat olika versioner av texterna. Utöver detta har vi som redaktörer kommenterat
de olika kapitlen ytterligare. Vi har delat in kapitlen och boken i tre delar väl medvetna om
att flera bidrag spänner både över och bortom dessa. Bokens första del presenterar exempel
på samhällsentreprenöriell praktik medan den andra delen lyfter fram ett mer provocerande
och avantgardistiskt samhällsentreprenörskap. Bokens sista del bjuder på olika inspel till vad
som kan ses som samhällsentreprenöriella metoder.

Perspektiv på och illustrationer av samhällsentreprenörskap
Det finns en rad olika samhällsentreprenöriella exempel i vårt samhälle. Många av dem skulle
lika gärna kunna finnas beskrivna i ”vanliga” entreprenörskapsböcker. Med det har också visat
sig att forskare, i alla fall delvis, snarare associerar begreppet till exempel som inte självklart ligger inom entreprenörskapsforskningens huvudfåra. I det första avsnittet i antologin ska vi följa
en rad sådana samhällsentreprenöriella exempel samtidigt som vi också ser hur dessa forskare
relaterar till begreppet samhällsentreprenörskap utifrån olika angreppssätt. Därigenom bidrar
kapitlen i detta avsnitt till fortsatta diskussioner om hur begreppet kan förstås, användas och
vad det kan innebära både i praktiken och i teorin. Avsnittet innehåller fem olika bidrag.
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I kapitel 1:1 ”Företags sociala engagemang” utgår Anna Blombäck och Caroline Wigren från
teorier om företags sociala ansvar och en internationell litteratur om samhällsentreprenörskap när de analyserar två olika initiativ där företag på olika sätt engagerar sig i vatten-, hälsooch utbildningsprojekt i Kenya respektive Sydafrika.
I kapitel 1:2 ”Gränsöverskridande samhällsentreprenörskap i hälsosektorn” belyser Malin
Tillmar två olika initiativ där entreprenörer kombinerar ideologiskt engagemang med bärkraftigt företag, skolmedicin och komplementära behandlingsmetoder samt företagande och
anställning. Malin grundar sin analys både i entreprenörskaps- och arbetslivsforskning.
I kapitel 1:3 ”Den tekniska högskolan på den samhällsentreprenöriella arenan” fortsätter så
Mats Lundqvist att diskutera relationen mellan den tekniska högskolan Chalmers och den
framväxande samhällsentreprenöriella utvecklingsfasen. Mats berör både Chalmers som
aktör på arenan och som möjliggörare för olika samhällsentreprenöriella initiativ.
I kapitel 1:4 ”Det dolda samhällsentreprenörskapet – omsorgsmotiv i småföretag” synliggör
Elisabeth Sundin omsorgsmotiven som många gånger finns, men inte uppmärksammas,
hos ”vanliga” småföretag. Några olika småföretag illustrerar hennes resonemang som baseras på flerårig forskning om entreprenörskap, småföretagande, arbetsliv och genusfrågor.
I kapitel 1:5 ”När samhällsentreprenörskap lyfter en hel nation – fallet Irland” riktar Per Frankelius och Jan Ogeborg vår uppmärksamhet på samhällsentreprenörskapets roll för nationell
utveckling. De beskriver händelseförloppet och sin bild av vad som hände när Irland gick
från kris till framgång under åren 1985–1995.

Samhällsentreprenörskap som kreativ irritation
Historiskt har samhällsenteprenörskapet i såväl forskning som praktik oftast förknippats
med processer som, initierade av räddande änglar, värnat och ibland rentav återupprättat hotade strukturer i samhället. Men liksom det entreprenörskap som förknippas med enskilda
(affärs)verksamheter självmant driver förändring på en marknad i balans kan samhällsentreprenörskapet ses som en kraft som frammanar en nyordning där (ännu) inga behov finns
uttalade utan harmoni råder. Den uppgiften tillskriver vi det samhällsentreprenörskap som
bär på löften om samhällsnytta som de befintliga strukturerna inte kan frammana.
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Bengt Johannisson och Caroline Wigren uppmanar i kapitel 2:1 ”Samhällsentreprenören
som provokatör” samhället att bejaka sina outsiders för att genom dem skapa variation och
frammana alternativa föreställningar om hur framtiden skulle kunna iscensättas. I vissa fall
handlar det om att ta vara på den konstruktiva irritation som legitima avvikare som konstnärer besitter, i andra fall om att bejaka företagare som inte ”håller sig på mattan” utan också
till exempel i rollen som politiker lägger sig i samhällets utveckling.
I kapitel 2:2 ”Samhällsentreprenörskap för en global utveckling” lyfter Malin Gawell fram det
engagemang för ”en annan värld” som särkilt unga med sin särskilda rätt till det framtida
samhället uppvisar genom sina organiseringsinitiativ. Kapitlet berättar ingående den svenska
Attac-rörelsens historia, hur mobiliseringen iscensattes och hur aktivisternas organisering
omgestaltades genom både inre och yttre krafter.
Lasse Ekstrand och Monika Wallmon låter i kapitel 2:3 ”Konsten att frammana samhällsentreprenören i medborgaren” det svenska brukssamhället som den ekonomiska och samhälleliga konservatismens högborg belägras av konstnärer som också med ordet som vapen
utmanar de traditioner och vanor som bland företag lett till kräftgång och bland människor
till inlärd hjälplöshet. Ur den belägringen kan både framtidstro och framtidsvisioner resa sig.

Vägar till insikt om samhällsentreprenörskap
Den samhällsentreprenöriella metoden och processen står i fokus i detta avsnitt. I denna
bok ser vi flera exempel på hur det forskande subjektet vunnit originella insikter genom
samhandling med andra samhällsentreprenörer, ibland i uttalade partnerskap ibland inom
en och samma verksamhetsform och ibland genom mer informella former.
Några bidrag reflekterar över hur man som forskare kan engagera sig i processen. Andra
utvecklar och testar nya interaktiva metoder som i sig kan förväntas skapa innovativa och
oväntade resultat och detta gärna genom ökad kreativitet och ökad delaktighet. När metodiker förfinas så lär vi oss kanske att undvika entreprenörskapets osynliggörande sidor56 och
i stället invitera medborgare av alla slag till att ge och få energi från processen. Samhällsentreprenöriell metod kan också vara nya teoretiska angreppssätt. Som ovan diskuterats ses
entreprenörskap ofta som nytt och fritt företagande och då primärt inom näringslivet. När

56

Se till exempel Ogbor 2000, och Ahl 2002.
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det samhälleliga tillkommer blir det i stället uppenbart att mer institutionellt perspektiv blir
relevant och att vi behöver spänna över samhällets alla sektorer.
I kapitel 3:1 berättar Carina Asplund om exemplet Trångsviksbolaget. Hon lyfter i detta
exempel fram hur en glesbygd tagit ödet mer i egna händer och bland annat med hjälp av
EU-medel ihärdigt stöttat utvecklingsprocesser och företag med satsningsvilja. Carina som
varit både aktör och forskare i en fascinerande utvecklingsprocess diskuterar sin interaktiva
metod.
Erik Lindhult reflekterar i kapitel 3:2 kring partnerskap mellan offentligt, ideellt och privat.
Partnerskapet Dropin som han själv medverkat i utgör grunden för en analys av värden och
processer som normalt inte synliggörs inom entreprenörskapsforskningen. Inte minst det
offentligas aktiva involvering i partnerskap är en dimension som här synliggörs.
I kapitel 3:3 inbjuder Hans Westlund till en teoretisk analys av socialt kapital inom samhällets olika sektorer och hur det påverkar samhällsentreprenörskap. Detta kapitel visar bland
annat hur institutionell teori om samhället och dess sektorer blir mer relevant när entreprenörskapet i sig blir samhälleligt.
Ewa Gunnarsson och Tony Ghaye fokuserar i kapitel 3:4 på metoder som främjar ett interaktivt samhällsentreprenörskap som söker det samhällsnyttiga, skapar det innovativa och
frammanar handling och delaktighet. I detta framåtsiktande metodkapitel föreslår de också
verktyg som kan synliggöra och integrera genusdimensioner vid organisering av samhällsentreprenörskap.
I bokens avslutande kapitel reflekterar vi redaktörer först över vår inledande text i perspektiv
av de vidare tankar som våra medförfattare levererat i sina kapitel. Vi diskuterar dessutom
hur forskningen kring samhällsentreprenörskap ytterligare kan främjas men också hur insikter som redan vunnits på det forskningsfältet kan berika det allmänna studiet av entreprenörskap. Kapitlet och boken avslutas med en kritisk granskning av vilken roll vi forskare kan
och bör spela i samhällsentreprenörskapets praktik.
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Del 1
Perspektiv på och
illustrationer av
samhällsentreprenörskap

1

Som vi redan sett i bokens inledning studeras samhällsentreprenörskap på en mängd olika sätt. Här i bokens
första del får vi, genom fem kapitel, följa både enskilda

individer, olika sorters organisationer, ja till och med ett entreprenöriellt samspel på nationell nivå. Genom vart och ett av
kapitlen fördjupas vår förståelse för olika initiativ och perspektiv.
De ger dock ingen likformig bild av samhällsentreprenörskap
utan i stället rikt illustrerande diskussioner om detta spännande
fenomen. Kapitlen belyser också styrkor och frågetecken i de olika
teoretiska angreppssätt som används som utgångspunkt. Och alla
knyter de an till samhällsentreprenörskap!
Det gemensamma rör sig om engagemang. Det rör sig om mer eller
mindre kommersiell/ideell företagsamhet. Och det rör sig om att
göra något på ett annorlunda, ibland helt nytt sätt. Det rör sig rätt
och slätt om samhällsnyttiga innovativa initiativ.

Forskarna har naturligt nog skilda entreprenörskapsteorier som en gemensam plattform
och delar också andra intressen, till exempel det internationella. Men medan Anna Blombäck och Caroline Wigren i kapitel 1:1 belyser vad som händer i företag då de ger sig in i
samhällsentreprenöriella projekt i Kenya och Sydafrika, åskådliggör Per Frankelius och Jan
Ogeborg i kapitel 1:5 villkoren för företagen i ett Irland där hela den nationella utvecklingen
kan ses som ett samhällsentreprenöriellt projekt. Malin Tillmar, och Elisabeth Sundin,
kapitel 1:2 respektive 1:4, har gemensamt med sig perspektiv från arbetslivsforskning som
de knyter till omsorgsrationalitet respektive ett engagemang i hälsa och välmående. Malin
belyser ingående samhällsentreprenörer som kombinatörer och vad det innebär både för
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dem själva i deras egen verksamhet och för de verksamheter där de är anställda. Elisabeth
har i stället sin utgångspunkt i några illustrerande entreprenörskapsexempel och diskuterar
utifrån detta både frågor och insikter om det sociala och samhälleliga i samhällsentreprenörskapet. Mats Lundqvist belyser, i sin tur i kapitel 1:3, Chalmers tekniska högskola på den
samhällsentreprenöriella arenan, både som aktör och som möjliggörare för olika samhällsentreprenöriella initiativ.
Entreprenörskapsforskarna närmar sig det samhälleliga på olika sätt. Anna Blombäck och
Caroline Wigren gör det genom att positionera sig mot forskningen om företagens sociala
ansvar. Elisabeth Sundin relaterar till forskningen om socialt entreprenörskap som hon
kompletterar med andra perspektiv på det sociala och samhälleliga framför allt grundade i
forskning inom arbetslivs- och genusfrågor. Malin Tillmar har en liknande teoretisk referensram, men belyser i stället hur det gränsöverskridande samhällsentreprenörskapet kan
bidra till gränsöverskridande utveckling som inte minst ligger i samhällets intresse. Utifrån
detta reflekterar hon över de långsiktiga förutsättningarna för ett sådant samhällsentreprenörskap. Mats Lundqvist och Per Frankelius och Jan Ogeborg närmar sig det samhälleliga
främst genom teorier om entreprenörskapets och akademins respektive stödsystemets roll
i innovationssystemet, som i sin tur spelar en viktig roll för tillväxt och samhällsutveckling.
Utifrån forskarnas olika perspektiv och empiri har texterna utvecklats under det år som vi
arbetat tillsammans. Alla, vågar vi redaktörer påstå, har gått igenom ett nyfiket sökande,
entusiasmerats av kraften i de olika exemplen och brottats med analyser av såväl teori som
empiri. Forskarnas olika perspektiv har varit till mycket stor hjälp särskilt i det analyserande
arbetet. Alla har behövt formulera sig både en och två gånger, självklarheter har fått omprövas, en del av det osynliga har synliggjorts, det väntade – men också det oväntade – har varit
föremål för diskussion. Och efter hand har även ett mer kritiskt förhållningssätt berörts och
till och med börjat utvecklas. Allt detta ser vi som viktiga ingredienser både i en mer allmän
förståelse av samhällsentreprenörskap och för en utveckling av forskningen inom området.
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I det här kapitlet illustrerar vi svårigheten att särskilja fenomenet samhällsentreprenörskap från CSR (Corporate Social Responsibility). Samhällsentreprenörskap beskrivs
ofta som skapandet av ny verksamhet till följd av en social problematik. CSR hänvisar
till aktiviteter med fokus på samhällsförbättring inom befintliga, vinstdrivna företag.
Ökande samhällskrav på företag minskar dock de uppenbara skillnaderna mellan fokus
hos samhällsentreprenörer och ”vanliga företagare”. Begreppen har många likheter och
genom att sammanföra dem kan man förstå fler nyanser av och former för samhällsentreprenörskap. Vi hänvisar till intervjustudier om projekten Zimlat och Star for life vilka
vid en första anblick kan framstå som exempel på filantropisk CSR. Ur ett samhällsentreprenörskapsperspektiv åskådliggörs en mer komplex förklaring. Kapitlet inleds med en
problematisering av olika slags samhällsorienterade ageranden med organisationer som
initiativtagare. Två fall presenteras och därefter görs en genomgång av teorin bakom
företags sociala ansvarstagande (CSR) vilken sammankopplas med de empiriska exemplen
och innebörden av samhällsentreprenörskap.
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Företag i samhällets tjänst
På senare tid har intresset för företags sociala ansvarstagande, eller CSR, vuxit starkt. Socialt
ansvarstagande inbegriper allt från att företag relaterat till sin kärnverksamhet betalar
räkningar, följer lagar, värnar om miljön och möjliggör utveckling för anställda, till att de
ansvarar för vilka underleverantörer som anlitas och deras agerande. Beroende på vems
definition som råder kan det sociala ansvarstagandet sträcka sig bortom kärnverksamheten
och inkludera aktiviteter som avser företags inverkan på eller utbyte med samhället i ett bredare perspektiv. Det kan då handla om insatser för förbättring av samhällsklimat, för hållbar
utveckling (ekonomiskt, socialt och miljömässigt), och för utveckling av ett lokalsamhälle
– det vill säga att bidra till ett bättre samhälle såväl lokalt som globalt. Samhällsorienterade
aktiviteter som inte kan kopplas direkt till kärnverksamheten brukar definieras som strategiska eller filantropiska. I detta kapitel är det exempel på filantropisk CSR som berörs.
Parallellt med uppmärksamheten kring begreppet CSR talar vi i Sverige med stor entusiasm
om det fenomen som kallas samhällsentreprenörskap. Enkelt uttryckt kan detta förklaras
som en nyskapande organisering av resurser där det grundläggande motivet, snarare än
att skapa ekonomisk vinning, är att bidra till en förbättring av samhället1. Logiken bakom
detta fenomen är att någon – samhällsentreprenören, identifierar ett problem i samhället
och sedan skapar en organisation vilken uppskattar sin framgång baserat på hur man lyckas
påverka detta problem.
Vid en första granskning kan det verka som att det vi kallar företags sociala ansvar eller CSR
är något som befintliga företag utför med underliggande motiv att nå vinst i företaget. Ett
marknadsekonomiskt förhållningssätt utgår ifrån att företag fokuserar på intäkter och fortlevnad. Detta förutsätter att företag har legitimitet på den marknad de verkar. Från ett strikt
sådant perspektiv kan engagemang i socialt ansvarstagande förklaras av möjligheten att
skapa gott anseende och, därmed, förbättrad försäljning och tillgång till kvalificerade medarbetare. Engagemanget i samhällsutveckling likställs då som en respons till lagar, krav och
förväntningar från aktörer som företaget är beroende av. I kontrast framstår då samhällsentreprenörskap som en genuin satsning på samhällsförbättring i nya organisationer.

1

Mair och Martí 2006, Martin och Osberg 2007, Yujuico 2008. Liksom de flesta författare som skriver på
engelska hänvisar dessa till uttrycket ”social entrepreneurship”, men anspelar på en vid tolkning av begreppet
som inkluderar hänvisningar till samhälleliga frågor.
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Begreppen ger intryck av att vara två separata fenomen, även om båda i slutänden fokuserar
på aktiviteter med fokus på samhällsförbättring.
Framväxten och en fortlöpande utveckling av begreppet CSR vittnar emellertid om förändringar vad gäller synen på företags roll i samhället. Det är i dag inte ovanligt att företag i
grunden anpassar sina aktiviteter så att dessa på bästa sätt bidrar till det omkringliggande
samhällets utveckling och välmåga. Likaså engagerar sig företag i aktiviteter som svårligen
kan kopplas till deras inverkan på samhället, exempelvis att ett företag vars verksamhet
saknar koppling till Indien engagerar sig i utvecklingsprojekt där. Allt går under beteckningen CSR vilket indikerar hur fragmenterat begreppet är; något som också gäller för den
forskning som vuxit fram de senaste åren. En genomlysning av begreppet CSR visar att det
finns många nyanser av vinstdrivande företags sociala ansvar; särskilt när man tar individer
i beaktning snarare än att personifiera företaget som aktör.
Vi redogör för ett par av dessa nyanser och exemplifierar hur etablerade, vinstdrivande företag, som per definition med sitt samhällsengagemang sysslar med CSR också anknyter till
samhällsentreprenörskap. Genom att belysa hur samhällsanknutna projekt på samma gång
kan drivas i nyorganisering och befintlig organisation pekar vi på svårigheten att definiera
samhällsentreprenörskap. Vi kopplar samman begreppet samhällsentreprenörskap med
fenomenet CSR med avsikt att vidga tolkningen av befintliga företags samhällsengagemang.
Det finns en ideologisk debatt kopplad till CSR. Vissa framhåller logiken och nyttan av
fenomenet medan andra står för ett kritiskt förhållningssätt och poängterar värdet av att
skilja företagande från samhällsansvar. Debatten är intressant och pågående. Det finns
många frågor av mer eller mindre politisk karaktär att ställa, exempelvis huruvida företag
alls ska vara verksamma utanför sin kärnverksamhet, till vilken grad de i så fall bör ta ansvar för sådant som traditionsenligt legat under stat och landsting, huruvida lagstiftning bör
användas för att driva fram förändringar på området. Tillika bör man beakta att begreppet
i grunden främst härstammar från USA och Storbritannien; samhällen som på olika sätt
skiljer sig från vårt svenska. Vi är medvetna om de kritiska röster som växer fram, men har
inte för avsikt att ta ideologisk ställning i frågan.
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Två rapporter från fältet
Zimlat for life2
Zimlat är en by i östra Kenya. Av de cirka 5 000 invånarna är 60 procent barn. Malaria och
hiv orsakar många dödsfall i byn. Genom projektet Zimlat for life som inleddes och fortfarande leds av företaget Hela Pharma Sverige AB, har bland annat färskvattenförsörjning
och en grundskola med tillhörande hälsomottagning vuxit fram i byn.
Bakgrunden till företagets engagemang i byn är en semesterresa som marknadschefen
Per-Åke Claesson gjorde 1997. Under sin vistelse träffade han Dickson Carani, en lärare
som sedan 1991 drev småskalig undervisning med cirka 70 barn i Zimlat. Dickson förklarade en del av de svårigheter som byn och skolan upplevde. Man saknade dricksvatten
och fattigdom liksom undernäring innebar att barnen hade svårt att delta och följa med i
undervisningen. Staten hade tilldelat mark för en skolbyggnad, men pengarna för ett hus
saknades. Per-Åke blev mycket tagen av sina intryck i Zimlat. När han återvände till Sverige
och Hela Pharma berättade han om sina upplevelser för vd:n och dåvarande ägaren Per
Rabe, som beslutade att Hela Pharma skulle sponsra ett stödprojekt i byn.
Mest akut var att borra en färskvattenbrunn. Projektet finansierade Per Rabe genom att
avsätta en del av företagets vinst. Efter detta finansierades byggnationen av ett nytt skolhus.
Allteftersom har skolprojektet utvecklats. I dag finns det 28 anställda lärare och cirka 800
elever som ryms i sex skolbyggnader. Mot bakgrund av den allvarliga bristen på mat inleddes
också ett matprogram i skolan. I dag serveras 900 portioner mat om dagen vilket innebär
att också en del av elevernas syskon utspisas. Nästa steg i skolprojektet var grundandet av en
hälsoklinik med fokus på att förbättra hälsan liksom kunskapen om hygien och sjukdomar
bland eleverna. Som ansvarig för behandlingen på kliniken har man anställt en läkare på
halvtid. Till sin hjälp har denne två sjuksköterskor som arbetar heltid.
Trots att projektet hittills fokuserat på grundläggande behov är den långsiktiga målsättningen att bidra till en självständigt hållbar ekonomisk och social utveckling i byn. Som ett led
i denna filosofi anlitar projektet kontinuerligt endast lokal arbetskraft. Tanken är att utöka

2

Beskrivningen av fallet Zimlat baseras på telefonintervjuer med Per Rabe, initial finansiär, Per-Åke Claesson,
initiativtagare, och Birgitta Bergman, samordnare för projektet, samtliga anställda i Hela Pharma.
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skolverksamheten liksom hälsokliniken för att dessa på sikt ska övergå till självfinansierande
verksamheter. En annan ambition är att anlägga ett bevattningssystem som medger odling
av egna grödor.
I takt med att Hela Pharmas engagemang i Zimlat ökat har finansieringen knutits till
företagets verksamhet. I dag går en del av vinsten från Hela Pharmas produkt Mivi Total
(flytande kosttillskott) kontinuerligt till projektet Zimlat. Det har aldrig skapats en separat
organisation för projektet Zimlat. I stället har Hela Pharmas verksamhet delvis justerats
för att passa och stödja projektet. Samtidigt ansågs det viktigt att särskilja Zimlat från Hela
Pharma för att kunna engagera fler aktörer. En hemsida lanserades därför under parollen
”Zimlat for life”. Hela Pharma har ett särskilt konto för alla pengar som öronmärkts för
arbetet i Kenya. Detta konto kontrolleras av en revisionsbyrå. Detta innebär att ekonomiavdelningen på Hela Pharma är navet i pengaströmmarna som anknyter till Zimlat. Hela
Pharma är därmed högst konkret involverade i projektet. Anställdas arbete med Zimlat
finansieras dock inte officiellt inom projektet. Med andra ord finansierar Hela Pharma
administrationen och en del av anställdas engagemang i Zimlat for life. Genom att betona
projektet Zimlat internt tror man att man lyckats skapa en särskild kultur inom företaget.
I dag är nästan alla anställda involverade i Zimlat på något vis.
När projektet inleddes var Hela Pharma privatägt. Det var då okomplicerat för ägaren, Per
Rabe, att besluta om finansiering och lansering av ett engagemang i Zimlat. I dag är läget
ett annat då Hela Pharma sedan 2006 ingår i koncernen Bringwell. Uppköpet har emellertid inte ännu inneburit några hinder för företagets engagemang i Zimlat. Med tanke på
att (ägar)situationen kan förändras är det dock svårt att upprätta långsiktiga planer för Hela
Pharmas engagemang i Zimlat. Arbetet planeras etapp för etapp eftersom man inte vet hur
länge Hela Pharma kan bistå med medel. En viktig anledning till att man kontinuerligt vill
engagera fler aktörer i projektet är alltså att man inte vill att projektet ska stå och falla med
Hela Pharma. Genom att engagera fler organisationer och personer minskar risken för att
projektet går om intet om en part drar sig ur.
Initialt var det viktigt för ledningen att projektet Zimlat inte användes som en reklampelare
utåt. Man drev projektet för sin egen skull; för den goda sakens skull. De fem första åren
kommunicerades inte engagemanget i Zimlat externt. Efter positiv respons och påtryckningar från bland annat kunder, beslutade man sig för att berätta om Zimlat. En bild från
Zimlat trycktes som vykort och skickades till kunder som ett alternativ till julgåva, för
att visa vart man valde att skänka pengar i stället. Med tiden har man hittat fler vägar att
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hänvisa till arbetet i Zimlat. Kunder har blivit medbjudna till Kenya med målet att de ska bli
partner i projektet. På Hela Pharma ser man i dag inga större problem med detta. Inställningen verkar vara att om engagemanget leder till mer försäljning och goodwill för Hela
Pharma så bidrar det i förlängningen också till utvecklingen i Zimlat. Per-Åke nämner att
man bör vara försiktig med hur man nyttjar projektet i kommunikation eftersom användningen av biståndsprojekt i marknadsföring inte alltid ses med blida ögon.

Star for life3
Star for Life är ett program för gymnasiet som utformats och lanserats i Afrika för att bidra
till ungdomars chans att få en bra utbildning, ett liv fritt från aids och hiv, och en tro på
sina drömmar. Grundare är Christin och Dan Olofsson från Sverige. Dan är framgångsrik
IT-entreprenör och bland annat grundare av företaget Sigma. Andra nuvarande partner
är företagen Epsilon, Teleca och Deloitte. Dan Olofsson engagerade sig i Star for Life via
sitt företag Danir. Det bör tilläggas att Danir äger kärninnehavet av företagen Epsilon och
Sigma, vilka sponsrar Star for Life. Att företagen sponsrar Star for Life har beslutats av
deras vd:ar och inte av Dan Olofsson.
Dans livsfilosofi är att om man ägnar 25 år av livet till att utbilda sig, 25 år till att arbeta
och göra karriär – i hans fall som entreprenör, så bör man använda 25 år till privata livskvalitetsprojekt. Med livskvalitetsprojekt menar han projekt som skapar värde och mening.
Dan köpte tillsammans med sin fru Christin mark i Sydafrika med målet att återställa
djurlivet till hur det var för 100–150 år sedan, de ville skapa en ekologisk balans i området.
Intresset för Sydafrika hade fötts när han hade varit där på jaktresor. Resultatet av arbetet
blev Thanda Private Game Reserve. I detta arbete möttes makarna av de utmaningar och
problem som Sydafrika står inför, och då främst hälsoproblemen med hiv och aids som har
sitt epicentrum i området där Thanda är beläget. Den generation som borde vara med och
utveckla landet är döende i sjukdomen och problemen kom nära dem, inte minst när deras
anställda dog. Frågan de ställde sig var vad de kunde göra för att bidra till en förändring i
landet. De kände ett ansvar, för den miljö de verkade i som företagare men också för landet.
Projektet var deras gemensamma från början. Under åren som IT-entreprenör drev Dan
sina företag ensam, Christins huvudansvar var hemmet och familjen. Men, detta deras
livskvalitetsprojekt ville de göra gemensamt ehuru med utgångspunkt i Dans företag.

3

Star for Life hette tidigare Star School. Beskrivningen av fallet baseras på en personlig intervju med Dan Olofsson.
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Dan och Christin kände till ett par konsulter som arbetade med ledarskapsutveckling. Dessa
hade även utvecklat ett program för personer som ville sluta röka. Utgångspunkten var att
rökaren själv måste bestämma sig. De trodde att detta möjligen kunde vara en utgångspunkt. Ska hiv sluta att spridas så förutsätter det att unga väntar med sin sexuella debut och
för att våga säga nej måste ungas självkänsla stärkas. Den lilla gruppen, bestående av Dan,
Christin och konsulterna träffades på Thanda för att förutsättningslöst diskutera vad de
kunde göra. Resultatet blev ett embryo till det som i dag är Star for Life. Året var 2005 och
samma år sattes ett pilotprojekt i gång som inkluderade 1 000 elever. Responsen var direkt.
Grundidén bygger på att det är viktigt med drömmar – att få ett arbete, att skaffa familj, att
skaffa bostad, etc. – och drömmar kan förverkligas. Men för att förverkliga drömmar måste
man vara frisk, därför är det viktigt att inte bli smittad av hiv. I dag finns programmet på 62
skolor och 62 000 elever har kommit i kontakt med Star for Life. Den etablerade skolstrukturen används som bas, detta för att effekten ska bli så stor som möjligt.
Projektet betalades initialt genom Danir, ett av Dans företag. När väl idén var lanserad och
igångsatt erbjöd Dan sig att betala 50 % av de 32 miljoner som Star for Life skulle komma
att kosta under de kommande tre åren. Resterande pengar kom från den sydafrikanska staten. Det var Utbildningsdepartementet som fick i uppdrag att välja ut skolorna som skulle
delta. I Sverige finns det enligt Dan en begränsad filantropisk tradition, men trots detta
har ett antal företag valt att stödja Star for Life. Han menar att det är lättare för privatägda
företag att engagera sig i denna typ av aktiviteter, i dessa kan besluten fattas av ägaren, och
inte nödvändigtvis av styrelsen. Han menar också att det finns en föreställning hos svenska
företagare att på grund av att man betalar skatt så köper man sig fri från övrigt ansvar. Dan
menar att detta är ett farligt resonemang och att det skiljer sig avsevärt från hur Sverige en
gång har byggts med folkrörelsens hjälp.
Hans filosofi är att företag kan göra mycket och de ska göra mycket. Vad företaget väljer att
göra är fritt, men företaget har ett socialt ansvar att göra något som gör världen bättre, lokalt,
nationellt eller globalt – menar Dan. Enligt Dan är marknadsekonomin under ständig
granskning och därmed är det ännu viktigare att företag bidrar till en social utveckling,
som en motvikt till den kritik som riktas till företag.
För de företag som är med och stödjer Star for Life blir projektet en del av deras varumärke,
det stärker dem. Dock är det svårt att räkna hem värdet av de pengar som man investerar i
Star for Life, för hur mäter man hur just engagemanget för detta projekt ökar personalens
lojalitet till företaget? Engagemang i Star for Life gör det möjligt för företag att tacka nej till
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andra förfrågningar, det finns inte så mycket att sätta emot när man säger att man verkar
för att bekämpa hiv i Sydafrika.
På hemsidan kan följande läsas om visionen: “Star for Life’s vision is to inspire high school
students in Southern Africa to believe in their dreams for the future, to support them to live
an AIDS-free life and to fulfil their dreams.” Man kan också läsa att det pilotprojekt som
inleddes 2005 i nordöstra delen av KwaZulu/Natal i Sydafrika varit lyckosamt.

Företags sociala ansvarstagande och
engagemang
Praktisering av samhällsentreprenörskap är inte främst en väg till ekonomisk vinning eller
en individs sysselsättning och personliga utveckling (även om detta är en sannolik behållning av insatsen). Samhällsentreprenörskap ses snarare som ett medel för att förbättra
samhället.4 Givet detta kan samhällsentreprenörskap dock vara lika grundat i en strävan
efter självförverkligande som det marknadsdrivna entreprenörskapet. Samhällsentreprenörer identifieras alltså inte nödvändigtvis av oinskränkt altruism. Likaledes påpekar Mair och
Martí att traditionella, marknadsfokuserade entreprenörer är samhällsaktörer eftersom de
bidrar till samhällsvärde, exempelvis genom att förbättra, förändra eller skapa nya marknader liksom arbetstillfällen. Resultatet av deras initiativ kan vara värdefullt för samhället. En
viktig distinktion för samhällsentreprenörskap blir därmed frågan om vilken målsättning
som ligger till grund för handling. Det vill säga, om förändring av ett samhällsproblem är
det primära målet för organisationens tillkomst eller ”bara” ett resultat. Detta leder vidare
till diskussioner om företags sociala ansvarstagande (CSR).
Konceptet CSR etablerades främst under 1900-talet5 då en rad författare bidrog till diskussionen.6 Exemplen på hur företag, i varierande utsträckning, har tagit ansvar för sin
omgivning sträcker sig dock långt bak i tiden. Juholin7, beskriver exempelvis hur företag
4
5
6
7

Mair och Martí 2006, Martin och Osberg 2007, Sharir och Lerner 2006, Thompson, Alvy och Lees 2000.
Carroll 1999.
Till exempel: Ackerman 1975, Carroll 1979, Davis 1973, Preston och Post 1975.
Juholin 2004.
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i norra Europa redan under 1700-talet sörjde för anställdas bostäder, skolgång och hälsa.
CSR och företags sociala ansvarstagande är således inte ett nytt fenomen, utan snarare ett
resultat av ökande fokusering och förändrad syn på företags roll i samhället. Intresset för
CSR som fenomen och begrepp visar sig inom akademin8 liksom bland politiker, praktiker
och i publika media.9
För att förhålla oss till begreppet CSR lutar vi oss mot Davis10 som beskriver att det handlar
om företags intresse för “saker bortom de begränsade ekonomiska, tekniska och lagliga
kraven för företagande”. Alltså, vi definierar företags sociala ansvarstagande som samtliga
aktiviteter ett företag engagerar sig i som inte är direkt kopplade till företagets kärnverksamhet. Enligt Moir11 menar förespråkare av CSR att “det ligger i det upplysta företagets
egenintresse att syssla med olika former av CSR. Den typ av fördelar som kan uppkomma
inkluderar bättre rykte, ökad lojalitet och lägre omsättning bland anställda”. Detta synsätt
förutsätter att företag bedömer aktiviteter utifrån deras potentiella resultat, för att sedan
utföra de som i slutänden bidrar till rörelsen. Ur ett vidare perspektiv föreslår Carroll12 att
CSR bör delas upp i fyra sorters socialt ansvar, nämligen de ekonomiska, juridiska, etiska
och filantropiska. Ett företag som agerar socialt ansvarsfullt ska “sträva efter att göra vinst,
följa lagen, vara etiskt och en god företagsmedborgare”.13 Det så kallade filantropiska
ansvaret innebär att företag ska vara involverade i förbättringen av samhället. Inom detta
ansvar indikerar Carrols14 resonemang att det inte finns några uttalade regler eller på
förhand givna förväntningar från samhället. I stället kan företag kategoriseras beroende av
i vilken utsträckning de accepterar och tar sådant ansvar. Företag kan ses som reaktiva eller
proaktiva.15
Lantos16 adderar det strategiska ansvaret, vilket anknyter till filantropi i den mening att det
handlar om aktiviteter som inte tydligt kan kopplas till företagets kärnverksamhet, men som
ändå bidrar till positiv utveckling genom, exempelvis, lokala förutsättningar, publicitet eller

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Till exempel: Moir 2001, Lindkvist och Llewellyn 2003, Margolis och Walsh 2003, Valor 2005.
Buhr och Grafström 2004, Commission of the European Communities 2001.
Davis 1973, sid. 312 (författarnas översättning).
Moir 2001, sid. 17 (författarnas översättning).
Carroll 1999.
Carroll 1991, citerad i Carroll 1999, sid. 289 (författarnas översättning).
Carroll 1999.
Carroll 1979.
Lantos 2002.
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rykte. Altruistisk CSR, slutligen, innefattar enligt Lantos beslut som sträcker sig bortom
affärsinriktade mål och är direkt svåra att koppla till företagsverksamheten. Han förklarar
att det handlar om att nå längre än att endast undvika möjlig negativ inverkan (etisk CSR).
I stället handlar denna del av CSR om att bidra till en allmänt förbättrad värld.
Jenkins17 menar att CSR som begrepp inom företagsekonomi har sin grund i just filantropiska insatser bland stora företag. Till skillnad från andra företagsdonationer, som exempelvis sponsring, påpekar Bennet18 att företagsfilantropi handlar om “donationer som görs
utan förväntan på några direkta kommersiella vinster”. I takt med att debatten om företags
ansvar utvecklas blir dock CSR som helhet en mer strategisk affär. Företag finner vägar att
samtidigt skapa nytta för samhället och den egna verksamheten.19 Gränserna mellan filantropi och affärsstrategi blir svårare att dra.

Samhällsentreprenörskap och CSR
Vi menar att det finns starka likheter mellan begreppen samhällsentreprenörskap och CSR.
Rent begreppsmässigt finns dock en skillnad, vilken härrör till betydelsen av entreprenörskap som identifiering av möjligheter och nyskapande organisering av resurser för att,
genom värdeskapande, rubba en rådande jämvikt. Framställningar av samhällsentreprenörskap anknyter ofta till denna beskrivning.20 I litteraturen kopplas fenomenet därmed starkt
till skapandet av organisationer vars primära syfte är att bidra till lösningen av en samhällelig defekt. I samklang med detta anknyter många texter på området till offentliga eller icke
vinstdrivande verksamheter. Denna avgränsning är emellertid inte helt entydig.21 Författare
beskriver också hur vinstdrivande företag kan ses som exempel på samhälls- eller socialt
entreprenörskap.22

17
18
19
20
21
22

Jenkins 2004.
Bennet 1998, sid. 459 (författarnas översättning).
Till exempel McAlister och Ferrell 2002.
Till exempel Mair och Martí 2006, Martin och Osberg 2007, Thompson 2002.
Peredo och McLean 2006, Weerawardena och Sullivan Mort 2006.
Till exempel Wallace 1999, Thompson 2002.
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I kontrast till beskrivningen av samhällsentreprenörskap utgår samtalet om företags sociala
ansvar, CSR, ifrån att en verksamhet redan existerar. Underförstått är också att företaget
bakom verksamheten är vinstdrivande. Handlingar som benämns CSR är många gånger
kopplade till krav på att företaget ska ta ansvar för den samhällsinverkan som dess verksamhet har. Det vill säga, en stor del av CSR-debatten handlar om att en verksamhet ska
drivas på ett ansvarsfullt sätt gentemot de intressenter som berörs av denna; snarare än
om att identifiera och planera för möjligheter där man kan bidra till samhällets utveckling
generellt sett. Samtidigt tydliggör de ovan beskrivna förklaringsmodellerna för kategorier av
företagsansvar att detta inte är den enda sanningen om hur CSR ter sig.
Samhällsentreprenörskap och CSR har väsentliga likheter. Båda begreppen hänvisar till
projekt som bedrivs utifrån av ideal och/eller värderingar; fokuserar på samhällsförändring;
inte primärt drivs med finansiella vinstmål; kreativ organisering krävs; fokuserar frågor
som prioriteras i pågående debatter samt drivs av viljan att förbättra.
Fallbeskrivningarna illustrerar hur företag som primärt drivs med vinstintresse och inte
grundats med fokus på samhällsförändring har utvecklat nya verksamheter som drivs med
fokus på social utveckling. Exemplen sammankopplar samhällsentreprenörskap och CSR
genom att brygga mellan det existerande, vinstdrivna företaget och den nyskapade organisationen med fokus på samhälleligt värdeskapande. Aktiviteterna kan ses som gränslösa då
det varken är möjligt att explicit koppla dem till verksamhetens kärnverksamhet eller frikoppla dem från densamma.
Följande diskussion klarlägger ett antal exempel på hur denna gränslöshet visar sig och vad
den innebär.
Både Star for Life och Zimlat illustrerar någon form av nyorganisering för att möta behov
och problem i en social kontext. Fallen kan därmed ses som exempel på samhällsentreprenörskap. Fallen beskriver hur en eller flera individer identifierat en möjlighet utifrån ett
behov på en marknad och därefter, med fokus på att hjälpa andra människor och förändra
en rådande situation, agerat målinriktat för att rekrytera resurser och motivera andra personer i processen för att verkställa. Detta är för många forskare inom entreprenörskapsfältet
kärnan i entreprenörskap.23

23

Jämför med Thompson 2002.
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Samtidigt innebär det faktum att Danir liksom Hela Pharma var etablerade företag när
projekten inleddes att initiativen även kan diskuteras utifrån ett CSR-perspektiv. I båda
fallen fanns det redan ett vinstdrivande företag, utan specifikt fokus på samhällsutveckling.
Initiativen var därmed inte kopplade till företagens kärnverksamheter. Då intresset för
samhällsprojekt växte fram möjliggjordes de emellertid av att resurser som genererats i
företagen fanns att tillgå. Fallen exemplifierar svårigheten att definiera företag som aktörer
antingen på en social eller affärsmässig marknad, och svårigheten att särskilja verksamheter som antingen drivna av ekonomisk vinning eller samhällsfrämjande mål.
Det visar sig svårt att definiera samhällsengagemang på basis av huruvida de drivande aktörerna representerar företag med vinstintresse eller en organisation/företag som grundats
med fokus på social utveckling. Vad särskiljer egentligen begreppen och de organisationer
som står för aktiviteterna?
En grund för dessa gränser finner vi i den teoretiska begreppsdiskussionen. CSR liksom
samhällsentreprenörskap handlar om insatser för ett bättre samhälle och värld. Star for
Life och Zimlat kan utifrån detta perspektiv beskrivas som CSR, men tillvägagångssättet
och initiativtagarnas engagemang tyder på att det handlar om något mer. Organisationerna
drivs i dag med stark koppling till grundarnas egna företag, i Zimlat-fallet är det fullt ut så
och i Star for Life är det delvis så (projektet drivs genom en stiftelse som sammankopplar
flera sponsorer). Projekten skulle kunnat genomföras som nya, fristående organisationer,
startade av samhällsentreprenörer, utan existerande företag som bas.
Företag liksom individer befinner sig i komplexa sociala strukturer där beroende- och legitimitetsförhållanden påverkar vad som förväntas av en aktör i ett visst sammanhang, liksom
vad olika aktörer faktiskt tar sig för. I takt med ökade krav på företag att acceptera sitt sociala
ansvarstagande sammanfaller begreppen samhällsentreprenörskap och företags sociala
ansvarstagande i allt högre grad. Viktigt i sammanhanget är även att samhällsentreprenörskap ser olika ut beroende av det socioekonomiska och kulturella sammanhanget.24 Området bör därför vidare studeras med fokus på hur initiativen anknyter till den sociala kontexten. Med bas i detta stärks diskussionen här av en analys av fallbeskrivningarna, grundat på
ett resonemang om företags drivkrafter och sociala inbäddning.25 Vi presenterar ett antal
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Mair och Martí 2006.
Granovetter 1985.
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gränsdragningar som blivit tydliga i arbetet med de båda fallen. Diskussionen anknyter
till teori om sociala kontrakt och intressentmodeller, men också den generella frågan om
ansvarighet; att ge, ta och fordra ansvar.

Slutsats: svårtolkade och otydliga
gränsdragningar
Det uppstår en svårighet att dra gränser när samhällsentreprenörer bygger sina projekt på
resurser från ett befintligt vinstdrivet företag. Sannolikt kommer den typ av samhällsentreprenörskap som presenteras här att öka i Sverige i och med att en mer filantropisk
kultur utvecklas (jämför med Bill and Melinda Gates Foundation). Kopplat till detta ämne
vill vi peka på gränsdragningen som rör initiativtagarens roll. Vi ställer frågan: I vilken
roll accepterar och avkrävs man ansvar i olika kontexter och situationer? När det gäller de
samhällsentreprenörer som har presenterats här kan man ifrågasätta om initiativtagaren,
som fattat det initiala beslutet att initiera och driva verksamheten gör detta i rollen som vd,
samhällsmedborgare, medlem i annan subgrupp, företagsledare eller företagets ägare? Dan
Olofsson ser Star for Life som ett livskvalitetsprojekt, samtidigt var det med anledning av
Thanda Private Game Reserve han mötte problemet att unga människor i stor utsträckning
dör i aids i Sydafrika. Problemet blev extra tydligt eftersom han hade anställda som dog.
Ur detta problem föddes idén om Star for Life. En förutsättning för Per Rabes engagemang i Zimlat var att detta inte skulle kopplas till företaget; men han kom i kontakt med
byn genom sin marknadschef. I fallet Zimlat fanns det dock mindre direkt koppling till
företaget. Konceptet Star for Life har spridits geografiskt och kopplats från det företag där
idén ursprungligen föddes. Zimlat har, tvärtom, kopplats starkare till Hela Pharma över
tiden. I båda fallen har vinstdrivande företag varit plattformar för projektens initiala arbete.
Frågan om i vilken roll man engagerar sig gäller även de företag och organisationer som
stödjer initiativen finansiellt i ett senare skede. Dan Olofsson menar att det är lättare för
företag där entreprenören är majoritetsägare att engagera sig, i dessa kan entreprenören
själv fatta beslutet. Det behövs då färre argument som legitimerar beslutet som rationellt
och nyttigt för företaget. Entreprenören bestämmer själv hur företagets (hans eller hennes)
pengar ska användas.
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I de fall som initiativen blir väl kända inom företaget kan det hända att anställda väljer att
engagera sig. Detta engagemang kan antingen kopplas till rollen som anställd, eller till den
privata personen. Denna gränsdragning är givetvis svår att göra. Det kan dock konstateras
att företaget blir en arena som lämnar utrymme för alternativa handlingar som ger ett
mervärde för den anställda. I fallet Zimlat visar också anställdas arbete svårigheten att dra
en gräns mellan företagets aktiviteter och det samhällsprojekt man engagerar sig i. ”Zimlat
for life” är i dagsläget en integrerad del av Hela Pharma och företagets verksamhet står för
kostnader i projektet som inte dokumenteras. Formellt sett är det en anställd som ska lägga
25 % av sin arbetstid på projektet. I och med den integrerade lösningen är det dock fler
anställda som lägger delar av sin betalda tid på projektet (till exempel hanterar ekonomiavdelningen in- och utbetalningar).
Individer har ett flertal roller att förhålla sig till, olika roller framträder i olika sammanhang.
Kopplat till vilken roll en person agerar utifrån kan motiven vara olika. Att företagsledaren
skulle vara en rationell, kalkylerande individ som bara förhåller sig till företagets primära
kärnfrågor är en historisk syn. Exemplen visar dock att handlingsutrymmet för vad man
väljer att göra kan sträcka sig långt utanför företagets kärnverksamhet. Motivet behöver
inte vara direkt kopplat till företaget som entreprenören driver. Vi kan även konstatera att
det finns många olika aspekter som påverkar anställdas lojalitet till företaget. Svårigheten
att dra gränser kopplat till detta framträder när vi beaktar vad den som engagerar sig vill
uppnå. Dan Olofsson vill ge tillbaka till samhället och han tror och tycker att företag måste
acceptera mer samhällsansvar, en anledning är att synen på marknadsekonomi förändras.
Engagemanget är därmed kopplat till honom själv, i rollen som privat individ, och till hans
roll som framgångsrik företagare. Initiativtagarna använder resurser från sina företag, men
drivkraften att förverkliga idéerna och att hjälpa är sannolikt starkt kopplade till deras personliga intressen. Drivkraften för Dan Olofsson var delvis, initialt, att verka för att Thanda
Private Game Reserve hade arbetskraft, men frågan blev tidigt mer övergripande.
Nästa gränsdragning handlar om det bakomliggande motivet för samhällsengagemanget
och den förväntade innebörden för företaget som driver projektet, och hur relationen mellan dessa aspekter över tiden kan förändras. Detta illustreras genom att belysa hur initiativen används i kommunikation från/i företaget som var plattform när projektet inleddes.
Hela Pharma valde initialt att inte använda Zimlat i kommunikationen mot externa parter,
men däremot att kontinuerligt informera anställda. Detta förändrades över tiden och i dag
är Zimlat till och från en del av marknadskommunikationen och en viktig länk till flera
kunder. I Star for Life är det i dag tydligt vilka företag som stödjer projektet, då dessa finns
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presenterade på Star for Lifes hemsida. Företagens hemsidor har även länkar till Star for
Lifes hemsida. De anställda på ett antal av företagen som stödjer Star for Life känner till
satsningen och Dan Olofsson menar att det ökar de anställdas lojalitet till företaget då de
känner sig stolta över handlingen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att initiativen i dag
tjänar företagens kommersiella syfte, även om de ursprungligen var filantropiska projekt.
På många CSR-aktiviteter tjänar både det omgivande samhället och företaget på initiativet. I
Star for Life och Zimlat är det svårt att räkna på vilken avkastning de investerade resurserna
ger företagen som stödjer dem. Det är möjligt, men ytterst svårt att isolera hur mycket lojaliteten till de involverade företagen ökar hos anställda på grund av att man arbetar med Star
for Life och Zimlat. Enligt Dan Olofsson är det betydligt lättare att byta ut företagets bilpark
till miljöbilar och räkna på vad företaget sparar.
Vi har visat hur samhällsvärden kan skapas utifrån resurser från en etablerad verksamhet.
Enligt rådande diskurs definieras dessa initiativ som CSR, men en närmare granskning av
tillvägagångssättet visar att vi talar om gränslösa aktiviteter, som svårligen kan särskiljas
som antingen företags- eller samhällsdrivna. Detta tydliggörs ytterligare när vi beaktar hur
de som är aktiva i initiativen deltar både i sina roller som företagsledare eller anställda, och
som samhällsmedborgare. Genom att de finansiella resurser som frigörs i företaget sammanförs med det känslomässiga engagemang som engagerade individer har för samhällsutveckling skapas en grogrund för ett slags företagsintegrerat samhällsentreprenörskap.
Genom diskussioner om ett antal gränser som illustrerar komplexiteten inom samhällsentreprenörskap, är vår förhoppning att kapitlet bidrar både till den begreppsmässiga
utvecklingen och till den empiriska förståelsen för fenomenet. Med en alltför snäv definition av samhällsentreprenörskap som enbart utgår ifrån nyetablerade organisationer, skulle
flertalet samhällsfrämjande projekt förbises vilka också synliggör svagheter i vår offentliga
samhällsstruktur. En för snäv definition kan även leda till att aktörer exkluderas i det
offentliga samtalet om samhällsentreprenörskap, likaså kan dessa förfördelas när det gäller
eventuell resurstilldelning.
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1:2
Gränsöverskridande
samhällsentreprenörskap
i hälsosektorn
Malin Tillmar, Linköpings universitet

I det här kapitlet får vi möta två personer som via sin företagsamhet vill verka för
bättre hälsa och välbefinnande genom att komplettera landstingsvård och skolmedicin:
yogaläraren och sjukgymnasten Ulrika Berglind samt barnmorskan, vattengympaledaren
och massören Åsa Österberg. Dessa samhällsentreprenörer utvidgar och utmanar båda
gängse synsätt på organisering av sin verksamhet. Beskrivningarna bygger på intervjuer
och exemplen är valda utifrån att jag vid inledande kontakter uppfattat företagen som
väl fungerande. Genom att studera dem närmare ville jag undersöka möjligheterna för
samhällsentreprenörskap i den här sektorn. Det visar sig att båda entreprenörerna är
gränsöverskridande kombinatörer i flera dimensioner: 1) de förenar ideologiskt engagemang med bärkraftiga företag, 2) de för ihop sina vårdprofessioner med komplementära
behandlingsmetoder, 3) de kombinerar brobyggande med utmanande och 4) de förenar
deltidsföretagande med anställning.
Kapitlet inleds nedan med en bakgrund och en beskrivning av mitt arbetssätt. Eftersom
mitt främsta syfte här är att lyfta fram och synliggöra den här typen av entreprenörskap
beskrivs sedan Ulrikas och Åsas verksamheter. Därefter följer en jämförande diskussion
som också knyter an till tidigare skrifter om entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Avslutningsvis reflekterar jag över de långsiktiga förutsättningarna för samhällsentreprenörskap i den här sektorn.
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Bakgrund
Genom tidigare studier, av förutsättningar för småföretagande inom vård och omsorg1
liksom av entreprenörskap inom offentlig sektor2, har jag mött ett flertal entreprenörer
som kan karaktäriseras som samhällsentreprenörer, i bemärkelsen att de vill förverkliga
samhällsnyttiga idéer. Gemensamt för dessa personer, oavsett organisationsform, var att
de ville erbjuda nya lösningar på hälso- och omsorgsbehov. Samhällsentreprenörskap finns
inom ramen för en mängd olika organisationsformer, inom såväl offentlig som privat sektor
(se till exempel Sundins och Westlunds kapitel i denna antologi). Det här kapitlet fokuserar
samhällsentreprenörskap i form av offentliganställdas egenföretagande i hälsovårdssektorn.
Förhoppningarna är för närvarande stora på ett ökat entreprenörskap inom vård- och omsorgssektorn, som ett resultat av offentlig sektors omvandling. Forskningsresultaten är dock
motstridiga. De entreprenörer jag till dags dato har studerat har mött vikande efterfrågan
från köpande organisationer och hårdnande priskonkurrens från stora bolag.3 En angelägen
fråga, som diskuteras i det här kapitlet, är långsiktiga förutsättningar för samhällsentreprenörskap och möjligheter för samhällsentreprenörer att skapa beständiga organisatoriska
plattformar för att realisera sina idéer. Vad som sker i vårdsektorn, som är under starkt
förändringstryck och möter ökande efterfrågetryck, känns särskilt viktigt att studera.
Småföretagande i den komplementärt orienterade delen av hälsosektorn förefaller vara en
växande företeelse. Användningen av komplementär och integrativ medicin (till exempel
massage och akupunktur) ökar i västvärlden och är särskilt vanlig i skandinaviska länder,
enligt en studie genomförd 2003.4 I Stockholmsregionen uppger nästan 50 % av befolkningen att de någon gång använt komplementär eller alternativmedicin, vanligen massage.
Enligt en kartläggning som nyligen genomförts i en rad Östgötakommuner är framtidstron
stor bland så kallade hälsodrivna företag5 och mer än 90 % (av de 270 erhållna enkätsvaren)
planerar en utökning av verksamheten.

1
2
3
4
5

Tillmar 2004a.
Tillmar 2004b, Sundin och Tillmar 2008b.
Sundin och Tillmar 2008b.
Hanssen, Grimsgaard, Launso, Fonnebo, Falkenberg och Rasmussen 2005.
I rapporten definierat som ”Företag som verkar hälsobefrämjande eller vårdande och har en uttalad hälso- eller
vårdprofil i verksamhetsbeskrivningen”. I karläggningen ingår inte sportföretag och idrottsföreningar.
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De frågor jag i detta kapitel belyser angående de studerade verksamheterna är: Hur ser
entreprenörerna på att kombinera ”hälsodrivet” och vinstdrivet företagande? Vilka tankesätt
och strategier styr deras företagande? Vilka organisatoriska lösningar tillämpas?
Avslutningsvis kommer jag att reflektera över de långsiktiga förutsättningarna för den typen
av samhällsentreprenörskap som här beskrivs. Inom entreprenörskapsforskningens huvudfåra nämns ofta begreppet ”window of opportunity” eller ”strategic window”.6 Entreprenören ses som en person som upptäcker en möjlighet och går till handling för att exploatera
den – ofta på en marknad. Entreprenörskap handlar enligt det synsättet om möjlighetsexploatering, och exploatering ses som något positivt. Inom arbetslivsforskningen kan begreppet exploatering ha negativa konnotationer, i.e. exploatering av medarbetare. Eftersom
egenföretagande7 är ett arbetsmarknadsbeteende8 är begreppet självexploatering relevant
för vår förståelse också av företagande och entreprenörskap.9 Frågan inställer sig alltså hur
relationen mellan möjlighetsexploatering och självexploatering ser ut för de samhällsentreprenörer som kommer att beskrivas i det här kapitlet.

Mitt arbetssätt
Det finns många exempel på samhällsentreprenörskap i företagsform inom hälsa, vård och
omsorg som stött på patrull. I en tidigare studie om villkoren för småföretag inom vård och
omsorg dominerade hindren över möjligheterna.10 Urvalsstrategin i den här studien har
därför varit att välja två fall jag som samhällsmedborgare och forskare vid studiens början
uppfattade som väl fungerande. På det sättet har jag velat belysa också möjligheterna. Om
fallen visar sig vara lyckade också vid närmare studier inställer sig frågan varför de varit
framgångsrika. Vilka tankesätt, strategier och organisatoriska lösningar tillämpas?

6
7
8
9

10

Wickham 2006.
Likaväl som intraprenörskap.
Hård, Sundin och Tillmar 2006.
Som exempel på arbetslivsstudier som tar upp frågan hänvisas till Thörnquist 2006. För studier av relationen
mellan egenföretagande och hälsa/stress hänvisas till till exempel Jamal 1997 eller Parslow m fl 2004.
Tillmar 2004.
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Fallbeskrivningarna i det här kapitlet bygger på intervjuer med de berörda företagarna.
Jag hade tidigare deltagit i vattengymnastik respektive yoga hos dessa entreprenörer och
verksamheten och entreprenörerna bakom hade börjat fascinera mig. Det ledde till att jag
kontaktade entreprenörerna i forskningssyfte, i samband med att jag blev tillfrågad om att
medverka i denna antologi.11
Barnmorskan Åsa Österberg träffade jag första gången våren 2003, och sedan dess har jag
följt hennes öden och äventyr. Våren 2006 deltog jag återigen i vattengymnastiken, och det
hände den våren att vi hade längre informella samtal om verksamhetens utveckling. Det
dröjde dock till våren 2008 innan någon formell och riktad intervju genomfördes. Yogaläraren Ulrika Berglind kom jag först i kontakt med under 2004. Sedan hösten 2006 deltar
jag en gång i veckan på hennes yogapass. På så vis fick jag veta att Ulrika också är sjukgymnast och anställd vid Hälsouniversitetet. Successivt har jag genom deltagande i aktiviteterna, och kanske framför allt genom sociala samtal i anslutning till yogapassen förstått
att verksamheten bedrivs med andra förtecken än ekonomiska. Med Ulrika hade jag inte
tidigare pratat så mycket om verksamheten och företagandet. Vi behövde därför sitta ned
vid två tillfällen våren 2008 för att jag skulle nå en tillfredsställande förståelse för hennes
tänke- och arbetssätt.

Yogainstitutet Livskraft
Yogainstitutet Livskraft drivs av yogaläraren Ulrika Berglind, som också är sjukgymnast och
arbetar som adjunkt vid Hälsouniversitetet. Efter sin sjukgymnastutbildning vistades Ulrika
två och ett halvt år i Indien, där hon lärde sig meditera och provade olika kroppsterapier
innan hon slutligen fann yogan. Hon är utbildad i kundaliniyogatraditionen såväl i Sverige
som internationellt. Drivkraften till att starta yogainstitutet kom från viljan att dela med
sig till andra av yogan och dess effekter som hon fått möjlighet att uppleva under sina år i
Indien. ”För att göra det var jag ju tvungen att starta eget.”

11

Båda två ställde sig positiva till att medverka. För att undvika missförstånd har båda entreprenörerna dessutom
läst och kommenterat fallbeskrivningarna vid särskilda möten.
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Yogainstitutet Livskraft finns i ljust inredda lokaler som Ulrika renoverade tillsammans
med några kompisar i olika omgångar mellan 2003 och 2005. Det var en investering som
innebar skuldsättning, och därmed ett risktagande. Ulrika var villig att satsa, och förklarar:
”Jag tänker inte så långsiktigt. Jag bara gör. Det bara händer saker och ting.” Hon har dock tänkt
igenom starten såtillvida att hon ”smugit igång verksamheten”, det vill säga yogainstitutet
startades parallellt med de successiva renoveringarna så att hon kunde se att det fanns
tillräckligt intresse. Det har det funnits. Yogalokalen är i det närmaste full på såväl det tidiga
som det sena passet varje veckodag.
Med utgångspunkt i ett företagsekonomiskt perspektiv tänker jag att Ulrika förmodligen
inte skulle behöva ha dubbla arbeten, och jag frågar därför om deltidsföretagandet. Yogaläraren förklarar: ”Jag vill inte hamna i den situationen att jag blir beroende av att få kunder.
Jag vill kunna göra det här som en service också.” Att marknadsföra verksamheten offensivt är
ointressant för Ulrika. ”Jag erbjuder yoga och en yogalokal – för den som vill – och jag erbjuder
det antal pass i veckan som det finns intresse för. Avtar intresset så drar jag ner eller slutar när den
tiden är kommen. Det finns inga nederlag på det sättet.” Grundtanken är att yogadeltagarna
gör ett eget aktivt val att komma till yogan – och att yogaläraren inte bidragit till att skapa
ett behov.
Det är dock viktigt att verksamheten har bärkraftiga intäkter, dels på grund av skuldsättningen som startandet av institutet innebar och dels på grund av att betalning för varor
och tjänster, det vill säga givande och tagande, ingår i kundaliniyogans filosofi. ”Om man
får yoga ska man också ge. Man kan se det som ett sätt att byta energi.” Eventuellt överskott
återinvesteras i verksamheten. Förra året köpte Ulrika en gong – ett speciellt slaginstrument
för djupavspänning. Fortfarande reser hon också med jämna mellanrum till Indien för att
vidareutveckla sig inom yogan. Hon har genomgått utbildning i ayurvedisk läkekonst och
ayurvedisk yogamassage.
Samhällsentreprenörskapet visar sig på flera olika sätt, bland annat genom den service deltagarna får i form av produkter till fördelaktigt pris. På Yogainstitutet Livskraft säljs bland
annat avslappningsmusik, yogi-te och yogamadrasser till självkostnadspris. ”Om människor
kan bli lyckliga av att det är lite billigare här så känns det bra. Jag erbjuder det som en service till
dem som vill ha, de finns här men jag vill inte göra reklam vare sig för produkter eller för massagen.”
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Vi talar om att diverse gym har startat yoga och jag frågar, återigen som företagsekonom,
om konkurrensen hårdnat. Svaret blir ”Nej, det finns inga konkurrenter. Det är väl bra om
de också börjar. De deltagare som är menade att komma hit till Yogainstitutet Livskraft –
de hittar hit så småningom.” Nyligen spelade yogaläraren in ett yogapass på skiva, för att
underlätta för människor att göra yogapass hemma. Också detta var på deltagarnas initiativ
och efterfrågan, och Ulrika ser det som en service. På baksidan av skivan står att läsa: ”Överskottet av försäljningen av denna skiva kommer att gå till ett barnhem i Indien.”
Eftersom yoga inte är en behandlingsmetod som erbjuds inom landstinget är landstingsavtal inte aktuellt. Däremot har vissa läkare börjat skriva ut yoga som ”fysisk aktivitet på
recept” till vissa patienter som är medicinskt färdigbehandlade. Det är en relativt ny idé
inom landstinget som kallas FYSS. Detta har idrottsorganisationen Korpen ett avtal med
landstinget om att organisera och följa upp. Ulrika – och hennes samarbetspartner som är
yogalärare i Norrköping – har genomgått en utbildning hos Korpen för att kunna ta emot
deltagare som önskat yoga som fysisk aktivitet på recept. Ännu så länge är dock tillströmningen mager. Endast ett fåtal personer har hört av sig.
Drivkraften till Ulrikas samhällsentreprenörskap verkar komma ifrån en önskan att dela
med sig av yogan. Hon kunde inte, och kan fortfarande inte, fullt ut göra detta inom ramen
för landstinget eller genom sin anställning vid Hälsouniversitetet. Yogaläraren är dock
övertygad om att man kommer att kunna det i framtiden, och säger ”det vill jag också vara
med [om] att göra. Att bygga broar. Och förmedla kunskaper till båda världarna.” Brobyggandet
är lättare sagt än gjort. Yogaläraren berättar att det fortfarande finns en del motstånd inom
ett brett spektrum av yrken och professioner som kan anse sig ha något att förlora på CAMbranschens (Complementary Alternative Medicine) expansion.
Även om Ulrika gör en tydlig skillnad mellan sin roll som universitetsadjunkt på sjukgymnastutbildningen och sin roll som yogalärare så har hon utan tvekan nytta av sina dubbla
kompetenser i båda rollerna. Exempelvis har hon inom ramen för sin anställning, i en
samverkan mellan Hälsouniversitetet och Karolinska Institutet, varit kursansvarig för en
5-poängskurs i komplementär, alternativ integrativmedicin. Som yogalärare är det efter
yogapassen mer regel än undantag att hon får frågor från deltagare om allehanda bekymmer. Ulrika svarar naturligtvis ofta med utgångspunkt i såväl sin sjukgymnastkompetens
som sin kunskap om ayurveda och yoga. Även i rollen som yogalärare är Ulrika också
legitimerad sjukgymnast, vilket gör att hon är noga med vad hon säger och utlovar. ”Jag är
ju legitimerad 24 timmar om dygnet och pratar därför utifrån evidensbaserade metoder.”
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Ulrika avgränsar också medvetet verksamheten i yogainstitutets lokaler till just yogan. Trots
möjligheter har det till exempel aldrig varit aktuellt att arrangera någon annan form av
alternativ metod, såsom frigörande andning eller frigörande dans, i yogalokalen. Hon vill
inte förvirra deltagarna eller skapa frågetecken kring verksamheten och dess inriktning.

Freja barnmorskemottagning
Barnmorskan Åsa Österberg startade i september 2006 barnmorskemottagningen Freja AB
tillsammans med de fyra barnmorskekollegorna Anneli Elfvén, Anna Nord, Eva-Lena Emilsson och Jessica Carlsson. Sedan Åsa som 16-åring började jobba på kvinnokliniken har hon
successivt upptäckt förbättringsmöjligheter inom mödravården. Åsa tyckte att det fanns ”på
tok för lite plats för kvinnan och hennes individuella behov”. Vikten av motion och rörelse under
graviditeten fick inte utrymme, och inte heller behovet av att tala om de bekymmer som
graviditeten innebär eller om tankarna inför den förestående förlossningen. De blivande
pappornas samtalsbehov uppmärksammades inte heller inom landstingsvården, menade
hon. Detsamma gällde de kvinnor som var förlossningsrädda, eller ville föda hemma, till
exempel på grund av sjukhusskräck. Allt detta önskade barnmorskorna erbjuda gravida
kvinnor och deras familjer. De ansåg att det var viktigt för att ge de blivande barnfamiljerna
en bra start.
Inom ramen för landstinget har det dock av olika skäl känts svårt för barnmorskorna att få
igenom sina idéer. Eldsjälen Åsa Österberg berättar att etableringen av det som i dag är en
barnmorskemottagning i företagsform varit en lång process. Hon började för närmare åtta
år sedan och lyckades förverkliga några, men långt ifrån alla idéer inom ramen för landstingets verksamhet. Vattengymnastik för gravida, som var en av Åsas käpphästar, var en av
de idéer som var svåra att föreverkliga inom landstingets ramar. Detta var dock möjligt att
starta utanför landstinget, med privat betalande kunder, och det gjorde Åsa Österberg. Sedan dess har hon varit deltidsanställd på kvinnokliniken och drivit företaget på deltid – och
i båda rollerna arbetat med utgångspunkt i sin barnmorskeroll. I samband med vattengymnastiken passade hon på att bjuda på fika efteråt för att låta kvinnorna samtala om graviditet, förlossning och tiden därefter. Efter gympan erbjöd hon mamma-barn-meditation
och förlossningsförberedande avslappningsövningar. Verksamheten växte och blev populär
bland gravida, och Åsa knöt till sig flera likasinnade barnmorskor.
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Många andra barnmorskor inom landstinget började rekommendera ”sina” gravida patienter att gå på vattengympan, och bekräftade uppfattningen att de som gjort det oftare är
stärkta inför sin förlossning och återhämtar sig snabbare både fysiskt och mentalt. Därmed
belastar de vården mindre. Som brukligt vid entreprenöriellt förändringsarbete har detta
inte varit okontroversiellt. Barnmorskorna har haft stundtals tuffa men givande samtal med
landstingpolitikerna. När de samtalade med chefer på högre nivåer stötte de dock på patrull.
Motståndet har emellertid inte hindrat Freja-barnmorskorna. I stället har de hittat andra
sätt att förverkliga sina idéer. I dag erbjuder Freja barnmorskemottagning flera tjänster
som landstinget inte har råd eller vill satsa på, vilket både massagen och vattengympan är
exempel på. Barnmorskornas rätt till tjänstledighet, liksom möjligheten att bedriva ”konkurrerande verksamhet” är bland de saker som ifrågasatts. Detta trots att de kan peka på många
exempel där läkare och andra professioner gör på samma sätt, utan att det upplevs som
problematiskt. Att bisysslor ifrågasätts för barnmorskor men inte för till exempel läkare
tycker dessa entreprenörer är mycket märkligt. Själva ser sig Freja-barnmorskorna inte som
konkurrenter utan som just ett komplement.
I september 2006 startades alltså Freja Barnmorskemottagning AB, med fem aktieägande
barnmorskor. Det var viktigt för initiativtagaren Åsa att alla satsade lika och tog lika mycket
ansvar. Hon ville inte alls satsa mera själv och vara vd. Barnmorskorna strävar efter att leda
företaget demokratiskt, att ”vänta in varandra” tills alla känner sig redo för ett visst steg i
företagsutvecklingen, och delar upp det strategiska arbetet mellan sig vid regelbundna möten. Olika personer ansvarar till exempel för uppföljning av olika kontakter med till exempel
landstingspersonal, politiker och potentiella samarbetspartner.
För närvarande (våren 2008) erbjuder företaget förutom vattengymnastik också födslokurs,
omföderskekurs, stödsamtal, taktil massage, akupunktur, yoga för gravida, fik för blivande
och nyblivna mammor samt temakvällar. Verksamheten är i dagsläget inte offentligt
finansierad. Barnmorskorna har kontakt med alliansregimen i landstinget som har flaggat
för någon form av upphandling av mödravården i regionen, vilket skulle innebära att några
privata utförare skulle få kontrakt med landstinget och därmed offentlig finansiering för
vissa tjänster. Visionen för Åsa och hennes kollegor är att de ska kunna få erbjuda mödravård på ”sitt sätt”, helst med landstingsavtal för att nå även de kvinnor som inte har råd att
betala ur egen ficka. De 30 minuter per barnmorskebesök som erbjuds inom landstinget är
inte tillräckligt, anser Åsa. Hos Freja ska det bli 40 minuter, och cirka 15 minuter av dessa
ska ägnas åt taktil massage. Åsa förklarar: ”I dagens stressade samhälle och detta höga tempo är
det jätteviktigt att kvinnorna får en chans att landa, att vara i kroppen och vara bara gravida.”
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Mötet med de blivande mammorna, och även papporna, är det som står i centrum för
Freja-barnmorskorna. Det här – det är vår grundfilosofi – säger Åsa och ger mig ett ark med
citatet av filosofen Kierkegaard som lyder: ”När man verkligen skall lyckas att föra en människa fram till ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som
inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag
visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan
det så hjälper det inte att jag kan och vet mer.” Kontinuitet och att se familjen som en helhet
är nyckelord inom Freja. Familjerna ska få ha samma barnmorska under graviditeten,
eventuellt vid födandet, och tiden efteråt. Åsas övertygelse om detta är stark. Skulle företaget
inte få landstingsavtal överväger hon att utvidga verksamheten i privat mottagning, där
paren får betala även för sin mödravård ur egen ficka. Hon känner sig dock kluven kring det
med tanke på att tjänsterna kanske inte skulle komma låginkomsttagare till del. ”Men sedan
har man ju frågat runt lite – och då har de köpt en barnvagn för 10 000 – så…” Värre är det då
med risken för att klassas som en konkurrent, och därmed inte få jobba kvar på förlossningen.
Det är viktigt inte bara för kompetensutvecklingen och kvaliteten i den förberedande vården,
utan också för Åsa och de andra som personer ”Att få vara med en kvinna och en man när de
föder barn, det är så fantastiskt…så det blir nästan som ett kokainberoende… man kan inte sluta.”
Rätten till bisyssla är alltså ett dilemma för Freja-barnmorskorna, och kan ses som en
nackdel med att förverkliga idéerna i företagsform i stället för inom landstinget. En annan
nackdel är det ekonomiska. Verksamheten i den nya utvidgade ”Freja-formen” går ännu inte
runt. Men Åsa försöker – trots sin starka entusiasm – att ha tålamod och ge företaget lite
tid. Det är inte alltid lätt för de fem Freja-barnmorskorna, ofta märks det vid deras möten
att någon av dem känner sig ”nere” eller upplever hopplöshet. Den privata driftsformen har
dock varit viktig för dem i relationen till deras andra barnmorskekollegor inom landstinget.
Landstingets och därmed kvinnoklinikens resurser är begränsade. Eftersom Freja-barnmorskorna använt eget insatskapital till verksamhet och lokaler, menar de att risken minskar för
att kollegorna ska uppfatta att de tar landstingets eller kvinnoklinikens resurser i anspråk.
Samtidigt betonar Åsa Österberg att Frejas verksamhet inte är några ”konstigheter”.
Utgångspunkten är barnmorskeprofessionen och legitimationen. Hon vill därför ogärna
betrakta verksamheterna som ”alternativa”. I stället är Freja-barnmorskorna noga med att
bygga på gedigen utbildning inom sina respektive kompetensområden, beprövad erfarenhet
och medverkan i forskningsstudier för att kunna påvisa och testa behandlingarnas effekter
även vetenskapligt.
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Att vattengympaverksamheten – och sedermera Freja barnmorskemottagning – har berikat
kvinnokliniken och vice versa är tydligt. Åsa rekommenderar kvinnor att ha stora pilatesbollar som stöd för att röra på kroppen under förlossningens tidiga skeden. Redan våren
2003 fick jag veta att Åsa själv köpt två sådana bollar och skänkt till förlossningsmottagningen. Att landstinget skulle stå för den kostnaden bedömde Åsa som alltför osannolikt för
att hon ens skulle bry sig om att fråga. Barnmorskekollegorna på mottagningen skrattade
och skämtade med Åsa om hennes idéer. När alltfler vattengympadeltagare använde bollarna, och dessutom köpte egna bollar och bar med sig upp till förlossningsavdelningen när
det var dags att föda, då nappade fler och fler kollegor på idén. Under 2007 startade till och
med landstingets mödravård vattengympa för gravida. Det märks i Frejas kassa. Samtidigt
tycker Åsa att det är ”häftigt” att landstinget anammar idéerna.
Freja-barnmorskorna har i dag ett mycket välfungerande samarbete med förlossningsmottagningen och kvinnokliniken. När till exempel Åsa kommer in till förlossningsmottagningen
tillsammans med en kvinna som hon i Frejas regi ska bistå vid förlossningen, hjälper hon
(Åsa) i mån av tid gärna till med andra göromål på avdelningen, utan att detta kostar landstinget något extra. Freja-barnmorskorna upplever enligt Åsa Österberg också att de har stöd
från politikerna. Det som genom åren varit svårare har varit att övertyga cheferna högre upp
i organisationen. Där kan missförstånd lättare uppkomma eftersom man där inte känner till
verksamheterna lika väl som de närmaste cheferna gör, säger Åsa. Det eventuella landstingsavtalet blir en aktuell fråga under 2009.

Samhällsentreprenörer som
gränsöverskridande kombinatörer
Enkelt uttryckt ses entreprenörskap här som att se eller skapa en möjlighet att realisera
en idé, och att sedan göra det. Definitionen är bred, men ligger nära den klassiska entreprenörskapsforskaren Schumpeter.12 Idén behöver inte vara en produkt som inte tidigare
existerat, utan kan bygga på nya sätt att kombinera varor eller tjänster som finns, men
i andra sammanhang. Att vara gränsöverskridande kombinatörer är alltså vanligt bland

12

Schumpeter 1934/1994.
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entreprenörer. Gränsöverskridandet handlar också om att hantera paradoxer, vilket tidigare
diskuterats av Johannisson.13
De beskrivna entreprenörerna är gränsöverskridande kombinatörer på (minst) fyra sätt. De
kombinerar:
1. ”världsförbättrande” med drivande av bärkraftiga företag
2. vårdprofessioner med komplementärmedicin
3. brobyggande med utmanande
4. företagande med anställning
Den första punkten är en av grundorsakerna till att jag betraktar Ulrikas och Åsas aktiviteter
som socialt och samhälleligt entreprenörskap. Den andra punkten behandlar innehållet i
deras visioner, som sammanhänger inte bara med att hjälpa enskilda individer för stunden
utan i förlängningen också kanske till en bättre samhällsservice. Det är orsaken till att jag
ser entreprenörskapet som samhälleligt. De båda sista punkterna behandlar de strategier
som entreprenörerna använder för att förverkliga sina idéer. Nedan diskuteras dessa fyra
gränsöverskridande kombinationer.

”Världsförbättrande” OCH företagande
Entreprenörskap är enligt mitt synsätt på intet sätt begränsat till startande av nya företag.14
Trots det handlar detta kapitel om entreprenörer som realiserat sina idéer i företagsform.
Det som utmärker dem är att företagandet inte varit ett självändamål, utan ett medel att
uppnå det samhälleliga målet som kan ges samlingsbenämningen ”konstruktivt främjande
av hälsa och välbefinnande för samhällsmedborgarna”.
Spelreglerna för socialt och samhälleligt entreprenörskap har blivit alltmer omdiskuterade
både i Sverige och internationellt. Termerna socialt och samhälleligt entreprenörskap är
näraliggande. De är importerade från såväl den anglo-amerikanska som den kontinentaleuropeiska traditionen och används ibland på olika sätt. I det här kapitlet avses främst
samhällsentreprenörskap som ”färdigheten att förändra världen genom att driva

13
14

Johannisson 2005.
Jämför även Schumpeter 1934/1994.
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ekonomiskt bärkraftiga företag”15, eller annorlunda uttryckt ”It combines the passion of a
social mission with an image of business-like discipline, innovation and determination”16.
Se också bokens inledningskapitel. Freja barnmorskemottagning och Yogainstitutet Livskraft är alltså hybrider genom att de finansieras via affärsverksamhet, men har explicita
samhälleliga mål. De visar att entreprenörskap, och samhällsentreprenörskap, är en del
av deras vardagliga aktiviteter.17 Båda fallen exemplifierar den suddiga gränsen mellan
vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag.18 Skillnaden mellan samhälleligt/socialt entreprenörskap och kommersiellt entreprenörskap är för dem alltså en fråga om nivå snarare
än karaktär.19 Den formella associationsformen är inte alltid en fungerande indikation på
vilken slags företagande och/eller entreprenörskap som ligger bakom.20
Gemensamt för yogaläraren och barnmorskan är ett engagemang för människorna i det
samhälle, eller snarare den region, där de verkar. Det lokala engagemanget lyfts fram i
Johannissons21 diskussioner om samhällsentreprenörskapet. I de fall som presenterats här
rör engagemanget de lokala och regionala medborgarnas tillgång till den typ av hälsobefrämjande tjänster som erbjuds. Drivkrafterna ligger inte långt ifrån det nödvändighetsdrivna, i den innebörd Gawell ger begreppet i sin avhandling.22 Samhällsentreprenörerna
ser det som nödvändigt att medborgarna på den ort där de bor får tillgång till tjänsterna.
Varken Ulrika eller Åsa är på något sätt först i Sverige med sina verksamheter. De arbetar
aktivt med att upprätthålla sina nätverk och samverkansrelationer med likasinnade i såväl
Stockholmsregionen som på andra platser. Däremot är de båda, såvitt jag kan förstå, de

15

16
17

18

19
20

21
22

Palmås 2008, s 246. Palmås menar att utvecklingen av aktiebolagsformen medfört att samhälleliga mål legat
företag i fatet, och försvårat till exempel finansiering av verksamheten. Den nya och brittiskt inspirerade
associationsformen ”aktiebolag med begränsad vinstutdelning” diskuteras och utvärderas av Palmås som menar
att det i Sverige finns behov av särskilda så kallade sociala banker, för dessa företag.
Dees 1998.
Jämför diskussionerna i ett specialnummer av tidskriften Entrepreneurship and Regional Development vol
16:3 2004, exempelvis av Steyaert och Katz, liksom Rehn och Taalas.
Som diskuterats av Gawell 2006, utmanas denna gränsdragning från flera håll, både av företagens sociala ansvarstagande (debatten om Corporate Social Responsibility) och av ideella organisationers ”fundraising ventures”.
Jämför Austin m fl 2006.
Att den formella associationsformen kan vara vilseledande har också diskuterats av Lindkvist 2008, med
anledning av hans studier av personalkooperativ. Synen på detta varierar dock mellan olika skolor inom ”social
entrepreneurship”-fältet. Bacq och Janssen 2008 delar in den amerikanska traditionen i två skolor, där den så
kallade social enterprise school fokuserar icke-vinstdrivande organisationer medan den så kallade social
innovation school ligger närmare det perspektiv jag antar i detta kapitel.
Johannisson 2005.
Gawell 2006.
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enda som erbjuder dessa tjänster i Östgötaregionen. Det entreprenöriella består alltså
delvis i att föra in en existerande idé i ett nytt sammanhang, för att förändra gängse sätt att
göra saker vilket inom diskursen kring institutionellt entreprenörskap kallats ”borrowing
strategies”23.

Vårdprofessioner OCH kompletterande metoder
Att på olika sätt verka både inom skolmedicin och komplementärmedicin är ytterligare en
gränsöverskridande dimension som gäller för båda entreprenörerna. Barnmorskan är den
som tydligast utgår från sin profession i företagandet. Hon utövar verkligen sin verksamhet
i egenskap av att vara just barnmorska, och inkorporerar metoder som massage, meditation
och motion i den rollen. Även yogaläraren har i sin roll stor nytta av sin sjukgymnastkompetens, och i sin roll som lärare på sjukgymnastutbildningen har hon nytta av sin kunskap
om yoga och ayurvedisk läkekonst. Kombinationen av de båda världarna är centralt i själva
idén med båda fallen av samhällsentreprenörskap, som jag uppfattar det.24
Som Baumol påpekade, är inte entreprenörskap per definition någonting positivt. Det kan
vara produktivt, men också improduktivt eller till och med destruktivt.25 Samhällets uppgift
är att utforma spelregler som kanaliserar entreprenörskapet till något produktivt, menar
Baumol. Ordet produktivt kan leda tanken fel i detta sammanhang, när det är hälsobefrämjande tjänster som avses. Det ovan diskuterade entreprenörskapet benämner jag hellre
”konstruktivt”. I barnmorskans fall skulle denna skillnad mellan konstruktivt och produktivt (i snäv teknisk bemärkelse) kunna ses som en orsak till krockarna med landstingslogiken.26 Produktivitet mäts enligt barnmorskorna i vissa fall genom hur många komplikationer kliniken har kunnat hantera. Att då på ett konstruktivt sätt förebygga komplikationer
blir inte alltid av alla betraktat som produktivt. Frågan hur dessa kontrasterande logiker
hanterats av entreprenörerna leder oss in på nästa gränsöverskridande kombinatörsroll.

23
24
25
26

Lowndes 2005.
Häri ligger deras samhällsnyttiga drivkraft, eller vad andra forskare kallat ”the ethical fiber”, Catford 1998.
Baumol 1990.
För en utförligare diskussion om mötet mellan många olika logiker och rationaliteter inom vård och omsorg
hänvisas till exempel till Selander 2001.
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Vårdprofessioner OCH kompletterande metoder
Att ”bygga broar” och möjliggöra ömsesidigt lärande mellan komplementär medicin och
skolmedicinen, och inkorporera nya konstruktiva metoder i landstingsvården, är ett uttalat
mål för dem båda. På så sätt kan jag se dem som utmanare, eller i alla fall ”gränstänjare”.
Jag uppfattar dock varken barnmorskan eller yogaläraren som någon revolutionär. Snarare
är de reformatörer. Deras strategier som jag ser det har blivit att försiktigt, efter gedigen
utbildning i liten skala, införa behandlingsmetoder som de uppfattar som hälsosammare
och än mer konstruktiva än dagens praxis. Successivt sprids sedan idéer från deras entreprenöriella utvecklingsarbete och berikar den offentliga verksamheten. I barnmorskans fall
har integrationen av hennes filosofi i landstingsvården skett genom konsumenterna/patienterna, närmast som en oavsiktlig konsekvens av hennes verksamhet. De gravida kvinnorna
i staden som gått på hennes vattengympa och till exempel vill använda en pilates-boll under
förlossningsarbetet blir allt fler. Barnmorskan berättar hur hennes kollegor och chefer först
varit skeptiska, men fått ge med sig när allt fler kvinnor med förlossningsvärkar kommit in
till sjukhuset bärande på sina egna bollar. På så vis reformeras verksamheterna successivt
genom samhällsentreprenörernas uthållighet.27

Samhällsentreprenörskap genom företagande OCH anställning
Yogaläraren och barnmorskan har det gemensamt att de utövar sin profession genom
statlig och landstingskommunal anställning, samtidigt som de erbjuder sina hälsobefrämjande tjänster genom företagande. De är alltså deltidsföretagare av kategorin kombinatörer (det vill säga de kombinerar företagande och anställning), och önskar så förbli.28
Orsakerna till att de önskar förbli deltidsföretagare är delvis olika.
Barnmorskan ser det som en nödvändighet att behålla rollen som anställd i landstinget
och arbeta en del av sin tid på förlossningsavdelningen. På så vis håller hon kontakten
med verksamhetens kärna, och den utveckling som där sker. Lika viktig är möjligheten att
få hålla kvar närheten till födelsen av nya liv och nya familjer, som är grunden till barnmorskornas val av profession och mycket viktigt för dem som personer.
27

28

För vidare diskussion om den uthållighet som krävs och det motstånd entreprenörer kan möta när de strävar
efter förändring av rådande ordningar inom till exempel sjukvården hänvisas till ovan nämnda artikel ”A Nurse
and a Civil Servant Changing Institutions”, Sundin och Tillmar 2008a.
Olika kategorier av deltidsföretagare och kombinatörer har diskuterats av Sundin 2006.

Kapitel 1:2 Gränsöverskridande samhällsentreprenörskap i hälsosektorn

69

En genomgång av deltidsföretagandet, genomförd av Elisabeth Sundin, visar att det är en
vanlig organisationsform inom sektorn samhälleliga och personliga tjänster.29 Yogaläraren
berättar att det kan vara svårt för många att få ut en bra lön på heltidsföretagande inom
komplementärhälsovården. För hennes del är orsaken till deltidsföretagandet snarare ett
mycket medvetet beslut att avstå från heltidsföretagande. Hon vill inte bli beroende av att
få ett visst antal deltagare utan vill kunna fortsätta driva företagandet ”som en service”.
Den samhälleligt orienterade drivkraften till företagandet är kärnan i Ulrikas entreprenörskap, och att bibehålla anställningen är en medveten strategi för att kunna behålla denna
drivkraft.
Att yogalärarens och barnmorskans företagande sker på deltid betyder inte att deras samhällsentreprenörskap är ett deltidsprojekt. Båda entreprenörerna arbetar för att bygga broar
mellan båda sina respektive verksamheter, från båda håll, så att säga. Båda verkar alltså för
förändring och utveckling för medborgarnas/patienternas bästa även inom ramen för sina
respektive anställningar. På så sätt fyller deltidsföretagandet ytterligare ett syfte, det underlättar det institutionella entreprenörskapet inom offentlig verksamhet.

Slutsatser
I detta avsnitt vill jag summera ovanstående diskussion genom att återknyta till de tankesätt
och strategier som styr företagandet liksom möjligheterna att kombinera hälsodrivet och
vinstdrivet företagande. Hur ser de långsiktiga förutsättningarna för samhällsentreprenörskapet ut i denna sektor och hur är relationen mellan möjlighetsexploatering och självexploatering?
De tankesätt och strategier som påverkar entreprenörerna är både lika och olika. Viljan att
just kombinera privat företagande med ett närmast ideologiskt samhälleligt mål är gemensamt för de båda, liksom kombinatörsstrategin. Med det senare menar jag strävan att
kombinera en anställning där de respektive professionerna sjukgymnast och barnmorska
tillämpas med det egna företagandet. Motiven till detta skiljer sig något. Barnmorskorna
formulerar det som en fråga om kompetensutveckling och något som närmast kan

29

Sundin 2006.
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formuleras som ”närhet till livet”. För yogaläraren/sjukgymnasten handlar det om att inte
bli beroende av företagandet och kundunderlaget. Gemensamt för båda entreprenörerna är
deras önskan att bidra till utveckling och lärande även inom landstingsvården och Hälsouniversitetet. Både Ulrika och Åsa har varit och är involverade i forskningsprojekt som
syftar till att med medicinskt vetenskapliga metoder undersöka effekterna av deras respektive behandlingsmetoder. Att avgränsa sig från alltför obeprövade och otestade behandlingsmetoder, som kan upplevas som oseriösa, tolkar jag också som viktigt för dem båda.
Möjligheterna att kombinera hälsodrivet – i bemärkelsen hälsovårdspatos – och vinstdrivet
företagande skiljer sig mellan fallen både i synsätt och praktisk realitet. Verksamheterna
är av olika karaktär såtillvida att landstinget tillhandahåller mödravård, men inte yoga.
Yogainstitutet vänder sig också till hela befolkningen i regionen. Kundunderlaget är således
bredare än hos Freja, vars potentiella klienter av naturliga skäl är mer begränsade. Medan
yogalärarens filosofi innebär att den behandling man själv betalar för sannolikt ger det bästa
resultatet, är barnmorskorna mer kluvna till att paren ska betala ur egen ficka. Min tolkning
är dock att de ekonomiska motiven– i båda de fall som här presenterats – är klart underordnade andra drivkrafter.30 Gemensamt för båda företagen är också att de är verksamma
i kvinnligt könsstämplade professioner och branscher, där vinstpotentialen enligt tidigare
forskning ofta är lägre än i manligt könsstämplade verksamheter.31 Som påpekats i andra
sammanhang finns det risk för att möjligheterna är mindre i dessa verksamheter. Genussystemets återverkningar på företagandet kan eventuellt medföra en risk för att kvinnors
samhällsentreprenöriella initiativ inom exempelvis hälsovårdssektorn karaktäriseras mer av
självexploatering än av möjlighetsexploatering.32
Eftersom förhållandet mellan möjlighetsexploatering och självexploatering hänger så nära
samman med entreprenörernas egna upplevelser är det svårt att som forskare besvara hur
det ser ut. Inledningsvis valde jag Ulrikas och Åsas fall för att jag uppfattade företagen som
väl fungerande, och ville beskriva också möjligheterna. Möjligheterna finns uppenbarligen,
men beskrivningarna visar också att det kan finnas drag av självexploatering. Mycket av
barnmorskornas energi har, som jag tolkar det, gått åt till diskussioner med myndighetspersoner och chefer på högre nivåer. Det är inte uteslutet att deras relativt underordnade

30

31

32

Det är i sig inget unikt, utan vanligare än man kanske tror enligt tidigare studier av entreprenörskap. Se vidare
till exempel Johannisson 2005.
Se vidare Holmquist och Sundin (red) 2002, NUTEK 2003, Sundin och Tillmar 2008b. Jag avstår i detta kapitel
från en mer omfattande diskussion kring genusaspekterna, och nöjer mig med att konstatera att sådana finns.
Sundin och Tillmar 2008b, för hälsoeffekter se även Dolinsky och Caputo 2003.
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profession har haft betydelse för detta.33 Det senare har inte varit aktuellt för yogaläraren
på grund av verksamhetens annorlunda karaktär. Hon har ändå lagt ner betydligt mer tid
och energi på verksamheten än hon skulle ha behövt göra för sin försörjning. Gränsen
mellan vad entreprenörerna upplever som arbete och vad de upplever som meningsfull
fritid är mycket flytande, som så ofta när det gäller entreprenörskap. Både Ulrika och
Åsa har hittat ”sin grej”, och lagt sin tid på sådant som också gett dem energi – även
om det inte alltid varit i form av pengar. Som framgått av beskrivningarna ovan är dock
tillbakaflödet av energi (för att uttrycka sig i yogalärarens termer) hitintills lite för magert
framför allt i ett av fallen. Framtiden får utvisa om detta konstruktiva samhällsentreprenörskap kommer att få tillräckligt med energi (läs resurser) för att bli långsiktigt hållbart.

Fortsatt forskning
Fokuset på samhällsentreprenörskap öppnar upp för synliggörande av arenor för entreprenörskap34 som tidigare inte varit tillräckligt belysta. Såväl entreprenörskap inom offentlig
sektor som entreprenörskap i kvinnligt könsstämplade branscher hör till dessa arenor.35
Även om empiriska studier på dessa arenor ökar finns fortfarande mycket att göra. Förutsättningar för samhällsentreprenörskap i olika organisatoriska former och i olika sektorer
– det vill säga inom offentlig sektor, inom privat sektor och inom ideell sektor – ser jag som
en viktig övergripande fråga. Hur ser till exempel förutsättningarna för samhällsentreprenörskap ut inom ramen för organisationer i olika sektorer och inom olika professioner?
Hur påverkas acceptansen för bisysslor inom olika professioner? För närvarande sker – som
nämndes inledningsvis – genomgripande förändringar i välfärdssektorerna i Sverige. Ovan
diskuterades att gränsen mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande verksamheter är suddig och än mer vag är gränsen mellan vad som är offentligt och privat. Parallellt med detta
växer också den ideella sektorns verksamheter inom till exempel vård och omsorg. Vilken
roll kommer samhällsentreprenörskapet att få när välfärdsstaten förändras i grunden?

33

34
35

För utförligare diskussioner om professions- och genuslogiker hänvisas till Sahlin-Andersson 1994 och
Johansson 1998.
Berglund och Johansson 2008.
Sundin 2002, Lundström och Sundin 2008, Sundin och Tillmar 2008b.
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1:3
Den tekniska högskolan
på den samhällsentreprenöriella arenan
Mats Lundqvist, Chalmers

I detta kapitel analyseras den tekniska högskolans möjliga bidrag till ett nutida samhällsentreprenörskap. Med samhällsentreprenörskap menas här konkreta innovativa
samhällsnyttiga initiativ som individer inom högskolan driver bortom sina ordinarie roller
som student, lärare, forskare, etc. Det kan handla om insatser i utvecklingsländer, om att
inspirera ungdomar till att läsa matematik, om innovationer inom hälsa eller miljö, etc.
Den tekniska högskolan är inte en given bidragsgivare till ett samhällsentreprenörskap
där tekniskt kunnande sällan är utgångspunkten och där det också ofta saknas etablerade
marknader och industriella aktörer. Samtidigt kan samhällsentreprenörskap vara den
kanske mest lockande utvecklingsmöjligheten för en progressiv teknisk högskola som vill
utöva ledarskap och konkret bidra till hållbar utveckling. Syftet med detta kapitel är att
försöka exemplifiera och förstå hur den tekniska högskolan kan bidra till samhällsentreprenörskap samt vad detta i så fall kan betyda för högskolans roll och utveckling. Fokus
är inte bara på konkreta samhällsentreprenöriella exempel, utan också på bakomliggande
stödstrukturer samt hur dessa gynnas eller missgynnas av den tekniska högskolans historiskt betingade särdrag. Metoden är delvis självbiografisk där samhällsentreprenöriella
exempel och utvecklingsarbete kring Chalmers entreprenörskola såsom en entreprenöriell
stödstruktur beskrivs samt sedan relateras till den tekniska högskolans traditioner som
industrisamhällets och marknadsekonomins stöttepelare.
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Analysram och metod – ett drama i tre akter
Den tekniska högskolans utveckling mot att kunna bli arena för samhällsentreprenörskap
kan ses som ett drama i tre akter: industrisamhället, marknadsanpassningen och samhällsentreprenörskap. En sådan iscensättning kan ses som en konkretisering av de stigberoenden1 som en omvandlingsprocess inom den tekniska högskolan primärt har att förhålla sig
till om man i sitt förändringsarbete vill bygga på tidigare styrkor. Utvecklingsprocessen som
beskrivs kring Chalmers entreprenörskola kan i sig ses som en form av samhällsentreprenörskap om än med tydliga förtecken av så kallat institutionellt entreprenörskap.2
I den första akten – industrisamhället – tar den tekniska högskolan ett tydligt ansvar för
samhällsbyggandet.3 Kompetensen som där utvecklades bidrog till att ta Sverige (och andra
länder) ur fattigdom och in i välstånd baserat på innovationer såsom telefoner, elkraftsproduktion och effektivare transporter. De flesta av Sveriges 30 största företag har sitt ursprung i industrisamhällets tydliga efterfrågan på produkter och system som tillfredsställer
grundläggande behov. Den tekniska högskolan har under industrisamhället tätt samverkat
med företag och bidragit både till välfärd och ekonomisk utveckling. Ingenjören sågs helt
naturligt som mittpunkten i ett samhällsbygge – det svenska folkhemmet – där företagsekonomiska och samhälleliga intressen i stor utsträckning sammanföll.
Andra akten – marknadsanpassningen – kan sägas ha börjat i Sverige på åttiotalet. I
Göteborg var varvsnedläggningen det intermezzo som på ett påtagligt sätt öppnade andra
akten. År av stödpolitik kring varven lyckades inte råda bot på den asiatiska konkurrensen.
”Kontraktet” mellan stat och storföretagande knakade i fogarna inte bara i detta dramatiska
fall. Av flera skäl hade ett gap uppstått mellan vad som upplevdes vara samhällsnyttigt respektive företagsekonomiskt relevant. Vilka dessa skäl är kan vi lämna därhän här. Scenförändringen var dock påtaglig. Borta var ingenjören som den självklare välstånds- och
folkhemsbyggaren och i stället framträdde den mer renodlat företagsekonomiskt nyttige

1

2
3

Stigberoende (path-dependency) är ett väletablerat begrepp inom strategilitteratur och forskning om teknisk och
annan utveckling (se exempelvis Teece m fl 1997). Begreppet sätter fingret på betydelsen av historiska vägval
och på övergripande tekno-ekonomisk utveckling samt på hur detta påverkar förutsättningarna för nya grepp och
initiativ.
Johannisson 2005.
Den första akten har varit lång för Chalmers som grundades 1829 när svenska industrisamhället låg i sin linda.
Mer om Chalmers historiska utveckling går bland annat att finna i Björk 2004.
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ingenjören, redo att bidra till storföretagens framgång på alltmer konkurrensutsatta internationella marknader.
Linköpings tekniska högskola var föregångare i denna akt när de startade sitt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi – i dagligt tal kallat i-linjen – med ökat fokus på
ekonomi, marknadsföring och affärsskapande. Chalmers, KTH, Lund och Luleå följde
exemplet och startade sina i-linjer; i Chalmers fall 1983. I avregleringars och globaliseringens fotspår förväntades ingenjören alltmer förstå och nyttja ett marknadsekonomiskt
tänkande. Minst lika viktigt som att tillhandahålla tekniska lösningar blev att förstå och
översätta kunders behov till konkurrenskraftiga erbjudanden. Uttrycket ”svensk kvalitet”
blev under denna akt nästan ett skällsord och synonymt med produkter som var överspecificerade, för dyra att tillverka och inte tillräckligt mycket utgick från kundens uttryckliga
behov. I stället så hamnar i denna akt ”konkurrenskraft”, ”effektivitet” och ”kundanpassning” högt på agendan.
Den tekniska högskolan kämpar fortfarande med att förhålla sig till andra aktens scenförändringar. Många skulle i dag säga att anpassningen går långsamt. Detta märks bland
annat på minskande söktryck och då inte minst från kvinnor till många av de traditionella
ingenjörsutbildningarna. Som en konsekvens har andelen kvinnor minskat och på vissa
högskolor finns det tomma utbildningsplatser. I mångt och mycket är utbildningsmoment
och kurser desamma som under första akten. Det handlar fortfarande om etablerad teknik,
matematik och naturvetenskap. Förmågan att förstå och uppskatta behov både hos kunder
och brukare är fortfarande inte självklara utbildningsmoment annat än i fåtalet ingenjörsprogram inriktade mot ekonomi, design, hälsa eller arbetsvetenskap. Söktryck och kvinnligt
deltagande i den senare typen av utbildning är däremot stadigt högt.
Den samhällsentreprenöriella akten får sägas vara i sin linda även om den kan spåras
tillbaka till slutet av 90-talet då bland annat Chalmers tog mer kraftfulla steg för att främja
entreprenörskap. För Chalmers vidkommande var en startpunkt grundandet av entreprenörsutbildning – Chalmers entreprenörskola 1997 – som hade ambition att också kommersialisera forskningsresultat som annars varit ”kvar i labbet”. Utvecklingen av Chalmers
entreprenörskolas samt kopplade konkreta exempel på samhällsentreprenörskap kommer
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fortsättningsvis beskrivas och analyseras som ett försök4 att etablera en samhällsentreprenöriell akt för den tekniska högskolan.5
Som en utgångspunkt för den fortsatta självbiografiska beskrivningen vill jag nämna faktorer som jag minns utgjorde mina bevekelsegrunder att bidra till en ny akt. Först och främst
så var jag inspirerad av avhandlingens forskningsresultat. Jag hade under många år studerat
ett antal fall av mer tidsfokuserat och tvärfunktionellt6 produktutvecklingsarbete i svensk
industri. Jag såg potentialen i ett mer entreprenöriellt arbetssätt och samtidigt begränsningen i att verka inom etablerade industriella strukturer när man ville åstadkomma förnyelse.
Den möjlighet som jag ville tillvarata genom Chalmers entreprenörskola var insikter kring
hur lärande (=handlingsbaserad utbildning) och värdeskapande (=forskningsbaserad innovation) borde kunna gå hand i hand. Vi antog att studenter givet vissa förutsättningar skulle
kunna känna stark motivation i att få utveckla hel affär.7
I ärlighetens namn var inte samhällsentreprenörskap en initial utgångspunkt utan den
dimensionen växte fram efter hand. I stället handlade det om en känsla för vad som är entreprenöriellt möjligt att skapa – bortom ibland tröga industriella och marknadsorienterade
strukturer (det vill säga bortom de två första akterna). Nya ingredienser var det personliga
initiativet, det entreprenöriella lärandet och kollektivt ansvarstagande för att utveckla en innovation. De konkreta samhällsentreprenöriella exemplen uppenbarade sig först efter några
år som nya studentinitiativ.
4

5

6

7

En utgångspunkt för detta kapitel är uppfattningen att nya vägval och strategier ofta behöver iscensättas på riktigt
för att få genomslag. Med ett sådant synsätt är det först när konkret handling bidragit till att skapa genuint nya
strukturer (jämför engelskans ”enactment”) som utveckling och innovation åstadkoms. Se vidare Weick (1979)
och kring begrepp som organisering, sense-making och enactment samt Johannisson (2005) kring kopplingen
av dessa mot entreprenörskap.
Den metod som ligger bakom detta kapitel är i första hand självbiografisk. De styrkor som normalt förknippas
med en sådan ansats är givetvis den djupa självupplevda erfarenheten som – om ärligt framställd – öppnar för
läsaren att se utvecklingsprocesser inifrån och från ett så kallat aktörsperspektiv. För att i möjligaste mån
kompensera metodens svagheter så har dels stort intryck tagits av den feedback jag fått av bokens medförfattare
(tack!). Dessutom har i möjligaste mån också olika former av interna dokument samt tidigare redogörelser
använts som ”minneskontroll”.
I mitt avhandlingsarbete följde jag bland annat ett antal industriella produktutvecklingprojekt longitudinellt.
Projekten var mer eller mindre tidsfokuserade och mer eller mindre tvärfunktionella i meningen att projektgruppen bestod av kompetens från flera av företags funktioner: konstruktion, produktion, inköp, marknad, etc.
Lundqvist 1996.
Ett exempel på stark teoribildning som varit utgångspunkt för satsningen på Chalmers entreprenörskola och
som visat sig hålla även i en sådan miljö är Hackman och Oldhams (1980) Job Characteristic Model där arbetsmotivation och arbetseffektivitet kopplas till arbetsegenskaperna, uppgiftens betydelse och identitet, kompetensvariation, autonomi och feedback.
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Fem samhällsentreprenöriella exempel
Alla nedan beskrivna exempel har samhällsnyttiga förtecken och utgör exempel på samhällsentreprenörskap vid den tekniska högskolan. Två av dem – NetClean och Minesto – är i
dag företag med ekonomiska vinstmotiv. Tre av dem – BITE, Intize och Insert Africa – drivs
som ideella föreningar av studenter. Alla exemplen har också på olika sätt varit kopplade till
Chalmers entreprenörskola.

NetClean
NetClean8 har utvecklat en världsunik lösning för att identifiera och stoppa nedladdning,
hantering och spridning av barnpornografiskt material. Bolaget samarbetar med olika
polismyndigheter världen över samt med BRIS, World Childhood Foundation och ECPAT.
NetClean blockerar alla identifierade barnpornografiska bilder. I dag finns det inga andra
leverantörer som blockerar denna typ av material.
”Det var efter att jag hade läst en artikel ur Computer Sweden 2002. Den handlade om hur
Rädda barnen jobbar mot barnpornografi. Jag tänkte att man borde kunna ta fram en
mjukvara som stoppar de här bilderna. Jag tänkte inte först att det skulle vara ett företag
utan en ideell organisation som skulle jobba med det här. Jag tog kontakt med Child Foundation och visade dem vad de kunde göra med programmet och sa: ’Ni får det.’ Men de sa
att de inte kunde något om datorer. ’Starta ett företag i stället så hjälper vi dig på vägen.’”
(citat från grundaren Christian Sjöberg som gick Chalmers entreprenörskola 2001)
NetClean Technologies grundades 2003 i Sverige med stöd från World Childhood Foundation och TeliaSonera. Ett antal så kallade affärsänglar har sedan investerat i bolaget.
I dag är 12 personer anställda och bolaget har runt 60–70 000 användare. Bolagets
företrädare lägger mycket av sin tid på att i olika sammanhang medvetandegöra kring
barnpornografi som samhällsproblem, förutom att också utveckla och marknadsföra sina
tekniska lösningar.

8

Information inhämtad från KK-projektet Samhällsentreprenör som jag projektledde 2007, från
www.netcleantech.com samt från kandidatarbetet Tillväxtstrategi för NetClean som jag handlett (Institutionen
för Teknikens ekonomi och organisation, 2008:2).
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Minesto
Chalmers entreprenörskola drev 2006 projektet Minesto som utvecklar en teknik som utnyttjar långsamt strömmande vatten för elproduktion för tidvattenkraftverk på stora djup
ute i havet. Tekniken utvecklades ursprungligen av Saabingenjören och Gripenutvecklaren Magnus Landberg, som också blev delägare i bolaget Minesto som bildades 2007.
När Saab 2005 avvecklade utvecklingsprojekt utanför kärnverksamheten erbjöd man
Chalmers entreprenörskola att ta över. Projektets detaljer är hemliga men det rör sig om
en turbin fäst vid en vinge som sveper över havsbotten för att öka strömningshastigheten
kring turbinen.
Olikt många andra innovationsprojekt på Chalmers entreprenörskola så lyfts i Minestos
fall de samhällsnyttiga vinsterna med miljöinnovation fram i förgrunden. Detta märks
exempelvis på följande sätt på Minestos hemsida:9
”The world is facing a huge task in defeating global warming while meeting the increased
demand for electricity. The demand for electricity is calculated to grow with 60% by 2030.
A considerable proportion of the solution lies in changing the electricity production from
fossil fuels to renewable energy. Minesto uses tidal and ocean currents to produce low cost,
predictable and environmentally friendly electricity.”
Företaget har fått finansiering av riskkapitalbolaget Midroc New Technology. Övriga ägare
är Chalmers entreprenörskola och Saab. Intresset ökar för att utvinna el ur havet. Det
finns mer än 50 projekt runt om i världen, de flesta på teststadiet. Majoriteten fångar
vågor i stället för strömmar, ofta med bojar som guppar på havets yta.10 Att placera kraftverken på botten är ovanligare. Fördelen är att tekniken tål stormar bättre och varken syns
eller hörs. Anders Jansson, som var student på Chalmers entreprenörskola 2006, är nu
vd i Minesto, som kom tvåa i nationella affärsplanetävlingen Venture Cup11 2007.
”Vår teknik att öka vattenhastigheten runt turbinområdet gör att vi kan bygga relativt små,
och därmed billigare, tidvattenkraftverk. Med vår teknik sänks kostnaderna dramatiskt för
tidvattenkraft.” 12
9
10
11
12

Se vidare www.minesto.com.
Ny Teknik, 2008-11-28, www.nyteknik.se.
Se vidare www.venturecup.org.
Anders Jansson i Ny Teknik, 2008-10-10, www.nyteknik.se.
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BITE
Hösten 2001 utvecklade en grupp på Chalmers entreprenörskola ett seminariekoncept
som de fick finansierat av företag. Konceptet fick namnet BITE – Bolla Idéer Teknik och
Entreprenörskap – och har syftet att inspirera ungdomar inom teknik, naturvetenskap
och entreprenörskap. BITE har sedan dess genomfört halvdagsaktiviteter med hundratals
högstadie- och gymnasieklasser inom och utanför Göteborgsområdet. Syftet med BITE
har varit att öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga yrken. BITE har också genererat intäkter till entreprenörskolans egna årliga studieresa. Under genomförandet har
det visat sig att entreprenörskap kopplat till teknik och naturvetenskap är en effektiv kombination för att öka ungdomars intresse. Seminarierna har genomsyrats av den metodik
för skapande som används när innovationer tas från idé till verklighet, och har innehållit
ett stort mått av praktiska inslag där eleverna själva fick pröva på att lösa tekniska och
organisatoriska problem. Enkäter har visat att eleverna uppskattat detta upplägg. Cirka 80
% av eleverna anser att intresset för teknik och naturvetenskap har ökat och 60 % att det
verkar vara ”kanon” att jobba på ett teknikföretag.

Insert Africa
2007 valde årskullen på entreprenörskolan att helt fokusera på vad man kallar samhällsentreprenörskap i det skolprojekt man alltid drivit som klass. Resultat blev Insert
Africa – ett projekt som innefattade att ihop med Röda Korset dra i gång en solcellsdriven
inkubator i Uganda. I denna byggnad kan man bland annat ladda batterierna till sin mobiltelefon och dator. Uppfattningen i klassen 2007 var sådan att alla förutom att driva sitt
kommersiella innovationsprojekt också ville bidra till ett sådant samhällsentreprenöriellt
projekt. Det ena behövde inte utesluta det andra utan sågs som en stimulerande helhet.
Pengar till projektet fick man bland annat genom att skapa en bilaga till tidningen Ny
Teknik med artiklar och betalda annonser som har fokus på samhällsentreprenörskap och
hållbar utveckling. Denna senaste byggsten i entreprenörskolans och GIBBS utveckling
har i likhet med Intize nedan inneburit helt nya kommunikationsytor och utvecklingsprojekt både inom och utanför Chalmers.13

13

Se vidare www.insertafrica.com.
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Intize
Intize14 startades 2005 på initiativ av studenter vid teknisk fysik på Chalmers. Efter bara
några månader etablerades en stark relation mellan Intize och miljön vid Chalmers entreprenörskola. Studenter engagerade i Intize erbjuder elever en unik tillgång till mentorskap i matematik hela vägen från högstadiet till och med gymnasiet. I dag kommer över
250 gymnasister varje vecka till Chalmers och Göteborgs universitet för att träffa sina
mentorer. Varje mentor har hand om fyra gymnasieelever. I årskurs två ges möjligheten
för gymnasieeleverna att i sin tur bli handledare till högstadieelever. Syftet med Intize är
att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt
tänkande.
Intize har fått stort genomslag på Chalmers och Göteborgs universitet samt alltmer även
utanför regionen samt i Norge. Ihop med Chalmers entreprenörskola driver Intize sedan
2006 också en valbar kurs på 7,5 högskolepoäng i samhällsentreprenörskap där allt ifrån
coachning, projektledning till analys av samhällsutmaningar är en del. Över hundra
studenter från Chalmers och Göteborgs universitet har examinerats från kursen som går
årligen.
Föreningen Intize vill lägga grunden för en ny typ av ledarskap som är anpassat till
framtidens behov och utmaningar. Detta sker genom att på ett tidigt stadium ge ungdomar förtroende och ansvar, tillgång till personliga mentorer och handlingsutrymme
för kreativitet. På så sätt bidrar Intize till ett framtida kunskaps- och värdesystem som
bygger på delaktighet där människor kan ta ansvar för de processer och institutioner som
påverkar dem. Intize drivs av att producera social, inte ekonomisk, vinst; de långsiktiga
och omätbara samhällsekonomiska vinsterna ses som en effekt av en lyckad samhällsentreprenöriell insats.

14

Se vidare www.intize.org.
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Chalmers entreprenörskola
De samhällsentreprenöriella exemplen har alla kopplat till miljön kring Chalmers entreprenörskola.15 Här beskrivs kärnan i denna miljö och några av de främsta utvecklingsstegen. Med detta som grund analyseras sedan möjligheter och utmaningar för den tekniska
högskolan i att vara en arena för samhällsentreprenörskap. Chalmers entreprenörskola
startade 1997 som en ettårig avslutning för Chalmers-teknologer. I dag är Chalmers entreprenörskola en tvåårig internationell masterutbildning som dessutom har stark koppling till
systerentreprenörskolan inom biovetenskap GIBBS – Gothenburg International Bioscience
Business School – som startade 2005 som en samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska
akademin. Sedan starten har Chalmers entreprenörskola haft verkliga innovationsprojekt
från forskningen och andra håll som grund för det entreprenöriella lärandet. I dag driver
Chalmers entreprenörskola tillsammans med GIBBS en fullskalig inkubator vars produktion av 6–7 företag per år ger den en framträdande placering bland Sveriges inkubatorer för
så kallade high tech start-ups. Förutom att producera tillväxtföretag så är det kanske mest
påtagliga att skolan under två år utvecklar entreprenöriella individer som fungerar både som
uppstartsföretagare och som värdeskapare även i mer etablerade strukturer.

Entreprenörskolans kärna
Idén bakom Chalmers entreprenörskola uppstod i samtal mellan professorn i innovationsteknik – Sören Sjölander – och representanter för Nutek hösten 1995 som en tänkbar
lösning på utmaningen att många lovande forskningsresultat aldrig nådde marknaden.
Ursprungstanken var att föra samman entreprenöriella studenter på det som i dag kallas
masternivå med innovativa forskare.
Att få entreprenöriella studenter att göra andras idéer till ”egna” var en av de paradoxer
som skolan sedan start lärt sig hantera. En annan paradox var att entreprenörskolan från
start valde att arbeta med teambaserat entreprenörskap, väl medveten om att entreprenöriell drivkraft också ofta har starka individualistiska förtecken. En tredje utmaning
som samtidigt kanske är den viktigaste dynamiken och drivkraften i skolan är valet att ta
steget fullt ut vad gäller affärsskapande, samtidigt som man bedriver en heltidsutbildning

15

Mer om Chalmers entreprenörskola och GIBBS går att finna på www.entrepreneur.chalmers.se.
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på masternivå. Sedan 2001 när entreprenörskolans inkubatorbolag – Encubator16 – startade har det så kallade avslutande projektåret inneburit att studenter ihop med inkubatorn
och idégivare verkar mot att grunda ett bärkraftigt bolag där alla parter har i förväg specificerade ägarandelar. Tack vare att inkubatorn alltid tar 20 % delägande i uppstartsbolagen
så erhåller den dessutom riskkapital som får del av en eventuell realisering av ägandet. I
dagsläget investerar Innovationsbron och Västra Götalandsregionen sådant riskkapital i
inkubatorn som verktyg att skapa tillväxt och regional utveckling.
De pedagogiska huvudkomponenterna för att hantera ovanstående paradoxer och en stark
drivkraft och dynamik är bland annat coachning, utvecklingssamtal, regelbundna affärsgenomgångar, projektstyrelser med externrekryterade ordföranden, konsulttid med expertis (hos jurist, patentexpertis, etc.), samt en utvecklad seminariekultur där studenterna
inför mötena gör olika former av inlämningar som kombinerar projektlärande och teori.
Ovanpå allt detta så måste skolan och dess inkubator snabbt kunna lägga ner projekt som
saknar potential eller inte fungerar. Cirka tre projekt per projektår avvecklas och alla är då
som regel överens om att detta är det rätta beslutet. Endast en gång har jag som föreståndare utnyttjat min ensidiga rätt att lägga ner projekt som inte ger tillräckligt lärande.
Chalmers entreprenörskola och sedermera GIBBS har genom åren samspelat tätt med
Chalmers och Göteborgs universitets ledningar och spelat en vital roll i ett framväxande
göteborgskt universitetsbaserat så kallat innovationssystem.17 För att bättre förstå framväxten av miljön kring Chalmers entreprenörskola beskrivs utvecklingen fortsättningsvis
i tre utvecklingsfaser: 1997–1999 – ”etablering och kundfokus”, 2000–2004 – ”utvidgning, professionalisering och strukturfokus” och från 2005 – ”plattform, konsolidering
och samhällsentreprenörskap”.

Etablering och kundfokus
Institutionen för innovationsteknik, dit jag själv valde att gå efter disputationen 1996 för
att projektleda entreprenörskolan hade lång historik inom innovation och avknoppningar.
Institutionens första professor – den nyligen framlidne Torkel Wallmark – kom på sextiotalet åter till Chalmers efter att ha vistats ett antal år på dåvarande Bell Labs – en
16

17

Inkubatorbolaget har nyligen bytt namn från CSE Incubation till Encubator AB för att markera kopplingen till
både Entreprenörskap och Inkubation. Se vidare på www.entrepreneur.chalmers.se.
Mer om Chalmers och innovationssystemets utveckling kan läsas i bland annat Jacob, Lundqvist och
Hellsmark 2003.
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miljö som haft stor påverkan på hela mikroprocessorrevolutionen. Trots att han var
elektronikprofessor så valde han att lägga merparten av sin tid på att missionera kring och
stötta avknoppningar från forskningen. Han ligger bland annat bakom uttrycket ”groddföretag” och bidrog ihop med sina medarbetare under 1970- och 80-talen till att det växte
fram en positiv attityd på Chalmers kring kommersialisering av forskning. Chalmers
inrättade också en särskild professur i innovationsteknik för Torkel med halva tiden avsatt
för mer ”traditionell” forskning och andra halvan för hans konkreta bidrag till att främja
innovationer.
Andra och nuvarande professorn i innovationsteknik – Sören Sjölander – tillträdde 1993.
Han valde att lägga en stor del av sin tid på att medgrunda mycket av det som i dag kallas
Chalmers innovationssystem. Detta kunde ske under de lite mera fria villkor som
Chalmers från och med 1994 hade som stiftelsehögskola. Några av de strukturer som
grundades under nittiotalet var i ordning Innovationskapital– det första USA-inspirerade
riskkapitalbolaget i Sverige, Chalmers entreprenörskola, såddfinansiären Chalmersinvest
och inkubatorn Chalmers Innovation. Sören har sitt ursprung på det som i dag är institutionen för Teknikens ekonomi och organisation som ju ansvarat för bland annat civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi samt bedriver forskning inom bland annat
företagsstrategi, innovation management, arbetsorganisation, marknadsföring med mera.
Teamet som etablerade entreprenörskolan hade bakgrunder inom innovation management, industriell organisation, och produktutveckling. Så kallad knowledge management
och komplexitetsteori18 kombinerades med behovet att också erkänna det teknikbaserade
entreprenörskapets konkreta tekniska och kundnära dimensioner. Vi satte upp entreprenörskolans projektår som ett partnerskap mellan idégivare och studentgrupp. Med den
ofta svårbegripliga tekniska uppfinningen som utgångspunkt så coachade och inspirerade
vi sedan de särskilt utvalda studenterna till att bygga sin auktoritet genom att vara mer
kundorienterade än någon annan runt projektet. Samtidigt krävde vi av dem att försiktigt
utveckla relationen till idégivarna så att dessa gradvis vande sig vid tanken på att delta i ett
uppstartsföretagande.

18

Exempel på starka inspirationer vid denna tidpunkt var Nonaka och Takeuchi 1995 samt Spender 1996.
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Resultatet blev redan efter första året tre uppstartsföretag och stor uppmärksamhet på
Chalmers och i media. 1998 fick Chalmers entreprenörskola utmärkelsen ”årets entreprenörsutbildning”. År två och tre blev emellertid resultaten magrare i termer av företag
och vi började alltmer inse att enbart kundfokusering och drivkraft sällan var tillräckligt
för att få med sig idégivare och andra på tåget. Självutvärderingar pekade på behov av
ökad professionalisering och mer struktur.

Utvidgning, professionalisering och strukturfokus
Från och med 2000 förlängde vi entreprenörskolan från 1 till 1,5 år. Den öppnades också
för sökande från andra svenska högskolor så länge de hade bakgrund inom teknik, naturvetenskap, design, ekonomi eller juridik. Utvidgningen var ett medvetet försök att placera
entreprenörskapet i ett ännu mer tvärvetenskapligt sammanhang än det som är möjligt
enbart inom den tekniska högskolan. Exempelvis rekryterades Helena Kovacs19 med
bakgrund från antropologi som under denna fas väsentligt bidragit med entreprenöriell förmåga och nya perspektiv i olika roller såsom skolchef, kurs- och inkubatorledare.
Alltsedan 2000 har entreprenörskolan haft en ledningsgrupp med olika ämnesmässig
bakgrund samt rekryterat ungefär hälften av sina studenter från teknik och hälften från
management, ekonomi, juridik, vilket vi bedömt givit en god balans och maximerat lärandet inom klassen och projektgrupperna.
Professionalisering skedde framför allt genom att vi ihop med såddfinansiären Chalmersinvest startade vår inkubator Encubator. Därigenom reglerades samarbetet mellan idégivare,
skola och student från start, vilket undanröjt många onödiga förhandlingar samt också
klart och tydligt signalerat till idégivare att man måste vara beredd att ”dela med sig av
kakan” om man ska samarbeta med oss. Att så starkt koppla samman inkubator och masterprogram är fortfarande mig veterligen unikt i världen och har rönt stort internationellt
intresse. Orsaken till att vi startade en sådan verksamhet var tvåfaldig. Dels såg vi att
entreprenörskolan väsentligt bidrog till ett värdeskapande som tyvärr inte alltid uppskattades fullt ut av idégivare. Chalmersinvest och entreprenörskolan var helt enkelt
19

Helena Kovacs har i ett antal år ihop med medgrundaren Lena Holmberg drivit konsultbolaget Apprino
(www.apprino.com). Deras utvecklingsarbete med KK-stiftelsen resulterade i den förstudie (Holmberg, m fl
2007) som jag ihop med Helena och Lena projektledde. Denna utgjorde i sin tur en viktig grund för
KK-stiftelsens 120 miljoner kronors program Samhällsentreprenörskap i vilken denna bok är en del
(www.kks.se).
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intresserade av att ta del av detta värdeskapande samt därmed också skapa mer balanserade (och inte för tekniktunga) bolag. Dels bedömde vi att en mer kommersiellt tydlig
struktur kring projekthantering skulle öka lärandet och minska onödiga omvägar.
Resultaten sedan 2001 har mer än väl bekräftat dessa antaganden. 32 företag har startats
av entreprenörskolan och GIBBS de flesta sedan 2001. Dessa hade 2007 ett värde på 660
MSEK, 220 anställda, genererade en årlig försäljningsintäkt på 130 MSEK samt äger totalt
66 patent.
Det tredje nyckelordet i detta utvecklingssteg är struktur. Att tillskapa Encubator var i
sig ett strukturbygge. Men i mycket vidare mening så innebar den inslagna vägen också
större fokus på hur man skapar starka bolagsstrukturer. Detta kan till hälften ses som en
kommunikativ process där entreprenörer övertygar andra intressenter (stakeholders) om
hur de ska bidra till det gemensamma bolaget. Den andra hälften handlar om hur man
med hjälp av legala och andra instrument säkrar tillgångar och gör dem till bolagets egendom. Redan innan IT-bubblan sprack 2000 var det uppenbart för oss att kompetens kring
hur man bygger och säkrar kunskapstillgångar inte var något som allmänt fanns att tillgå
utan att det var något som krävde en egen utvecklingsprocess kopplad till CIP – Center
for Intellectual Property.20
CIP vid Chalmers och Göteborgs universitet bildades 2000 och har sedan dess utvecklat
visioner och verktyg kring kunskapsföretagande. Grunden för dessa visioner härstammade framför allt från institutionen för juridik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och CIP:s föreståndare Ulf Petrusson.21 Utvecklingen av CIP under dess första år
skedde primärt på Chalmers och i nära anslutning till entreprenörskolans experimentella
praktik. Mötet mellan en rättsteoretisk värld med operationell förmåga å ena sidan och en
entreprenöriell värld av teknikbaserat uppstartsföretagande å andra sidan, har alltsedan
dess varit dynamiskt och kreativt.22 Byggandet av intellektuella tillgångar blev för Chalmers entreprenörskola lika viktigt som att vara kundfokuserad. Två världar möttes. Den
ena världen var fokuserad på kunden och på intäkter men hade inte alltid klart för sig hur
man omvandlar resultat till värdefulla tillgångar. Den andra världen såg tillgångs- och
20

21
22

I dagligt tal översätts Intellectual Property (IP) lite missvisande som ”immaterialrätt”. Den anglo-amerikanska
förståelsen av IP är snarare ”intellektuell egendom” och innefattar förutom immaterialrätter (på engelska
Intellectual Property Rights) såsom patent, varumärkesskydd och upphovsrätt, även andra verktyg (inte minst
olika former av kontrakt) att säkra och hävda tillgångar såsom egendom.
Se vidare www.cip.chalmers.se och Petrusson 2004.
En djupare analys av hur rollen som entreprenör kan utvecklas för en framväxande kunskapsekonomi som ett
gemensamt projekt mellan akademi och praktik går att få i Lundqvist och Petrusson 2002.
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egendomsbyggandet som centralt och var därmed ofta mer fokuserad på balansräkningen
än på försäljningsintäkter i resultaträkningen. Kombinationen av dessa världar framstod
som en stark grund att bygga en gemensam plattform kring. Samtidigt visade sig behovet
av ökad konsolidering av verksamheten inom Chalmers vara stort. Samhällsentreprenörskap hamnade då mer tydligt på vår agenda.

Plattform, konsolidering och samhällsentreprenörskap
2006 var ”inkubationstiden” för både entreprenörskolan och CIP över, mycket som ett
resultat av att jag avslutade ett sexårigt uppdrag som prodekanus. Det politiska lugn som
en sådan ställning medgivit för entreprenörskolan förbyttes nu till ett naturligt ifrågasättande från olika håll kring hur verksamheten bedrevs gällande exempelvis former för
externa samarbeten och finansiering, relationen mellan skola och inkubator, graden av
risktagande gällande budget, etc. Det blev till slut uppenbart att vi var tvungna att trappa
ner på utvecklingstakten och konsolidera oss, för att orka bygga starkare samverkan och
en plattform som skulle medge mer forskning, ökad internationalisering, etc. Chalmers
entreprenörskola var vid det laget starkt kopplad till Chalmers varumärke och krävde sin
särskilda hantering och urskiljning. Samtidigt gällde det att så gott det gick hålla kvar de
tvärdisciplinära relationerna mellan Chalmers, Handelshögskolan, Sahlgrenska akademin
och omvärlden som varit en förutsättning för framgång för alla de kopplade verksamheterna.
Under samma period efterfrågade Chalmers ledning mina insatser för att driva projektet
Entreprenörskap på Chalmers. Detta projekt fokuserade på profilering och kulturbygge
samt innebar också att jag fick huvudförfatta Chalmers strategier inom innovation och
entreprenörskap mot Utbildningsdepartementet samt en ansökan till Vinnovas nyckelaktörsprogram. Denna ansökan beviljades i mars 2007 under förutsättning att projektet
skedde i samverkan med Göteborgs universitet. Inom det som numera blivit nyckelaktörsprojektet GoINN utvecklas arbetssätt och kompetens kring nyttiggörande och samverkan. Det åttaåriga GoINN-projektet kan ses som en konsolidering av ett entreprenöriellt
arbetssätt som redan 2000 etablerat nätverk långt bortom den tekniska högskolan men
som samtidigt ständigt haft glädje av och bidragit till Chalmers förhållandevis utåtriktade
och samverkansorienterade arbetssätt.
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Sista nyckelordet för denna utvecklingsfas är samhällsentreprenörskap. Även om exemplet BITE drog i gång redan 2001 så var det först 2006 som hela entreprenörskolan på
allvar engagerade sig i något där det samhällsnyttiga var utgångspunkten. Detta år blev
vi inviterade till KK-förstudien ”Samhällsentreprenör”.23 Samtidigt drog vi i gång kursen
samhällsentreprenörskap med Intize och projektet Insert Africa sjösattes. Sedan dess
har gränsytor till andra utvecklingsprocesser inom Chalmers skapats kring bland annat
miljöinnovation och lokal samhällsutveckling i Afrika. Från att ha varit en miljö dit man
går för att utveckla en forskningsbaserad innovation så har Chalmers entreprenörskola i
dag även delaktighet i en rad Chalmersprocesser med tydligt samhällsnyttigt utvecklingsfokus. Vilka möjligheter dessa utvecklingar erbjuder den tekniska högskolan i att bli en
arena för samhällsentreprenörskap analyseras i nästa avsnitt.

Den samhällsentreprenöriella tekniska
högskolan?
Syftet med detta kapitel är att exemplifiera och begripliggöra hur den tekniska högskolan
skulle kunna möjliggöra och gynnas av samhällsentreprenörskap. Fem exempel på samhällsentreprenörskap har beskrivits liksom utvecklingen av Chalmers entreprenörskola, dit
exemplen haft olika kopplingar. Den fortsatta analysen diskuterar först kännetecken och
likheter i de exempel som getts. Dessa särdrag kopplas sedan till entreprenörskolan som en
förlöpare till samhällsentreprenöriell akt.

Vad är samhällsentreprenöriellt?
De fem exemplen NetClean, Minesto, BITE, Insert Africa och Intize kan alla påstås ha
samhällsnyttiga förtecken kopplade till den tekniska högskolan. Jämför man exemplen så
finner man förutom att två är privata bolag och tre är ideella föreningar också skillnader i
hur mycket de är avhängiga av att betona samhällsnytta. Minesto med en lovande och
23

Lena Holmberg och Helena Kovacs (www.apprino.com) bjöd 2006 in mig och kollegor till denna förstudie,
som med Chalmers som formell projektägare drevs från november 2006 till juni 2007 (Holmberg, Kovacs
och Lundqvist 2007).
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troligen mycket lönsam miljöinnovation har här minst ”behov av” att betona samhällsnytta. Bolaget hade i princip kunnat marknadsföras på strikt kommersiella meriter med
kundnyttan i fokus. Dock väljer Minesto – likt de övriga exemplen – att lyfta fram det
samhällsnyttiga. Detta ger uppskattning och uppmärksamhet i vidare cirklar och bidrar
sannolikt också till att Minesto har lättare att attrahera FoU-pengar samt att etablera FoUsamarbeten.
Jämför man Minesto från 2006 med NetClean som startades redan 2003 så kan man se
att entreprenörskolan i dag på ett mycket mer naturligt sätt vågar kombinera samhällsnytta, företagsnytta och kundnytta. NetClean sågs initialt av många på Chalmers – dock
inte mig själv – mer som ett välgörenhetsprojekt, snarare än som ett initiativ som kombinerar alla ovanstående nyttor. Att förutom en tekniklösning också missionera kring
problemet barnpornografi har setts av många som okonventionellt och något som bryter
mot hur man bör bedriva företagande. Numera har NetClean likt många andra samhällsnyttiga företag vunnit en respekt och uppskattning just för att man kombinerar samhällsnytta med den i sammanhanget stora kund- och företagsnyttan. För miljöinnovationen
Minesto och för de flesta andra teknikbaserade innovationer från entreprenörskola och
annorstädes så innebär detta perspektivskifte i dag stora möjligheter i hur man väljer att
kommunicera värde och skala upp sitt initiativ. Utan att behöva överge fokus på kund- och
företagsnytta kan även samhällsnytta läggas till och ibland utgöra huvudbudskapet.
De ideella initiativen BITE, Insert Africa och Intize har många likheter i sin uppbyggnad med företagsexemplen Minesto och NetClean. Alla försöker systematiskt bygga
varumärke, utveckla nya arbetssätt och erbjudanden, samt involvera och samspela med
andra intressenter. Vad som uppenbart skiljer är givetvis att fokus på företagsnytta och
kundnytta är delvis annorlunda. Grupperna som de ideella initiativen riktar sitt erbjudande till förväntas inte betala för sig. I stället är samhället och sponsrande företag
bidragsgivarna. Dessa har i sin tur samhällsnyttiga eller PR-mässiga huvudargument
för att bidra.

Entreprenörskolan som möjliggörare av samhällsentreprenörskap
Chalmers entreprenörskola kan sägas ha möjliggjort samhällsentreprenörskap på många
olika sätt. Själva ursprungsidén bakom skolan var att få nyttiggöra lovande forskning som
annars kunde ”fastnat på labbet”. Detta är i grunden en samhällsentreprenöriell tanke
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bortom forskningen för forskningens egen skull. Hela den pedagogiska utvecklingen har
stöttat en handlingsbaserad pedagogik där en stor del av drivkraften och ansvarstagandet
tas av projektgruppen som därigenom både utvecklar sin egen entreprenöriella identitet
och samtidigt skapar nytta. Bakom detta ligger insikten att praktiskt handlande och utvecklingsarbete utvecklar helt andra kompetenser än vad traditionell ”vetande-orienterad”
utbildning kan åstadkomma.24
Entreprenörskolans ständiga utvidgning mot andra icke-tekniska ämnesområden har
troligtvis bidragit till att studenterna i dag är mer bekväma i att analysera och kommunicera kring samhällsnyttiga utmaningar. Till denna ämnesutvidgning får också inkluderas ett humanistiskt influerat kunskapsideal där utvecklingssamtal, coachning, etc.
ger entreprenörskolestudenten rikligt med möjligheter att reflektera över sin potential,
sitt liv, sin livsbalans och sin ”mission”. Sammantaget så har miljön fostrat individer som
i industrialismens och marknadsanpassningens logik inte bara försöker svara på frågan
”vad är bra för företaget?” utan också försöker svara på ”vad är bra för mig?” och ”vad är
bra för samhället?”.25

Samhällsentreprenörskap – en möjlighet för den tekniska högskolan?
Den tekniska högskolan som en arena för samhällsentreprenörskap behöver analyseras
som en möjlighet i ljuset av sina tidigare akter – industrialiseringen och marknadsanpassningen. Entreprenörskolan har ofta återknutit till det tidiga industrisamhällets entreprenörer – till personer som Gustav Dahlén (AGA) och Sven Winquist (SKF). Samtidigt
har entreprenörskolan sedan starten brottats med att introducera ett mer ”teambaserat
entreprenörskap” samt att överbrygga den genusproblematik som denna historiska koppling till ett traditionellt entreprenörskap ger.26

24
25

26

Se vidare Johannisson 2005.
I KK-förstudien identifierades balansen mellan dessa frågor som en central utmaning för just samhällsentreprenörer, Holmberg, Kovacs och Lundqvist 2007.
Se exempelvis Ahl 2004 och Ogbor 2000 angående hur starkt entreprenörskap kopplas till konstruktion av
manligt kön. Värt också att notera är att entreprenörskolan ihop med GIBBS antagit 50–50 manligt–kvinnligt
till 2008 års klass, vilket får ses som ett genombrott, när siffrorna historiskt har varit ett starkt överslag av
manliga studenter.
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Entreprenörskolan har också gått i bräschen för att betona behovet av att förstå och kvantifiera ”kundnyttor” och förhålla sig till ”konkurrenter” vilket ju är typiskt något som hör
andra akten till. Detta kan dock sägas ske på nya sätt än vad som varit huvudbudskapet i
marknadsanpassningens akt. Samhällsentreprenörskapet som beskrivits här tar inte sin
utgångspunkt i någon etablerad kundnytta som ska tillfredsställas inom ramen för en
etablerad struktur. I stället är utgångspunkten mer kreativ och självständig både vad gäller
samhällsanalysen och utformande av olika (kund-)erbjudanden. Det personliga initiativet
och ansvarstagandet blir sammantaget mer påtagligt i den samhällsentreprenöriella akten
än såväl i industrialiseringens som i marknadsanpassningens akt.
Det samhällsentreprenörskap som vuxit sig starkt inom Chalmers entreprenörskola de
senaste tre åren har blivit ett naturligt utvecklingssteg – det handlar mer om vilka värden
man väljer att kommunicera och vad som betonas mest i vilket sammanhang. Samhällsentreprenörskap i denna tappning står inte i motsats till traditionellt ekonomiskt
entreprenörskap utan är snarare en utvidgning av begreppet entreprenörskap – till kundoch organisationsnytta lägger vi helt enkelt också till samhällsnytta. Ibland lyfts samhällsnyttan fram och i andra sammanhang lyfts kundnytta fram.
Sammanfattningsvis så skulle möjligheten för en samhällsentreprenöriell akt för den
tekniska högskolan kunna vara att återanvända erfarenheterna i att bygga välfärdssamhället inom industrisamhället i ny entreprenöriell tappning samtidigt som marknadsanpassningens insikter om att vara nära brukaren, kunden, partnern, varhelst i världen dessa är,
vägleder processen.

Samhällsentreprenörskap – utmaningen för den tekniska högskolan
För olika intressenter inom den tekniska högskolan kan entreprenörskolans lärdomar om
samhällsentreprenörskap bli mer eller mindre utmanande att ta till sig. Om den tekniska
högskolan fullt ut ska beträda den samhällsentreprenöriella akten så måste givetvis en
stor del av dessa utmaningar överkommas. En av utgångspunkterna till utvecklandet av
Chalmers entreprenörskola var ju insikten att entreprenöriellt lärande och skapande kan
gå hand i hand men också att vissa typer av etablerade strukturer försvårar sådana processer. Industriella och marknadsorienterade sammanhang är inte nödvändigtvis bästa
grogrunden för mer innovativt samhällsentreprenörskap. Risken finns att den tekniska
högskolan med sina ofta täta samarbeten med industriföretag inte klarar av att lyfta
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blicken och konstruktivt kritiskt föreslå nya innovativa samhällsnyttiga lösningar. Vänner
av akademisk frihet ser självklart gärna att akademin – även i sina mest tillämpade och
tekniska former – ska undvika att hamna i ett sådant förhållningssätt.
En annan erfarenhet från utvecklingen av Chalmers entreprenörskola är att en väsentlig
förklaring till framväxten av mer samhällsentreprenörskap har varit att inkludera nya
perspektiv i entreprenörskapet som härstammar från samhällsvetenskap och humaniora.
Dessa perspektiv kan sägas ha det gemensamt att de bidrar till att frigöra och självständiggöra individers handlande i relation till etablerade strukturer. Detta kan ses som en
återgång till en mer ursprunglig schumpeteriansk27 förståelse av entreprenörskap som
strukturbygge genom kreativ destruktion. Det bidrar också till ett ifrågasättande av en
mer nutida tradition där ”medarbetare” förväntas ge av sitt skapande till en etablerad
struktur.28
Sammanfattningsvis kan ett antal utmaningar urskiljas. Den tekniske läraren och forskaren behöver släppa in annan tvärvetenskaplig kompetens både i kurser och utvecklingsprojekt. Det är tack vare sådan kompetens som ”det samhällsnyttiga” på ett seriöst sätt
kan diskuteras och utgöra grunden för utvecklingsprocesser. Vidare så behöver projektbaserat lärande värnas i mycket större utsträckning både på grundutbildningsnivå och på
doktorandnivå. Ett sådant lärande baseras i sin tur på att individer ges chans att påverka
och personligen ta ställning till hur man vill engagera sig.
Det kan självklart kräva stora förändringar i arbetssätt att bejaka dessa förhållningsregler.
Samtidigt är det viktigt att betona att det inte behöver röra sig om radikala och ”kompetensförstörande” förändringar. Den tekniska högskolan har alltid bejakat ett experimentellt, handlingsbaserat och konstruktivistiskt arbetssätt där man faktiskt ”gör något”.
Att skapa en samhällsentreprenöriell arena kan då ses som att öppna upp att ta detta
”görande” några steg längre; att inkludera mer samhällsanalys, uppmuntra personligt
initiativ och ansvarstagande och samspel över nya gränser inte minst på en mer publik
samhällelig arena. Men det är inte nödvändigtvis väsensskilt från de arbetssätt som redan
utförs inom en teknisk högskola.
27
28

Schumpeter 1934.
I Lundqvist och Petrusson 2002 diskuteras skillnaderna mellan en mer schumpeteriansk syn som betonar
strukturomvandling och strukturell kontroll å ena sidan och en mer manageriell syn på entreprenörskap
(se exempelvis Drucker 1985) som kan härledas till Penrose 1959 i vilken entreprenören mer ses som
en förändringsagent inom etablerade strukturer.
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Betydelsen för den tekniska högskolan att gå i en samhällsentreprenöriell riktning kan
visa sig vara avgörande. Rätt uppmuntrat kan det vända en negativ trend där högskolan
riskerar att marginaliseras och förlora i attraktionskraft. I stället kan samhällsnytta och
samhällsengagemang29 hamna i förgrunden. Ingenjören kan vara en nyckelperson inte
bara i att tillgodose industriföretag med teknisk problemlösning utan en person som allt
som oftast träder fram – ihop med andra kompetenser – och bygger innovativa samhällsnyttiga lösningar där etablerade strukturer saknas.

29

Se Gawell 2006 kring entreprenörskap som aktivism.
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1:4
Det dolda samhällsentreprenörskapet –
omsorgsmotiv i småföretag
Elisabeth Sundin, Linköpings universitet

Entreprenörskap och företagande har en längre tid funnits på den politiska arenan och i
den allmänna debatten. På senare tid har även socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap tagit plats. Kapitlet inleds med en kort genomgång av begreppen och
den livliga diskussion som finns om dem. En samsyn tycks finnas kring att beteckningen
socialt entreprenörskap kräver en social intention. Ofta ses samhällsentreprenörskap som
synonymt med socialt entreprenörskap, något som ifrågasätts i artikeln.
Rubrikens påstående att det finns ett stort dolt samhällsentreprenörskap i vanliga
småföretag som startas och drivs av, helt eller delvis, omsorgsmotiv styrks genom att
några små företag och deras ägare och grundare presenteras. Exemplen är hämtade från
olika branscher och olika delar av landet. De används för att kvalificera begreppen socialt
entreprenörskap och företagande och samhälleligt entreprenörskap och företagande.
Skillnaderna får konsekvenser både i det lilla, för entreprenörerna/företagarna själva,
och för samhälle och beslutsfattare. Den sociala entreprenör som också är samhällsentreprenör vill gärna att den egna verksamheten blir en samhällelig angelägenhet medan den
förhoppningen inte alltid är adekvat för den som bara är en social entreprenör. Skillnaderna har också vetenskaplig och teoretisk betydelse genom att både entreprenörsbegreppet
och socialt företagande problematiseras.
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Centrala begrepp – entreprenörskap,
socialt entreprenörskap och samhälleligt
entreprenörskap
Entreprenörskapet och företagandet
I Sverige används ofta begreppet ”entreprenör” synonymt med småföretagare – eller
kanske snarare tvärtom – småföretagare, särskilt de som är nya företagare, betraktas som
entreprenörer. Det har lett till att höga nyföretagarsiffror tas som en indikation på ett stort
entreprenörskap och att små företag ses som entreprenöriella organisationer.1 Sammanblandningen av det lilla med det entreprenöriella ifrågasätts dock ofta i vetenskapliga sammanhang. Den mycket inflytelserike Joseph Schumpeter har på senare tid refererats både
för att påtala felsynen i det avseendet och för att bryta den populära sammanblandningen
mellan entreprenörskap och innovativitet.2 Andra går ännu längre och menar rentav att
kopierandet är underskattat som ekonomisk drivkraft.3 För att markera att entreprenörskap
finns och exekveras i många olika typer av organisationer används ibland begreppet ”intraprenörskap”4. Andra språkliga varianter har utvecklats för att betona både anknytningen till
dominerande entreprenörsföreställningar och för att markera olikhet, ibland också avstånd,
till dem. Som exempel kan nämnas sektorangivelser såsom ”kulturellt entreprenörskap”.
Den nutida debatten kring entreprenörskap handlar påfallande ofta om individers drivkrafter. Sådana utgångspunkter omvandlas till konkreta frågor om vad det är som gör att
individer blir entreprenörer, det vill säga handlar. Som representant för en dominerande
forskningsinriktning väljer jag att referera Venkataraman.5 Han lanserar definitionen att
”Entrepreneurship is about the discovery and exploitation of profitable business opportunities
for the creation of personal wealth and, as a consequence, for the creation of social value”.

1
2
3
4
5

Bolton-rapporten 1972, Ramström red. 1971, Privata affärer 2008, Svenskt Näringsliv 2008.
Gratzer 2008, Swedberg 2006.
Rehn 2006.
Pinchot 1985, Pettersson 2002.
Venkataraman 1997.
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Som synes lyfts i den definitionen de ekonomiska incitamenten fram. De återfinns påfallande ofta i den politiska debatten om villkor för företagande och entreprenörskap.6
Entreprenörerna, det vill säga individerna, och deras egenskaper engagerar också både
vetenskapligt och populärt. Om dem skriver Bolton och Thompson7 att de är människor
som “often habitually, create and innovate to build recognized value around perceived
opportunities”. Några av bestämningarna är särskilt intressanta att föra med till fortsättningen och fallbeskrivningarna. Med begreppet ”habitually” avses benägenheten att handla
gång på gång. Med ”create” och ”innovate” betonas skapandet och det nya i det som görs.
Med ”build” avses framför allt en organisatorisk lösning exempelvis att grunda ett företag.
Uttrycket ”perceived opportunities” betonar att entreprenörer har förmåga att se och tolka
något som finns men som ingen annan ser. Venkataraman8 uttrycker det som ”discovery”.
De återgivna definitionerna har uppenbarligen präglat mångas föreställningar om
vad entreprenörskap är och kanske också borde vara. Verklighetens entreprenörer och
företagare är dock ofta drivna av andra motiv och har andra karaktäristika och så har
också varit. Shaw och Carter9 drar exempelvis slutsatsen av sin studie av företag som
återfinns i det skotska registret för välgörenhetsorganisationer att den traditionella synen
på småföretagandets drivkrafter inte är korrekt. Många företag är inte så entydigt ekonomiskt inriktade som den traditionella synen påstår. En slutsats som Garud10 uttrycker
som att entreprenörsforskningsfältet är ”ahistorical, decontextualised and universalistic”.
Som ytterligare exempel på vad empiriska studier visar kan hänvisas till den internationella komparativa studien Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Där framkommer skillnader mellan nödvändighetsdrivet (necessity-driven) och möjlighetsdrivet
(opportunity-driven) företagande. Det förstnämnda begreppet anknyter framför allt till
ekonomiskt utsatta personer och individer som ”tvingas”, eller ”pushas” till entreprenörskap. Det nödvändighetsdrivna entreprenörskapet anknyter därmed till uttryckssättet
att ”nöden är uppfinningarnas moder”. För personer som befinner sig i denna situation
kan företagandet betraktas som ett arbetsmarknadsbeteende. En underförstådd del av det
nödvändighetsdrivna entreprenörskapet är att det utövas i egen organisatorisk regi. Den
kopplingen mellan entreprenörskap och egen regi, det vill säga eget företag, finns också
6
7
8
9
10

Se till exempel Johansson 2002, Henreksson 2008, Esbris hemsida 08.10.23.
Bolton och Thompson 2000.
Venkataraman 1997.
Shaw och Carter 2007.
Garud m fl 2007.
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då det är det möjlighetsdrivna entreprenörskapet som står i fokus. Inte sällan förutsätts
att ”riktiga”, det vill säga möjlighetsdrivna, entreprenörer vill arbeta på egen hand. De
dras till företagande vilket ibland betecknas som att de har ”pull”-skäl. Det lilla möjlighetsdrivna företaget är ”företaget i våra hjärtan” .
I internationella jämförelser framstår Sverige som ”oföretagsamt” . Både det nödvändighetsdrivna och det möjlighetsdrivna företagandet tycks lågt. Det motiverar att erinra
om Hjorth och Johannisson11 som skriver att varje tid och plats har sitt ett eget entreprenörskap. Det illustreras också av fallen nedan.

Socialt och samhälleligt entreprenörskap
Socialt entreprenörskap börjar också det bli ett stort område att orientera sig i.12 Begreppet
har varierande definitioner men gemensamt för dem alla är den sociala dimensionen, vilket
hörs på namnet. Man vad är en social dimension? Räcker det med att, som Kao13 menar,
själva syftet är ”creating wealth for the individual” men att det per automatik leder till ”adding
value for society”? Eller krävs det en social intention hos entreprenören och entreprenörskapet. Ska det alltså finnas ”a strong commitment to help others” som Leadbeater14 och många
andra hävdar? En sådan känsla i arbetet har många på arbetsmarknaden, kanske särskilt de
som arbetar med omsorg och personlig service. Alla de kan dock inte betecknas som sociala
entreprenörer. För att åsättas den rubriken måste tillkomma en entreprenörsdimension som
yttrar sig som en särskild förmåga att se möjligheter och därefter skrida till handling.
Vilka skillnaderna är mellan konventionella entreprenörer och sociala entreprenörer
diskuteras både av forskare och praktiker. Intentionen är, som skrivits, central. Inte sällan
aktiveras de sociala entreprenörernas intentioner av marknadsmisslyckanden hos de vanliga
företagen. Det kan artikuleras som ett behov, eller upplevd nödvändighet, som omvandlas
till en möjlighet genom entreprenörens aktiviteter och tolkningar.15 En annan skillnad är att
en konventionell marknadskopplad entreprenör ofta eftersträvar att skydda sin idé medan
de sociala vill vinna så många som möjligt för den. Idéerna kan vara så radikala att de

11
12
13
14
15

Hjorth och Johannisson 2003.
Se tex Bacq och Janssen 2008, Steyaert och Hjorth 2006.
Kao 1993.
Leadbeater 1997.
Jfr med Gawell 2006.
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innebär institutionella förändringar. I sådana fall kan ytterligare konsekvenser vara att
behovet av ett socialt entreprenörskap inte längre finns. Den framgångsrike konventionelle entreprenören blir, enligt föreställningarna, rik – medan den framgångsrike sociale
entreprenören blir arbetslös eller anställd tjänsteman.16
Vilka är då de sociala idéer som drivs? Flera studier har kartlagt det. Resultaten är
självklart beroende av situationen i samhället. Det är en av de viktigaste orsakerna till att
det sociala entreprenörskapsfältet ibland sägs bestå av en amerikansk och en europeisk
gren.17 I amerikansk tappning är ett socialt företag ”ett företag som startats för sociala
syften, men som, till skillnad från traditionell välgörenhetsorganisation, finansierar sin
verksamhet genom affärsverksamhet”. Idealet är att ”förändra världen genom att driva
ekonomiskt bärkraftiga företag”. Den andra typen av socialt företagande har europeiska
rötter och baseras ofta på kooperativa modeller. Presentationen av socialt företagande
på Nuteks hemsida är ett exempel på det. Där framhålls att kooperativ företagsform är
särskilt lämplig för socialt företagande.
För att lyckas med att vinna många för den entreprenöriella idén krävs att idégivarna har
hög legitimitet. Legitimitet är sårbart och måste ständigt bevaras och förnyas. Det kan
vara viktigare för den sociala entreprenören att hålla sig till idén än att söka expandera och
diversifiera. Det medför, menar flera författare, att det finns förhållandevis stor tolerans till
svaga ekonomiska resultat för organisationer startade genom socialt entreprenörskap.17
De kan för omvärlden te sig förhållandevis oviktiga i jämförelse med de sociala resultaten.
Legitimitetsbyggandet innebär att socialt företagande bara kan fungera genom ett aktivt
nätverksbyggande och ständigt förankringsarbete. Det får drag av kollektivitet. Kontexten
har alltså stor betydelse för alla entreprenörer – men den definieras och avgränsas inte på
samma sätt och har inte samma dimensioner för alla typer av entreprenörskap.
Begreppet samhälleliga entreprenörer används framför allt i Skandinavien vilket utvecklas
i det inledande kapitlet i denna antologi. Det anknyter väl till den svenska Nationalencyklopedins samhällsdefinition som betonar det kollektiva och långsiktiga. Begreppet
samhällsentreprenörskap spreds till en internationell läsekrets genom Johannissons
studier på 1980-talet.19 Den ursprungliga tillämpningen av begreppet på betydelsen av
16
17
18
19

Jfr Johannisson 1989.
Palmås 2003 och 2008, Bacq ochJanssen 2008, Gawell 2008.
Austin m fl 2006.
Johannisson 1989.
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entreprenörskap för lokal och regional utveckling tycks bestå. I en sentida vetenskaplig
publikation beskrivs exempelvis kommunala tjänstemän som arbetade okonventionellt för den egna kommunen som samhällelliga entreprenörer.20 Omsorgen om en viss
plats, ofta hemorten eller ett utsatt område, som skandinaviska forskare använder som
bestämning för samhälleligt entreprenörskap ges av andra beteckningen socialt entreprenörskap.21 Det tycks alltså vara ett område som befinner sig i ett stadium av begreppsmässig diskussion.
Ytterligare en oklarhet gäller det kollektiva och organisationsöverskridande kontra det
individuella. Det sistnämnda spelar en stor roll inom den konventionella entreprenörsforskningen medan det kollektiva, exempelvis genom pläderingen för kooperativa
företagsformer, ofta spelar huvudrollen i betraktelser om socialt entreprenörskap. I den
amerikanska traditionen finns dock en gren som betonar både det individuella och det
vinstdrivande. Body Shops grundare är ett sådant ofta anfört exempel. Den framväxande
litteraturen kring CSR (Corporate Social Responsibility) placerar jag in i samma genre.

Sammanfattning och introduktion av omsorgsrationalitet som
entreprenörskapets ”missing link”
Ovan erinrades om att många i arbetslivet drivs av önskan att verkligen göra en insats, en social
insats inte bara för att få lön. Redan för mer än 20 år sedan konstaterade skandinaviska arbetslivsforskare att vissa anställda gjorde stora insatser och accepterade arbetsförhållanden som inte
tycktes vara i deras eget intresse. De kunde därför beskrivas som irrationella. Den norska sociologen Kari Waerness menade dock att de arbetare det handlade om, det var kvinnor i omsorgsarbeten, hade andra sätt att se på verksamheten och sitt arbete.22 De drevs av en omsorgslogik
och tillämpade en omsorgsrationalitet som satte de behövandes behov framför deras egna. De
betedde sig därför, utifrån sina egna värderingar, rationellt. Begreppet omsorgsrationalitet har
senare kommit att användas av andra forskare23 som bekräftat Waerness iakttagelser.

De omsorgsrationella resonemangen påminner om de skäl som redovisas i studier av
socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Att introducera omsorgsbegreppet i
20
21
22
23

Rönning, Ljunggren och Viklund 2008.
Thompson 2002.
Waerness 1984.
Davies 1996, Nilsson 1998.
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studier av socialt företagande och samhällsentreprenörskap ska därför prövas för att ge
ytterligare dimensioner åt både den empiriska verkligheten och teoretiska reflektioner.
Att bryta upp likhetstecknet mellan ”socialt” och ”samhälleligt” känns i det här sammanhanget adekvat. Att ha sociala intentioner i arbetet och genom företagande kan vara
behjärtansvärt men med förhållandevis begränsat fokus. Ett samhälleligt entreprenörskap
är också socialt men därtill i någon bemärkelse kollektivt genom att syftena och målen
är gemensamma och i några avseenden visionärt samhällsförändrande. Jag anknyter
därmed till resonemanget i antologins inledningskapitel men preciserar begreppen inför
presentationen av de fall som används för att driva tesen att både ett socialt entreprenörskap och ett samhällsentreprenörskap finns i många vanliga företag. Med ”vanlig” menas
dels att verksamheten drivs i konventionella företagsformer dels att den inte återfinns
i gängse beskrivningar av socialt företagande och samhälligt entreprenörskap men väl
exempelvis i statistik och beskrivningar av företag.

Det dolda samhällsentreprenörskapet –
exempel
Nedan presenteras några företag registrerade i statistiken som vanliga företag som vid
närmare granskning visar sig vara startade av sociala skäl. Jag har kommit i kontakt med
dem i samband med forskningsprojekt som hade andra frågeställningar. De sociala omsorgsdimensionerna jag fann var alltså en överraskning. De handlar i de aktuella fallen om
omsorgen
•
•
•
•

om en svag grupp
om orten
om arbetskamraterna
om familjen

De olika bevekelsegrunderna är i praktiken sammanvävda och därför svåra att skilja från
varandra. Att jag ändå gör det nedan är av pedagogiska skäl.
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Exempel på socialt entreprenörskap i vanliga företag
Omsorgen om en svag grupp
Barnmorskan hade i sitt arbete som anställd barnmorska blivit övertygad om det stora behovet av sexualupplysning för unga utvecklingsstörda.24 Ämnesområdet är nästan tabubelagt. Ändock är det påtagligt, och har varit påtagligt, att förståndshandikappade är sexuellt
aktiva både med och mot sin egen vilja. Barnmorskan menade att utvecklingsstörda har rätt
till sin sexualitet – men också till att inte bli utnyttjade sexuellt.
Hennes initiativ till att bedriva sexualupplysning för utvecklingsstörda, särskilt ungdomar,
möttes av positivt gensvar från arbetskamrater, kurator osv och rent av tacksamhet från
föräldrar. Hennes första tanke var att bedriva verksamheten i landstingets regi men det
visade sig inte möjligt. De ekonomiskt kärva tiderna gav, enligt beslutsfattarna och konsulterade professioner det vill säga läkare, inte utrymme för några sådana nya satsningar.
För att förverkliga planerna måste hon därför göra det i egen regi. Hon var hänvisad till att
sälja tjänsten till gruppboenden, kuratorer etc. Inkomsterna blev inte tillräckligt stora för
att ge henne en fullgod försörjning. Hon arbetade därför också som anställd barnmorska
exempelvis i semestertider. Hennes entreprenörskap och företagande var, menar jag, starkt
behovsdrivet. Hon drev företaget för att andra, kanske samhällets svagaste, behövde det. Det
var ett socialt entreprenörskap.
Barnmorskans initiativ framtvingades, på sätt och vis, av att välfärdsstaten, eller i detta
fall välfärdslandstinget, inte tog det ansvar hon tyckte att de hade. Det finns inslag av det
slaget också i nästa exempel.25 Bibliotekarien var kommunalt anställd och ansvarig för
en biblioteksfilial i kommunens utkant då en stor kommunal omorganisering inleddes.
Omorganisationen innefattade lägre anslag till biblioteken vilket skulle medföra att det lilla
filialbiblioteket måste reducera sina öppettider och söka billigare lokaler. Båda förändringarna ansåg bibliotekarien vara oacceptabla givet det uppdrag hon hade – att ge vuxna och
barn läsupplevelser. Att ha öppet på kvällarna ansåg hon nödvändigt för att de boende skulle
kunna komma efter arbetet. Att flytta biblioteket till lokaler långt från skolan skulle innebära att barn inte kunde ”släntra in”. Att starta eget blev en lösning för att komma undan
förändringarna. Hon la ett anbud på sitt bibliotek och fortsatte den inslagna vägen i egen
regi. Det var ett socialt entreprenörskap.

24
25

Studien har genomförts av författaren. Beskrivningen av detta fall har inte publicerats tidigare.
Sundin 2000 och 2002.
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Omsorgen om orten
Omtanken om den egna orten finns hos många företagare.26 Det exemplifieras här av
Lönnbrings studier från den värmländska landsbygden med livsform och livsstil som
bärande teoretiska begrepp. Orten är viktig därför att det är där kvinnorna valt att leva sina
liv. Det är där de har sina omsorgsförpliktelser. Bygden där studierna genomförs har en tradition av företagande främst i anknytning till areella näringar. Självständighetens livsform
har dominerat. Lönnbrings intervjupersoner talar om att de valt en livsstil där företagandet
blir ett medel att ”ro sitt dubbla livsprojekt i land”. Det är fråga om en anpassningsstrategi
med ”familjeorienteringen som drivkraft”. Det är också värt att notera att Lönnbring
betonar att företagandet möjliggör att etablerade genusrelationer kan bevaras. Även detta
kan ses som ett sätt att bevara orten och bygden och det liv man där vill leva. Det är ett
företagande som kan förefalla ”besynnerligt och föga rationellt” ur ett renodlat ekonomiskt
perspektiv men som framstår som högst ”naturligt” ur ett socialt perspektiv.
Andra exempel på omtanken om orten som skäl till företagande finns inom skolområdet.27
Glesbygdsskolor tycks ha en renässans. I praktiken är det ofta inte fråga om nystarter utan om
att bedriva skolor i privat regi då kommuner vill lägga ned små skolor i glesbygder. Från några
skolors hemsidor kan vi hämta följande citat som är typiska för gruppen: ”Det som karaktäriserar
Hasslövs Bygdeskola är litenheten och närheten. Litenheten gör att alla känner alla vilket ger
trygghet i skolans vardag”. Och ett annat exempel: ”Tillgång till skolundervisning i Kvarsebo
från och med förskoleklass till och med årskurs sex är överordnat att verksamheten bedrivs som
friskola”. Det sistnämnda citatet är en illustration till att företagandet, det vill säga egen regiverksamhet, ses om en praktisk och ibland påtvingad lösning. Det är ett socialt entreprenörskap.
Omsorgen om arbetskamraterna
Att driva företag för att bevara den egna och arbetskamraternas sysselsättning ges ofta
beteckningen ”anställda som startar eget”. Företeelsen är omvittnad både internationellt
och i Sverige. Det som utlöser besluten är inte sällan att den aktuella arbetsplatsen hotas
av nedläggning. I en utredning från början av 1980-talet konstateras att ”De flesta av de
löntagarägda företag som idag finns kan betraktas som pragmatiska i den meningen att de
anställda eller en grupp av anställda av omständigheterna ’tvingats’ överta ett företag för att
rädda sin sysselsättning och få möjlighet att bo kvar på sin ort.”29
26
27
28
29

Se till exempel Kvinnors företagande i gles- och landsbygder 2008, Sundin och Holmquist 1989.
Sundin och Tillmar 2006.
Thörnquist 2006.
Gabrielsson 1980, sidan 219.
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Motiven bakom den här typen av omsorgsföretagande föranleder inte sällan valet av kooperativ som företagsform. Här ska jag dock exemplifiera med ett företag som startades och
bedrevs i aktiebolagsform.30 Det aktuella företaget grundades som en direkt följd av att en
kommun beslutade att inte längre utföra städningen av de egna lokalerna i egen regi utan
köpa in den tjänsten. De många anställda städerskorna skulle på sikt bli arbetslösa. Som en
lösning såg många av dem då att bedriva verksamheten i egen regi. Så här säger en av dem:
”De frågade om vi var intresserade annars skulle vi bli uppsagda och komma till andra bolag.
Så var det ju – om vi inte bildade eget. Det var inte så mycket att välja på”.31 Omsorgen om
arbetet, eget och andras, tvingade fram ett aktiebolag. Formen var kommunens krav för att
under en period stå kvar som delägare. Det var ett företagande framtvingat av social omsorg.
Omsorgen om familjen
Att starta eget av familjeskäl är mycket vanligt – inte minst bland kvinnor. Många av
Lönnbrings företagare, som nämndes ovan, är av det slaget. Detsamma säger många som
refereras i Glesbygdsverkets studie. I Sundin och Holmquists32 stora studie belades att
företagandets möjligheter att kombinera hem- och förvärvsarbete på ett bra sätt var ett
topprankat skäl till att kvinnor valde att bli sin egen i stället för att ta anställning. Familjehänsyn kombineras ofta med de andra hänsyn, såsom omtanke om orten, som nämns i de
andra exemplen.

Lärdomar från berättelserna
Är de berättelser som presenterades ovan ovanliga? Nej – det vill jag med bestämdhet hävda
att de inte är. Ur den officiella statistiken kan man visserligen inte finna de omsorgsskäl som
diskuterats – men det beror förmodligen på sättet att ställa frågor. Om frågorna ställs som
i den refererade studien av Glesbygdsverket33 så framkommer de sociala omsorgsskälen.
Redan av den officiella statistiken kan dock utläsas att de ekonomiska motiven, som betonas i
den konventionella entreprenörslitteraturen, spelar en mycket liten roll för nystartare.34

30
31
32
33
34

Sundin och Rapp 2006.
Sundin och Rapp 2006, sidan 37.
Sundin och Holmquist 1989.
Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – fakta och fönster (2008).
NUTEK 2008.
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De fyra olika typerna av konventionella företag som presenterades ovan ska nedan diskuteras
med hjälp av valda delar av den refererade forskningen. Alla fallbeskrivningarna har slutat med
påståendet att det var ett exempel på ett socialt företagande som presenterades. Det påståendet
ska kvalificeras i denna del. Framställningen struktureras enligt de kriterier för socialt företagande som används av Thompson.35 Genomgången utgör en utgångspunkt för diskussionen
om huruvida det sociala entreprenörskapet alltid är samhälleligt – och tvärtom – är det samhälleliga entreprenörskapet alltid socialt? Därigenom tydliggörs kontextens betydelse, exempelvis
i form av nationella karaktäristika och det historiskt specifika. Det ger därmed underlag för
teoretiska implikationer.

Fallen och den sociala entreprenörsprocessen – från idé till marknad
Den omsorg som framkom i exemplen var om unga utvecklingsstörda, boklåntagare bosatta
i periferin, glesbygder med osäker framtid, skolbarn bosatta på landsbygden, städerskor
som riskerade att bli arbetslösa och den egna familjen. Företagarna och företagen i exemplen uppfyllde alla det kriterium som alla forskare inom det sociala entreprenörsfältet är
ense om: den sociala intentionen. Det var omsorgen om andra som fick dem att ta beslutet att
driva eget företag. Omsorgen var ett gemensamt drag men dess position relativt beslutet att
starta företag varierade. Verksamhetens inriktning, verksamhetsidén stod i centrum både för
barnmorskan, bibliotekarien och skolstartarna. Barnmorskan hade sett behovet av sexualupplysning och det var just det hon ville få till stånd. Bibliotekarien ville förse ortens invånare
med god litteratur på vettiga tider. Det var det som var hennes mission. För skolstartarna
var det kombinationen skola–hemort som var idén. Dessa företag och deras initiativtagare
var besjälade av sina uppdrag. Att ägna sig åt annat företagande i andra sektorer, socialt
eller inte, var för dem inte aktuellt. För dem alla tedde sig formen, det vill säga företagandet,
underordnat. Huvudsaken var att få idén realiserad. För bibliotekarien och barnmorskan var
företagandet också en fortsättning på deras arbete som kan betecknas som en profession.
För de övriga företagen som presenterades var verksamhetsidén underordnad. Kvinnorna
som startade eget för att bevara sin hemort och kunna bo kvar valde olika affärsidéer – huvudsaken var att skapa sysselsättning och få en viss inkomst. Detsamma gällde familjeomsorgsföretagarna. De slog in på det som tycktes möjligt och rimligt. Inte heller städföretagarna ser jag som övertygande om just städningens betydelse. Hade de kunnat få

35

Thompson 2002.

106

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

andra jobb hade de hellre tagit det än startat eget. Att det blev städning berodde på att det
var där de hade sina yrkeserfarenheter och därmed en trovärdighet hos kunderna. En jämförelse med de definitioner för entreprenörer som refererades inledningsvis ger vid handen
att den sistnämnda gruppen uppfyller flera av de kriterier som uppställdes genom att de
både skapade en organisation och visade tecken på innehållslig rörlighet vilket öppnar upp
för en ”habitually” strategi. De förstnämnda var starkt bundna till verksamhetsidén och inte
alls rörliga därvidlag.
Egenskapen att förnya, att ”innovate” tycks dock mer hänförlig till barnmorskan och
bibliotekarien än till övriga. Barnmorskans verksamhet kan ses som något genuint nytt.
Det fanns inte något liknande tidigare. Att det är så kan tyckas förvånande eftersom de
behov hon identifierar är gamla. Hennes insats är både att hon ser det som inte andra sett
och att hon handlar. Hon skapar en organisation för att möta behoven – en schumpeteriansk handling. Hennes initiativ och problemformuleringar anammas av aktörer med
kunskap om behoven men hon lyckas inte övertyga den offentliga sektorns aktörer. Hon
tvingas därför till ett företagande. Det är inte omöjligt att hennes idé om någon tid kan
vinna gensvar och kanske återföras till den offentliga sektorn. Bibliotekariens initiativ har
också innovativa inslag genom att den organisatoriska lösningen hon föreslår är ny i det
svenska bibliotekssystemet. Redan nu, tio år senare, har hennes sätt att tänka och handla
anammats politiskt och utförande av det slag hon initierade uppmuntras av beslutsfattare.
Biblioteksverksamheten tycks vara på väg mot en situation som skolorna hade redan då
de skolföretagare som nämns ovan startade. De övriga företagen producerar inte varor
eller tjänster som är nya i någon dimension. Det sätt på vilket de bryter mot dominerande
föreställningar är just genom det uttalade sociala inslaget.
Idéns karaktär styr vilka andra som måste vinnas för den, det vill säga vilka nätverk som
måste skapas. Några av exemplen, städerskornas företag liksom glesbygdsföretagarna och
de familjedrivna, måste konkurrera på en marknad med många potentiella kunder. Övriga
har en koppling till den offentliga sektorn som beställare och betalare – direkt eller indirekt.
Barnmorskan måste övertyga de som var omsorgsansvariga för de utvecklingsstörda. Med
deras hjälp försökte hon i första hand övertyga det offentligas beslutsfattare och då det inte
gick vända sig till andra. Bibliotekarien och skolföretagarna fick alla sina resurser från det
offentliga. Skolstartarna hade själva en efterfrågan, de egna barnen, som de kontrollerade.
Bibliotekarien visste att de på orten nyttjade biblioteket men hon kunde endast i begränsad
omfattning hoppas på att öka efterfrågan – målet var snarast att behålla den och kvalitativt
utveckla den. Det är därför goda relationer till de offentliga beslutsfattarna blir så viktiga.
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Sociala ja – men samhälleliga?
Exempelföretagen är alla sociala – men är de samhälleliga? Är det nog med att ha omtanke
om den egna familjen för att betecknas som samhälleligt? Är det nog med att tänka på
arbetskamraterna för att det sociala ska vara samhälleligt? Är det nog med att tänka på den
egna orten och den egna livsformen för att det sociala ska vara samhälleligt? Är det nog
med att tänka på de egna låntagarna för att det sociala ska vara samhälleligt? Kort och sammanfattande – vad krävs för att det sociala ska omvandlas till samhälleligt – det diskuteras i
denna avslutande del med utgångspunkt från den diskussion som inleddes tidigare i kapitlet. Där fastställdes att det samhälleliga måste ses i sin kontext. Det kräver långsiktighet,
hållbarhet och kollektiva intentioner. I Skandinavien betonas också en rumslig dimension
som ofta tar sig uttryck i strävan efter lokal utveckling.
Den enda av de exempel på socialt företagande som jag entydigt vill karaktärisera som
samhälleligt är barnmorskan. Hennes vision är att ändra livet för utvecklingsstörda genom
att ändra den kollektiva synen på utvecklingsstörda och deras behov. Hon arbetar mycket
långsiktigt och hennes mission är att idén ska tas om hand av det politiska systemet och
omvandlas till en kollektiv förpliktelse. Om hon lyckas kan det förändra samhället. Det
samhälleliga visar sig, som Steyaert och Hjorth36 skriver, i att entreprenörskap starkt sammanhänger med social förändring.
Även de övriga företagarna kan beskrivas i kollektiva samhälleliga termer:
•

36

Bibliotekarien har en genomtänkt syn på läsningens roll i människors, särskilt barns,
utveckling där bibliotek spelar en central roll. Hon ställde gärna upp i intervjuer, som
talare i skolor och på föräldramöten osv för att sprida den insikten. Både övertygelsen
och arbetssättet delar hon med många andra bibliotekarier. Kanske är de alla samhälleliga entreprenörer – om än i olika organisatoriska sammanhang? I hennes fall var det
kommunens neddragning av anslaget till biblioteken som utlöste hennes initiativ. Det
hade en stark rumslig anknytning så som ofta framhålls som typiskt för samhälleliga
entreprenörer.

Steyaert och Hjorth 2006.

108

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

•

Skolföretagarna och kvinnorna som etablerar företag i omtanke om den egna orten och
de egna barnen ser sig som värnare av en livsstil och en livsform. Deras vision går
utöver det nära även om de själva inte ser det så. Liksom bibliotekarien gör de vad de
kan där de är det vill säga de har en stark rumslig drivkraft. Alla skolföretagare har dock
inte en samhällsvision för skolor. Några tycks ha en ganska snäv avgränsning av det
sociala och tvekar inte att sätta omtanken om de egna barnen framför andra som av
ansvariga politiker bedöms som mera behövande. Det gör att de kan ses som sociala,
men knappast som samhällsentreprenörer.

Sammantaget är det alltså ingen skarp gräns mellan de sociala och de samhälleliga företagarna – det är en glidande skala snarare än en skarp gräns.

Det socialas och samhälleligas konsekvenser
för entreprenörskapsprocessen
De företag som beskrivs i fallen är alla registrerade som vanliga konventionella privata
företag. De sociala inslagen får dock konsekvenser för hur de vill och kan agera mot omvärlden. Sociala hänsyn låter positivt men det är inte säkert att det är det i affärsrelationer.
För de kunder som ska köpa städtjänster eller glesbygdsföretagarnas produkter och tjänster
är de sociala motiven förmodligen irrelevanta. Det är inte troligt att någon är beredd att
betala mera för en vara för att familjeföretagarna ska kunna ge sina barn en uppväxt i lantlig
miljö eller för att städerskorna behöver jobb. Det kan till och med vara så att uppenbart
sociala motiv upplevs som provocerande vilket leder till att några av företagarna måste dölja
de sociala drivkrafterna för de potentiella kunderna.
För de sociala entreprenörer som också kan betecknas som samhälleliga, främst barnmorskan men också i någon mån bibliotekarien och skolföretagarna som är beroende av det offentligas pengar, är arbetsförhållandena annorlunda. För dem måste den samhälleliga idén
vara explicit och den kan svårligen ändras. Eventuell diversifiering måste göras inom idéns
ramar annars förlorar företagarna och företaget legitimitet och kunderna försvinner. Detta
tydliggör kontextens betydelse för det sociala och samhälleliga entreprenörskapet liksom för
annat entreprenörskap.
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De presenterade fallen kan bara förstås i sin tid och sin plats; tidigare och annorstädes var
och är utvecklingsstördas sexualitet en ickefråga; kommunala bibliotek är en ganska sentida
företeelse och filialerna i allmänhet mindre än 30 år gamla; glesbygdsbor sysselsatte sig
länge framför allt inom jord- och skogsbruk och kvinnorna arbetade i det egna hemmet;
små byskolor fanns spridda över landet; städning sågs länge som en deltidssyssla lämplig
för hemmafruar. Det sociala och samhälleliga entreprenörskapet är alltså helt avhängigt av
den ekonomiska och sociala kontexten. Vi har, så att säga, det entreprenörskap, både det
sociala och det samhälleliga och det konventionella, som krävs och vi förtjänar. En viktig del
av kontextbundenheten som berörts tidigare är de skandinaviska välfärdsstaternas utformning som givit begreppen ”social” och ”samhällelig” en särskild skandinavisk innebörd.
Det medför bland annat att det i den svenska kontexten kan vara svårt att förklara varför
inte vissa verksamheter utförs inom den offentliga sektorns ram och med offentliga medel
det vill säga varför den samhälleliga inte utförs i det samhälleligas regi så att säga och att
begreppet social oftast associeras med sociala frågor.
Exemplen belyser också att socialt och samhälleligt entreprenörskap inte kan ses som
synonymer. Det samhälleliga entreprenörskapet är alltid socialt men det sociala är inte
alltid helt och fullt samhälleligt. De allmänentreprenöriella dimensionerna, uttryckta såsom
benägenhet för handling, tycks liksom de sociala, uttryckta som omsorg, vara universella.
De samhälleliga däremot är starkt bundna till tid och plats. Det finns därför skäl att vara
empiriskt lyhörd för skillnaderna och för att teoretiskt särkoppla dessa båda begrepp. Den
organisatoriska nivån bör vara den empiriska ingången eftersom det är i och genom organisationer som entreprenörskapet utvecklas och hanteras. Ett närstudium av organisationer
synliggör därmed det dolda sociala och samhälleliga entreprenörskapet.
Avslutningsvis vill jag föra fram ytterligare två aspekter i förhoppningen om att de ska
beforskas och uppmärksammas i den allmänna debatten. Den ena är genusdimensionerna
och den andra är de förgivettagna positiva konnotationer som är förknippade med entreprenörskap och kanske särskilt med socialt och samhälleligt entreprenörskap.
Genusdimensionen kan förväntas ha och tycks också ha relevans för socialt och samhälleligt företagande liksom för företagandet och arbetsmarknaden i allmänhet. De företag som
beskrevs ovan är startade av kvinnor. Betyder det att kvinnors företagande är mera socialt
och samhälleligt än mäns? Tolkningen av siffrorna från Nutek tyder också på det – men
säkra kan vi inte vara. En närgranskning kan, liksom i de fall jag presenterade, överraska.
I fallen var företagandet ett medel – inte ett mål. För att kunna realisera sina sociala idéer
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krävdes ett företagande. De marknader som fallföretagen befinner sig på tycks inte ge
utrymme för goda inkomster något som berörs också i Tillmars bidrag i denna antologi.
Finns det också därvidlag genusdimensioner? Utövas kvinnors sociala och samhälleliga
företagande under sämre ekonomiska villkor än mäns?
De marknader som nu skapas genom den offentliga sektorns omvandling berör, genom
arbetsmarknadens könssegregering, kvinnor mer än män. Vi vet också att många startar
företag i sitt gamla yrke precis som flera av de fallföretag som presenterades ovan. Vissa
studier37 tyder på att arbetsmarknadens könssegregering ibland kan brytas genom företagande – då genom att män som företagare gör inbrytning i kvinnliga enklaver. Gäller
samma för det sociala företagandet? Hur påverkar och påverkas genusdimensionerna av de
inom- och mellansektoriella förändringar som nu pågår?

37

Sundin och Rapp 2006.
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1:5
När samhällsentreprenörskap
lyfter en hel nation
– fallet Irland
Per Frankelius, Örebro universitet
Jan Ogeborg, Actido

Sverige kan lära av andra länder. I detta kapitel försöker vi vaska fram lärdomar gällande
samhällsentreprenörskap på nationell nivå, utifrån en studie av Irland. Vårt fokus är på de
insatser som gjordes för att locka företag till landet under tidsperioden 1985–1995. Det
var en räddningsaktion av en nation i kris. Fallstudien baseras på personliga intervjuer
med sex nyckelpersoner, fysisk observation av miljöer i Irland samt interna dokument.1
Kapitlet inleds med en beskrivning av händelseförloppet, följt av en kritisk kommentar.
Begreppet ”samhällsentreprenörskap” diskuteras och kopplas till ett nationellt ekonomiskt
sammanhang. Därefter ger vi vår bild av nyckelfaktorer bakom den irländska framgången.
Vad är då kapitlets huvudbudskap? “Ask not what your country can do for you – ask what
you can do for your country”, sa president Kennedy.2 Människor kan göra sitt land gott på
olika sätt. Samhällsentreprenörskap på nationsnivå är ett långt ifrån självklart sätt,
1

En av oss har också upplevt ett irländskt rekryteringsförsök från insidan, då som vd i ett svenskt företag.
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och det präglas av speciella utmaningar. Det krävs först och främst tändande gnistor för
att åstadkomma nationell samling och kollektivt handlande, och sådana framkallas av
personer som upplever nödvändigheten av förändring, som har strategisk blick och som
har ett ledarskap av speciell karaktär. Att verkligen gå från tanke till handling är centralt
för dessa personer. För att göra detta krävs insikter om vilka kompetenser som behövs för
att klara olika utmaningar. Med rätt kompetensteam kan nästan vilka visioner som helst
bli verklighet.

Samhällsvitalisering mot alla odds
År 1988 hade tidningen The Economist en speciell rapport om Irland med rubriken “The
poorest of the rich” och med en utarmad gatutiggare på omslaget. Nio år senare, 1997, kom
en ny specialrapport om Irland, men nu var rubriken “The Celtic Tiger: Europe’s shining
light”. Det är händelser bakom kulisserna på denna utveckling som här kommer att beskrivas. Några ord kommer också att nämnas gällande vad som hänt efter denna tidsperiod.
En vanlig uppfattning är att EU-bidrag var den viktigaste faktorn bakom det irländska
undret. Vi återkommer om detta. Irlands problem var många under 1970- och 1980-talen:
ingen tillväxt, stor statsskuld och unga välutbildade irländare som emigrerade på grund av
den höga arbetslösheten. Därtill kan läggas oroligheterna på Nordirland som undergrävde
medborgarnas framtidshopp. Professor John Fitz Gerald, sammanfattade tiden med orden:
“A lot of pain”. Under tidigt 1980-tal försökte Irland få balans i de offentliga finanserna
genom traditionella metoder som skattehöjningar och en expansiv offentlig politik. Men inflationen, arbetslösheten och räntorna rusade i höjden. Premiärministern Charles Haughey
hade en besvärlig uppgift när han tillträdde 1987. Han kunde konstatera att nationen var
på gränsen till bankrutt. Irlands nationalskuld skenade och hade fördubblats under fyra
år. Arbetslösheten var näst störst i den utvecklade världen. Irlands BNP uppgick endast till
65 % av EU:s genomsnitt. För att förstå det irländska undret måste man förstå tidsandan
och de behov som Irland hade under 1970- och 1980-talen. Bara om man kan sätta sig in
i fattigdom, misär och arbetslöshet (samt vad det betyder när det gäller brist på pengar för

2

Troligen hade han lånat orden från den romerske statsmannen Marcus Tullius Cicero.
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offentlig sektor) kan man begripa vilken betydelse det ekonomiska undret kom att få för
medborgarna.
Vill man utveckla social välfärd måste man utveckla ekonomin och vice versa. Ett citat av
sångaren Bono, under World Economic Forum 2008, är tänkvärt: “I do remember the
unemployment in Ireland in the 1970s. Throwing away the prosperity that we are enjoying
is more dangerous than we think.”3 Många människor som växer upp i nutiden i ett land
som Sverige tenderar att ta ekonomisk trygghet för givet, liksom den friske tar friskheten
för givet.4
Låt oss återgå till Irland 1987: Haughey och hans högra hand Bertie Ahern valde en ovanlig
strategi för att vända den negativa utvecklingen.5 De ritade om spelplanen och struntade i
regelboken för vad som tidigare hade ansetts som politiskt korrekt. På grund av det kritiska
läget skulle man börja samarbeta med alla – opposition, fackföreningar, arbetsgivare och alla
andra som kunde hjälpa till. Den offentliga sektorn skulle skäras ned med bortåt 20 % och
skatterna skulle sänkas, delvis för att ge människor mer att spendera, delvis för att kunna
erbjuda företag som ville flytta till Irland 10 % i bolagsskatt. Allt skulle manifesteras i ett
samhällskontrakt. John McCarthy vid ”Irlands LO” gav oss följande kommentar: “It was a
shared understanding for the first time in history”. I oktober 1987 beslöts så Programme for
National Recovery.
Det mest centrala i planen var emellertid en offensiv satsning för att rekrytera nya företag
och skapa arbetstillfällen i Irland. Irlands viktigaste verktyg i detta arbete blev Industrial
Development Authority (IDA), en semioffentlig myndighet som formellt sorterade under
Department of State. IDA:s uppgift var att främja export och etableringar av företag i
Irland. IDA fanns som organisation sedan länge, men en radikal förändring gjordes i
början av 1980-talet. Dessförinnan var IDA att betrakta som en ganska trött och byråkratisk
organisation. Det fanns därför skäl att skilja mellan nya och gamla IDA. Ambitionen hos
nya IDA var att locka till sig nya företag – inte att hjälpa utländskt kapital att förvärva verksamheter i Irland. Nya IDA kännetecknades av beslutsamhet och idealism. De hade också
en genomtänkt rekryteringsstrategi för att fånga upp behövda kompetenser. Ungefär hälften

3
4

5

BBC 2008.
Bill Clintons rådgivare James Carvilles tänkte till över vad som var den viktigaste frågan i samhället och lanserade
uttrycket ”It’s the Economy, stupid!” (under presidentvalskampanjen 1992).
Ahern var arbetsmarknadsminister 1987–1991 och kom att bli finansminister fram till 1994. År 1997 blev han
vald som premiärminister.
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av rekryterna var tidigare statsanställda med god kunskap om den statliga förvaltningen.
Den andra hälften rekryterades från näringslivet. Alla anställda fick chansen att rotera och
pröva på olika arbetsuppgifter. Alla behandlades med respekt och hade lika möjligheter att
göra karriär. Insiders talar om den speciella IDA-andan och miljön beskrivs som en smältdegel av kompetenser och erfarenheter. Totalt kom organisationen att sysselsätta cirka 500
personer. Den person som drev igenom omvandlingen från gamla trötta till nya proaktiva
IDA var Padraic White, som ledde verksamheten 1981–1990.
IDA organiserades i två delar – en analysenhet och en operativ enhet, eller med Whites
ord: “The Intellectual wing and the Marketing and negotiating wing”. Dessa samarbetade
intimt. White underströk IDA:s förmåga att med avancerad omvärldsanalys, söka fram och
etablera relationer med stjärnföretag i nya spännande tillväxtnischer. En annan viktig faktor
var förmågan att på ett effektivt sätt förutse och vid behov lotsa det potentiella företaget
förbi byråkratiska och fysiska hinder. Man kan konstatera att strategin handlade om en
kombination av avancerad omvärldsanalys och selektiv informationssökning samt personlig
marknadsföring mot de företag och personer de identifierade – marknadsföring med kirurgisk precision. Såväl omvärldsanalysen som relationsarbetet krävde sofistikerade verktyg
och resurser, exempelvis CRM-system och access till externa databaser.6
Relativt snabbt utvecklade sig IDA till att bli specialiserad på vissa sektorer. Specialiseringen
grundade sig på analyser av ”framtidsbranscher”. Bland de identifierade fanns delar av
sektorerna medicin, medicinteknik, IT och teknisk specialindustri. Team av specialister
analyserade respektive sektor och vilka förutsättningar de aktuella företagen ansåg vara
viktiga. För att säkerställa tillgång till förstahandsinformation om intressanta företag,
etablerade IDA kontor i närheten av viktiga regioner, exempelvis Silicon Valley. Med dessa
omvärldssensorer fick man snabbt nys om nya stjärnföretag och före de flesta andra fick de
därför korn på företag som Apple Computer och Microsoft. Ett exempel på hur analysarbetet kunde gå till var att köpa in persondatorer för att sedan plocka isär dem ner till enskild
komponent. Målet var att identifiera vilka som tillverkade dessa. Med denna information
kunde man bearbeta hittills okända tillverkare inom framtidsindustrin IT. Så fort man hade
identifierat ett intressant företag inledde man blixtsnabbt en relation med företaget för att
försöka rekrytera det till Irland.
6

CRM-system är sofistikerade programvaror och metoder som främst används för att bygga upp och hantera
kundrelationer i näringslivet. Med externa databaser avses professionella informationskällor som inte ska
förväxlas med sökningar bland fritt skvalpande information på internet. Exempel på databaser är Ardis
Inpharma, Gale Group PROMT och D&B company directories.
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En hörnpelare i IDA:s strategi var allianserna med regionerna och kommunerna i Irland.
Ledningen i IDA hade från början bestämt sig för att samordna och sköta alla kontakter utåt
– för att vara säker på att göra ett professionellt intryck. Många viktiga kontakter togs med
ledningen för de olika regionerna innan de tilltänkta företagen kontaktades. Bland
annat genomlystes regionens infrastruktur och tillgången på rätt arbetskraft och förmåga
att hantera andra eventuella önskemål som kunde dyka upp.
I samarbete med regionerna skapade IDA förslag till utvecklingsplaner som innehöll allt
ifrån beskrivning av arbetskraft, infrastruktur, etableringsmöjligheter till konkreta affärsplaner och affärsmöjligheter. När IDA hade identifierat ett lämpligt företag, arbetade man
alltså fram konkreta affärsplaner med investeringsförslag som var anpassade till den utvalda
verksamheten. Dessa affärsplaner var mycket omsorgsfullt gjorda. Uppsökta företag vittnar
om att de blev oerhört imponerade av dessa skräddarsydda förslag till affärsplaner. En företagsledare uttryckte det som att ”något liknande har jag aldrig skådat”. I flera fall hade det
utvalda företaget inte ens övervägt att investera i Europa.
När väl det utvalda företaget hade accepterat en inbjudan till Irland, guidades alltid företaget
av en eller flera IDA-medarbetare. Deras uppgift var att upptäcka eventuella hinder och problem och att rapportera dessa, så att dessa kunde elimineras snarast. Padraic White talade
om en “can-do-attityd”. Peadar Kirby, vid School of Communications vid Dublin City University, uttrycker det som att det fanns ett “mindset of the entrepreneurial public servant
impatient”, hos IDA som han jämför med “bureaucratic caution of more mainstream
colleagues”.7 Det fanns alltså en entreprenöranda som låg långt ifrån byråkratisk tröghet
som finns på andra håll. Byråkrater som inte presterade konkreta, mätbara värden för
Irland, var inte långlivade i samarbetet med IDA. Här var det offensivt tänkande, målstyrd
handlingskraft och konkreta operativa prestationer som gällde.
Rekryteringen av Pfizer var en av IDA:s första och viktigaste etableringar. Denna bidrog till
att 9 av 10 av världens topprankade medicinföretag i dag är etablerade i Irland. En delsektor
av medicinen – farmakologi – har i dagsläget genererat över 20 000 arbetstillfällen och står
i dag för 29 % av den irländska exporten. Här speglas IDA:s målsättning att bli bäst på vissa
identifierade framtidssektorer.8
7
8

Kirby 2002.
I maj 2008 stod det klart att Pfizer gör ännu en investering i Irland på 190 miljoner euro, som en följd av nya
IDA:s arbete (enligt Pfizer själva). Det ger 100 högkvalificerade jobb inom Pfizer och därtill cirka 500 bygg- och
servicejobb under själva utbyggnadsperioden.
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En annan avgörande händelse inträffade när Whites medarbetare 1989 lyckades få Intel att
etablera sig i Irland. Intel var bekymrat över att irländarna inte hade några traditioner inom
högteknologi och nästan helt saknade lämpliga ingenjörer för Intels avancerade tillverkning
och forskning. Whites och IDA:s drag blev då att leta upp 300 potentiella, irländska ingenjörer överallt i världen. Efter en blixtutryckning där alla kandidater intervjuades, kunde
White rapportera till Intels ledning att 80 % av dessa var villiga att flytta tillbaka till Irland.
Resultatet blev att Intel i dag har sin största fabrik utanför USA just i Irland. Likaså innebar
detta att Irland fick ett genombrott som högteknologiland trots att det saknade en egen
industri eller traditioner inom området. Irland fick en ny försörjningsbas. Fram till år 2004
hade Intel investerat över 5,2 miljarder euro. Samtidigt sysselsatte företagen över 4 200
personer i den direkta verksamheten. Utöver detta tillkommer underleverantörer och andra
som är direkt beroende av Intels verksamhet.9
År 1990 lyckades White och hans medhjälpare få Dell att välja Irland. Det var en av IDA:s
mest lyckade insatser. Vissa år kom Dell sedan att exportera för 7 miljarder euro från Irland,
vilket var 38.3 % av hela sektorns export och 5,8 % av hela Irlands BNP. Andra europeiska
stater tryckte på hårt för att få Dell att ändra sig. Vissa hotade med att statsförvaltningarna i
deras land inte skulle köpa Dells produkter om etableringsbeslutet inte ändrades. Dell stod
på sig och fullföljde ändå etableringen. 1996 etablerade sig IBM.com Sales and Support
Centre och IBM’s Technology Campus i Dublin. IBM sysselsätter i dag över 3 000 personer
och är därmed en av Irlands största arbetsgivare.
Redan tidigt gjordes insatser också för andra verksamheter än teknikföretag. Ett exempel
är Dublins International Financial Services Centre. Tack vare denna satsning – som
snart ledde till 365 nya företagsetableringar – kunde Irland erbjuda 48 000 personer
sysselsättning i den finansiella sektorn. Irlands Central Statistics Office kunde konstatera
att denna sektor vuxit med 3 300 jobb mellan 2006 och 2007, för att 2008 stå för totalt
cirka 82 000 arbetstillfällen (287 000 om man inkluderar relaterade tjänster).10 Och
ökningen fortsatte. I juli 2008 blev det exempelvis klart att ett stort multinationellt företag
skulle placera sitt e-banking centre i Irland. Att landet under 2008 fick problem var inte
konstigt. Snart sagt hela världen drabbades av den stora finanskrisen (se avsnittet Kritiska
infallsvinklar nedan).

9

10

Under 2008 gjordes en del neddragningar av Intels verksamhet i Irland, vilket berodde på ökad konkurrens från
företaget AMD. Omkring 200 arbetstillfällen berördes.
Uppgifterna är vår tolkning av olika statistikuppgifter från CSO.
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IDA har inte nöjt sig med att få till stånd etablering av nya företag. De insåg också betydelsen av att utveckla företagen. En viktig del av IDA:s strategi har därför varit att proaktivt
anpassa utbildningssystemet till företagens framtida behov. Det främsta styrmedlet har varit
pengatilldelningen, vilket fått universiteten att ”ställa om sin produktion”. Ett exempel på
denna snabba utveckling och IDA:s inflytande var lösningen på bristen på tekniker. Forskarstudenter inom fysik lockades att under ett års snabbutbildning konvertera till tekniker.
White menade att utbildning rent generellt gavs hög prioritet i deras strategi. Det omfattade
såväl gymnasieutbildning som högskoleutbildning, men också andra former av kompetensutvecklingsprogram. Irland har procentuellt sett lagt mest pengar av alla EU-länder på
utbildning de senaste åren.11
Över 994 företag etablerade sig i Irland tack vare IDA under perioden 1987–2007.12
Det handlar om ett nettoinflöde på 136 394 nya arbetstillfällen. Bland företagen finns inte
mindre än 162 etableringar av framstående IT-företag, 161 tekniskt orienterade industriföretag samt 120 mjukvaruföretag. Mellan 1986 och 1990 lyckades man sänka arbetslösheten
från 225 000 personer till 174 000 och budgetunderskottet sjönk från 8,6 % till 0,7 %.13
Låt oss nu återgå till frågan om betydelsen av EU-bidrag. Padraic White underströk att det
inte var EU-medel som låg bakom framgången när det gäller IDA:s verksamhet. Vi har försökt att kontrollera hans bedömning och undrade förstås hur EU ser på den saken. Stephen
Langley vid Directorate General for Regional Policy (EU-kommissionen) har tillgång till
statistiken över EU-medel till Irland. Han bekräftade den bild som vi fått: “You will see
that – in absolute financial terms – Mr. White is correct.”14 Av figur 1 framgår att ungefär
70 % gick till jordbruk genom FEOGA (European Agricultural Guidance and Guarantee
Fund) och resterande del till regionalstöd, utbildningsprojekt eller non-profit-projekt. Dessa
inkluderade inte IDA:s verksamhet.15

11

12

13

14
15

Enligt ”IMD World Competitiveness Report” hade Irland år 2001 världens bästa utbildningssystem. 65 % av
studenterna gick till eftergymnasial utbildning. Och de håller ställningarna. På frågan om “The Educational
System meets the needs of a competitive economy” rankades Irland enligt IMD 2008 högst, följt av
Nederländerna, Frankrike, Tyskland, USA och Storbritannien.
Enligt Forfas Annual Employment Survey 2007. Enligt våra källor är det fler: 1 344 utländska företag hade
rekryterats fram till 2004.
IDA lägger mycket energi på att skapa detaljerad statistik om resultatet från sin verksamhet, vilket i sig säger
något om deras fokus och kvalitetsarbete.
Langley 2008.
Möjligen kan IDA ha fått del av kategorin ”Övriga” men uppgifter om dessa har vi inte kunnat vaska fram.
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European Regional
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Figur 1. EU-bidragens fördelning till olika ändamål i Irland 1987–2007.16

EU har strikta regler. Det är som grundprincip inte tillåtet med direkt stöd till företag.
Därmed var IDA:s verksamhet – som ju var fokuserad på att attrahera specifika företag
– inte i linje med EU:s finansieringsprinciper. Oftast handlar stöden snarare om bidrag
till forskning, innovationsutveckling och utbildning. Visst fick Irland generellt en knuff
framåt tack vare EU-bidrag, så bidragen var en del av ”den keltiska tigerns framryckning”.
Framgången handlade också om investeringar i infrastruktur samt förändringar av skattesystemet och utbildningssektorn. Man ska heller inte glömma att landet är engelsktalande.
Vidare har Irland en befolkning där 39 % är under 25 år, vilket innebär 10 års lägre snittålder än i resten av Europa. Detta är ”naturtillgångar” som har gjort andra länder gröna av
avund. Men flera av dessa faktorer förändrades inte så mycket just i slutet av 1980-talet, så
det stora lyftet efter 1987 måste ha berott på andra faktorer. Det förefaller sannolikt att en av
de viktigaste faktorerna var de samhällsentreprenöriella initiativ som var relaterade till IDA:s

16

Sammanställning gjord av författarna med data från The Irish Government, Department of Finance förmedlade
av Stephen Langley vid Directorate General for Regional Policy (EU-kommissionen).
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företagsrekryteringar.17 Kopplingar finns mellan olika faktorer. Troligtvis anpassade irländarna de regionala EU-stöden så att de hamnade på ”rätt platser” i förhållande till de mål
som IDA:s strateger satte upp. Sålunda har man byggt flygplatser, vägar och annan viktig
infrastruktur så att det gynnat företag som IDA bearbetat. IDA har också kunnat använda
infrastrukturutvecklingen som ett av argumenten i dialogen med strategiskt utvalda företag.

Kritiska infallsvinklar
Det ekonomiska uppsvinget medförde också problem. Under 2008 rapporterade medier
att den keltiska tigern tycktes ha tappat sitt klös. Bland annat ledde återflyttningen av välbetalda, unga irländare till att huspriserna skenade. Det knorrades bland offentliganställda
och andra som inte varit lika lyckosamma i sina karriärval i relation till de områden som
prioriterades av IDA. Alla medborgare fick inte njuta lika många frukter av det beskrivna
förloppet. Dublin kom också att lida av trafikproblem och annan växtvärk. Den sociala
utvecklingen har inte varit helt enligt förväntan. Finanskrisen med efterföljande lågkonjunktur, som drabbade världen 1988, påverkade förstås också Irland. Landets medlemskap i EMU – i sig en debatterad fråga – gör att de har svårt att finansiellt parera krisen.
Men alla dessa problem ska ses i ljuset av den vacklande välfärden i början av 1980-talet.
Dessutom finns det nog lite kraft kvar i tigern för fortsatt utveckling.18
Från ekonomisk synvinkel skulle man kunna kritisera Irland för att bli beroende av företag
styrda från andra länder (men vad alternativet hade varit är en fråga som i så fall följer).
Man skulle också kunna hävda att fallet Irland speglar en ekonomisk utvecklingsrationalitet
som inte är postmodern och önskvärd. Man skulle vidare kunna betrakta fallet utifrån
ett miljöperspektiv, ett ideologiskt perspektiv eller ett maktperspektiv. Det är exempelvis
allmänt känt att Charles Haughey inte var fläckfri i sina metoder.

17

18

Den slutsatsen drog också New York Times när tidningen återblickade på Irlands utveckling i samband med
beskedet att Charles Haughey avlidit i prostatacancer, se Clarity 2006.
I oktober 2008 blev det känt att landet infört en generell bankgaranti, vilket ledde till att flera företag och
människor i Storbritannien flyttade sina besparingar till Irland. Till och med finanskrisen försökte proaktiva
Irland att göra till en affärsmöjlighet.
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Vi har valt att i analysen fokusera på nyckelfaktorer för framgång inom ramen för Charles
Haughey och Bertie Aherns mål att möta de ekonomiska problem nationen upplevde. Vi
erkänner att vi har imponerats av det vi fått höra och se bakom kulisserna, vilket kan färga
vår beskrivning. Vi ska inte ge oss på kontrafaktisk historieskrivning, men utan IDA:s
insatser hade landet sannolikt haft betydligt djupare sociala problem än vad man har i dag.
Hur man än vrider och vänder på det gav Irlands samhälleliga entreprenörskap upphov
till ett påtagligt resultat som också har omtalats av en rad seriösa bedömare. Det vore inte
rättvist att medvetet tona ner en beskrivning av något som man i grunden betraktar som
storartat. De beskrivna nyckelpersonerna lyckades leda processer som gav en enastående
uppryckning av nationen ekonomiskt sett och i förlängningen även socialt, eftersom social
omsorg, sjukvård med mera kräver ekonomiska resurser.

Irland förvandlades till ett välmående samhälle.
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Foto: Per Frankelius

Innebörden av nationellt
samhällsentreprenörskap
Låt oss här koppla an till begreppsdiskussionen i bokens inledande kapitel. I KK-stiftelsens
dokument Samhällsentreprenörskap definieras samhällsentreprenörskap som ”initiativ som
syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget. Nya lösningar
som vill skapa ett hållbart samhälle: ekonomiskt socialt och ekologiskt. […] Samhällsentreprenörskap är när människor tar egna initiativ för att förbättra sådant som de tycker saknas,
eller inte fungerar i samhället. Det kan handla om skateboardramper, glesbygdsutveckling
eller rättvisemärkta kläder.”19
Samhällsentreprenörskap i den ovan refererade betydelsen, och besläktade begrepp som
”corporate social responsibility” eller ”socialt entreprenörskap”, kan andas en signal om
varande något mer etiskt korrekt eller högre stående än det underförstått mer egoistiska
och kommersiella affärsentreprenörskapet.20 Men vad skiljer egentligen traditionella
entreprenörer från så kallade samhällsentreprenörer? Sir Hugh Beaver, vd i bryggeriet
Guinness, tyckte nog att han förbättrade ”sådant som saknas i samhället” när han 1951 kom
på idén om rekordboken.21 Även Gustaf de Laval tyckte nog att samhället saknade något,
när han utvecklade sitt företag kring separatorn.22 Utifrån denna diskussion blir det inte
enkelt att dra gränsen mellan traditionell affärsverksamhet och socialt entreprenörskap och
ansvarstagande.
Vi såg tidigare att samhällsentreprenörskap förknippas med ”nya lösningar”, det vill säga
det handlar inte om samhällsutveckling bara genom att till exempel fördela skattemedel på
olika insatsområden. Inte heller handlar det om att införa något som andra redan infört på
annat håll. Det handlar inte om företagsliknande beteende i största allmänhet. Det finns
snarare en beröring till den tolkning av entreprenörskap som ligger nära innovationsområdet. Det området är dock ofta relaterat till teknik och produkter samt till företag, snarare än
till exempel social omsorg och ideella organisationer. Ett försök att närma sig en definition

19
20
21
22

www.kks.se.
The Economist 2006.
Se Frankelius 2003.
Historien finns beskriven i Frankelius 2004.

Kapitel 1:5 När samhällsentreprenörskap lyfter en hel nation – fallet Irland

125

är att utgå från syftet med människors handlingar. Om syftet med entreprenöriella handlingar ytterst är att utveckla samhället och värdet för medborgarna, snarare än enskilda
verksamheter (företag), skulle man kunna kalla det samhällsentreprenörskap. Irland blir i
det perspektivet ett tydligt exempel.
Vi ska här inte redogöra för hela den analys av begreppet vi själva gjort utan hänvisar till
bokens inledande kapitel. Hursomhelst har vi landat i följande definition, som i hög grad är
inspirerad från fallet Irland:
Samhällsentreprenörskap handlar om initiering och förverkligande av kollektiva, entreprenöriella, och ofta (men inte alltid) innovativa processer med syfte att stärka en definierbar
del av samhället på ett sätt att det stora flertalet medborgare sedan fritt (eller till marginell
kostnad) kan ha glädje av resultatet – med tillägget att det inte avser traditionell politik eller
offentlig förvaltning.
Ordet förverkligande är viktigt och anspelar på det operativa arbetet (exempelvis IDA:s
skickliga uppvaktning av företag), till skillnad från exempelvis beslutsfattande på politisk
nivå. Det centrala i definitionen är dels att motivet bakom handlingen är samhällsutveckling
(snarare än företagsutveckling), dels att frukterna från handlingen ska vara sådana att det
stora flertalet i samhället kan ta del av dem (jfr. stärkande av hela den irländska ekonomin).
Med kollektiva avser vi gränsöverskridande mellan olika juridiska aktörer.
Samhällsentreprenörskap förekommer på alla samhällsnivåer. Vad kan då rent konceptuellt
tänkas skilja nationellt entreprenörskap i förhållande till andra former av samhällsentreprenörskap? Vi tror att det i hög grad kan handla om dels komplexitet dels amplitud. Med amplitud avser vi styrkan eller kraften i processen respektive resultatet. Samhällsentreprenörskap på nationell nivå innebär att många aktörer på olika nivåer och med olika motiv och
agendor måste samarbeta för att nå ett gemensamt mål. Sådana komplexa processer kräver
ett ledarskap som inbegriper förmågan att få de inblandade att samlas kring en gemensam
vision. Ledarskapet präglas av lirkande, lyhördhet och engagemangsskapande kring nationella mål och värderingar. När samhällsentreprenörskapet dessutom handlar om verksamhet
riktad mot en internationell arena blir komplexiteten ännu större. Fallet Irland handlade
just om detta, eftersom jakten på företag skedde internationellt.
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Figur 2 beskriver en hypotes gällande amplitud och komplexitetsgrad (sammanvägt) för olika
typer av samhällsentreprenörskap. Vita fält är högsta graden av amplitud och komplexitet.
Mörkgrå fält antas ha lägst. Den höga amplituden och komplexiteten i de vita fälten beror på
faktorer som exempelvis fler aktörer, större antal agendor, fler kulturer att hantera, ökade
fysiska avstånd mellan de aktörer som ska samverka, fler språksvårigheter, ökad mängd tid
som går åt för processen, mer ekonomiska resurser som måste skaffas och hanteras samt
sist men inte minst högre prestationsmål för insatserna. Att skapa 130 000 nya jobb genom
att rekrytera fler än 900 företag är exempel på ett högt prestationsmål.

HANDLINGSFÄLT
(det område mot vilket entreprenöriella handlingar riktas)

HANDLINGSBAS
(området inom vilket
de drivande aktörerna
finns tillika inom vilket
resultatmålen för handlingarna definieras)

Lokalt

Nationellt

Internationellt

Lokalt

En ideell förening
skapar en fritidsgård
i Malmö.

En kommun
etablerar en innovativ
djurpark i Kolmården
så att hela landets
skolungdomar kan få
uppleva vilda djur på
riktigt.

En grupp startar
skidakademi i skidorten St Christoph
för entusiaster från
olika länder.

Nationellt

Ett helt land bidrar
till att bärga ett
sjunket skepp.

En rikstäckande
organisation skapar
en standard för djurvänligare köttproduktion i ett land.

IDA lockar företag
från hela världen till
Irland med syfte att
utveckla det egna landet.

Internationellt

Världssamfundet
verkar för att
återskapa biblioteket
i Alexandria.

Flera länder verkar för
att samordna nödhjälp
till en nation som
drabbats av naturkatastrof.

Al Gore verkar för
internationell kraftsamling i klimatfrågan.

Figur 2. Amplitud och komplexitetsgrad (sammanvägt) i olika typer av samhällsentreprenörskap.
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Nyckelfaktorer för framgång
Utgångspunkten för samhällsentreprenörskap är viljan till samhällsutveckling, inte företagsutveckling. Medlet för att infria en sådan vilja kan vara traditionella ansatser som allmän
politik eller opinionsbildning. Medlet kan också handla om summan av alla handlingar från
medborgarna i samhället, eller som Ulf Lundell sjunger: ”Det är folket som bygger landet”.
Det ligger mycket i detta, men det är inte det vi talar om här. Samhällsentreprenörskap handlar i stället om konkreta, väldefinierbara och koordinerade insatser riktade mot en tydlig del
av samhället och framdrivet av vissa specifika personer med stora visioner och förmåga att få
igenom sina viljor. Vi har definierat fyra nyckelfaktorer för framgång i sådana processer.

Att uppleva nödvändigheten av förändring/utveckling
Premiärminister Charles Haughey kunde konsten att resa strategiska frågor och verkligen
prioritera dem tidsmässigt, när han tillträdde 1987. Första framgångsfaktorn bakom samhällsentreprenörskap är att inse nödvändigheten av förändring och utveckling av samhället. Som Malin Gawell beskrivit i sin avhandling är detta inte samma sak som traditionell
”opportunity recognition”, eftersom det vi här talar om är att uppleva behov i samhället,
snarare än behov som kan utgöra en kommersiell möjlighet för ett specifikt företag.23 Till
skillnad från vad som är relevant för enskilda organisationer tenderar nationellt samhällsentreprenörskap att ha längre tidsperspektiv.
Motivationsfaktorerna bakom samhällsentreprenöriella initiativ skiljer sig. Irland stod verkligen inför en samhällskollaps. Jämför man en typisk irländsk familj i slutet av 1970-talet –
utan jobb, pengar eller robust socialt skyddsnät – med den trygga familjen i Dublin 2009 så
inser man att det råder skillnader. Som vi nämnde tidigare måste man förstå tidsandan för att
förstå de motivationsfaktorer som ligger bakom handlingskraft. Medan tidsanda brukar omtalas som Zeitgeist säger det inget om grad av behov eller nöd. Därför tillåter vi oss att föreslå
begreppet Bedarfgeist för att uttrycka behovs- eller nödnivån i en viss tid på en viss plats.
Abraham Maslow föreslog 1943 en modell där människor antas ha olika typer av behov ordnade i en slags hierarki.24 Behoven fanns på fem nivåer: 1. Physiological (kroppsliga behov),
23
24

Hon talar i termer av preceived necessities (se Gawell 2006, s. 115).
Maslow 1943.
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2. Safety (behov av trygghet), 3. Love (behov av gemenskap och tillgivenhet), 4. Esteem (behov
av uppskattning) samt 5. Self-actualization (behov av självförverkligande). Innan man har
tillgodosett behoven på en nivå känner man inte något behov av nästa nivå. Maslow menade
också att behov relaterade till försörjningen är viktigare och starkare än övriga: “A person who
is lacking food, safety, love, and esteem would most probably hunger for food more strongly
than for anything else.” (s. 373). Maslow fokuserade inte på den första nivån, utan på nästa
nivå, ”safety”. Med ”safety” menade han inte minst grundläggande ekonomisk välfärd som
arbete, ekonomiska resurser och skydd av egendom. Han exemplifierade med “the common
preference for a job with tenure and protection, the desire for a savings account, and for insurance of various kinds (medical, dental, unemployment, disability, old age)” (s. 379). Observera
att Maslows teori handlar om individers behov. Nyckelfaktorn som vi presenterat här handlar
inte om individers behov utan om upplevd bild av ett samhällsbehov.
Också andra har pekat på skillnaden mellan olika behov. Den brittiske författaren Gerald
Brennan menade att “Those who have some means think that the most important thing
in the world is love. The poor know that it is money.” Mahatma Gandhi sa: “Poverty is the
worst form of violence.” Karl Marx’ mamma kan också citeras: ”Om Karl Marx, i stället för
att skriva om kapital, hade skaffat ett, så vore det mycket bättre.” Ekonomiska problem är i
högsta grad närvarande också i modern tid. Cecilia Martinsen vid Stockholm International
Water Institute meddelade 2008 att 4 000 barn dör varje dag till följd av brist på rent vatten
och hygien – 2,6 miljarder människor saknar toalett.25 Det är alltså inte bara Maslow eller
nobelpristagaren Muhammad Yunus som intresserat sig för kopplingen mellan ekonomi
och social välfärd.26 Sammanfattningsvis kan fastslås att ekonomiska behov är en viktig
grund för motivationen till samhällsentreprenörskap. Vi behöver dock klargöra en sak: De
personer som upplever ett behov i samhället behöver inte själva tillhöra dem med störst
personlig nöd.27

Möjlighetisering genom gränsöverskridande ledarskap
Som framgått ovan är motiv härledda från behov viktiga för att förstå samhällsentreprenörskap. Medan behov kan vara objektivt sett existerande handlar motivationen om hur individer

25
26
27

Martinsen 2008.
Yunus har skapat en bank för mikrolån till fattiga som vill starta företag.
Medarbetarna inom IDA var sannolikt ekonomiskt välmående.
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uppfattar behov. En viktig aspekt i vår fortsatta analys är skillnaden mellan nödvändighet
och möjlighet. Stort behov (stor nödvändighet) leder inte automatiskt till åtgärder för att
tillgodose behoven eller lösning av problemet. Nödvändigheten måste övergå till en insikt
om den och vidare till en insikt om möjligheter. Bengt Johannisson har föreslagit begreppet
möjlighetisering som alternativ till problematisering.28 Hur sker då möjlighetisering i de
sammanhang vi är intresserade av?
Samhällsentreprenörskap handlar om kollektiva sociala processer, det vill säga gränsöverskridande över flera juridiska organisationer. Det gör att ledarskapet har speciella utmaningar och speciell karaktär. I praktiken innebär det en process som börjar med att någon
eller några personer tar ledartröjan och startar förändringsarbetet med utgångspunkt från
ett upplevt behov, rent av ett krismedvetande ofta i kombination med en framtida möjlighet.
Därefter startar den ofta så mödosamma processen att förankra behovet och möjligheten
hos vissa utvalda individer, företag och organisationer i samhället. Jfr. de insatser som ledde
fram till samhällskontraktet i Irland. Mycket av samhällsentreprenörskap handlar om att
övertyga andra om att det finns problem i samhället som borde åtgärdas. Just probleminsikten är en viktig del av det som ger motivation till förändring. Emellertid räcker inte
probleminsikt. Människor måste enligt vårt resonemang också tro att det finns lösningar
för att insatser ska kännas meningsfulla. Därför inkluderar samhällsentreprenörskap aktivt
sökande efter tänkbara lösningar och tänkbara möjligheter.29 Vidare krävs i regel samsyn
kring möjligheterna, det vill säga kollektivt visionsarbete är en central del av den form av
komplext samhällsentreprenörskap som vi här talar om.
En central del av samhällsentreprenörers arbete – tillika en faktor som avgör om de blir
framgångsrika eller ej – är sålunda gränsöverskridande ledarskap. Merparten av den befintliga ledarskapslitteraturen utgår emellertid från att ledarskap handlar om att en formell
ledare eller chef inom en viss organisation ska få med sig (sina egna) medarbetare mot
vissa definierade mål. Det passar inte in på den typ av ledarskap som präglar samhällsentreprenörer. Snarare präglas det sistnämnda av ett nödvändigt gränsöverskridande men också
rollöverskridande. En mycket central del av detta ledarskap är möten med människor från

28
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Personlig kommunikation under Tänketank om framtidens kompetenser, Nordiska ministerrådets tankesmedja,
Island 24–25 augusti 2006. Se även Ylinenpää och Strömbäck 2003.
Jfr Hayek 1945 och Venkataraman 1997. Ha dock i minnet vad vi tidigare skrev om upplevd nödvändighet i
samhället i förhållande till affärsmässiga möjligheter.
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olika subkulturer i samhället.30 Samhällsentreprenörer tenderar också, som en följd av det
ovan beskrivna, att göra saker som ligger utanför vad omvärlden förväntar sig – de överskrider sina förväntade roller.
Som framgått talar vi om kollektivt handlande, samtidigt som vi lyfter fram ledarskapets
betydelse. Finns en paradox i detta? Vårt svar är att det kollektiva handlandet behöver ”en
gnista” för att bli verklighet och denna gnista måste skapas av någon genom ett ledarskapsinitiativ.

Verktyg och tekniker
Avancerad utveckling kräver i regel fördjupad analys av problematik och utvecklingsmöjligheterna. Irlands samhällsentreprenörskap illustrerade en rad sådana analyser, både på övergripande nivå (analys av landets utveckling i stort eller olika samhällsektorers utveckling)
och mer konkret (analys av mest lämpliga branscher och företag att försöka rekrytera). Fördjupad analys kräver i sin tur ofta avancerade verktyg och tekniker (eller metoder). En
central del av nationellt samhällsentreprenörskap är därför att nyttja speciella verktyg och
tekniker. Eftersom sammanhangen är komplexa och gränsöverskridande krävs inte minst
verktyg för att hantera många dialoger och för att koordinera det komplicerade arbetet.
Exempel på verktyg är datorprogram för hantering av kontakter, aktiviteter och tid (CRMsystem). Ett annat exempel är verktyg och metoder för kvalificerad omvärldsanalys – något
som Padraic White underströk. Sofistikerade system för effektmätning och ekonomisk
styrning är en tredje typ av verktyg.

Handlingskraft
Som vi såg var IDA organiserat i en analysenhet och en operativ enhet. Analys, probleminsikt och identifiering av möjligheter räcker inte för lyckat samhällsentreprenörskap. Inte
heller räcker samsyn kring möjligheter och visioner. Risken är att initiativ endast leder till
diskussioner och möten, det vill säga bryggan över till genomförda handlingar saknas. Det
kan med andra ord vara långt mellan vilja och handling, vilket Peter Drucker visade redan
1966 i sin bok The Effective Executive. Därför krävs i regel en strategi för genomförande av

30

Se vidare boken Värdeskapande möten (Frankelius och Vogel 2009).
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önskvärda samhällsförändringar. Ett bärande tema i fallet Irland är alltså handlingskraft och
handlingskompetens. Kunskapen som krävs för samhällsentreprenörskap varierar mellan olika sammanhang. För komplicerade fall räcker inte praktisk kunskap och inte heller
vetenskap. Det krävs också den typ av kunskap som Aristoteles kallade klokhetskunskap
(fronesis).31 Med det avses kunskap i form av insikter om vad som behöver göras, eller övergripande idéer om hur något ska göras i den konkreta situationen. IDA:s ledning hade sådan
klokhetskunskap när de insåg att företagsrekrytering skulle ske genom systematisk omvärldsanalys och professionell uppvaktning av kandidater som inkluderade förslag till konkreta
skräddarsydda affärsplaner. Ledningen insåg detta men detaljkunskapen om omvärldsanalys
och affärsplaner fanns inte hos dem utan hos de personer som de framsynt nog rekryterade.

Avslutande kommentarer
Offentliga aktörer kan vara entreprenöriella eller inte entreprenöriella. Ett ledmotiv i fallet
Irland är det entreprenöriella förhållningssättet hos offentliga aktörer. Entreprenöriella
offentliga aktörer präglas av förmåga att penetrera problembilder och skilja mellan orsaker
och symptom. De har stora visioner, kan hantera gränsöverskridande ledarskap samt är fulla
av handlingskraft. Troligen drivs de av en genuin vilja att skapa en bättre värld för medborgarna i sitt samhälle. Fallet Irland visade att det inom IDA, under Whites ledning, skapades
en entreprenöriell operativ miljö med en förmåga som möjliggjorde omvandling av vågade
politiska visioner till handling. Det var stor skillnad på IDA före White och IDA efter White.
Det illustrerar att graden av handlingskraft är relaterad till specifika personer, möjligen i
kombination med förändrat omvandlingstryck alternativt ny framtidstro i samhället.
Kan man översätta det irländska exemplet till svensk kontext och till nutiden? George
Santayana skrev att, “Those who cannot learn from history are doomed to repeat it”.32 Han
anspelar på idén att lära av misstag. Men vi kan ju också lära av goda exempel från historien.
Dock krävs varsamhet när man försöker överföra lärdomar från ett sammanhang till ett annat. Sverige har en annan välfärdsnivå i dag än vad Irland hade under 1980-talet. Det gör att
Sverige sannolikt inte är lika hungrigt som Irland var. Möjligen är Sverige på väg i nedförsbacke men än lär det dröja innan vi eventuellt når de bottennivåer som Irland upplevde.33

31
32
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Aristoteles 350 f.Kr.
Santayana 1905, s. 284.
Hösten 2008 kom många mörka signaler från tidigare flaggskepp som Volvo.
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Vi har i detta kapitel framlagt vår definition av samhällsentreprenörskap. En brasklapp i definitionen var att det inte avser traditionell politik eller offentlig förvaltning. För att tydliggöra
hur fallet Irland kan stå i kontrast till gängse samhällspolitiskt tänkande vill vi avslutningsvis
ge ett exempel. I ett föredrag av tidigare riksbankschefen Lars Heikensten i augusti 2008
gjorde han en analys av hur man politiskt utvecklar ett samhälle. Ytterst handlar det, enligt
honom, om att finansiera en offentlig sektor, som motiveras av medborgarnas behov av
säkerhet, vilja att minska fluktrationer (motverka arbetslöshet) och vilja att fördela resurser i
samhället. Det fanns två vägar att gå för att finansiera offentlig sektor, menade Heikensten:
Den ena är att ”öka inkomsten” och med det avsågs inte att stimulera export eller inflödet av
nya företag till landet, utan snarare ökning av statens skatteuttag. Den andra vägen var att
minska kostnaderna alternativt ambitionsnivån i offentlig sektor. Hela hans analys gjordes
enligt vår tolkning inom ramen för nationalstatens interna och befintliga resursbas.
Han talade inte om en tredje väg i form av att öka intäkter till nationen från utlandet, det
vill säga processer som ökar den totala resursmassan som medborgarna sedan kan fördela
mellan sig. Fallet Irland handlade just om att öka kakan, inte genom metoden att förändra
institutioner eller allmänt politiskt ramverk. Det handlade snarare om synnerligen operativa
insatser som ledde till att konkreta företag lockades till att etablera sig i Irland. Att denna
typ av strategier inte fanns med som ett alternativ hos Heikensten talar för att det IDA
gjorde var entreprenöriellt i förhållande till traditionella vägar för samhällsutveckling enligt
ledande ekonomer inom det svenska politisk-finansiella systemet.
Svensk utvecklingspolitik är främst av makrofinansiell natur, men det finns aktörer med
mer intervenerande och operativ inriktning. Vinnova, KK-stiftelsen, Invest in Sweden
Agency, Nutek och andra har anledning att jämföra sig med IDA i fråga om prestation i
förhållande till resurser. Kanske finns en och annan lärdom att hämta från kelternas land?

Kapitel 1:5 När samhällsentreprenörskap lyfter en hel nation – fallet Irland
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Del 2
Samhällsentreprenörskap
som kreativ irritation

2

Såväl bokens inledningskapitel som dess första del har
vägletts av ambitionen att synliggöra ett entreprenörskap
där initiativtagaren inte ser till sitt utan till sina medmän-

niskors bästa. Men i en välfärdsstat som Sverige är samhällsentreprenörer i goda samariters och välmenande företags dräkter inte
de enda som värnar om de utsatta och marginaliserade. Samhällets
skilda institutioner skapar en tät väv av normer och regler, några
väldokumenterade, andra outsagda som omhändertar människor
som samhällsmedborgare. Det är dock inte självklart att altruism
och demokratiska ambitioner leder till ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara samhällen. Samhällsentreprenörer av ett annat slag
än de vi träffat tidigare i denna bok behövs för att påvisa svagheter i
all den förmenta omsorg som omger oss men som också kan förleda
oss till ouppmärksamhet och passivitet vid förändringar i omvärlden. Vi kan invaggas i tron att godhjärtade institutioner och företag
är förmögna att hantera varje utmaning. Två frågor inställer sig då:
Vill vi bli förvandlade till hjälpsökande klienter också när vi inte är i
en akut fysisk eller psykisk kris? och Kan högre institutionella makter och planmässiga initiativ utifrån ge varje plats och varje grupp
den kraft som krävs för att hantera morgondagens utmaningar?

Vi tror inte att någon av frågorna otvetydigt kan besvaras jakande. I stället behövs på lokal,
regional, nationell och övernationell nivå initiativkraft och organiseringsförmåga som
protesterar mot en alltför okritisk syn på samhällens förehavanden. I tre kapitel vill vi här
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i bokens andra del presentera ett samhällsentreprenörskap som ser som sin uppgift att
ifrågasätta det bekväma och lättköpta. Bengt Johannisson och Caroline Wigren får inleda.
I kapitel 2:1 berättar de under rubriken ”Samhällsentreprenören som provokatör” om fem
(samhälls)entreprenörer som alla i mer eller mindre dramatiska former utmanat det som
tas för givet av både institutioner och majoriteten av medborgarna i samhället. Bland dessa
provokatörer återfinns både män och kvinnor, såväl konstnärer som företagare. Alla vägrar
de att ta befintliga ordningsregler i samhället för givna. De är rentav beredda att bryta mot
lagen för att efter eget sinne skapa ett bättre samhälle för de många. De sätter med andra
ord civil olydnad i system, ofta med en imponerande målmedvetenhet och praktisk organisatorisk skicklighet.
I kapitel 2:2 – ”Samhällsentreprenörskap för en global utveckling” – lämnar vi under Malin
Gawells ledning det snäva svenska perspektivet och sätter samhällsentreprenörskapet i ett
globalt sammanhang. Vägen dit går via det civila samhället som obundet av marknadsekonomiska och institutionella spelregler söker ett frihetligt och gränslöst samhällsentreprenörskap. Genom en ingående granskning av den svenska grenen av Attac-rörelsen visar Malin
Gawell hur också unga människors engagemang och initiativtagande kan leda till att mäktiga
marknadskrafter kraftfullt utmanas. Just det spontana, nära nog anarkistiska, organiserandet
inom Attac kan lära oss mycket kring hur människor kan frigöra sin entreprenöriella energi
för att göra marginaliserade frågor till centrala i den globala samhällsdebatten. Det gäller
både att medvetandegörande politiker och synliggöra människors djupa engagemang för
frågor som snart kräver ett svar om ett uthålligt samhälle ska kunna skapas.
De svenska brukssamhällena utgör sinnebilden av platser och gemenskaper där människor
förletts att tro att värnande av gamla tanke- och handlingsmönster är en garanti för framtida
framgång. Många mindre orter i Sverige har gått i graven med den tron. I kapitel 2:3 –
”Uppbrottet från bruksmentalitet och inlärd hjälplöshet – eller konsten att tankeprovcera”
– reser Lasse Ekstrand och Monika Wallmon frågan om en aktiv och samhällsengagerad
individ, en samhällsentreprenör, kan frigöra platser som paralyserats när utvecklingen
sprungit dem förbi. Kan bruksmentalitet och inlärd hjälplöshet för alltid avföras som
svenska särdrag? Författarna har låtit sig inspireras av den tyske allkonstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys. Med stöd i hans tankar menar de att konstnärliga aktioner på
orter där människorna är djupt fångade i likgiltighet eller plötsligt drabbats av dramatiska
företagsnedläggningar kan bidra till frigörelse så att resan in i det postindustriella samhället
kan anträdas. När konstnärer lämnar sin traditionella estetiska roll och blir till livskonstnärer och sociala konstnärer förvandlas de till frigörande samhällsentreprenörer.
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2:1
Samhällsentreprenören
som provokatör
Bengt Johannisson, Ekonomihögskolan, Växjö universitet och Internationella
Handelshögskolan, Högskolan Jönköping
Caroline Wigren, CIRCLE, Lunds universitet och Malmö högskola

Vi vill här teckna en alternativ bild till gängse föreställningar kring samhällsentreprenörens identitet som en (social) innovatör och kreativ organisatör över flera arenor. Vi ämnar
synliggöra samhällsentreprenörens provokativa sida. Underlaget för en sådan bild har vi
hämtat från kortare eller längre samvaro med fem (samhälls)entreprenörer som alla i mer
eller mindre dramatiska former utmanat den rådande ordningen i samhället.1 Berättelserna
om deras gärning ger vi ett relativt stort utrymme så att likheter och skillnader dem
emellan klargörs. Den jämförelsen sammanfattar vi i ett antal teman som formar
samhällsentreprenörens provokativa identitet. Genom att i kapitlets avslutande avsnitt
ekipera de provokativa samhällsentreprenörerna med hovnarrens dräkt prövar vi om vi
kan tilldela dem en konstruktiv roll i samhällsutvecklingen.

1

Samhällsentreprenörerna är del av ett forskningsprojekt som författarna genomför inom ramen för
KK-stiftelsens projekt Drivkrafter för nya näringar.
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Inledning
Hittills har entreprenören som provokatör tillskrivits en marginell roll i diskursen om
samhällets utveckling men här låter vi provokatören alltså spela huvudrollen. Så blir hon
till det vardagliga (samhälls)livets Pippi Långstrump. Karaktären Pippi, den starka flickan
som inte såg det som nödvändigt att göra som alla andra, som förnekade Jantelagen, som
inte lät sig fångas och formas av samhällets regelverk. Astrid Lindgrens böcker om Pippi
Långstrump väckte vid slutet av fyrtiotalet debatt. Pippi som karaktär ansågs kunna ha ett
skadligt inflytande på barnen. Pippi var originell, annorlunda och utmanande, just provokativ och allt annat än väluppfostrad. Den provokativa samhällsentreprenören väcker liksom
Pippi motstridiga känslor när hon träder in på samhällets arena. Vi förfäras, förundras och
beundrar. I dag ser vi Pippi som en förebild och gläds åt att det finns en så stark flickkaraktär som kan inspirera. Hon är en del av vår historia, en del av vår samtid och för Vimmerby
kommun framtiden – man vill där göra Pippis karaktär till kommunens värdegrund.
Föreställningarna om de samhällsentreprenörer som presenteras i detta kapitel har också
varierat över tiden. Var och en har därtill sin alldeles egen historia, har satt särskilda avtryck
i vårt samhällsliv. Men alla irriterar och utmanar de befintliga institutioner så att de tvingas
till förändring.2 Samhällsentreprenören som provokatör gör varje etablerad institution till
en måltavla för sina aktioner. Det enda lagbundna i den provokativa samhällsentreprenörens agerande är ifrågasättandet av just det lagbundna. I motsats till gängse entreprenörer
ser de alltså inte etablerade institutioner som en gång för alla givna utan manipulerar eller
rentav förnekar dem. Allt för att få mer svängrum för sina egna idéer. I så motto är de provokativa samhällsentreprenörerna ”extrema” i sina gärningar.3 De drivs av ett allmänt trots
som de vill ska uppmärksammas så att samhällsmedborgarna berörs, upprörs och medvetandegörs och inte oreflekterat låter sig hunsas av institutionerna och deras lakejer.

2

3

Institutionellt entreprenörskap är ett växande forskningsområde, se till exempel Garud, Hardy och
Maguire 2007.
Se Johannisson och Wigren 2006 för en diskussion av de ”extrema” entreprenörernas särdrag.
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Fem berättelser om irritatörer på
samhällets scen
Samhällsentreprenörernas gärningar återberättas här av författarna så att ett mycket rikt
intervjumaterial kan fokuseras mot entreprenörernas identitet som provokatörer. Berättelsen om Mats Jonasson bygger på 30 års mer eller minde regelbunden kontakt mellan honom
och den äldre av oss (Bengt Johannisson). De övriga berättelserna bygger på intervjuer
som varat mellan två till åtta timmar. Samtalen har ägt rum i entreprenörernas hem- eller
arbetsmiljö vilket gett dem trygghet och inneburit att vi har kunnat samla på oss de outtalade intryck av samhällsentreprenörernas vardagsliv som vävts in i presentationerna och
i våra reflexioner i kapitlets senare delar. Intervjuerna, då med undantag för kontakterna
med Mats Jonasson, har skett vid två olika tidpunkter, med Bengt Erlandsson och Lars
Vilks hösten 2003 och våren 2004 och med Ulla Murman och Bert Karlsson försommaren 2008. Samhällsentreprenörerna presenteras här i en ordning av växande identifiering
med uppdraget som en provokatör i det svenska samhället. Vi börjar med Mats Jonasson
som förkroppsligar föreställningen om den ”gode” samhällsentreprenören som oförskyllt
irriterar institutionella ordningsmän och vi avslutar med konstnären Lars Vilks som ser
provokationen som själva meningen med (konstnärs)livet. Däremellan uppträder i tur och
ordning Ulla Murman, ”Big Bengt” Erlandsson och Bert Karlsson, vars provokationer fört
dem alla inför rätta.

Mats Jonasson – revoltör i lokalsamhällets tjänst
I slutet av 1970-talet hotades Målerås Glasbruk av nedläggning och med det hela samhället av avveckling. Målerås är en mindre ort på gränsen mellan Kronobergs och Kalmar
län. Bruket hade haft en brokig historia som kulminerat i ett misslyckat försök att genom
fusioner skapa en förment slagkraftig glasbrukskoncern vid sidan om Kosta Boda och
Orrefors. När det kortlivade Krona-Bruken gav upp andan förvärvade Kosta Boda Målerås
Glasbruk med det sannolika syftet att lägga ned det och så minska överkapaciteten i branschen. Mats Jonasson, gravör och formgivare med djupa rötter i Målerås, samlade då en
brokig skara av tilltänkta företagare, samhällsmedborgare och samhällsengagerade forskare i
syftet att säkra sysselsättningen på orten genom alternativt företagande. Projekt Målerås hade
fötts och såg i sin tur till att ett tjugotal nya företag kom till världen. De flesta av dem levde
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bara under några få år men bidrog ändå till att ge nytt liv åt orten. Samtidigt hade gruppen
arbetat för ett friköp av glasbruket och våren 1981 nåddes det målet. Glasbruket återstartade
som ett samhällskooperativ med 15 bruksarbetare och ytterligare ett hundratal personer
som delägare. Snart nog blev Målerås Glasbruk branschens mest framgångsrika företag.
Detta provocerade den stora konkurrenten Orrefors som gav Målerås AB:s ägare ett mycket
frikostigt anbud på deras aktier. Då trädde Mats Jonasson in och la ett eget bud, om än inte
lika generöst. De flesta delägare valde ändå att sälja till honom.4
Sin nya framtidstro hade Måleråsborna fått skapa på egen hand. Etablerade organisationer
som fack och kommun förblev helt passiva under mobiliseringen ända fram tills dess att
friköpet av glasbruket var säkrat. Bara det faktum att folket i Målerås visade att de kunde
klara sig på egen hand stack antagligen i ögonen på det välorganiserade facket och storkommunen Nybro. I dag (2008) står glasbruket och en verkstadsindustri för huvuddelen av
sysselsättningen i Målerås. Gemensamt har de båda företagen säkrat samhällsservicen på
orten, bland annat genom att låta bygga en sporthall och driva den enda butiken. Glasbruket är i dag ett traditionellt företag i familjen Jonassons ägo. Brukssamhället har alltså
återuppstått även om det denna gång skapats genom vitalisering underifrån. Mats Jonasson, samhällsentreprenören som en gång bidrog till att lyfta en bruksort ur hopplöshet och
handlingsförlamning, har blivit en företagsledare som också värnar om det egna. Kampens
tid är över.

Ulla Murman – arbetsmarknadens revoltör
Ulla Murman är pionjären inom bemanningsföretagsbranschen i Sverige. Hon bestämde
sig tidigt för att bli egenföretagare. Hon tyckte helt enkelt att hon hade för lite att göra på
sina anställningar och blev uttråkad. Idén till bemanningsverksamhet kom från hennes
syster, som då levde i USA. Ulla såg affärsmöjligheten och startade sin verksamhet i Stockholm redan på 1950-talet. Samtidigt drevs hon av ett socialt patos. När konsekvenserna av
ATP-systemet stod klara såg Ulla det som sitt kall att få fler kvinnor i arbete så att deras
framtida pensioner skulle säkras. Hon har dock aldrig betraktat sig som en kvinnosakskvinna utan bara gjort det som synts henne vara självklart.

4

Jfr Brunsson och Johannisson 1983, Johannisson och Nilsson 1989, Johannisson 1990.
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Ulla Murmans radikala initiativ skapade konvulsioner i den oerhört välreglerade svenska arbetsmarknaden. Ulla säger själv att hon under 37 år bedrev olaglig verksamhet. Två gånger
inställdes hon till Högsta domstolen, ett par ”förtjusande föreställningar” enligt Ulla. Under
alla dessa år såg hon bara en väg framåt och att bana den krävde att hon ifrågasatte den
heliga svenska arbetsrätten. Hennes utmaning av det etablerade är särskilt anmärkningsvärd med tanke på att hon verkade i ett mansdominerat samhälle och etablerade bemanningsverksamhet i en högst kvinnlig bransch (sekreterartjänster).
Vid uppnådd pensionsålder sålde Ulla företaget till sin son Lars och dennes kompanjon.
Det var en lättnad för henne att lämna företaget. Hon hade då arbetat sedan hon var tolv år
och kände ett stort behov av att få vara fri, att inte ha någon piska, inte ens den egna, över
sig. Den protestantiska etiken hade vakat över henne – som frisk och vuxen finns det inget
annat alternativ än att göra rätt för sig och i Sverige gör man detta främst genom att vara
yrkesverksam. Sedan Ulla lämnat företaget så utvecklades det vidare under namnet Teamwork. Teamwork såldes senare till Manpower som ett led i dess etablering på den svenska
marknaden. I dag är tillfälliga anställningar, på platser där många kollegor också är tidsbegränsat anställda, snarare en regel än ett undantag. Vilket säger en hel del om digniteten
hos den institution som Ulla grundlade.

”Big Bengt” Erlandsson – en outsider i Gnosjömiljö
Big Bengt Erlandsson föddes i Brännehylte, i småländska Gnosjöregionen. Tidigt startade han
egen verksamhet som främst bestod av handel med begagnade maskiner. Känd även utanför
Gnosjö blev Big Bengt då han grundade västernstaden High Chaparral och utsåg sig själv till
sheriff. Byggnadsmaterial till stadens alla anläggningar har anskaffats efter principen ”man
tager vad man haver”. Epitetet ”Big” Bengt fick han av en journalist som tyckte att den kortvuxne företagaren pratade för mycket och behövde ett västernnamn. När andra journalister
dök upp så frågade de efter Big Bengt så då fick det bli just ”Big Bengt” på visitkortet.
Big Bengt blev tidigt nyfiken på USA och första resan dit gick 1955. Han ville uppleva nybyggarandan, amerikanernas företagsamhet, på nära håll. Mycket av den mediala uppmärksamhet som High Chaparral har fått genom åren har Big Bengt själv frammanat genom sin
finurlighet och känsla för det spektakulära. Big Bengt bryter inte bara mot outtalade normer
utan också mot den skrivna lagen. High Chaparral har till stora delar byggts oreglerat där
byggnadsritningarna konstruerats i efterhand inför ansökan om formellt bygglov. Ett sådant
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agerande är naturligtvis en provokation, en markering mot samhället. I dag (2008) är High
Chaparral av kommunen förklarat som en frizon vad gäller byggnadslagstiftningen.
I Sverige representerar High Chaparral det annorlunda, det udda. De flesta svenskar känner
väl till High Chaparral som är ett turistmål för många barn, stora som små. På hemmaplan
har Big Bengt fått kämpa för att ge sin verksamhet legitimitet. Handelsverksamheten vid
High Chaparral var och förblir i sig något avvikande i en region där traditionen säger att
riktiga företag bara finns i tillverkningsindustrin. Denna lokala njugghet är förvånande
bland annat med tanke på att High Chaparral är en arbetsplats för många säsongsanställda,
inte minst de som haft svårt att hitta en plats i samhället. Dessutom har Big Bengt lokalt
fungerat som en riskkapitalist. Maskinerna såldes ofta på kredit där avbetalningstakten
bestämdes av den nyetablerade verksamhetens förmåga att generera vinst. Bengts senaste
livsprojekt är att skapa ett museum som rymmer ”allt det som ingen annan vill ha”. En
samling han är oerhört stolt över och som för honom representerar en svensk historia som
han varit med om att skapa.

Bert Karlsson – samhällsentreprenörskap som mångsyssleri
Bert Karlsson gjorde debut som företagare genom att driva en livsmedelsbutik som han
tagit över från en släkting. Det var en osäker tid för den unga familjen där sonens barnbidrag fick förstärka rörelsekapitalet. Därnäst engagerade Bert Karlsson sig i automatbingo
och med det kom pengarna – även om han till sin egen grämelse inte tog tv-bingo till
Sverige. Sitt engagemang i Skara Sommarland och skivbranschen utvecklade han medvetet
parallellt, Sommarland blev en scen för artisterna som i sin tur marknadsförde Sommarland. En av hans senaste satsningar är Fame Factory, där idén föddes för länge sedan, i en
tid då dokusåpor ännu inte producerats i Sverige. Ett annat projekt är en internetsida på
vilken matpriser jämförs. Underlaget för jämförelserna får han genom pensionärer som
är spridda över hela Sverige, något som vittnar om Berts organiseringsiver. Många av hans
projekt bärs av viljan att hjälpa den lilla människan, att ge röst åt dem som vanligen tystas.
Han har startat bokförlaget Heja Sverige just med syftet att väcka debatt i frågor som berör
många i samhället. Därför publicerar han sig också i kvällspressen.
Bert Karlsson är konstant engagerad i olika projekt. De som inte fungerar vid första försöket
läggs åt sidan för att väckas till liv när tidpunkten är den rätta. Så omvandlar han misstag till
nyttiga erfarenheter. Han tror på att utvecklingen skapas av tillfälligheter och att utmaningen
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är att fånga dem i flykten. Så skapar han ett eget regelverk. Om svarta affärer görs på ett
förnuftigt sätt så är det inget fel, enligt Bert. ”Förnuftigt” blir det enligt Bert Karlsson när
pengarna på ett eller annat sätt kommer samhället till godo. Därför menar han att det är
helt förkastligt att gömma undan pengar eller flytta dem utomlands.
Med etableringen av partiet ny demokrati utmanade Bert tillsammans med sin partikompanjon Ian Wachtmeister det svenska politiska etablissemanget. Enligt Bert är det också
det största, svåraste och mest entreprenöriella projekt som han någonsin har drivit. Att två
privatpersoner startar ett parti borde enligt Bert själv inte vara möjligt. En väloljad organisation och ett vittförgrenat nätverk borde vara en förutsättning. När partibildningen väl var
i gång var det enligt Bert Karlsson bara att hänga med. Han erkänner att han inte hade
kontroll över det händelseförlopp som följde på initiativet.
Bert Karlsson har uppenbarligen lidelsefullt genomfört många unika och till synes omöjliga
projekt. Men han har även iscensatt projekt som bygger på kreativ imitation. Genom att
modifiera, ändra lite på befintliga koncept har han, inte minst inom musikbranschen där
uppslagsrik modifiering är vanligt, varit ovanligt framgångsrik. Sin fingertoppskänsla för
vilken musik som kommer att slå och inte delar han med sin dotter. Familjen är och har
alltid varit viktig för Bert Karlsson. Sommaren 2008 var det stora projektet att skapa en
strandpromenad och ett havsbad i Grebbestad där familjen har sitt sommarställe.

Lars Vilks
Lars Vilks grundade 1996 sin egen nation – Landonia. Detta land är ingen fysisk plats utan
en virtuell nation med medborgare över hela världen. I dag verkar Lars Vilks dessutom
för att en liten del av ett naturreservat beläget på halvön Kullen i nordvästra Skåne ska bli
en egen territoriell nation. Den platsen härbärgerar flera av Vilks spektakulära konstverk
formade i trä och betong.
Lars Vilks disputerade 1987 vid Lunds universitet i ämnet konstvetenskap och har därefter
upprätthållit professurer. Avhandlingen behandlade frågan: Vad är konst? Från att ha varit
en romantisk och konventionell konstnär som gick hem hos en bredare publik genomgick
han en metamorfos som ledde till produktion av konceptuell konst med syfte att utmana
och provocera. Provokationerna levereras främst, av debatterna kring konstverken och inte
av dem i sig själva . Lars understryker att den dag en konstnär är accepterad på en biennal
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blir han institutionaliserad, tagen för given i ett konstnärligt sammanhang, och förlorar då
en del av sin nydanande kraft.
Sin egen konstnärliga resa bäddar Lars delvis in i en berättelse – om den bygger på fiktion
eller verklighet vet bara han själv. En gång var han nära att drunkna men havet kastade upp
honom på land. Många år senare när han gick längs havet och reflekterade över sitt livsöde
såg han plötsligt möjligheter i all drivved från havet. Så föddes idén om att bygga skulpturen/installationen Nimis – havet hade en gång räddat honom och nu ville han ge något
tillbaka. Året var 1980. Efter kontinuerlig påbyggnad är Nimis i dag ungefär 10 meter hög.
Det var dock först 1982 som debatten kring Nimis väcktes. Då insåg nämligen myndigheterna att Lars bröt mot lagen genom att ha byggt Nimis på annans mark som dessutom var
strandskyddad. Kampen om Nimis inleddes, en strid som fortfarande pågår.
Lars Vilks ser sig som en självvald outsider som utnyttjar sitt utanförskap till att passionerat
provocera samhällets representanter. Utmaningen som han ser det är att vara innovativ och
samtidigt bli sedd och accepterad som den konstnär han betraktar sig vara. 2004 blev hans
konceptuella konst utställd på Moderna Museet i Stockholm. Den uppmärksamhet och det
erkännande han fått som konstnär riskerar att göra honom själv till en institution, något
som uppenbarligen oroar honom. Under senare år har Lars Vilks främst provocerat genom
de skisser på rondellhundar som avbildar profeten Mohammed. Med den offentliga debatt
som följt efter deras publicering vill han synliggöra yttrandefrihetens okränkbarhet. Denna
gång tycks dock effekterna av tilltaget blivit honom själv nära nog övermäktiga.

Samhällsentreprenörskapets
provocerande särdag
Vi har försökt att visa att våra samhällsentreprenörer satsar den egna energin, det egna
entreprenöriella kapitalet, på ett brett (svenskt) samhällsengagemang i stället för att som
gängse företagare erövra allt vidare marknader. Med detta avstamp kommenterar vi under
fyra rubriker vilka lärdomar mötena med de provokativa samhällsentreprenörerna gett. De
som målmedvetet provocerar ställs mot Mats Jonasson som räddare av ett samhälle i nöd
och som utan baktanke kom att provocera bransch, fack och kommun.
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Samhällsentreprenören är både en insider och en outsider i samhället
Mats Jonasson som samhällsentreprenör var en insider med djupa rötter i Målerås och dess
glasbruk där pappan arbetat i hyttan. Mats var väl integrerad i samhällets sociala liv bland
annat som aktiv fotbollsspelare och musiker. Han och Målerås blev avvikande i ett Sverige där
de flesta småorter gett upp (andan) och få tog upp kampen för dess överlevnad. Mer uttalat
provokativa samhällsentreprenörer, som Big Bengt, är outsiders5 snarare än insiders, inte bara
på den nationella arenan utan också i sitt eget närsamhälle. Sin sociala identitet skapar de
genom sin radikalitet, genom att bryta mot lagar och bestämmelser – samhällets mest definitiva gränsmarkeringar. Som provokatörer förefaller entreprenörer ha ett behov av att synas för
att därigenom få sin särskildhet och (därmed) marginalitet bekräftad och det är först på den
nationella nivån som den mediala uppmärksamheten får genomslag. Däremot är de samhällsentreprenörer som vi presenterar i detta kapitel inte globala eftersom verksamheter bygger på en djup kunskap om och en hatkärlek till de institutioner som de häcklande förhåller
sig till. Bara medborgarskap kan skapa en sådan kunskap och emotionell bindning.
I sitt varande och agerande, genom sin självförvållade marginalisering, utmanar samhällsentreprenörer som provokatörer etablerade föreställningar och tankemönster och rubbar så den
rådande meningen. Samtidigt bekräftar de paradoxalt nog den rådande ordningen i samhället
eftersom deras marginella position gör att den stora massan kan förneka samhörighet med
dem och därmed tydliggöra sin egen verklighetsbild för sig själv och andra. Där den mer traditionella samhällsentreprenören företräder andra i sitt föredömliga handlande medvetandegör
den mer provokativa samhällsentreprenören andra samhällsmedborgare genom sitt agerande.
De entreprenörer som vi mött är alla högst verbala, några förvisso mer än andra. Men det
räcker inte att prata om en annorlunda tillvaro, ordens budskap måste även materialiseras
i konkreta handlingar som är synliga såväl i det fysiska rummet och lagrummet som i
allmänhetens vardagsrum. Så blir deras verk till en ständig påminnelse om deras närvaro i
samhället. Big Bengt har uppfört merparten av sitt High Chaparral olagligt, Lars Vilks har
nonchalerat äganderättens universella okränkbarhet genom att ockupera andras mark med
sina konstruktioner. Bert Karlsson gjorde med Ian Wachtmeister det omöjliga: att utan
uppbackning från en rörelse etablera ett nytt parti och blev genom denna handling en
outsider på den politiska arenan. Ulla Murmans initiativ gav kraftiga efterskalv i det allra
heligaste lagrummet i Sverige, det arbetsrättsliga.
5

Outsiderbegreppet diskuteras allmänt av Goffman 1971 och i entreprenörskapssammanhang av Johannisson
2005. Johannisson och Wigren 2006a utvecklar begreppet i en lokalsamhälleskontext.
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Samhällsentreprenörens roll som outsider i storsamhället kräver ett finkalibrerat agerande
på hemmaplan där avvikande och integrerande roller ofta spelas parallellt. För att väcka debatt är språket viktigt. Lars Vilks använder förföriskt sin beläsenhet och verbala skicklighet.
Och i sin kostym av elegans blir hans språkbruk provocerande. Eftersom det är ett språk för
enbart de utvalda blir det inte utmanande i det offentliga samtalet. Bert Karlssons och Big
Bengts förhållande till språket är det motsatta – de kompenserar kortvarig skolgång med
ett mustigt språk. Bert talar med entusiasm men med ett, för många, provocerande ordval
medan Big Bengts konversation berikas med bibelcitat.
Alla våra samhällsentreprenörer ifrågasätter öppet och utan skamkänsla samhällets institutioner, både till deras innehåll och form. Normer och lagare bryts och (lag)brotten försvaras
skickligt. Genom att ständigt pröva nya idéer markerar de samtidigt att ett samhälle som
helt tyr sig till institutioner är ett samhälle där den överordnade normen är ett oreflekterat
värnande av den gällande ordningen. Själva personifierar de provokativa entreprenörerna
föreställningen om tillvaron som i ständig rörelse.

Samhällsentreprenören drivs av ett personligt intresse där lokala
krafter utnyttjas för egen nationell synlighet och global medvetenhet
Våra samhällsentreprenörer identifierar sig med sina ursprungsmiljöer och blir så till
ambassadörer för det lokala. Som de flesta andra entreprenörer förverkligar de sina idéer
på platserna där de känner sig som hemma. Mats Jonasson var passionerat engagerad i bevarandet av Målerås som en plats att leva och verka på. Eftersom hans glasdesign snart nog
blev internationellt väletablerad (produkterna marknadsförs i dag under hans namn) gav
den ytterligare draghjälp åt övrig företagsamhet i Målerås. När de flesta av de nytillkomna
företagen självdog aktiverades inte ny företagsamhet eftersom de kvarvarande företagen
skapade en omfattande sysselsättning som rentav krävde inpendling. Mats lämnar mycket
sällan Målerås annat än i tanken. Hans designade produkter finner man dock på många
internationella flygplatser. Själv har han gjort sig till sitt lokalsamhälles hemvårdare.
De mer extrema samhällsentreprenörer som vi mött är också de djupt förankrade i sina
hemmamiljöer; ingen av dem har lämnat de platser de har vuxit upp på. Ulla Murman blev
inte bara själv Stockholm troget utan såg som sin livsuppgift att hjälpa andra kvinnor att
skapa sina egna inkomster på hemmaplan. Big Bengt bestämde sig för att förverkliga och
leva drömmen om ett vilda västern-liv. Bert Karlssons Skara Sommarland var en fysisk plats
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som också gav utrymme åt leken. Han driver sin musikproduktion från hembygdens Skara
och där har han även startat Fame Factory, en musikskola. Bert Karlsson är märkbart stolt
över att ha fått skriva releaseblad för Skara kommun i vilket han getts utrymme för sina
visioner – som att bygga tak över gågatan för att ge staden ett inomhuscenter. Lars Vilks har
även han skapat ett särskilt territorium, den steniga stranden vid Kullen i Skåne. Men han
har också tagit sin konstnärliga rätt och skapat det virtuella landet Landonia, vars medborgare och besökare endast befolkar i tanken. Genom att använda ”land” som metafor för sin
gränslösa skapelse synliggör han platsidentitetens styrka.
I motsats till Mats Jonasson bidrar våra andra samhällsentreprenörer aktivt till att slå
beständiga broar till miljöer och platser som andra ser som tillfälliga resmål. Gemensamt
för Ulla, Bengt, Bert och Lars är deras starka band till USA som för dem är inspirationens
hemvist. Under senare år har Ulla fascinerats av Las Vegas som ett spelarnas paradis. Big
Bengt har gjort USA:s nybyggaranda till sin och synliggör länken emellan USA och Sverige
genom att på High Chaparral driva ett café där det serveras kaffe och våfflor och som han
kallar för Karl Oskar och Kristinas stuga. För Bert Karlsson är USA en ständig källa till inspiration för honom och hans imiterade verksamhetsidéer. Lars har sin speciella relation till
USA genom att han ser New York som den konceptuella konstens ursprung och dess gator
som en korsväg av catwalks för det nydanande. Man kan föreställa sig att en samhällsentreprenör, för att kunna provocera på hemmaplan, behöver ett annat land, en annan kultur att
ta spjärn mot eller liera sig med.

Samhällsentreprenörerna ser media som ett universalverktyg
för att nå sina mål
Samhällsentreprenörskap är ett tacksamt objekt för media, inte minst tidningarnas lokalsidor,
eftersom ekonomiska initiativ utan omedelbar koppling till enskilda individers vinning gärna
rapporteras. Under Målerås återuppvaknande spelade också massmedias rapporter därifrån
en stor roll; mobiliseringen var på sin tid unik och väckte uppmärksamhet också i riksmedia.6
Medvetet provokativa samhällsentreprenörer använder än mer raffinerat och systematiskt
media som en megafon för sina budskap. Nyheterna synliggör och blir till bränsle för ”pratet” i samhället. Ulla Murman bjöd aktivt in media till sina diskussioner med myndigheter

6

Media blev rentav direkt delaktig i samhällsomvandlingen genom att dess fotografer kostnadsfritt ställde bilder till förfogande i den gratisdistribuerade rapport från mobiliseringen som spred erfarenheterna från Målerås till en större krets.
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när så var möjligt och spred därigenom kunskap om den pågående rättsprocessen. Enligt
Ulla var media alltid på hennes sida och skrev genomgående på ett sätt som stärkte hennes
position. Big Bengt red in på Arlanda flygplats med ”indianer” från High Chaparral för att
vinna uppmärksamhet och besökare till nöjesparken. Varför betala för en annons över mittuppslaget i en kvällstidning när det är möjligt att få motsvarande uppmärksamhet gratis?
Bert Karlsson skriver själv debattartiklar och böcker och ser inga gränser för vad som kan
och får göras för att attrahera media. Han berättar själv att han vid ett tillfälle satt i fängelse,
bevakad inte bara av personalen utan också av fyrtio journalister. I stället för att se fängelsevistelsen som ett problem, något att skämmas för, såg han den som en möjlighet. Följaktligen bjöd han in journalisterna till cellen – om de verkligen var inne i cellen är oklart men
berättelsen lyder så – och gjorde reklam för det nya band som skulle lanseras. Lars har
också uppmuntrat medias närvaro och därigenom har många fått en relation till platsen där
installationerna Nimis och Aix fysiskt finns och frammanar där upplevelser. Genom sin bild
av profeten Mohammed som rondellhund aktualiserade Lars Vilks rentav den yttrandefrihet
som är medias existensvillkor. Utan yttrandefriheten ingen debatt och därmed en förlorad
arena för provokationer. Genom att vara synlig i media bekräftas han som samhällets
gossen Ruda. Debatten som Lars initierat genom sin bildskiss väcker inte nödvändigtvis
allmänhetens sympati. Var det av ett genuint intresse för yttrandefrihetens gränslöshet eller
var det önskan om uppmärksamhet som styrde tilltaget?

Samhällsentreprenörer använder historien för att verka i samtiden
Mats Jonasson och Målerås Glasbruks bidrag går inte särskilt långt bortom gängse aktiviteter
i det så kallade Glasriket. Men butiken för sekundaförsäljning vid Målerås Glasbruk kompletteras med en utställningshall som visar Mats Jonassons verk som konstnär. När musikens
dagar inträffar i Glasriket så bidrar Målerås musikorkester och med den Mats Jonasson på
plats vid glasbruket. I Målerås koncentrerar sig Mats Jonasson numera på sitt ledarskap och
konstnärskap vid glasbruket. Hans vidare insatser i samhället kan mer liknas vid räddningsaktioner för att bevara den existerande samhällsservicen. Mats Jonasson som person hade ersatts
av företaget som en formell aktör – låt vara att han som dominerande ägare och designer
personifierar verksamheten.
De övriga samhällsentreprenörerna, de med provokationen som ledstjärna, använder tiden
och dess förlopp på ett betydligt mer offensivt sätt. Verken bygger på berättelser från förr som
ges en ny mening genom entreprenörernas djupa engagemang. High Chaparral slår en unik
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bro tillbaks till en svunnen tid. I dag är de naturliga inslag men vid det första spadtaget för
uppförandet av High Chaparral var det sannolikt svårt att föreställa sig att framtidens kommersiella centra skulle komma att byggas upp kring upplevelser och teman. Bert Karlsson har
lanserat några av Sveriges största artister. Men han är även med och utbildar många potentiella framtida artister genom sitt Fame Factory. Han vet att de riktigt stora stjärnorna är sällsynta
och arbetar därför med många unga vars drömmar är att bli musiker. De flesta blir dagsländor, många blir inte ens det. Vissa artister och låtar blir historiska minnesmärken över svunna
tider. Bert värnar om skämthistorier, ”fräckisar”, vilka han menar är en stor del av den svenska
kulturen. Han ger ut egna böcker i ämnet och skapar så ett tidsdokument. Och fräckisar har
bland annat egenheten att provocera.
Som provokativa slår samhällsentreprenörerna inte bara broar mellan dåtid och samtid, utan
också mellan samtid och framtid. Nimis, Aix och Landonia ger idéer om tider som vi ännu
inte har mött. Vid Landonias tillkomst var det troligtvis många som hade svårt att föreställa
sig att det skulle komma en tid när man kunde välja att leva sitt liv via internet. I dag är det
möjligt, till exempel via Second Life, en virtuell värld som till förväxling är lik vår fysiska värld
– men virtuell och därmed långt mer formbar, också på provokationens arenor.
Alla våra samhällsentreprenörer finner bekräftelse i de historier som cirkulerar kring dem.
Entreprenörerna skapar och iscensätter själva berättelser om sina egna gärningar och verk.
Det är relationen mellan entreprenörerna och deras verk som gör dem unika och berättelserna förstärker särdragen. Utan de mytomspunna entreprenörernas agerande blir verken urholkade. Mest extrem är Lars Vilks som betraktar processen som verket – han ser sig som aktör i
tillvaron som är en ständigt pågående dokusåpa där personer han möter och interagerar med
blir del av såpan. Dokusåpan är ett samtida fenomen som inrymmer något ständigt pågående.
Medan deltagarna får ta del av processen bestås åskådarna endast med fragmenterade bilder
som de efter tycke och smak kan ordna i collage som efter tycke och smak ger mening eller
avbrott i vardagslivet.
De mest provokativa samhällsentreprenörerna är inte rädda för att ta plats och ge sig själva
utrymme. Ulla, Bengt, Bert och Lars skiljer sig alltså markant från mer traditionella samhällsentreprenörer som Mats Jonasson. Hans egen berättelse uttrycker ett behov av att tona
ned sin egen roll, att göra sig själv överflödig. De mer provokativa och extrema samhällsentreprenörerna sätter däremot knappast sitt ljus under skäppan. För flertalet av de samhällsentreprenörer som vi porträtterar här har den offentliga provokationen alltså blivit en
livsform, ett existentiellt förhållningssätt. Mats liksom Ulla Murman har dock en självbild som
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inte är provokatörens även om de är medvetna om att de skapat irritation i många läger. Ulla
provocerades själv av gängse ordning, normer och institutioner och tog med stor självklarhet
initiativ som inte i hennes egna men väl i omvärldens ögon skapade irritation.
Tablån nedan summerar våra kontrasterande bilder av mer ”traditionellt” samhällsentreprenörskap, i den vänstra kolumnen och mer direkt provokativa eller ”extrema” samhällsentreprenörer i den högra kolumnen. Läsaren kan gärna föreställa sig Mats Jonasson i den
vänstra kolumnen, medan Lars Vilks förkroppsligar den högra där samhällsentreprenören ser
provocerandet som meningen med livet. Kolumnerna ska alltså tolkas som ytterligheter på ett
kontinuum där våra övriga tre samhällsentreprenörer återfinns på mellanpositioner.

Samhällsentreprenören som lokal eldsjäl

Samhällsentreprenören som provokatör

Insider i berört närsamhälle och
skapar där mening och sammanhang
i vardagslivet

Outsider i samhället i stort och rubbar
där existerande föreställningar och
tankemönster

Sprungen ur en gemenskap – skapande
lokal identitet där globala krafter mobiliseras i det lokalas intresse

Driven av personligt intresse – ständig utveckling av själv-/social identitet där lokala
krafter får ge större egen global synlighet

Använder media som spegling av närsamhällets pånyttfödelse

Ser media som ett universalverktyg för
att nå sina mål

Skriver om den gamla historien och skapar
en plattform för traditionellt företagande

Återanvänder historien för att ifrågasätta
den samtida samhällsordningen
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Samhällsentreprenören – etablissemangets
hovnarr
Vi har här tecknat bilden av entreprenörskapet som ett samhällslivets salt, som väcker folk
ur vardagslunkens förgivettaganden. Allt entreprenörskap föds ur och föder kreativa spänningar och ur den friktionen genereras den energi som krävs för att förändra företag och
samhälle.7 Genom att samhällsentreprenörer via provokationer skapar och upprätthåller
spänningstillstånd som inte bara omfattar marknaden utan samhället i stort med dess
kulturella inbäddning och disciplinerande institutioner håller de samhället – och sig själva!
– alerta.
Mats Jonasson kunde som en kreativ organisatör pånyttföda Målerås som samhälle men
inte förhindra vare sig dess återgång till en nygammal bruksordning eller företagets institutionalisering till ett varumärke. Ett fåtal företag står i dag för sysselsättningen. Målerås
Glasbruk har under omvärldens tryck och Jonassons egna arv blivit till ett traditionellt
familjeföretag. Ägandet är i dag till mer än 90 % samlat i Mats och hans familjs händer
med flera av familjemedlemmarna aktivt engagerade i företaget. Ordningen kan så tyckas
vara ”återställd”. Men entreprenörskapets utmaning är att ständigt befinna sig mellan
ordning och oordning, att bejaka att tillvaron är i ständig rörelse. Den synen och en därtill
hörande praktik bland annat i form av provocerande handlingar rättfärdigar i sig ett erkännande av samhällsentreprenören som oundgänglig.
De samhällsentreprenörer som vi presenterat här hjälper oss vuxna att behålla barnets nyfikenhet och lekfullhet genom att engagera sig själva och besökare som människor av kött
och blod i sina verk och så reta och provocera samhällets institutioner. När man vistas på
High Chaparral och vid Nimis blir man berörd och så en del av verken. Man upplever dem
både genom sina sinnen och via de personliga minnen och associationer som de väcker
till liv. I interaktionen mellan verket och besökaren eggas fantasin och upplevelsen skapas.
Verken får innehåll och mening i dialog med besökarna. På High Chaparral säljs handfast
rekvisita, cowboyhattar och pistoler som bär minnen från besöket. Genom sina verk och
gärningar förebådade våra samhällsentreprenörer den upplevelseekonomi som i dag syns
dominera marknad och samhälle.

7

En av de första som synliggjorde spänningars konstruktiva bidrag till utveckling var Rickard Normann 1975.
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Vad är det då som gör att våra entreprenörer får fortsätta att häckla samhället utan att näpsas av dess många ordningsvakter? Ja, de är knappast vare sig evigt klagande rättshaverister
eller andens terrorister med den rådande samhällsordningen som hatobjekt. Snarare spelar
de hovnarrens roll. Såsom narren vid de medeltida hoven kunde förmedla avslöjande sanningar genom att klä dem i en vitsig språkdräkt och ett fantasieggande gestaltande använder samhällsentreprenörer roande slagfärdighet och lustfyllda upplevelseerbjudanden för
att realisera sina visioner. En förklaring till att de provokativa samhällsentreprenörerna får
hållas är naturligtvis att de gör bruk av sina egna ”barnslika” talanger att liksom Pippi vara
påhittiga och alerta. De skaffar sig också i massmedia en mäktig skyddsängel som alltid
låter dem vara synliga och aldrig tillåter dem försvinna. Begåvat nog använder samhällsentreprenörerna sig alltså av en statsmakt för att hålla andra stången. Samtidigt blir de likt
hovnarren en figur som andra samhällsaktörer kan bruka i olika syften, ibland för att markera var gränsen för det anständiga, ibland för det möjliga, går. Så värnas deras lekfullhet i
samhällets intresse.
En uppgift för hovnarren var att roa kungabarnen, något som Hamlet erinrar sig vid åsynen
av Yoricks kranium på kyrkogården. Alla barn låter sig dock inte passivt roas utan ikläder
sig själva provokatörens roll. Pippi Långstrump är för all världens barn vuxenvärldens
ifrågasättare. Det paradoxala är att samtidigt som etablissemanget förfärades över Astrid
Lindgrens Pippi-figur, högläste vuxna för barnen om hennes bravader eller uppmanade
barnen att läsa själva. Det verkar alltså finnas ett grundläggande mänskligt behov av att
trotsa den bestående ordningen men för det mesta väljer vi andra som våra ställföreträdare
i den rollen. Detta är alltså en uppgift som samhällsentreprenörerna i sin provokativa roll
alldeles självmant tar på sig. I just det perspektivet kan vi också bättre förstå Ulla Murmans
banbrytande insats. Den skedde inte i tider då den digitala tekniken gjort skillnaden mellan
reell och virtuell verklighet flytande. Murmans ifrågasättande av den svenska arbetsrätten
skedde redan på Pippis tid då provokationer mest hörde fantasin till.
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2:2
Samhällsentreprenörskap
för en global utveckling
Malin Gawell, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI)

Vi har tidigare i antologin sett diskussioner om att samhällsentreprenörskap tar sig en rad
olika uttryck och finns i olika sektorer i samhället. I det här kapitlet tillkommer ytterligare
ett exempel genom att samhällsentreprenörskap relateras till aktivism i det civila samhället där det finns en lång tradition att engagera sig och handla i olika samhälleliga frågor.
Diskussionen bygger främst på en studie om entreprenörskap för social och samhällelig
förändring som genomfördes år 2000–2006.1 Där låg skapandet av organisationen Attac
Sverige till grund för en konceptualisering och analys av entreprenörskap i det civila
samhället. Studien medförde både att frågeställningar som är vanligt förekommande
inom entreprenörskapsforskning belystes i förhållande till en något annan kontext och
att andra frågeställningar kom upp till ytan. Inledningsvis presenteras fallet Attac
Sverige som ett exempel på en entreprenöriell process som syftar till en global förändring.
Därefter diskuteras detta exempel med avseende på engagemang och initiativtagande,
innovativt handlande och organisering samt samhällsnytta, det vill säga ”grundstenarna”
i samhällsentreprenörskap.

1

Studien låg till grund för ett avhandlingsarbete och finns presenterat i Gawell 2006.
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Entreprenörskap för en global utveckling
– fallet Attac
Attac startade först i Frankrike. I december 1997 avslutade Le Monde Diplomatiques chefredaktör Ignacio Ramonet en ledare om den finansiella krisen i Asien på följande sätt:
”Varför skapar vi inte en världsomspännande frivilligorganisation, Association pour la
Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens2, ATTAC? Med fackföreningar och sociala, kulturella och miljöorganisationer skulle organisationen kunna utöva
påtryckning på regeringar för att introducera denna skatt för att användas för universell
solidaritet.”3 Ledarartikeln fick ett stort gensvar och i juni 1998 bildades föreningen Attac
Frankrike av enskilda individer, föreningar, fackföreningar och tidningar. Under de två
första åren fick föreningen 25 000 betalande medlemmar.4
Attac Sverige lanserades i januari 2001. Innan dess hade en rad olika initiativ tagits av
många olika personer. Några personer hade kommit i kontakt med Attac medan de studerade i Frankrike. Ytterligare någon hade mött Attac och andra aktivistorganisationer under
praktikarbete i Holland. Andra hade funnit uppgifter om Attac på internet och/eller genom
bekanta. Flera av dessa personer tog initiativ till samtal, möten och mejllistor i Sverige
under hösten före lanseringen. En kärntrupp, bestående både av personer som kände
varandra sen tidigare och personer som kom från andra håll, bildades. Under en period
träffades de i ett kök på Kungsholmen i Stockholm. Men de isolerade sig inte utan vände sig
utåt i intervjuer och artiklar, genom mejllistor och så småningom en hemsida samt genom
möten som adresserades genom det framväxande nätverket och ”lappar på stan”. Tanken
om nätverkande, öppenhet, handling och direktpåverkande demokrati präglade arbetet
redan från början.
Och intresset var stort! Många initiativ togs parallellt. Det strömmade till personer. Vid ett
första möte kunde det vara fyra personer närvarande, vid nästa åtta, sen 16, 32, 64, 128 och
vid lanseringen i Stockholm och även Göteborg var deltagarna hundratals. Och detta med
en marknadsföring bestående av en mejllista, några lappar på stan och hörsägen. Men det

2
3
4

Fritt översatt till svenska: Föreningen för beskattning av valutatransaktioner för medborgarnas bästa.
Ramonet 1997 (författarens översättning).
Uppgifter är hämtade från www.attac.org och www.attac.se.
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var ytterligare en aspekt som gav uppmärksamhet och spred information om Attac. Medieintresset växte också under hösten före lanseringen och var stort under nästan hela första
året. Detta hade Attac stor nytta av i början. Men senare, i samband med och efter EU:s
toppmöte i Göteborg, var inte upplevelsen av medieintresset lika positiv. Detta är något som
vi återkommer till senare i kapitlet.
Många var de som kom till möten och de som engagerade sig var unga, mellan 15 och 25.
Det fanns också äldre personer som i stället hade många års erfarenhet av föreningsarbete,
solidaritetsarbete och/eller politisk aktivitet. Det första året hade Attac Sverige över 5 000
medlemmar. Sen dess har medlemsantalet varierat mellan cirka 1 500 och 3 000 personer.
Personer som har varit och är aktiva inom Attac Sverige har kopplingar till flera olika partier
från vänster om vänsterpartiet, till kristdemokraterna till höger och andra partier som inte
låter sig inlemmas i en vänster–höger-uppdelning. Många personer har också tagit avstånd
från partipolitiska frågor och fokuserar snarare på global utveckling, solidaritet, demokrati
och/eller fredsfrågor.
Intresset och tillströmningen av engagerade personer gällde inte bara sakfrågorna. Att
organisera arbetet i öppna nätverk med en bred och relativt öppen kommunikation tilltalade
många. Likaså ville många själva delta i att utforma och genomföra aktiviteter. Flera av
de intervjuade hade under kortare eller längre perioder varit aktiva i etablerade organisationer och upplevt att de inte blev lyssnade på eller att de inte kunde påverka vare sig vad
som skulle göras eller hur. Det fanns inte krav på formalia kring beslutsprocesser och/
eller protokoll. Det handlade om att ”göra saker” och det ville man göra på ett bra sätt. Flera
personer har berättat om den enorma kraften som uppstod när människor mer eller mindre
gav sig hän åt sitt engagemang att göra något konkret för att bidra till en förändring ”för
en bättre värld”. Det blev möjligt att lansera en ny organisation, det blev möjligt att hyra
Musikens hus i Göteborg och ha en rock’n roll gala, det blev möjligt att arrangera ett fullsatt
torgmöte i centrala Göteborg, att fylla och få kö utanför ABF-husets stora lokal i Stockholm,
det blev möjligt att föra samtal med statsministern och att arrangera storbildskonferens i
anslutning till EU:s toppmöte i Göteborg.
Den 6 januari 2001 lanserades den nya organisationen Attac Sverige. Lanseringen bestod av
tal, seminarier och ett konstituerande möte. Dagen efter genomfördes gatuaktioner och ett
konstituerande möte hölls. Vid lanseringen den 6 januari deltog cirka 850 personer. Ytterligare cirka 100 personer ville komma in, men lokalerna tillät inte fler deltagare. Det var
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en brokig skara människor. Atmosfären andades hopp, nyfikenhet, entusiasm och intresse
även om ingen riktigt visste vad som skulle hända eller hur. ”En annan värld är möjlig” stod
det på en banderoll på scenen.
Själv deltog jag under lanseringen utan att känna till Attac i någon större utsträckning. Som
nybliven doktorand inom området och som gammal rödakorsare var jag nyfiken. Utifrån
mitt forskningsintresse kring entreprenöriella processer för social förändring förstod jag att
jag hade hittat en empirisk miljö för mitt avhandlingsprojekt vilket också till stor del ligger
som grund för följande resonemang om samhällsentreprenörskap.

Engagemang och olika initiativ
Vi kan upptäcka initiativ när personer börjar prata och handla. Men det är inte helt självklart
att lokalisera var det ”hela börjar”. I studien om Attac Sverige berättade de som engagerat
sig om olika vägar in i sitt engagemang. Följande citat visar på några exempel:
Hemifrån har det funnits någon form av grundläggande humanism att jobba med. Och idag kan
jag säga att jag alltid varit engagerad politiskt genom att jag jobbat mycket med utvecklingsstörda
ungdomar. Och idag är det ett politiskt ställningstagande att jobba med utsatta människor och
inte bara satsa på dig själv. Men sen har det varit ett sökande efter ett sätt som jag bäst kan och vill
arbeta på politiskt.
Så uttryckte sig en 27-årig kvinna från Göteborg när hon blev ombedd att beskriva var
hennes engagemang kom ifrån. Det tyder på ett ganska vagt formulerat intresse, som kom
att konkretiseras och även intensifieras i samband med olika Attac-relaterade initiativ. Den
här kvinnan engagerade sig i Attac Sverige efter att ha deltagit i ett möte om globaliseringsfrågor hösten före lanseringen.
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En 40-årig man berättade om grunden för sitt engagemang och några händelser som påverkat handlandet på ett något annat sätt:
På min skola hade vi en utbytesstudent från Zimbabwe, från en musikskola i Zimbabwe. Och det
var nog där som mitt intresse för tredje världen, andra kulturer och solidaritet grundades. Och
för länge sedan var jag engagerad i solidaritet, politik och i Amnesty. Men det verkliga startskottet
tror jag kom i och med kriget i Bosnien. Då satt jag och administrerade musik. Det kändes så
absurt på något sätt. Att sitta och jobba för att få publik till i och för sig bra konserter, men ändå.
Det kändes som att det var verkligen det här som var viktigt att syssla med. Och på så sätt började
jag engagera mig och läsa... Jag läste kurser på universitetet, Freds- och konfliktlösning och
U-landskunskap. Jag arbetade lite, funderade på att arbeta utomlands. Jag sökte efter en arena
för att arbeta med de här frågorna.
Den här mannen hade fått upp ögonen för franska Attac genom sitt intresse och arbete. På
deras hemsida fann han kontaktuppgifter i Sverige. De ledde honom in i nätverket och aktiviteterna inte minst i hans egen stad. Hans arbete med sakfrågorna och även erfarenheter
från att arrangera musik- och kulturtillställningar kom väl till pass.
En annan person, en 30-årig man som även han fann de svenska kontaktpersonerna via den
franska hemsidan, berättar:
Ja, jag har väl varit intresserad av nyliberalismen och dess effekter hela 90-talet. Men det blir ju
mer konkret när man är ute och reser. Som t ex i Ecuador, i ungefär samma skede som jag var där.
Det var ett antal presidenter som passerade i snabb revy, det var kupp alltså, eller en kombination
av kupp och resning bland indianorganisationerna i landet. Delar av militären och indianorganisationerna…ja, de slängde ut presidenten och även parlamentet helt enkelt. Resultatet blev i slutändan att vice presidenten tog makten istället, efter ett telefonsamtal från den amerikanska ambassadören. Politiken man förde var rätt konkret. Man dollariserade valutan mm. Det är ett land som
sitter fast i skuldkrisen och skuldfällan. Det blev påtagligt och jag blev mer och mer intresserad.
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Vi låter ytterligare ett citat, från en 55-årig kvinna, berätta om ett starkt engagemang som
tagit sig flera olika uttryck redan innan det kanaliserades via Attac:
Jag har varit med och startat väldigt mycket föreningar i mitt liv. Hembygdsförning, amnestygrupp, svenska freds, partiförening, och nu Attac. Jag har alltså startat minst fem föreningar.
Och jag har varit aktivt engagerad i dem och drivit dem och burit dem länge. Det började för
många år sen då jag bodde i en by på landet. Det fanns en nedlagd skola och det var ganska långt
till nästa skola och vägen var dålig. Då föreslog min svärfar att den där skolan skulle öppnas igen.
Det tyckte jag var en jättebra idé. Så jag började jobba med det och gjorde vad jag kunde för att det
skulle bli så. Jag fick hjälp av min svärfar som var politiskt aktiv, och då blev jag det också. Jag var
inte alls intresserad av partiet, utan av att få i gång den här skolan. Men sen ökade intresset för
partiarbetet också. Jag ville åstadkomma något, att minska klyfterna var mitt mål som politiker.
Ingen av dessa personer kände varandra innan Attac. Det var relativt blandade grupperingar
som slöt upp. Men de delade ett mer eller mindre uttalat och drivet engagemang. På många
sätt låg engagemanget nära ett traditionellt svenskt engagemang inom föreningsliv och solidaritetsarbete. Det knöt också an till specifika frågor och arbetsformer som ”låg i tiden”. För
varken Attac Frankrike eller Attac Sverige bildades i ett vakuum. För många av oss visade sig
organisationen första gången i samband med protesterna i Seattle 1999, Prag 2000 eller
Göteborg 2001 som en del av den sociala rörelsen som protesterar mot konsekvenserna av
rådande ekonomisk globalisering. Jag använder här namnet den globala rättviserörelsen.
Denna sociala rörelse bidrog till en övergripande gemensam förståelse för vad som var
viktigt, bra/dåligt och rätt/fel. Något som, enligt organisationsteoretiska resonemang, är
grundläggande för möjligheterna till organisering.5
I en social rörelse ingår en rad olika personer, nätverk och organisationer. Det är alltså inte
fråga om en homogen grupp utan snarare ett brokigt fenomen med komplex interaktion
mellan aktörer och olika former av processer.6 Forskningen om sociala rörelser har främst
studerat medborgarrättsrörelsen i USA, arbetarrörelsen, studentrörelsen, kvinnorörelsen
och miljörörelsen.7 Det finns nu allt fler studier som just fokuserar på den globala rättviserörelsen som hade ett uppsving i slutet av 1900-talet och under tidigt 2000-tal.8

5
6
7
8

Se till exempel Weick 1979 och även nedanstående mer utvecklat resonemang.
Melucci 1991, Thörn 1997, Della Porta och Diani, 1999
Tilly 1985, McAdam, McCarthy and Zald 1988, Melucci 1991, Boström 2001.
Thörn 2002, Della Porta 2007.
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Det är ännu inte så vanligt att koppla entreprenörskap till sociala rörelser.9 Delvis menar jag
att detta beror på den vanligtvis så starka kopplingen mellan entreprenörskap, företagande/
affärer och ekonomisk teori vilka till stor del gör att entreprenörskapet snarast ses ”inom”
den affärsmässiga och ekonomiska ”rörelsen”. Utifrån en bred förståelse av entreprenörskap och särskilt med epitetet samhälls(entreprenörskap), finns det skäl att fördjupa
förståelsen av entreprenörskap och olika sammanhang. Frågor som här väcks är vilka
”rörelser” och/eller övergripande tankegångar som omger de olika samhällsentreprenöriella
initiativen? Vad är det för aspekter av samhället och samhällsutveckling som inkluderas och
exkluderas när vi relaterar till samhällsentreprenörskap? I den internationella litteraturen
om socialt entreprenörskap, som kanske är den litteratur som ligger närmast området samhällsentreprenörskap, uttrycks ofta dessa förhållanden i relativt vaga termer till exempel ”for
the public good”. Här menar jag på att vi i betydligt större utsträckning behöver fördjupa
analysen av det internationellt mer vedertagna begreppet socialt entreprenörskap och det
framväxande begreppet samhällshällsentreprenörskap till exempel i förhållande till forskning om sociala rörelser.
Det bakomliggande och övergripande engagemanget kring globala rättvisefrågor intensifierades ytterligare i det entreprenöriella fallet Attac. Utöver de mer allmänt formulerade
aspekterna av engagemang ”för en annan värld”, ”för solidaritet och rättvisa” eller ”demokratisk utveckling” hänvisades till något som ”saknades” eller ”behövdes”. Personer som
var inblandade gav uttryck för att de helt enkelt måste göra något. Om jag ska kunna se mig
själv i spegeln så måste jag bara göra något för en bättre värld, sa en av de som intervjuades i
studien. Flera uttryckte sig på liknande sätt. Det här var ytterligare en dimension av engagemanget. Det handlade inte om deras egna behov, de var inte själva direkt beroende av en
annan världsordning. Efter en fördjupad analys framstod ”upplevd nödvändighet” som det
bäst beskrivande för just den här aspekten av engagemanget som både fördjupade engagemanget i sakfrågorna men som också bidrog till att många engagerade sig i handling av
olika slag.
Det konkreta gemensamma handlandet och de många aktiviteterna var viktiga initiativ för
de inblandade och för den framväxande verksamheten. Det handlade om att artikulera idén
att bilda Attac, vilket gjordes i Le Monde Diplomatique i Frankrike 1997. Det handlade om
att mejla/ringa runt till andra för att prata om sak- och praktiska frågor. Det handlade om
att läsa, lära, argumentera, göra intervjuer, kalla till möten, planera debatter, arrangera olika

9

Det finns dock vissa studier till exempel Olsson 1998 och Gawell 2006.
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aktioner, hyra lokaler, formulera stadgar och mycket mer. Det var många personer och grupper
som arbetade parallellt. På ett tidigt stadium upplevde de inblandade att de just skulle fokusera
på aktiviteter, snarare än att samlas kring mål och strategier. Detta ligger väl i linje med det
som tidigare lyfts fram inom entreprenörskapsforskning där den entreprenöriella processen
har karaktäriserats av ett skapande-i-handling.10 Samhörigheten växte fram efter hand.
Det var inte bara personer och handlingar inom Attac som bidrog till den entreprenöriella
processen. Det fanns andra aktörer som bidrog med sin syn på Attac och på de frågor som
Attac jobbar med. I fallet med Attac Sverige spelade media en viktig roll. Under hösten
2000, det vill säga innan lanseringen, var debatten i media redan i gång. Den var fylld
med spänningar och känslor. Efter protester vid Prag-mötet skrev Alf Svensson en artikel
i Dagens Nyheter att det ”var dags att stoppa huliganerna” med hänvisning bland annat
till Attac.11 En vecka senare gick ärkebiskopen ut med ett motinlägg i samma tidning
och krävde en mer nyanserad och korrekt beskrivning av arbetet för människors rätt till
drägliga levnadsvillkor. Utan att försvara våldsamheter, beskrev ärkebiskopen varför också
Svenska kyrkan fanns med bland demonstranterna tillsammans med många, många andra
organisationer. Publiciteten var under den här tiden stor. I januari 2001 räknades över 130
pressklipp om Attac i de största svenska tidningarna. Men en av personerna engagerad i
Attac sa: De handlade om Attac, men inte om våra frågor.
De konkreta aktiviteterna var viktiga för att samla olika personer, för att utveckla interaktionen människor emellan och helt enkelt för att inte bara i tanke och ord, utan även i handling, skapa både en praktik för hur man gjorde olika saker och för att steg för steg skapa
en sammanhängande förståelse för globaliseringsfrågorna. I fallet Attac var det en specifik
händelse som var av stor betydelse. I juni 2001, det vill säga endast fem månader efter lanseringen, hölls EU:s toppmöte i Göteborg. När Attac klev in i de olika förberedelserna fanns
det redan olika formationer, planer och överenskommelser att förhålla sig till. Attac engagerade sig främst i dialoger och deltog i två av de tre demonstrationer som hölls. De debatterade, fixade, förhandlade och mycket mer. Turerna kring detta toppmöte kan i sig vara föremål
för flera avhandlingar och vi ska här inte gå in på några detaljer. Men det var av stor vikt på
många olika sätt. Dels innebar det en mycket konkret aktivitet som samlade personer kring
inte minst praktiska frågor som att hinna formulera argument, att hinna få ihop aktiviteter
trots att många inte kände varandra i någon större utsträckning. Det fanns inte utrymme för

10
11

Hjorth och Johannisson 1998.
Dagens Nyheter 000926.
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ältande utan de engagerade fick kliva in, eller till och med kasta sig in i olika situationer. Visst
kan man argumentera för att detta innebar en risk att allt inte blev helt genomtänkt. Men det
blev något! Vilket belyser vikten av de konkreta aktiviteterna och initiativen.
Jag skulle ha skrivit dagbok! Det var helt hysteriskt. Jag arbetade säkert 30 timmar i veckan med Attac, vid sidan av mitt heltidsarbete med liknande frågor. Hela mitt liv handlade om globaliseringen!
I alla intervjuer uttrycks engagemang och man hänvisar till en intensitet och energi när man
pratar om processens tidiga skede. Känslan av att möta andra med liknande idéer om situationen i världen, som också tycker att något måste göras för att förändra, och av att ha någon
form av gemensam syn på hur det kan göras. Känslan av att handla enligt det man tror på,
eller i riktning mot en förändring till det bättre, uttrycks som meningsfull och viktig.
Denna styrka hade man sedan nytta av efter EU-toppmötet i Göteborg. Kravallerna och
sammandrabbningen mellan polis och demonstranter skakade även de som var engagerade
inom Attac. Attac’are var djupt engagerade i att utveckla former för dialog mellan konfronterande parter. Många diskussioner blev lyckade men de hamnade i skuggan av den mer
våldsamma konfrontationen. Det var för många en tid av besvikelse och frustration. Utan
att ha varit inblandade i skadegörelse och stenkastning associerades Attac delvis med
dessa händelser. Media var fortfarande intresserade av Attac, men förmedlade inte samma
positiva bild som tidigare. Efter en tung höst övergick arbetet i Attac till en mer vardagligt
löpande verksamhet som fortfarande pågår runt ikring i landet och i världen.

Innovativt handlande och organisering
Graden av innovation varierar kraftigt mellan olika entreprenöriella projekt. I studien om
Activist Entrepreneurship framstår två olika typer av innovationer tydligt. Den ena är relaterad till
hur man organiserar en verksamhet. Den andra rör sakfrågorna, det vill säga globaliseringsfrågorna i det här fallet. Dessa typer av innovationer låter sig inte förstås i form av vare sig nya
produkter eller nya tjänster. De låter sig inte heller lättvindigt översättas till ekonomiska värden
(se även diskussion i nästa avsnitt). I båda fallen utmanas vanor och synsätt. En del känner sig
till och med provocerade. Vissa har explicit ifrågasatt och motverkat de nya formerna och argumenten. Det är heller inte helt lätt för de inblandade att göra annorlunda än de gjort tidigare.
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Människor med ett engagemang skulle kunna engagera sig i etablerade organisationer i
stället för att vara med och skapa en ny. Både tid och arbete skulle då sparats. Men en av
anledningarna till att delta i att skapa en ny organisation kan vara en klyfta mellan erfarenheter eller intryck av etablerade organisationer, eller förväntningar på hur en organisation borde kunna fungera. Det kan också vara fråga om vad man vill göra, vilken typ av
aktiviteter man vill engagera sig i. Till exempel så ser flera av de intervjuade aktivism som
ett tänkbart arbetssätt. Begreppet aktivism har däremot snarast provocerat flera etablerade
organisationer även om de själva har traditioner av att demonstrera och påverka andra.
Flera av de intervjuade har inte på något sätt motsatt sig etablerade organisationers visioner
och mål. Däremot har det funnits ett missnöje med att etablissemanget kompromissar till
förmån för vedertagna strukturer och på bekostnad av sakfrågorna. De upplevda skillnaderna mellan hur det är och hur det borde/skulle kunna vara, kan ses som anomalier vad
gäller sakfrågor som tillsammans med en kritik mot hierarkiska organisationsstrukturer
och upplevelser av att inte kunna påverka i den utsträckning man önskat har i fallet Attac
bidragit till att man engagerat sig i skapandet av en ny organisation.
Avvikelserna mellan hur man tycker det borde vara eller vad som känns nödvändigt att göra
och hur det går till i världen eller i organisationssammanhang har snarast satts i fokus under den tidiga fasen av organiseringsprocessen. Detta lyfts också fram i forskningen kring
entreprenörskap, kulturellt nyskapande och skapande av sätt att se på världen, varandra och
oss själva.12 Dessa forskare pekar på att entreprenörer och entreprenörskapet i stället för att
förneka och/eller kompromissa kring anomalier tar dem till sig och gör dem centrala.
De som engagerat sig i detta specifika fall är inte ensamma om att till exempel söka former
för icke-hierarkiska internetbaserade nätverk. Liknande idéer och arbetssätt finns i den globala
rättviserörelsen, men också många andra rörelser och organisationer. I kretsarna kring
Attac framstår det tydligt att erfarenheterna från protesterna mot MAI-avtalet (Multi-Lateral
Agreement on Investments) under 1990-talet fanns som en gemensam referensram. 1997
publicerades ett utkast av det sekretessbelagda avtalet på internet av en amerikansk och en
kanadensisk organisation.13 Protester mobiliserades i många länder och avtalet skrevs till slut
inte under. Men även om exempel fanns som förebilder återstår frågan om hur dessa idéer kan
appliceras i ett organisatoriskt sammanhang. Vad gäller det organisatoriska har Attac, i alla fall
till en viss del, brutit med mönstret av hur man organiserar en ideell organisation i Sverige.

12
13

Spinosa, Flores och Dreyfus 1997, Steyaert 2000, Gawell 2006.
Thörn 2002.

166

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

Direktdemokrati har prioriterats framför en representativ demokratisk struktur. Professionalisering i form av kontor, tjänstemän och även anpassning till kriterier för finansiella
tillskott har ersatts av en hemsida, en mobiltelefon och i övrigt en informell struktur. Men
trots en övertygad vilja att bryta mönstren och bedriva en något ”annorlunda” praktik har
det inte alltid varit så lätt för de inblandade. Vi låter ett citat från en kvinna med stor erfarenhet från olika typer av föreningsverksamhet illustrera detta:
Vi vill inte ha en person som allt är beroende av. Och då får vi acceptera det här kaoset. Det är
ganska ovant och jobbigt för såna som mig som är så pass gamla. För man vet aldrig, och man
glömmer vem som har ansvar för vad. Och då blir det lite rörigt. Och när vi fick så mycket medlemmar hade vi ingen administrativ rutin. Dessutom hade vi otur med en kassör som hoppade av och
papper som försvann. Det var ingen riktig ordning. Vi skrev anteckningar som såg ut som hej kom
och hjälp. Nu har jag börjat ta hand om protokollen så att de i alla fall ska finnas kvar. I normala
organisationer, i gamla typen av föreningar har man ju sekreterare och då vet man att det är den
personen som har hand om det. Men vi har ingen sån. Och allt cirkulerar. Det är meningen att
allt ska sparas och vara tillgängligt på webben. Men då måste man ju också komma ihåg vem som
ska lägga ut saker där. För så småningom kommer de här 29-åringarna att se…behovet av gamla
föreningsrutiner, i alla fall till viss del. Och att man inte behöver uppfinna demokratin på nytt till
100 procent, utan det räcker kanske om man gör det till 50 procent och behåller lite av det gamla.
Men jag är med på det här för att jag tycker det är spännande. Och jag har inga kontrollbehov. För
om man har kontrollbehov då kan man nog inte vara med. Man måste lita på kraften i rörelsen och
att saker genomförs. Attac bygger så mycket på lust och engagemang! Och föreningsmöten om stadgar lockar inte. Så jag vete katten hur vi skulle göra det. För man får inte tappa intresset. Och jag
tycker att Attac med 5000 medlemmar har fått en enorm position utan att ha den där strukturen.
Lite mer struktur skulle vi nog behöva. Men jag vete katten om vi skulle bli starkare.
Så småningom växte någon form av organisationskultur fram och rutiner för ”hur man gör”.
Å ena sidan skiljer sig denna praktik väsentligt från många organisationer som etablerat sig i
en annan tid och/eller i en annan kontext. Å andra sidan finns det tydliga likheter både med
andra organisationer i det civila samhället och inom andra sfärer i samhället.
Vad gäller globaliseringsfrågorna har det pågått ett intensivt lärande och argumenterande
under den entreprenöriella processen. Hur ser det ut i världen? Vad spelar ekonomi och
handelsinstitutionerna för roll? Hur påverkar detta människor i olika delar av världen?
Dessa frågor ställdes, studerades och diskuterades. I interaktion med varandra och med
andra utvecklades argumenten och de förslag till förändringar som fördes fram.
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Alla Attac-förslagen var konkreta, de var genomförbara och de var pedagogiskt lätta att förklara.
De verkade helt rimliga och det var helt underbart att vara på ja-sidan. Jag kunde debattera med
vem som helst, på vilken nivå som helst. Och även på ställen som jag inte kunde tänka mig att nå
framgång så vann jag debatt efter debatt. Det var så mycket roligare och lättare att säga – så här
ser det ut i världen, det här är vårt förslag. Och de andra fick bara sitta där och säga att så att det
går inte, så kan man inte göra. Då kunde jag bara fråga vad deras förslag var, och de hade inga!
Eller så föreslog de frihandel, och det finns ju ingen frihandel, jag menar det är ju bara ett ord
som man använder för att manipulera. Det hade ju jag redan sagt när jag beskrev hur det såg ut i
världen. Det var så roligt och lätt att argumentera och driva våra frågor.
I början var argumenten inte helt genomarbetade. Men efter hand utvecklades de och debattörer med andra åsikter har vittnat om hur de fick ”skärpa till sig” i debatter.
Vi har här ett utfall av entreprenörskap som inte så ofta uppmärksammas inom entreprenörskapsforskningen eller den bredare debatten om entreprenörskap. Det är entreprenörskap relaterat till berättelser om sammanhang, skapande av argument för eller
emot olika förhållanden och skeden i samhället. Vi kan här prata om skapande, inklusive
artikulering, av röster i samhället. Inom forskning om ideella organisationer och det civila
samhället är organisationers röstfunktion i samhället uppmärksammad.14 Inom forskningen
om sociala rörelser tillskrivs de intellektuella en viktig roll för artikulering av argument.15
Inom forskning om ideella organisationer påvisas organisationers roll som bärare av
röster.16 Studier utifrån ett entreprenörskapsperspektiv bidrar därutöver till en förståelse av
ytterligare aspekter av skapandet av röstfunktionen relaterade just till den entreprenöriella
processen likaväl som att de bidrar till en förståelse av kunskapande kring och politiska
aspekter av entreprenörskapet.
Attac var långt ifrån den enda aktör som debatterade globalisering. Men de argument som
baseras på deras kunskaper om förhållanden i världen och vad man kan göra för att påverka
dessa förhållanden är i dag en del i globaliseringsdiskursen. Denna ”version” bärs vidare
bland annat av de personer som varit delaktiga och sedan gått vidare till andra organisationer,
till politiskt eller journalistiskt arbete, till undervisning eller forskning. Den delges också de
personer som i dag sökt sig till Attac. Dessutom finns den nedskriven i studiematerial inom
folkbildningen och också inom högskole-/universitetsvärlden.
14
15
16

Se till exempel Wijkström och Lundström 2002.
Thörn 2002, Della Porta och Diani 199.
Ahrne 1994, Ahrne och Papakostas 2002, Wijkström och Lundström 2002.
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Under hela tiden de olika initiativen utvecklades till aktiviteter och sakfrågor utvecklades
från just frågor till mer sammanhållande berättelser om den rådande globaliseringen
pågick en organiseringsprocess. Främst baserades den på social interaktion människor
emellan. I detta fall registrerades även en formell organisation. Men entreprenörskapet kan
också bestå av en informell organiseringsprocess eller en process som sker inom ramen
för en redan etablerad organisation. Det är bland annat därför som själva processen som
både utmanar och skapar en ny praktik samt utvecklar sakfrågorna står i fokus. Själva ordet
organisation är för övrigt ett substantiv och det är också, enligt Weick, en myt:
If you look for an organization you won’t find it. What you will find is that there are events, linked
together, that transpire within concrete walls and these sequences, their pathways, and their timing
are the forms we erroneously make into substances when we talk about an organization.17
Jag menar dock att vi kan uppfatta själva organisationen som en materialisering av den
entreprenöriella processen som vi på olika sätt förhåller oss till. En materialisering, bland
annat i form av berättelser kring både praktik och sakfrågor, som inblandade personer och
de som på något sätt kommer i kontakt med organisationen kan relatera och förhålla sig till.

Några ord om samhällsnytta
Entreprenörskap i sig är relaterat inte bara till ekonomi utan även till samhället i stort och
samhällelig utveckling. Begreppet samhällsentreprenörskap syftar på de initiativ som på
något sätt har samhälleliga/gemensamma syften eller mål. Den här relationen kan förstås
på flera olika sätt. I inledningskapitlet lyftes bland annat två olika sätt att se på samhällsentreprenörskapets bidrag till samhällsutvecklingen fram. Det ena är att skapa ett värde som
på olika sätt kan mätas i form av social redovisning, socioekonomiska bokslut och olika
utvärderingsindikatorer. Det andra bidraget har snarare ett fokus på att förändra samhället
utifrån en vision, ideologiska och/eller politiska ställningstaganden.
I det här kapitlet ligger fokus på att förändra samhället både genom att skapa en ny
verksamhet och organisation som delvis medför både nya former för att verka och nya

17

Weick 1979/69, s 88.
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resonemang relaterade till sakfrågorna. Det skulle vara svårt att mäta detta i någon form av
social redovisning eller socioekonomiska bokslut utan att på något sätt relatera till de olika
övergripande systemen som föreslås. Det handlar snarare om värderingar och visioner om
vilket samhälle vi vill ha än om hur värden inom ramen för rådande föreställningar skapas.
Jag menar att rådande värdediskussion, trots ett ökat intresse för hållbar utveckling, till stor
del är relaterad till en ekonomisk rationell tankemodell och en rådande utvecklingsdiskurs
med stark betoning på produktion/handel, konkurrenskraft och tillväxt. Även om detta
är väsentliga aspekter i vårt samhälle så är de knappast några självklara naturlagar. Samhällsentreprenörskap i form av en till och med provocerande organisation som Attac och
flera andra organisationer inom den globala rättviserörelsen visar på kopplingarna mellan
samhällets konstruerade tanke- och institutionella mönster genom att argumentera för en
”annan värld”. Det väcker då också frågan om detta är något annat sorts entreprenörskap.
Något politiskt. Eller är det så att vi snarare bör fråga oss vilka politiska aspekter olika
entreprenöriella initiativ har oavsett skepnad? Dessa frågeställningar blir, menar jag på, än
viktigare då vi utökar tankarna kring entreprenörskap att gälla hela samhället. För samhället
är fyllt med idéer, visioner, intressekonflikter och maktfrågor. Och samhällsentreprenöriella
initiativ lär utmana från alla håll och kanter. Och hur diskuterar vi då samhällsnytta i förhållande till samhällsentreprenörskap?
Vi ser ofta både utveckling och värdeskapande som något positivt. För vem vill vara en
bromskloss eller till och med en bakåtsträvare? Men vilka typer av samhällsentreprenöriella
initiativ har varit med och skapat den utveckling som de flesta av oss ser som positiva, till
exempel vad gäller barnens rätt att bemötas med respekt och utan aga. Eller för kvinnors
rätt att äga, rösta eller att inte bli slagna inom äktenskapet? Här menar jag att det finns ett
behov av problematisering och teoriutveckling inte minst för att ytterligare öppnar upp
diskussionen kring entreprenörskap relaterat till samhället. Fallet Attac blottar normativa
diskussioner som ofta undviks både inom den allmänna debatten och inom forskningen.
Studien visar på en möjlig väg att relatera entreprenörskapet till både sociala och politiska
frågeställningar med huvudfokus på förändring, eller ett dynamiskt försvar av tankar, berättelser och sätt att handla på.
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Aktivism som samhällsentreprenörskap
Ett samhällsentreprenörskap som kombinerar ett samhällsengagemang och ett entreprenöriellt handlande klingar positivt i de flestas öron. Men kan vi självklart koppla samman entreprenörskapet med positiva förändringar? Visst kan vi det. Vi kan räkna upp hur
många exempel som helst som visar på detta. Men det finns inget som talar för att entreprenörskapet är avgränsat till endast positiva förändringar även om vi sällan ser den typen
av exempel vare sig i den allmänna debatten eller inom forskningen. Det finns dock undantag som kritiserar den okritiska hållningen inom entreprenörskapsfältet och framhåller att
entreprenöriella initiativ och processer även förekommer som provokationer i samhället
och även i kriminella sammanhang.18
Fallet Attac visar på det nära sambandet mellan entreprenörskap och omgivande rörelser
både vad gäller hur man organiserar en verksamhet och utvecklingen av sakfrågorna.
Därutöver visar fallet Attac på hur detta i sin tur relaterar till, och i alla fall till viss del
påverkar, det omgivande samhällets diskussioner. I just detta fall ses det av många som
politiskt. Samtidigt är det inte kopplat direkt till ett partipolitiskt engagemang utan snarare
till skapandet av en röstfunktion i det civila samhället som vänder sig både till politiker,
andra opinionsbildare och bildare samt till allmänheten. Röstfunktionen lyfter fram specifika frågor, artikulerar argument och sammanhang. I fallet Attac rör det sig om globala
rättvisefrågor och budskapet att ”en annan värld är möjlig”.
Så länge samhällsentreprenörskapet håller sig inom den rådande övergripande utvecklingsdiskursen lär inte så många protestera. Men vad händer med de samhällsentreprenöriella
initiativ som verkar för andra värden eller till och med ifrågasätter den här övergripande
ramen? För entreprenörskapet kan utmana, provocera och bidra till skapandet av röster i
samhället. Utifrån denna analys och diskussion finns ett behov av att komplettera debatten och analytiska modeller kring samhällsentreprenörskap med teorier om både sociala,
politiska och normativa aspekter av entreprenörskap.
För just vad gäller dessa frågor är inte entreprenörskapsteorin i sig särskilt väl utvecklad.
Även den framväxande teorin om socialt entreprenörskap har sina begränsningar i samtalet
med discipliner som berör andra aspekter av samhällsförändring och utveckling som till

18

Se även Johannisson och Wigrens kapitel i denna bok samt Rehn och Taalas 2004.
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exempel utveckling av idéer, handlande och skapande av sammanhängande berättelser som
relateras till som kunskap. Ett exempel på detta är de begrepp som finns utvecklade för att
belysa aspekter av handlandet såsom identifiera och/eller skapa och nyttja möjligheter.19
Men människor handlar inte bara för att vi ser möjligheter utan även för att vi upplever
vissa saker som nödvändiga. Genom att komplettera med begreppet upplevd nödvändighet
ökar möjligheterna att inkludera även andra aspekter av samhällsengagemang i diskussionerna om samhällsentreprenörskap.

19

Se utförligare resonemang om att identifiera och/eller skapa möjligheter i Shane och Venkataraman 2000,
Gartner, Carter och Hill 2003, Gawell 2006.
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2:3
Uppbrottet från
bruksmentalitet och
inlärd hjälplöshet
– eller konsten att
tankeprovocera
Lasse Ekstrand, Högskolan i Gävle
Monika Wallmon, Uppsala universitet

Kan en aktiv och samhällsengagerad individ, en samhällsentreprenör, förlösas ur till synes
förlamande sociala tillstånd av bruksmentalitet och inlärd hjälplöshet? Hur blir detta i så
fall möjligt? Hur tar vi steget in i det postindustriella samhället – i och med det realiserande,
den kreativitet och det entreprenörskap som denna samhällstyp behöver? Inspirerade av
den tyske allkonstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys pekar vi på hur resan skulle
kunna påbörjas, det nödvändiga uppbrottet inledas. Genom fyndiga, konstnärliga aktioner
som stör inlåsta tankar om hur saker och ting ”bör” eller ”måste” vara. Genom att samhällsvetare och socialt medvetna konstnärer går samman och befruktar varandra, genomför gemensamma projekt – på de platser där människorna finns. ”Varje människa är en konstnär”,
hävdade Beuys envist; det gäller ”bara” för oss att våga erkänna och börja leva i enlighet
med det. Dock inte en konstnär i traditionell betydelse, utan en livskonstnär och en social
konstnär. I stället för social konstnär, kunde vi säga ”entreprenör”. Varje människa är en
entreprenör – men först måste vi våga erkänna och öppna tankens inlåsningar.
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Bruken och bruksmentaliteten
I den svenska samhällsutvecklingen och för industrialiseringsprocessen har bruken spelat
en central roll. Om än kanske inte för den kulturella moderniseringsprocessen, med tanke
på landsbygdsbaseringen. Man kan hävda att de som samhällskonstruktioner är unika för
vårt land. En motsvarighet skulle kunna vara de industristäder som har kallats working class
communities, hemmahörande i England, framför allt i de en gång blomstrande gruvdistrikten.1 I populära filmer som Brassed off (1996), i regi av Mark Herman, gestaltas denna
kolinpyrda miljö, med dess proletära särdrag.
De svenska brukssamhällena har utgjort enhetliga sociala miljöer. Visserligen har de
varit starkt segregerade klassamhällen, med de härskande boende för sig i välavgränsade
enklaver, men de har ändå i hög grad varit homogena vad avser värderingar och socialisationsmönster.
Brukens roll har varit tvetydig: en viktig roll för industriell tillväxt och produktion; såtillvida har de bidragit med något positivt. Men samtidigt framkallar den vid bruken häftade
bruksmentaliteten – ett begrepp som efterhand har generaliserats och kommit att användas
metaforiskt för att beteckna en viss typ av defensiv och ”försiktig” mentalitet – negativa
associationer.
Begrepp som bruksmentalitet, även jantelag 2, dikterande du skall inte sticka ut eller tro att
du är något, och inlärd hjälplöshet 3, har envist bitit sig fast i föreställningen om vad som
präglar just de svenska brukssamhällena och människorna där. Ja, kanske rent av den
”svenska” mentaliteten som sådan; att det skulle vara fråga om ett nationellt karaktärsdrag.4
När många ser ett svenskt brukssamhälle framför sig, ser de omedelbart något instängt.
De angivna begreppen skulle kunna utgöra förklaringsnycklar till att förstå hur människor
tänker och känner på dessa orter, kunna förklara varför saker och ting inte händer när vi
tycker att de borde eller måste hända. De skulle kunna förklara varför fenomen som entreprenörskap och företagande är dåligt utbredda. Men det krävs empiriska undersökningar så
1
2
3
4

Se Jackson 1972, Seabrook 1975, Engels 2001.
Inspirerat av Sandemose 1985.
Seeligman 1992.
Daun 2005.
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att sambanden blir klarare, och att det inte bara stannar vid allmänt formulerade misstankar. Framför allt om man kopplar på ett begrepp som inlärd hjälplöshet, och varför det tycks
finnas en dålig beredskap inför vad som kommer att hända efter industrisamhället.
Begreppen kan vara användbara, för att förstå handlingsmönster och attityder, men de är
samtidigt problematiska eftersom de är dåligt preciserade, svårdefinierade, vidare ideologiskt tunga för att inte säga belastade. De har den olyckliga karaktären av stigmatisering, att
vara utpekande och stämplande, på gränsen till fördömande. Därmed blir de lätt bekräftande och i sig själva instängande, för att inte säga självuppfyllande; de blir som mantran
som upprepas. De bidrar till samma mentala och sociala instängning som begreppsanvändaren är kritisk mot. Begreppen fungerar inte frigörande, utan tjänar snarare den sociala
och mentala ordning som de samtidigt vill låsa upp. De kan inte användas emancipatoriskt,
öppnar inte för handling.
Trots begreppens uppenbara svagheter avslöjar de ändå väsentliga sociala, ännu mer mentala hinder. De visar på kvarvarande förhållanden som allvarligt stör idén om ett postindustriellt samhälle, byggande på entreprenörskap och socialt nytänkande. Ett sådant samhälles
framväxt är inget önsketänkande eller någon utopi. Det sker, vare sig vi vill det eller inte,
en förändring i riktning bort från det välbekanta industrisamhället. Nya produktions- och
sociala mönster blir allt tydligare.5
Det postindustriella samhällets förverkligande, och utvecklandet av en entreprenöriell
hållning, kräver ett mentalt uppbrott, en tankefrigörelse. Annars blir detta postindustriella
samhälle endast en ”tom” form. Det kreativa innehållet realiseras inte, en unik historisk
möjlighet till de mångas kreativitet och innovativitet förblir icke förverkligad.6
Såtillvida spelar kvarvarande bruksmentalitet en strategisk roll – i en negativ mening. Vi
måste förhålla oss till denna kvarvarande mentalitet; den är problematisk. De tankefigurer
den härbärgerar utgör bromsar för ett mer offensivt handlande.7

5

6

7

Ekstrand 2004, Pine II och Gilmore 1999, Castells 1999, Florida, 2001, Nordström och Ridderstråle 2002,
2004, Nyberg 2001, Bard och Söderqvist 2003, Offe 1992.
Se Liedman 2006, för en mycket omfattande diskussion om de komplexa begreppen form och innehåll; se även
Florida 2001, om den ”kreativa klassen”, vars framväxt i USA han har studerat empiriskt; en klass sammansatt
av kreativa individer som han vill se växa, inte bara i USA.
Jmf Asplund 1979.
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Det är i detta sammanhang – för att kunna bryta upp ett tänkande som låser vårt handlande
och motverkar mer kreativa förhållningssätt – som vi vänder oss till och använder oss av
den tyske allkonstnären och projektmakaren Joseph Beuys, låter oss inspireras av hans
konstbegrepp som tar sig uttryck i tankestörande aktioner. Vår tes är att det måste till den
provokation och tankestörning en radikal konstnär kan bestå med för att rubba ingrodda
tankemönster; intellektuell argumentation, hur stark, välgrundad och till synes retoriskt
övertygande den än är, räcker inte. Tankestörningen kan ske genom olika fyndiga aktioner;
vi ger också exempel på sådana.

Brukets janusansikte – bruket som både
vårdande och instängande
Sociologen Jan Lindhagen och journalisten Macke Nilsson8 läste med orolig blick redan
för flera decennier sedan av tendenser i den svenska samhällsutvecklingen. I sin levandegörande bok Hotet mot arbetarrörelsen tecknar de en insiktsfull bild av ett klassiskt svenskt
brukssamhälle, där vardagen är genomsyrad av den socialdemokratiska arbetarrörelsen,
som formar människors samhälls- och verklighetsuppfattning.
Socialdemokratin blir i den föreställning som Lindhagen och Nilsson fångar något mer än
en politisk rörelse; snarare en ”naturlig” livsform som man föds och socialiseras in i. Med
Althussers9 begrepp kunde den kallas en ideologisk statsapparat: ideologin ”anropar” den enskilde, bekräftar dennes position i tillvaron och gör den berättigad i hans egen uppfattning.
Uttrycket statsapparat kan tyckas förvirrande. Althusser räknar även skolan och familjen
hit. Det är dock den ideologiska funktionen som är det avgörande, oavsett ideologiproducentens hemhörighet som statlig eller ej. Man skulle för övrigt kunna ersätta statsapparat
med ”ideologifabrik”. Ideologin äger en övertalande och övertygande förmåga, men den
måste ständigt bekräftas av praktiken, av vad individen ser omkring sig. Individen måste
kunna känna igen sig.

8
9

Lindhagen och Nilsson 1970.
Althusser 1976.
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I vardagen, nära individen, finns partiet, fackföreningsrörelsen, Konsum och andra
s-märkta inrättningar. De utgör landmärkena i det socialdemokratiska arbetarrörelselandskapet. De finns där och framstår som omedelbara och självklara, inte mycket att fundera
över: de är givna. Det är som det alltid har varit. Och kommer att så förbli.
När Lindhagen och Nilsson, båda med hjärtat hos socialdemokratin men samtidigt kritiska
mot densamma, helt klart med ett alarmerande uppsåt, skrev sin bok, upplevde de ett allvarligt hot mot denna samhällsmodell: dess tid var på väg att rinna ut. Ett hot som låg i själva
den senkapitalistiska samhällsutvecklingen. De såg ingen medveten konspiration eller
någon dunkel attack från något arbetarfientligt politiskt håll, riktad mot socialdemokratin.
Men vardagen skulle genom den senkapitalistiska samhällsutvecklingen, med inneboende
privatiseringstendenser, medelklassifiering och förborgerligande10, samt storföretagens
ekonomiska rastlöshet med nedläggningar och därefter etableringar på annan plats, komma
att avpolitiseras.
Brukssamhället som idealmodell skulle brytas upp, människor bli rön för vinden, socialdemokratin tappa sitt grepp utan att något annat skulle komma i dess ställe och ersätta den
som strukturerande, organiserande kraft. Privatisering och rotlöshet skulle följa, människor
bli utlämnade, berövade trygghetsskapande social tillhörighet.11
Något unikt och socialt värdefullt skulle därigenom ohjälpligt gå förlorat. En nostalgisk
känsla, nästan med utopisk underton, är inte långt borta. Var det ändå inte bättre förr? Pratar vi ändå inte om uppbrottet från ett för människornas vidkommande mönstersamhälle:
överblickbart och genomsyrat av paternalistisk omsorg?12 Ett gott samhälle? Värt att längta
tillbaka till och klamra sig fast vid?
Lindhagen och Nilsson lyfte fram modellens positiva sidor mer än de negativa. Vad som var
bra för människorna med denna modell och livsform, vad det gav dem av social gemenskap
och vardaglig grundtrygghet. Samtidigt uppmärksammades de negativa sidorna: stark social
konformitet, jantelag. Att tillhöra och räknas in har ett högt pris: den enskildes svängrum.

10
11

12

Se också Goldthorpe 1971.
Resonemanget påminner i väsentliga delar om kulturkritiska teser drivna redan på 1800-talet av klassiska
sociologer som Tönnies 1979, Durkhem 1997 och Weber 1991. Gemeinschaft skulle komma att ersättas av
Gesellschaft, mekanisk av organisk solidaritet, iskallt rationalitetstänkande placera oss i en ”järnbur”. De klassiska
sociologerna såg mycket kritiskt på den moderna tiden: ”framsteget” och ”utvecklingen”.
Ekstrand 1979, 2001b.
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Den sociala sammanhållningen har ett högre samhällsvärde än den enskilda individens
kreativitet, frihetlighet och självförverkligande. Ska man sticka ut måste man göra det som
protest och avvikelse, med risk för att utdefinieras och framstå som ”händig”, som det heter
på bergslagsbruken. Icke minst skönlitterärt har denna outsiderproblematik gestaltats, i
många fall av författare som själva smärtsamt har tvingats ”smaka” på sträng bruksmentalitet och skoningslös konformitet.13
Bruksmentaliteten således som något tveeggat, vi urskiljer brukets janusansikte. Här ryms
såväl tillhörighet och trygghet, som konformitet och instängdhet. Man får inte det ena, utan
att få det andra.
Det ger som omedelbar konsekvens, att tankeprovocerande aktioner kan riskera att uppfattas som alltför utmanande av de adresserade och inbjudna. Frestelsen att fly tillbaka in i den
välbekanta tryggheten blir för stor. Projektmakaren och initiativtagaren till olika aktioner
måste vara medveten om detta.

”Snällism” och ”tärande” människor
Sociologen Lyttkens, en gång långt ute på vänsterkanten politiskt, tillhör de nyliberalt
färgade författare14 som är mycket kritiska mot den svenska samhällsmodellen som en utpräglad välfärdsmodell med ett stort statligt engagemang. Lyttkens försitter sällan ett tillfälle
att fördöma den svenska modellen med nedsättande ord som ”snällism” och ”bidragsmissbruk”; talar till och med om ”tärande” människor; tenderar, kanske utan att själv vara
riktigt medveten om det, mot ett ifrågasättande av dessa varelsers existensberättigande.
Terminologin är ibland snubblande nära ett eko av Tredje rikets sätt att tala om ”undermänniskor” som belastar samhällskroppen.
Lyttkens tecknar en betydligt mer entydigt kritisk, för att inte säga fördömande bild av
samma samhällsmodell som Lindhagen och Nilsson försvarar. Han antyder att den i sig
själv uppmuntrar till, kanske till och med belönar passivitet och hjälplöshet, att den är

13
14

Fridell 1977, Johansson 1994, Evander 1976, se även Andersson red 2006.
Se också Rivière 1993, Norberg 2006, Isaksson 1992, och andra.
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skadlig. Som ”brukare” av denna samhällsmodell frånhänder man sig allt ansvar och gör
sig till ett objekt och ett offer, enklast och bekvämast så. Man väntar på att någon annan ska
ge en order, men även göra saker åt en och rycka ut när så krävs. Man väntar i kritiska situationer på en frälsare, om det nu är staten eller någon annan. Man abdikerar från ansvaret
för det egna livet.
Men ingen föreställning lever utan verklighetsförankring, hur svag eller bräcklig den än är.
Detta frälsarinslag har också tidigare bekräftats, framför allt i samband med företagsnedläggningar. När statsråd har kommit inflygande, med jobb- och krispaket i händerna, lovande att
de ska undsätta de nödställda. Modellen, ideologin, för att tala med Althussers terminologi,
fortsätter såtillvida att anropa den enskilde. Den har, om vi ser det historiskt, bekräftats. Det
har lönat sig att ropa på frälsaren, det har visat sig tidigare att det ger resultat. Och varför
skulle det inte fortsätta att göra det?
Vad vi dock vet är att krisakuterna numera är stängda, ideologin upphör därmed att appellera. I och med globaliseringen finns inget kontrollrum i samhället, varifrån någon
skulle kunna komma till undsättning. De avgörande besluten och makten finns någon
annanstans. Makten är anonym, ansiktslös och obegriplig, ger sig blott till känna med olika
verkningar.15 Människorna har ingenstans att vända sig, vilket inte hindrar att den ”gamla”
ideologin fortsätter att arbeta och besitta överlevnadsförmåga.
Med ett marxistiskt språkbruk kan vi säga att överbyggnaden inte automatiskt förändras bara
för att basen förändras. Tanken släpar efter mot verkligheten. Den senare är ingen effektiv
pedagog med åstadkommandet av snabba resultat, som man skulle frestas tro. ”Stålbad”, det
vill säga en snabb och radikal samhällsomvandling, kan vara handlingsförlamande.
Ett exempel på detta är nedläggningen av Stora Ensos fabrik i Norrsundet norr om Gävle
som offentliggjordes i oktober 2007. Den kom som något av ett dråpslag, ingen hade väntat
sig att fabriken skulle avvecklas, lönsamheten var god, investeringar skedde. Människorna
chockades, visste ingen råd, placerade i sin förtvivlan ut vita kors utanför fabriken, hamnade i kollektiv sorg; paralyserades. Över en natt – så uppfattade man det – rycktes mattan
undan; ett tillstånd av ontologisk ångest – existensen börjar gunga, allt känns osäkert och
hotfullt – infann sig. Ingen beredskap fanns, för det som bara inte ”fick” inträffa. Människorna i Norrsundet ringde – som om den dominerande tankefiguren vore helt intakt,

15

Foucault 1993.
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byggande på att hjälpen måste komma utifrån, inte från människorna själva – till förra
statsrådet och socialdemokratiska partiordföranden Mona Sahlin, för att hon skulle skynda
till undsättning. Men hon kunde bara uttrycka sin medkänsla med de drabbade och uttala
att hon delade deras indignation gentemot arbetsgivaren. Något konkret hade hon inte att
erbjuda; ingen ”krisakut” skulle öppnas, inga ”krispaket” delas ut; människorna hänvisades,
vare sig de ville eller inte, till sig själva.
När detta skrivs, i november 2008, syns inga tecken på något mer omfattande ”uppvaknande”, eller att påtagliga steg tas mot en revitalisering. Vissa satsningar har i och för
sig gjorts på kulturella projekt och vidareutbildning; en pjäs har skrivits som handlar om
”katastrofdagen” när nedläggningen tillkännagavs, och som uppförts med tidigare anställda
i rollerna. Men entreprenören har ännu inte kastat av sig blåstället och den världsbild som
är knuten till det – och äntligen stämplat ut.
Det kommer att bli lärorikt att följa utvecklingen i Göteborg och på andra platser, med
massavskedanden på Volvo och i andra företag: kommer blåstället att kastas av? Kommer
entreprenören att stämpla in och träda fram? Kan vi, forskare och konstnärer, medverka till
att befrielsen sker?

Ser inte sig själv som ett handlande subjekt
Med avstamp i de svenska brukssamhällena, och i den svenska modellen med ett stort
offentligt inslag, kan man prata om en kollektivism som är ofrivillig, en abstrakt socialitet,
för att tala med Johan Asplund16, även om den har inslag av närhet och tillhörighet. Man
väljer inte sitt sociala sammanhang; man föds in i förhärskande, liksom på den enskilde
väntande, normer och värderingar. Det är lika bra att anpassa sig, det är enklast så. Förändringsbenägenheten blir låg.
Man ser inte sig själv, behöver inte se sig själv, som något fristående, ett handlande subjekt.
Eller som någon som på frivillighetens väg skulle kunna relatera sig till andra och skapa

16

Asplund 1987.
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produktiva, sociala konstruktioner. Lönearbetet föser samman människor till ett producerande kollektiv, disciplinerar och anpassar dem till kollektivet.17
Den skapande, kreativa existensen förpassas till livet på sidan om, till fritiden. Skapande
och lönearbetets vardagsliv hör inte självklart ihop. I den betalda vardagen anpassar man
sig, på fritiden får man tillfälligt vara det som man inte får vara på arbetet. Brukssamhället,
industrisamhället, är en produktionsapparat till syvende och sist. Livet utanför produktionen
är en samling stödfunktioner, i reproduktionen av den fysiska arbetskraften. Det sociala
livet är intecknat och upprepas hela tiden. En ekorrhjulsmetafor kunde vara passande.
Men det sociala ”mörker” som här framkallats behöver inte vara något för evigt kompakt
och bestående. Om vi vill att ”något annat” ska hända, ett uppbrott ske: hur ska det åstadkommas? Det är här vi knyter an till Joseph Beuys och hans praxisorienterade idéer.

”Varje människa är en konstnär” –
hjälplösheten är inte naturlig
Den tyske allkonstnären, projektmakaren och samhällsvisionären Joseph Beuys (1921–
1986), som växte upp i Tredje riket med dess långtgående totalitära anspråk och ovillkorliga krav på att ”äga” den enskilde individen, förfäktade envist, för att inte säga polemiskt,
devisen att ”Varje människa är en konstnär”.18 Med detta avsågs inte en konstnär i en
konventionell betydelse, en som till exempel målar tavlor eller hugger ut skulpturer.19 Varje
människa är till sitt väsen, enligt Beuys, skapande och besitter skapandets möjlighet; Beuys
ser entreprenörskapet i människan. Men många förnekar sin egen skapandeförmåga, hyser
inte tilltro till sig själva. Vi riskerar att vara våra egna, värsta fiender.
Yttre förhållanden uppmuntrar detta självförnekande, förstärker en hållning där man
inte upplever sig själv som ett handlande subjekt. Industrisamhället och fabriksväldet –
17
18
19

Lysgaard 1967.
Ekstrand 1998/2001a.
Intressant nog innehade Beuys en tid, innan han bryskt avskedades beskylld för att vara en ”ungdomens
förförare”, en professur i Bildhauerei, skulpterande, vid Konstakademin i Düsseldorf.
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löneslaveriet – med sitt betonande av lydnad och osjälvständighet är ett tydligt exempel på
sådana yttre förhållanden. Som underordnad fabrikssystemet och lönearbetet ”slipper” man
att vara ett handlande subjekt.
Fenomenet inlärd hjälplöshet skulle enligt detta synsätt vara socialt skapat, genom lönearbetets och industrisamhällets inskolningsprocess, i vilken ingår över- och underordningsskapande processer. I inskolningen till lönearbetet och industrisamhället etableras maktförhållanden, där vissa tilldelas en underordnad position, och där de förväntas vara ”hjälplösa”.
Det är inget tillstånd som individen själv har valt, utan något som har tilldelats denne; det är
en samhällelig roll han förväntas spela och han utsätts för sanktioner om han dristar sig till
att försöka överskrida den.20 Det är, i vår uppfattning av begreppet, mer ett sociologiskt än ett
psykologiskt tillstånd, även om den senare innebörden förefaller vara den vanligaste.
Med Asplunds21 begrepp social responsivitet blir hjälplösheten ett ”rationellt” svar på en
social belägenhet; eller, enligt Althussers teminologi, ett svar på ett anrop, från denna belägenhet. Den sociala hjälplösheten blir i detta perspektiv rimlig och förståelig: hållningen
bekräftas ju hela tiden.
Det blir mycket svårt för den enskilde individen att bryta upp från detta tillstånd. Även andra
befinner sig ju i samma belägenhet. Det hela får något normalt och naturligt över sig. Sådan normalisering stelnar lätt. De sociala förhållandena förtingligas, får karaktären av att vara obrytbara.
Vår tes är dock att individen själv, och i samspel med andra, måste välja att bryta med denna
normalisering, bryta förtingligandet. Det sker inte med någon sociologisk automatik, och
ingen annan kommer att bistå honom.
Även om ett samhälle växer fram som kräver andra förmågor av dess innevånare, mer av
kreativitet och frimodighet, så är alltså inte det senare något som sker med automatik.
Snarare kan en samhällsutveckling upplevas så frustrerande och hotfull att den inlärda
hjälplösheten förstärks och avsubjektiveringen cementeras. Det finns indikationer på att det
är vad som sker i det utsatta och ömtåliga läget. Ur askan reser sig ingen stolt fågel Fenix,
snarare vacklar en ännu mer kuvad och passiviserad individ upp.

20
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En passiv, iakttagande roll som Beuys var mycket kritisk mot, och som fanns med som drivkraft när han
formulerade sin uppfordrande devis.
Asplund 1987.
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Ett drömläge för politiska, auktoritära rörelser som kan exploatera en bräcklig situation
genom fagra löftesutfärdanden, och genom tillhandahållandet av syndabockar. Utvecklingen i Tyskland – efter murens fall och DDR:s upphörande – förskräcker därvidlag. I
industrisamhällets ruiner frodas demokratifientliga rörelser. Och de vinner växande folkligt
stöd, också i Sverige.
Det vi, väl medvetna om begreppets bristande precision, har kallat bruksmentaliteten riskerar att ersättas av xenofobi och demonisering.
Den frigörelse vi – och den postindustriella samhällsutvecklingen (!) – efterlyser har
implikationer för både individ och samhälle som båda har behov av den. Man kunde säga
att samhällets och individens behov i detta läge är historiskt förenliga: det postindustriella
samhället behöver kreativa individer. Kreativiteten kräver i sin tur ett subjekt, en handlande
agent. Hur ska då denne ”födas”?

Vägen till subjektivering går genom praxis
Beuys talade om social konst, syftande på något som sker utanför de etablerade institutionerna, vänder sig direkt eller indirekt mot dem, utmanar och provocerar dem.22 Beuys förespråkade och genomförde även många olika aktioner med ett inneboende tankestörande
och tankefrigörande syfte; aktioner med en stark förmåga att repa ingrodda tankefigurer.
Utmärkande för dessa tankefigurer, som styr hur vi tänker och ännu mer icke tänker, är att
de är svåråtkomliga. De utgör ett slags inre regissörer, verkar på ett undermedvetet plan.
Mycket måste till för att locka fram och därefter oskadliggöra dem, ersätta dem med andra
tankeinstruktörer.23
Det är svårt att skaffa sig distans gentemot tankefigurerna, fånga in dem och lägga fram
dem på bordet för granskning. Kritiskt tänkande är inte tillräckligt; tänkandet har svårt att
22
23

Ekstrand 1998/2001a, 2004a, 2007.
Jämför också Foucaults 1993, diskursbegrepp. Diskursen är i sig själv ”osynlig”. Den finns genom att den talar
genom oss, men vi har svårt att frilägga dess inre struktur. Det vi har att gå på är tecken, diffusa varningsregler.
Den är där, men samtidigt inte. Den är ingen identifierbar empirisk entitet.
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skaka av sig tankefigurernas ok. Eftersom vi, med Baumans24 träffande formulering, har
lättare att tänka med än på dessa tankefigurer. Det hör till deras karaktär att fungera så.
De kan börja att visa sig vid olika krislägen, både individuella och samhälleliga, och man
börjar plötsligt att fråga sig: ”Varför tänker jag så?!” Här finns en början till en mer samhällsentreprenöriell mentalitet, ur en kris kan den födas; men ibland behövs ”barnmorskor”.
Vår poäng är att man med olika konstnärliga aktioner kan skapa, för att inte säga leka fram
detta krisläge. Man kan försätta individerna i ett läge där inlåsande tankefigurer tvingas
fram. De förmår inte längre att hålla sig undan, deras makt över oss försvagas.
Enligt vår inspiratör och ledstjärna Beuys måste de olika aktionerna, för att vara verkningsfulla, vara fyndiga och kreativa, framför allt noga genomtänkta och planerade vad avser
syftet med dem. Bland de aktioner han själv genomförde, och som han omsorgsfullt såg
till att dokumentera, kan nämnas: Hur förklarar man tavlor för en död hare?; när han med
huvudet målat med guldfärg vandrade runt i ett galleri med en död hare i famnen, som han
berättade om tavlorna för; I like America and America likes me; när han tillbringade en tid inlåst med en coyote, ett mytomspunnet djur bland urinnevånarna i Nordamerika, i ett galleri
i New York; eller Boxningsmatch för direkt demokrati.25
Aktionerna – kan också kallas installationer eller performances – är kommunikationshandlingar. De vill bjuda in den som utsätts för dem till kommunikation. Man kan inte äga och
kontrollera dem fullt ut, initiativtagaren är inte suverän. Eftersom aktionerna inbjuder till
interaktivitet och deltagande, vilket gör att saker händer som inte kan förutses. Detta är
alltid fallet när man plötsligt öppnar en social situation; det kvarstår ett ovisshetens nyckfulla, i lyckliga stunder magiskt moment.
Eller när man tar initiativ till vad Beuys med ett associationseggande uttryck kallade sociala
skulpturer: tillfälliga och övergående, med frihet för ”skulptörerna”, de inblandade och medverkande, att själva definiera vad som pågår. Någon entydig betydelse har för övrigt aldrig
en aktion i Beuys mening, däri ligger en social dramatik.

24
25

Bauman 2004.
Se Ekstrand 1998/2001a.
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När aktionerna fungerar, kan man i och med dem peka på det förstelnade och absurda:
genom och i dem kan man visa på vägen ut och något annat, som kan ersätta det förhärskande och förhandenvarande. Plötsligt spricker förstelningen, världen öppnar sig. Aktionerna ska kunna ge aha-upplevelser. Man ska kunna tänka utan att skydda och gardera sig:
Ja, så är det. Eller, mer beslutsamt och handlingsbefrämjande: Så får det ta mig tusan bara
inte vara!
Glädje ska kunna blanda sig med insikt och beslutsamhet, sorg med vrede – om aktionen
är framgångsrik. Aktionerna bär alltid element av provokation, det är ofrånkomligt. Men
det får aldrig vara provokation enbart för provokationens egen skull. Det lockar fram försvar
och låsningar, som vi redan har varnat för. Provokationen är en metod att hantera med
känslig hand.
Vill man ha mer av entreprenörskap och företagande, kopplat till ett postindustriellt samhälle, vill man bryta ner mental fångenskap, den fångenskap som ett begrepp som bruksmentalitet betecknar – då går vägen genom praxis och självuppvaknande.
Man kan förstås också tänka sig, jämte detta, studerandet av goda exempel, inspirerande sociala förebilder, som Ockelbo, Trångsviken, Målerås och andra. Hur gör andra, hur gör man
på andra orter? Hur tar man tag i situationen på ett mer entreprenöriellt sätt, hur bryter
man passivitet och hjälplöshet? Hur gör man mer konkret? Målerås, Trångsviken och andra
kan utgöra goda pedagogiska exempel.
Bra pedagogik är också att närmare studera eldsjälar, människor som agerar och förkroppsligar något annat.26 Individer som visar vägen.
Det är förstås kopplat till en vidhängande reflektion, men praxis kommer först. Att tänka sig
ut genom att tänka kritiskt räcker inte. Praxis som förmår att bryta ner försvar och ta sig in i
det skeptiska sinnet krävs.
Människors befrielse är deras eget verk, det kan inte vara annorlunda. Det var också Beuys
mycket medveten om, vilket fick honom att betona den sociala konstnärens roll som
26

Till exempel Branson 1998, ”expert” på att göra det ”omöjliga”. Branson är den okrossbare entreprenören, har
alltid gått på tvärs med sina projekt; gett sig in på mättade marknader, in i överetablerade branscher, inte lyssnat
på varningsropen från förståsigpåare och andra; och han har varit exceptionellt framgångsrik, gång på gång
slagit den förbluffade världen med häpnad.
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katalysator och medium. Han var inte ens främmande för att sätta likhetstecken mellan en
schaman och en social konstnär. Därigenom understrykande schamanens transcenderande
förmåga, det vill säga förmågan att röra sig fritt mellan olika tillstånd, även mellan liv och
död. Inspirerande andra till gränsöverskridningar och att våga kasta sig ut i det ännu inte
kända.
Men sanningens ögonblick är inte garanterat: Man kan visa på det möjliga, men människorna måste själva våga röra sig ditåt.

Medvetandehöjande aktioner: konst &
samhällsvetenskap = sant!
Historiskt sett har konstnärsrollen skiftat. En gång i tiden var konsten signaturlös och
användes för officiell utsmyckning, som vi till exempel kan se i kyrkor. Så småningom växer
en marknad fram, först som beställd porträttkonst, och konstnären träder fram med namn
och allt. Här finns också konstnären som är mecenatfinansierad, typ den mest kände Skagenmålaren, Søren Krøyer.27 Och så har vi den postmoderne ”Ernst Billgren-konstnären”:
den skicklige varumärkesvårdaren, den idoge uppmärksamhets- och sensationsmakaren.
Konstnären som ”kändis” i det offentliga strålkastarljuset, väl medveten om vad upplevelseekonomin kräver av uppmärksamhetsmaximering och personlig marknadsföring.28
Beuys ville, för sin del, överskrida samtliga dessa roller och i stället lansera och försvara den
sociala konstnären. En konstnärsroll som är särdeles passande i det aktuella samhällsläget.
En konstnär som är utåtriktad, socialt medveten, vill ingripa i de samhälleliga skeendena,
påverka och påskynda.
Konstnärer skulle, i det kritiska samhällsläge där vi befinner oss, kunna utveckla sin roll
just som sociala, samhällstillvända och intervenerande sådana; aktivt komma in som samarbetspartners och tillfälligt allierade med oss samhällsvetare och forskare.

27
28

Ekstrand 2004b.
Pine II och Gilmore 1999.
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Här finner konstnärerna en social, för att inte säga missionerande uppgift, utan att de därför behöver omvandla sin konst till något enbart instrumentellt, underordnat och tjänande.
De bör snarare se sig som samverkanspartners, befinna sig på jämlika villkor med dem de
samverkar med. Samhällsvetarna behöver konstnärerna! Teorin och Aktionen kan komma
att utgöra ett lyckligt äktenskap.
SKISS-projektet29, där ett antal yngre konstnärer har gått ”ut” i samhället för att samverka
med olika kommunala och andra aktörer, utgör ett exempel på ett projekt med embryon till
att kunna bli ett social konst-projekt, med ett markerat inslag av interaktion. Delvis är det
ett inominstitutionellt projekt, men bär på vidare löften. Och förtjänar att studeras just med
avseende på samverkansaspekten, vad som genereras i detta samarbete och vad som kan
läras av det.
De tankefrigörande aktionerna, som SKISS sår frön och skulle kunna utvecklas till, kan vara
av olika slag. De bör äga rum där människor befinner och rör sig, så att de involveras och
berörs. Böcker kan man låta bli att läsa, debattartiklar kan man bläddra förbi. Aktioner tar
sig lättare in i sinne och ögonvrå, och stannar kvar. Eller får spridningseffekter alldenstund
någon, upprört eller roat, berättar vidare vad han eller hon har varit med om.
Tillsammans kan vi, forskare och sociala konstnärer, iscensätta aktioner utanför försäkringskassor och arbetsförmedlingar, på gator och torg, eller i köpcentra och på kaféer. Varför inte
förrätta en symbolisk begravning av industrisamhället med präst, kista, kongenial musik
och allt – så att det sätts punkt för detta samhälle… ?30 Varför inte i samarbete med koreografer göra ett gatudansnummer av Paul Lafargues31 klassiskt löneslaverikritiska pamflett
Rätten till lättja… ? Eller varför inte låta oss inspireras av Christo och Jeanne-Claude och slå
in resterande fabriker i färgglatt papper, sälja eller ge bort dem som presenter till behövande… ? Eller varför inte åka ut till Norrsundet och måla korsen röda… ?
Det handlar om att med olika medel tilltala, beröra, bjuda in, provocera och locka. Endast
den egna fantasin sätter gränser.

29
30

31

Samtidskonstnärer i Samtidssamhället, www. skiss.se.
De vita korsen i Norrsundet kunde ha symboliserat en avslutning och början på något nytt, inte bara signalerat
förkrossande sorg…
Lafargue 1980.
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Varje människa är ju en konstnär!
Var och en ansvarar för sin egen insiktsskapande process. Man kan gott påstå att läget är
svårbedömt. Men vi har därför inte råd att låta bli att försöka vara med och påverka, initiera
och så frön, inspirera och tända eldar. Världen behöver sociala konstnärer, projektmakare
och eldsjälar.32 Det postindustriella samhället kräver ett uppbrott från anpassning och
underordning, ett pågående sökande efter nya sociala former som är frigörande – samhällsentreprenörskap! Beuys sociala konstnär är vår samhällsentreprenör.
Här kan nämnas fenomen som nätverket VMEK, förkortning för Varje Människa En Konstnär33, där man via hemsidan kan registrera sig som leg. livskonstnär; även anti-institutet
ISIX, Institutet för sociala innovationer i X-län34. Det sistnämnda är skapat i medvetenhet
om att behovet av social uppfinningsrikedom är stort, sökandet efter nya, oprövade sociala
former.35
Bortom hjälplöshet kan vänta ännu mer hjälplöshet. Men det behöver inte bli så. Det är inte
avgjort på förhand. Varje människa är ju en konstnär, en samhällsentreprenör!

32
33
34
35

För inspirerande exempel och manande förebilder, se Nilson och Rundkvist 1999, även Ekstrand 2003.
Nilson 2005.
Ekstrand 2004a.
Bengtsson 2001.

Kapitel 2:3 Uppbrottet från bruksmentalitet och inlärd hjälplöshet – eller konsten att tankeprovocera

189

Referenser
Althusser, L (1976), Filosofi från proletär klasståndpunkt, övers E Rappe och G Sandin, Cavefors, Lund.
Andersson, B-O (red) (2006), Röster i Gästrikland, Litteraturfrämjandet, Stockholm.
Asplund, J (1979), Teorier om framtiden, Liber, Stockholm.
Asplund, J (1987), Det sociala livets elementära former, Korpen, Göteborg.
Bard, A och Söderqvist, J (2003), Nätokraterna. Boken om det elektroniska klassamhället, Pocky/Tranan, Stockholm.
Bauman, Z (2004), Samhälle under belägring, övers C Hjukström, Daidalos, Göteborg.
Bengtsson, U (2001), Sociala Uppfinningar är Itiden, för ”mjuka” innovationer och mer av ”tänknik”, Solfjädern, Umeå.
Branson, R (1998), Självbiografi, övers L Olofsson, Svenska Förlaget, Stockholm.
Castells, M (1999), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band I. Nätverkssamhällets framväxt, övers G
Sandin. Daidalos, Göteborg.
Daun, Å (2005), En stuga på sjätte våningen. Svensk mentalitet i en mångkulturell värld, Brutus Östlings Bokförlag
Symposion, Eslöv.
Durkheim, E (1997), The Division of Labor in Society, övers L Coser, Free Press, New York.
Offe, C (1992), Beyond Employment: Time, Work and the Informal Economy, transl A Braley, Polity Press, Cambridge.
Ekstrand, L (1979), Från Konsul Göransson till MBL. Om lokal facklig kamp i Sverige, Textgruppen, Uppsala.
Ekstrand, L (1998/2001a), Varje människa en konstnär. Livskonstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys,
Korpen, Göteborg.
Ekstrand, L (2001b), Det goda samhället – hur skulle det se ut? Konst i Fyrstad, Trollhättan.
Ekstrand, L (2003), Kulturellt entreprenörskap – livsprojekt och samhällskonst, i Onsér-Franzén, J och Franzén, S (red),
Kulturpolitik 2020. Forskare möter kulturpolitikens aktörer, HumTek HB, Göteborg.
Ekstrand, L (2004a), Social Konst! När fabrikerna tystnar, Korpen, Göteborg.
Ekstrand, L (2004b), PS. Søren och Marie Krøyer, Meyers, Gävle.
Ekstrand, L (2007), Medborgarlön när varje människa är en konstnär – Med Joseph Beuys bortom löneslaveriet,
Subaltern nr 2 2007.
Engels, F (2001), The Condition of the Working Class in England, Electric Book, London.
Evander, P G (1976), Berättelsen om Josef, Aldus, Stockholm.
Florida, R (2001), Den kreativa klassens framväxt, övers A Sörmark, Daidalos, Göteborg.
Foucault, M (1993), Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, övers
M Rosengren, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Eslöv.
Fridell, F (1977), Syndfull skapelse, Litteraturfrämjandet, Stockholm.
Goldthorpe, J (1971), Arbetaren i överflödssamhället 2. Politiska beteenden och attityder, Aldus/Bonniers, Stockholm.
Isaksson, A (1992), När pengarna är slut. Välfärden efter välfärdsstaten, Brombergs, Stockholm.
Jackson, B (1972), Working Class Community, Penguin, London.

190

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

Johansson, E (1994), Tok-Alfred – en hjälte, Lindelöws, Göteborg.
Lafargue, P (1980), Rätten till lättja, övers G Bergström och B Östling, Fri Press, Lund.
Liedman, S-E (2006), Stenarna i själen. Form och materia från antiken till i dag, Bonniers, Stockholm.
Lindhagen, J och Nilsson M (1970), Hotet mot arbetarrörelsen, Tiden, Stockholm.
Lysgaard, S (1967), Arbejderkollektivet. En studie i de underordnedes sosiologi, Universitetsforlaget, Oslo.
Lyttkens, L (1993), Mellan lust och nytta. Om värderingar, lyckostrategier, incitament och nya läromönster,
Akademeja, Stockholm.
Lyttkens, L (1996), Alltmera huvud, allt mindre händer. Om kompetensekonomi och samhällsomvandling,
Akademeja, Stockholm.
Nilson, G och Rundkvist, P (1999), Livskonstnärer och projektmakare, Korpen, Göteborg.
Nilson, G (red) (2005), Vad är VMEK? Korpen, Göteborg.
Norberg J (2006), Ett annat Sverige är möjligt. Om ett liberalt Sverige, Pocky, Stockholm.
Nordström, K A och Ridderstråle, J (2002), Funky Business. Talang får kapitalet att dansa, övers M Poletto Andersson,
Bookhouse.
Nordström, K A och Ridderstråle, J (2004), Karaoke Capitalism. Management för människan, övers M Poletto
Andersson, Bookhouse.
Nyberg, M (2001), kapitalet.se. Myten om det postindustriella paradiset, Ordfront, Stockholm.
Pine II, B J och Gilmore, J H (1999), The Experience Economy, Harvard Business School Press, Boston.
Rivière, H (1993), Meningen var ju att hjälpa människorna, inte ta ifrån dem ansvaret, City University Press, Stockholm.
Sandemose, A (1985), En flykting korsar sitt spår. Espen Arnakkes kommentarer till Jantelagen, övers C Johnson,
Månpocket, Stockholm.
Seabrook, J (1975), Det ständiga gästabudet, övers. O Hoffsten, Rabén & Sjögren, Stockholm.
Seligman, M E P (1992), Helplessness. On Depression, Development, and Death, New York.
Tönnies, F (1979), Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt.
Weber, M (1991), From Max Weber: Essays in Sociology, transl, edited and with an introduction by H H Gerth and
C Wright, Mills. Routledge, London.

Kapitel 2:3 Uppbrottet från bruksmentalitet och inlärd hjälplöshet – eller konsten att tankeprovocera

191

Del 3
Vägar till insikt om
samhällsentreprenörskap

3

Som i så många andra sammanhang är resan minst lika
viktig som slutmålet. I den här tredje delen av antologin
ägnar vi därför uppmärksamhet åt metoder och processer

som kan ge ny kunskap om samhällsentreprenörskap. De arbetssätt
vi tillämpar när vi är samhällsentreprenöriella har stor påverkan på
konkreta resultat, på förmågan att skala upp lovande initiativ och
inte minst på hur de deltagande individerna är delaktiga och släpper loss sin kreativitet. Samhället består ju av sina medborgare så
ett entreprenörskap med samhället i fokus behöver mer än kanske
något annat entreprenörskap vara medvetet om hur det inkluderar,
involverar, och tillvaratar mänsklig energi och erfarenhet.

I denna bok ser vi flera exempel på hur det forskande subjektet vunnit originella insikter
genom samhandling med andra samhällsentreprenörer. Ibland sker denna involvering
i form av uttalade partnerskap såsom beskrivs av Erik Lindhult och ibland genom aktivt
ansvarstagande i en verksamhet – i exempelvis det lokala utvecklingsbolaget som Carina
Asplund varit delaktig i. I många fall är forskare mer en gäst i ett samhällsentprenöriellt
sammanhang. Oavsett vilken aktiv relation forskaren har till samhällsentreprenörskap så
blir hon åtminstone ett vittne till och en budbärare om vad det är för möjlig samhällsutveckling som där är i vardande.
Denna del av boken har bidrag som särskilt reflekterar över möjligheterna och utmaningarna med interaktiva metoder. Ewa Gunnarssons och Tony Ghayes kapitel har interaktiv
metod som huvudsyfte. En stark övertygelse som präglar boken och många av dess kapitel
är att samhällsentreprenörskap lämpar sig för interaktiv metod, där forskaren deltar och
delger insikter från insidan, snarare än betraktar från utsidan. Till skillnad från mycken
annan vetenskaplig metod så medger interaktiv metod i detta sammanhang en möjlighet
att ta del i framtidens lösningar (snarare än historiska skeenden). Interaktiv metod kan
också förstärka lovande samhällsentreprenöriella initiativ genom att vara synliggörande och
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legitimerande förutom förstås att påverka processerna med specifik kompetens. Interaktiva
forskare kan också ta på sig ansvar att sätta scenen för samtal samt att underlätta samtalsprocesser för att säkra exempelvis delaktighet, frigöra kreativitet och säkerställa att olika
perspektiv – exempelvis genusperspektiv – bejakas.
Samhällsentreprenöriell metod kan också vara nya teoretiska angreppssätt vilket Hans
Westlunds kapitel lyfter fram. Som ovan diskuterats ses entreprenörskap ofta som nytt och
fritt företagande och då primärt inom näringslivet. När det samhälleliga tillkommer blir det
i stället uppenbart att mer strukturella och institutionella perspektiv blir relevanta och att vi
behöver spänna över samhällets alla sektorer. Socialt kapital är ett nyckelbegrepp som kan
koppla det samhälleliga och det entreprenöriella.
Samhällsentreprenörskap som en interaktiv kollektiv designprocess kan förväntas ha stora
tillämpningsområden i många situationer och miljöer vare sig det gäller lokal ekonomisk
utveckling som i Carinas fall, mobilisering av privata-offentliga partnerskap för ökad inkludering på arbetsmarknaden som i Eriks exempel eller frigörande av kreativitet och delaktighetsskapande i äldrevården som i Ewas och Tonys metodutveckling. Hittills har mycket
entreprenörskap trots allt berott på ett fåtal engagerade individer. Insikter i samhällsentreprenöriell metod har som en uppenbar målsättning att synliggöra och möjliggöra mer
kollektivt handlande utan att för den skull osynliggöra det personliga agerandet och ställningstagandet. Detta kan i sig ses som en paradox – att både betona individ och kollektiv.
För en framväxande entreprenöriell metod är paradoxens skenbara orimlighet något som
måste rimliggöras och en utmanande balansakt att klara av. För lite synliggörande av individuellt handlade resulterar lätt i strukturella beskrivningar som osynliggör engagemang,
nätverk och gränsgångande. För mycket fokus på enstaka individer å andra sidan riskerar
att förenkla förståelsen för processerna, osynliggöra bredden i en mobilisering samt att
låta enskilda individer bära både framgång och motgångar på sina axlar. Samhällsentreprenöriell metod är med andra ord starkt ihopkopplat med själva begreppet samhällsentreprenörskap och förtjänar inte bara ett eget avsnitt utan en fortsatt central roll i den framtida
samhällsentreprenöriella diskussionen.

195

3:1
Samhällsentreprenörer
för lokal och regional
utveckling
Carina Asplund, Mittuniversitetet och Trångviksbolaget

Som denna bok inledningsvis slår fast kan samhällsentreprenörskap finnas i samhällets
alla sfärer. Det handlar om ett samhälleligt engagemang och ett entreprenöriellt handlande. När det gäller just entreprenöriellt handlande finns inga begränsningar till en
specifik organisationsform. I vissa fall är företagsformen den bästa, i andra fall passar
en ideell eller ekonomisk förening bäst. Syftet med detta kapitel är att beskriva och
diskutera på vilket sätt samhällsentreprenörer kan bidra till lokal och regional utveckling.
Texten börjar med en introduktion av Trångsviken som kontext. Sedan följer en diskussion om vilken typ av forskningsansats som kan vara lämplig vid undersökningar om
samhällsentreprenörskap. Kopplat till en del av den relativt sparsmakade teoribildningen
som finns om samhällsentreprenörer kommer sedan ett avsnitt som förklarar begreppet
kopplat till fallet Trångsviken. Sedan ges en relativt sett ingående beskrivning över hur de
exemplifierade samhällsentreprenörerna har diskuterat, planerat utförande och hur det
har utvecklats till ett nytt företag vars syfte är att fungera som en kollektiv samhällsentreprenör i bolagsform. Avslutningsvis diskuterar jag vad man i den fortsatta utvecklingen
av begreppen samhällsentreprenör och samhällsentreprenörskap, kan dra för lärdomar
av exemplet.
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Trångsviken som undersökningsobjekt och
metoder för aktionsforskning
Trångsviken är ett litet samhälle i Norrlands inland. Byn är efter kommunsammanslagningen 1974 en del av Krokoms kommun. Det är en bygd med cirka 400 invånare och 80
företag som ligger vackert på en svag sluttning ned mot Storsjön. Det geografiska läget,
mellan vintermetropolen Åre och residensstaden Östersund, är relativt sett ganska bra,
nära till både fjällen och staden, ett stenkast från Europaväg 14 och en halvtimmes bilväg
från flygplatsen. Byn är ett för norra Sverige unikt exempel på en ort med entreprenöriell
kultur och ett näringslivsklimat som är jämförbart med Gnosjös. Ett tjugotal nya företag
har startat under den senaste 10-årsperioden. Under samma tid har antalet hushåll ökat
med 20 procent. Människorna i byn har sedan början av 1980-talet arbetat intensivt för att
bevara viktiga samhällsfunktioner som post, bibliotek, affär, skola, bank med mera. År 1992
invigdes den nya bygdegården som är bygdens stolthet. Projektet med att bygga den var en
process som tog tio år av diskussioner, planering och samverkan med ett flertal interna och
externa aktörer. Under de senaste åren har arbetet även omfattat inflyttning av familjer och
etablering av nya företag. Byns utveckling har uppmärksammats mycket i olika media. Tv,
radio och tidningar har rapporterat om ortens framgångar i hundratals olika reportage.
Bergmann-Winberg beskriver i sin undersökning av Trångsviken att samverkan mellan
företag, kommun och län, samt andra offentliga aktörer, jämte de lokala utvecklingsgrupperna och andra föreningar har förmått skapa ett företagsklimat, som kan generera tillväxt
både ifråga om företagande och nytt entreprenörskap samt inflyttning och ökning av
livskvalitet över tid. Hon menar att den för termen kluster så viktiga koncentrationen av
särskilda branscher inte är utmärkande för Trångsviken men däremot att de strategiska
nätverkens betydelse för samhällelig och regional/lokal utveckling kan identifieras, liksom
även samhällsentreprenörer och företagsentreprenörer.1 Liknande resultat kommer Johannisson fram till när han sätter Trångsviken i perspektiv av två andra lokala initiativ där
samhällsentreprenörer tog initiativ (Målerås och Åseda).2
För att ge en bild av hur samhällsentreprenörskap och samhällsentreprenörer fungerar
i praktiken kan det vara en nödvändighet att man som forskare kan komma nära studie-

1
2
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objekten för att kunna ta del av både tankegångar och arbetsmetoder, det vill säga att få
tillgång till de ”bakre rummen”. Då kan interaktiv forskning vara lämplig. En forskning som
fungerar utvecklingsinriktat i nära samspel med berörda praktiker samtidigt som forskaren
behåller ett kritiskt perspektiv med ambitionen att bidra till en långsiktig teoriutveckling.3
I regel menar man med ett aktionsforskningsprojekt ett förändringsarbete där forskaren
är starkt engagerad både i planeringen och genomförandet av en aktion och i analysen
av förändringsprocessen och dess effekter.4 Samhällsentreprenörskap i svensk tappning
innebär ofta att initiativet engagerar olika kombinationer av personer, de som har initiativet
som livsuppgift och personer som arbetar i mera etablerade strukturer. I sådana situationer
är det intressant som forskare att följa utvecklingen och se hur nya samverkansformer tar
form. Både bland forskare och bland praktiker har intresset för utvecklande aktionsforskning ökat, där syftet är att både forskare och praktiker samarbetar inför behov av reformering, vitalisering och demokratisering av till exempel en verksamhet eller en region. Forskaren agerar som en medaktör, det vill säga deltar på lika villkor som de lokala aktörerna
i en dialog i syfte att rätta till eller korrigera en utveckling som har gått snett eller riskerar
att leda in i en utvecklingsfälla. Resultatet är en i demokratisk anda formad agenda som
samtliga inblandade ska följa.5
Studien är ett bidrag till den interaktiva aktionsforskningen även om den skiljer sig åt från
gängse aktionsforskare genom att jag har deltagit i utvecklingsarbetet redan innan mitt
forskningsprojekt inleddes. Den är till vissa delar en självbiografisk berättelse där jag redogör för min egen roll som aktör i den kontext och det händelseförlopp som artikeln berör.
Det är både positivt och negativt att jag har varit närvarande och aktivt deltagit i arbetet. Att
jag har byggt upp ett stort förtroendekapital hos byborna gör att jag kan presentera information som en utomstående förmodligen aldrig skulle få tillgång till. Detta samtidigt som min
objektivitet naturligtvis kan komma att ifrågasättas, och svaren på intervjuer riskerar någon
form av responsebias det vill säga att bli tillrättalagda. För att undvika detta har jag försökt
att vara så transparent som möjligt. Det empiriska materialet kommer från intervjuer med
de personer som har fungerat som samhällsentreprenörer under utvecklingsarbetet, mina
egna minnesanteckningar, mötesprotokoll och övrigt textmaterial. Jag kom till Trångsviken
för första gången 1997 som student med uppdraget att göra en utvärdering över byns
styrkor och svagheter.6 Sedan blev jag erbjuden jobbet som ansvarig för utvecklingsarbetet
3
4
5
6
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Asplund och Carlsson 1998.

Kapitel 3:1 Vägar till insikt om samhällsentreprenörskap

199

som påbörjades hösten 1998. Jag har under tiden 1998–2006 arbetat aktivt med utvecklingsarbetet i Trångsviken. Till en början som projektledare för olika EU-projekt, anställd av
Trångsvikens Bygdegårdsförening och sedan som vice vd i Trångsviksbolaget. Under tiden
för uppförandet av den nya bygdegården (1982–1992) fanns jag inte alls i Trångsviken utan
har alltså deltagit i utvecklingsarbetet sedan 1998. Mina arbetsuppgifter har under tiden
förändrats från att i början ha varit ett rent projektledaruppdrag till jobbet som vice vd i
Trångsviksbolaget med arbetsuppgifter som jag skulle vilja beskriva som samhällsentreprenöriella. Nu är jag enbart anställd som doktorand och försöker hålla en distans till byn
för att skriva ned och reflektera över det utvecklingsarbete som jag själv har varit en stor
del av. I följande avsnitt diskuteras begreppet samhällsentreprenör kompletterat med en
beskrivning över hur de två personer som har varit mest framträdande i Trångsviken har
utvecklat sitt engagemang som samhällsentreprenörer.

Begreppet samhällsentreprenör –
perspektiv från exemplet Trångsviken
I detta avsnitt ges en beskrivning över hur begreppet samhällsentreprenör kan förklaras utifrån exemplet Trångsviken. Jag kopplar olika teorier som finns utvecklade angående begreppet med vilken bakgrund, erfarenhet och attityd de exemplifierade samhällsentreprenörerna
har och hur arbetet har utvecklats.
De personer som presenteras i den här texten har båda de egenskaper som landsbygdsutredningen7 anser vara betydelsefulla för samhällsentreprenörer. Det vill säga de är både
lyhörda, har en stark förankring i bygden, är förmögna att bygga nätverk och att samverka
med andra samhällsaktörer. Genom att föra en dialog med människor i bygden identifierades de lokala behoven och arbetet startades utifrån ett lokalt perspektiv (bottom-up). Som
Westin skriver så tar samhällsentreprenören ofta sin utgångspunkt i det lokala.8 I Trångsviken uppfördes en ny bygdegård vilket blev inledningen till engagemanget från bygdens
människor. Så skapades den stödjande stuktur som behövdes för det efterföljande arbetet
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för näringslivsutveckling. Den fysiska byggnaden som uppfördes innebar att den ideella
föreningen fick en ekonomisk situation som möjliggjorde nya satsningar för bygdens och
företagens utveckling. Förutom det självklara med kulturella aktiviteter och föreningsmöten
blev bygdegården också en arena som möjliggjorde såväl spontana som planerade möten
mellan unga, gamla, kvinnor, män, privatpersoner och företag. Trångsvikens samhällsentreprenörer är också, som Johannisson beskriver det9, individer som har ett starkt lokalt
engagemang och starka personliga nätverk. De har tagit avstamp i dessa egenskaper och
lyckats stimulera fram en tillväxt av både nya företag och ett attraktivt samhälle. De har
sett en utmaning i att vända den negativa utvecklingsspiral som så många andra orter på
landsbygden i Sverige och kanske framför allt Norrlands inland har erfarit. Med Trångsviken
som utgångspunkt har de också engagerat sig för utvecklingen av övriga delar av Jämtlands
län. Insikten om att basal samhällsservice är betydelsefull, även för företagen, har inneburit
att även frågor som handlar om exempelvis livsmedelsbutikens, skolans, och bankens verksamhet har varit angelägna frågor att engagera sig i. Företagen och samhället har utvecklats
sida vid sida. Enligt KK-stiftelsens förstudie10 av samhällsentreprenörer så kan det vara
fråga om individer eller personer som går utanför sina roller i den etablerade strukturen.
De balanserar sina individuella behov med organisationens och samhällets samtidigt som
de har en förmåga att samverka med andra för att nå gemensamma mål. De två exempel
på samhällsentreprenörer som jag beskriver i den här texten har engagerat sig för Trångsvikens utveckling utan att det har någon direkt koppling till deras egna företag. Det skulle
kunna innebära att de går utanför sina normala roller men samtidigt finns det en människa
bakom företagsledaren, nämligen privatpersonen. Som privatperson sysslar man ofta med
helt andra saker. Deras engagemang i bygdegårdsföreningen och Trångsviksbolaget, som
sker helt på ideell basis, ställer andra krav och förväntningar på personerna i fråga. Både
från byns invånare och företag men också från den offentliga sfären där bland andra kommunen, länsstyrelsen och EU finns. Vid ett av de första tillfällena när jag var i Trångsviken
sade förtagarföreningens ordförande följande:
Du kanske har hört att Trångsviken ibland beskrivs som Jämtlands svar på Gnosjö?
Det är fel, enligt hur vi ser det. Här menar vi att Gnosjö är Smålands svar på Trångsviken.
En något kaxig attityd kan man tycka men jag tror att det är signifikativt för orter som lyckas
vända en negativ utvecklingstrend till något positivt. Att inte se sig som en tvåa, eller som
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en lillebror utan enbart fokusera på de egna möjligheterna parat med en okuvlig tro på att
”allt är möjligt” bara man tar tag i det själv och inte sitter och väntar på att någon annan ska
ta initiativ till förändring. En annan mycket avgörande faktor är att det finns individer som
är beredda att ta ett övergripande ansvar för förändringsarbetet, de så kallade samhällsentreprenörerna. Även om det finns ett starkt lokalt engagemang från invånarna så är det viktigt
att någon tar på sig ledartröjan. Det har under årens lopp funnits flera personer som har haft
rollen som samhällsentreprenör i Trångsviken. Även min egen roll har under tiden utvecklats
till att tillhöra den kategorin. Såväl Nils-Bertil Nilsson som Per Åsling var båda engagerade i
arbetet med att bygga den nya bygdegården och var dessutom initiativtagare till att Trångsviksbolaget, det lokala utvecklingsbolaget, bildades år 2000. Gemensamt för de båda är att de är
uppväxta i Trångsviken och att de bor på gamla släktgårdar som har funnits sedan 1500-talet.
I sin historia har de förfäder som har varit mycket engagerade i samhällets utveckling. De
driver båda sina egna företag och har eller har tidigare haft ett politiskt engagemang. Genom
sina olika verksamheter både som företagare och politiker har båda utvecklat stora personliga
nätverk som är både breda och djupa, nationella och internationella.
Nils-Bertil Nilsson flyttade från Trångsviken i unga år för att ta en akademisk utbildning på
annan ort. Han gifte sig, fick två barn och inledde en mycket lovande karriär i ett stort internationellt företag. Där jobbade han till dess hans far hastigt avled och familjen beslutade
sig för att flytta hem och ta över föräldragården. Han jobbar fortfarande internationellt med
klinisk forskning i sitt eget företag och har vid det här laget gjort mer än 4 000 flygningar
och har, som han själv säger, kört ungefär 40 varv runt jorden. Han är hemvändaren som
på allvar tog initiativet till att den nya bygdegården byggdes. Varför?
Drivkraften är ren och skär fåfänga. Det faktum att det är inflyttare och hemvändare som drar
igång samhällsutveckling beror på att man har gjort ett aktivt val. Du väljer bort någonting
för någonting annat och det du har valt måste ju vara bra. Dels för dig själv naturligtvis
men också för alla vänner och grannar som man hade tidigare. De som undrar vad man hade
för tokiga idéer, då vill man ju gärna kunna peka på att det inte var så tokigt. Alltså måste
man ju spotta i nävarna och se till att den plats man har flyttat till är en bra bygd, en utvecklingsbygd. Så det är ren och skär fåfänga.11
Per Åsling har bott i Trångsviken i hela sitt liv. Han driver tillsammans med sin tvillingbror
två familjeföretag. De är också en av huvudägarna i ett börsnoterat verkstadsföretag. Han
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har via andra bolag och styrelseuppdrag bidragit till att många nya arbetstillfällen skapats i
regionen. År 2006 tilldelades han ”Norrlandsbjörnen” och ”Innovationsdagens hederspris”
för sin roll som inspiratör och problemlösare bland företagare i glesbygd. I media beskrivs
han ofta som ”Trångsvikens starke man”. Numera representerar han också Jämtlands län i
Sveriges riksdag. På frågan om varför han engagerar sig i utvecklingsarbetet svarar han:
Jag ser saker som behöver göras och då är det bara att spotta i nävarna. Framtiden blir vad vi
gör den till.12

Metoder och mental inställning för
landsbygdsutveckling
I föregående avsnitt gavs en förklaring till samhällsentreprenörernas motiv och drivkrafter.
Här kommer en relativt sett, ganska ingående beskrivning över hur ett utvecklingsarbete
kan gå till i praktiken när det finns samhällsentreprenörer som leder arbetet.

Bygdegården
Exemplen är många, från andra bygder, där man kan läsa om hur hemvändare tar tag i
problem som finns på hemorten, det här var inget undantag. Ett stort problem var att den
gamla bygdegården var i uruselt skick. Det regnade in och värmen fungerade dåligt. När
de hade sina sammankomster var det vanligt att man satt med både mössa och vantar på.
I början av åttiotalet kom alltså Nils-Bertil Nilsson tillbaka till Trångsviken.
Jag minns det första stormötet i föreningshuset i februari 1982. Vi satt med mössorna på,
det var kallt och det regnade in och snacket gick. ”Ska vi renovera eller bygga nytt? Huset är
fallfärdigt, det finns inget att renovera, vi måste bygga nytt” Jag var väl den som snackade mest
och då gick det som det gick. ”Jamen du, se till att det blir gjort då…”13
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Det var början till Nils-Bertils engagemang som samhällsentreprenör. Varför blev det så?
Som jag sa, det är fåfänga men jag såg ju en förlängning. Mina tjejer skulle ju börja skolan
då, så egentligen var det skolan som var hotad. Det gjorde ju att man engagerade sig och sen är
det tillfälligheter. Jag är exekutiv och väntar inte att andra ska göra saker utan då gör jag det
hellre själv. Jag är väl sån till naturen. Naturligtvis byggde jag inte bygdegården själv men jag
strukturerade väl kanske arbetet.
Först undersöktes möjligheterna att renovera fastigheten men de avskrevs. På inrådan från
Bygdegårdarnas Riksförbund planerades i stället en ny bygdegård. Ritningar togs fram
på en traditionell byggnad som skulle kosta ungefär 2,5 miljoner kronor. Ansökan om
finansiellt stöd lämnades in till Krokoms kommun och Boverket men ingen var intresserad
och själva kunde de inte finansiera bygget. Då hände något som jag har lärt mig är typiskt
för mentaliteten i Trångsviken. Man tar nämligen inte svaret nej som något slutgiltigt,
utan som ett steg på vägen till ett ja. De samlades igen och diskuterade hur problemet
skulle kunna lösas. Kanske det fanns flera funktioner i byn som var i behov av nya lokaler?
Behovet var långt mycket större än vad de hade anat. För att kunna behålla biblioteket,
posten, kyrkan, skolan, barnomsorgen och andra viktiga servicefunktioner krävdes stora
investeringar. Om någon av verksamheterna skulle försvinna skulle också samhället med
alla företag troligtvis gå en svår framtid till mötes. Byborna insåg att ingen annan skulle lösa
deras problem. De förstod också att om de skulle kunna bygga något ekonomiskt hållbart
så krävdes extrem samverkan. En styrelse ”handplockades” där varje ledamot hade en unik
kompetens. Därefter startades det vanskliga projektet. Det var dags att rita ett helt annat hus
än vad som var tänkt från början. Det innebar också många möten och förhandlingar med
blivande samarbetspartner för att övertyga om att ett gemensamt hus var den bästa lösningen och sedan få dem att signera långa och bindande hyreskontrakt. För att få plats med
alla verksamheter sköt kostnaderna i väg och slutade på cirka 27 miljoner kronor. Återigen
lämnades ansökan in till Krokoms kommun och till Boverket. Den här gången var det ett
annat ljud i skällan och båda instanserna lämnade positiva besked. Ungefär en tredjedel
av kostnaderna finansierades med ideellt arbete och banklån. Samverkan var – och är fortfarande – det vinnande konceptet. När man inom Krokoms kommun, Länsstyrelsen i Jämtland och företrädare för staten så småningom förstod att Trångsviksborna inte tänkte ge
upp, fick de ett bra stöd. Det kom också att i hög grad gälla finansieringen. Vid sidan av arbetet med bygdegården hade byborna också börjat skapa något som kanske inte syntes lika
tydligt, men som kom att få stor betydelse för framtiden. Nämligen ett rejält självförtroende
för bygden och en enorm framtidstro. Tio år tog det innan spaden kunde sättas i jorden.
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Många gånger var de nära att ge upp! I början trodde ingen på dem. Ingen hade ju gjort
något liknande tidigare – alltså går det inte – fick de ofta höra. Allteftersom projektet växte
fram och ständigt förbättrades, fick de så småningom så många att tro på idén att de kunde
bygga huset. Det blev slutligen 14 olika aktiviteter samlade under samma tak!14 Genom att
inte acceptera ett nej utan arbeta vidare med nya förslag lyckades man bygga en bygdegård
som hos Bygdegårdarnas Riksförbund kallas för bygdegårdarnas Rolls Royce. I en by med
knappt 400 invånare finns nu en samlingslokal som de flesta skulle avundas dem. När
projektet med bygdegården var slutfört tog Nils-Bertil ett rejält kliv tillbaka och ägnade sig i
stället åt politik och EU-uppdrag. Per klev in som ordförande i bygdegårdsföreningen.15

Utvecklingsarbetet de senaste tio åren
Hösten 1997 samlade Per och Nils-Bertil en grupp personer (bygderådet) till ett möte. Det
var dags att återigen diskutera Trångsvikens tillstånd. Hur såg det egentligen ut i företagen,
fanns det någon risk för nedläggning av skola eller butik? Gruppen kom fram till att en
ordentlig analys av byns förutsättningar skulle genomföras och de kontaktade dåvarande
Mitthögskolan för att få hjälp. I det här skedet kom jag till Trångsviken för första gången. Vi
var två studenter16 som tyckte att det skulle vara intressant att undersöka byns problem och
möjligheter. Ingen av oss hade varit där tidigare, vi hade inte heller någon praktisk erfarenhet
eller kunskap om vad landsbygdsutveckling innebar men vi lärde oss mycket under arbetets
gång. Resultatet av undersökningen visade bland annat att man inte hade marknadsfört
Trångsvikens fördelar tillräckligt. Andra problem var att man saknade en riktig bygemenskap
och att ungdomar, som inte var idrottsintresserade, saknade något att göra på sin fritid. Dessutom framkom att äldreboende och en förbättrad kollektivtrafik var önskvärt.17
Sedan vi överlämnat rapporten, där vi också gav förslag på möjliga åtgärder, tackade vi för ett
gott samarbete och lämnade Trångsviken. Ganska snart därefter blev jag uppringd av företagarföreningens ordförande (Nils-Bertil Nilsson) som undrade om jag ville jobba i Trångsviken
och fungera som projektledare för det planerade utvecklingsarbetet. Jag svarade vänligt men
bestämt nej med motiveringen att jag hade andra planer. Då frågade han i stället om jag kunde
tänka mig att sitta med på olika planeringsmöten som en slags extern expert. Det kändes både
14
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hedrande och intressant att vara med under sådana premisser så jag accepterade uppdraget.
Deltagare vid dessa träffar var förutom representanterna för bygderådet även en representant
för kommunens utvecklingsbolag (KIAB). Diskussionerna handlade till största delen om vad
som skulle göras för att Trångsviken skulle bli intressantare för företagsetablering. Tillgången
till personal ansågs avgörande och ett krav som vi trodde att ett nytt företag skulle ha, var
grundläggande IT-kompetens. En utbildningssatsning ansågs prioriterat men problemet var
hur det skulle finansieras. Vid det nionde mötet hade mitt intresse för Trångsvikens utveckling blivit så pass stort att uppdraget som utvecklingsansvarig kändes lockande. Jag berättade
att jag var intresserad och frågade vad det egentligen skulle innebära. Uppdraget var att sätta
Trångsviken på kartan, helst på världskartan. Jag fick ”fritt mandat” att göra det jag ansåg
vara det bästa. De berättade också att de inte hade för vana att ta ut problem i förskott utan
lägga fokus på möjligheter i första hand. Att få mig intresserad av jobbet var en möjlighet
som de lade tid och kraft på, att jag också skulle ha betalt var ett problem som inte uppstod
förrän den dag jag tog på mig uppdraget. Nu hade vi alltså ett gemensamt problem som
skulle lösas.
Jag föreslog att vi skulle ta reda på vilka möjligheter som fanns för att finansiera min lön genom EU:s strukturfonder18. Förslaget accepterades och det blev också min första uppgift. En
förutsättning för att kunna driva projekt som är delfinansierade av EU är att man har en aktör
med god ekonomi som kan fungera som projektägare. Trångsvikens bygdegård hade gett
positiva ekonomiska resultat sedan invigningen så bygdegårdsföreningen blev det självklara
alternativet. För att lära mig regelverket och vilka förutsättningar som fanns för att få en
finansiering i form av ett EU-projekt bokade jag möten med tjänstemän från Länsstyrelsen
i Jämtlands län och sekretariatet för EU:s strukturfonder. Jag fick till slut rådet att kontakta
Kommunförbundet i Jämtland som hanterade insatser inom sysselsättningspakten.19 Kvinnan som tog emot blev intresserad av vår projektidé under förutsättning att vi inledde ett
samarbete med ett liknande projektet som var på gång i Bispgården20. Anledningen var att
vi var två olika byar i två olika kommuner som skulle kunna utbyta erfarenheter och även
kunna engagera oss för en ökad inflyttning till Jämtland. Våra projekt skulle vara exempel på

18

19

20

EU:s strukturfonder utgörs av regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och fiskefonden. Tillsammans
syftar de till att öka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsländerna och är ett viktigt
instrument för att minska regionala obalanser och skillnader i ekonomisk utveckling.
Begreppet sysselsättningspakt lanserades av EU-kommissionen. Huvudsyftet var att ta initiativ till vittomfattande partnerskap på regional och lokal nivå för att mobilisera alla resurser som utnyttjas för att skapa
sysselsättning. www.statskontoret.se/uppload/Publikationer/1998/199828.pdf.
Bispgården är en industriort som också ligger i Jämtlands län men i Ragunda kommun.
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innovativt arbete som var till gagn för hela länet och skulle kunna fungera som pilotprojekt
för Sverige och resten av EU.21 Projektet som fick 360 000 kronor från Sysselsättningspakten skulle vara ett initieringsprojekt som gick ut på att engagera invånarna i Trångsviken i
planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet var att ta fram en handlingsplan för
de följande sju åren. En styrgrupp tillsattes som bestod av: företagarföreningens ordförande
(Nils-Bertil Nilsson), bygdegårdsföreningens ordförande (Per Åsling), rektor för skola och
barnomsorg (Birgitta Lundgren) och entreprenören som drev verksamheten i bygdegården
(Bertil Andersson). Efter en tid utökades gruppen med ytterligare två företagare från bygden.
Möten hölls ungefär varannan vecka. Det första vi gjorde var att inrätta ett projektkontor där
bybor och andra intresserade hade möjlighet att träffa projektledningen och varandra för
att diskutera. Tanken var att det under lättsamma förhållanden ”över en kopp kaffe” skulle
uppmuntra till kreativa diskussioner och nya idéer. Detta var en möjlighet för de personer
som normalt inte säger något på stormöten. Att ha en projektledare som inte var från byn
visade sig vara positivt. Då ser man bygden med andra ögon och ur nya perspektiv. Ett annat
viktigt steg i projektet var att inleda en tradition som fortfarande är aktuell, nämligen att
hålla regelbundna stormöten för invånarna i Trångsviken. I styrgruppen hade vi diskuterat
vikten av att få så många bybor som möjligt engagerade i arbetet. Vi insåg att det var omöjligt
att få alla ”med på tåget” men vi ansåg att det var viktigt att det fanns ett forum där man i
demokratisk anda hade möjlighet att få information och tycka till om det pågående arbetet. Ytterligare en anledning var att det är svårt att vara negativ till något som man faktiskt
har haft möjlighet att påverka. Tidigt försökte vi etablera någon form av samarbete med
Bispgården men intresset var ganska svalt från deras sida. Vi besökte dem vid ett tillfälle och
kom fram till att vi hade helt diametrala funderingar kring hur ett utvecklingsprojekt skulle
planeras och genomföras. Den framtagna handlingsplanen gjorde att vi sedan sökte och fick
finansiering till ett antal EU-projekt under tiden 2000–2006. Det handlade till stor del om
att förbättra livsmiljön i Trångsviken och att öka attraktiviteten för bygden hos både presumtiva inflyttare och nya företag. EU-projekt kräver både offentlig och privat medfinansiering så
mycket tid fick läggas på förhandlingar och lobbyarbete. När man bedriver EU-projekt ska resultatet mätas i vissa fastställda indikatorer. Livsmiljöprojekten gav följande resultat: 44 nya
arbetstillfällen, 39 bevarade arbetstillfällen och 27 nya företag. Under samma tid försvann
också 10 arbetstillfällen.22

21
22

Protokoll 1998-11-02.
Projektredovisning till Strukturfonden av Livsmiljö i Trångsviken och Livsmiljö i Trångsviken, etapp II.
(Kan på anmodan lämnas ut av författaren).
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Om målsättningen för utvecklingsarbetet var att sätta Trångsviken på (världs) kartan så måste
vi naturligtvis jobba med marknadsföring, men det kostar pengar. Genom att den ene av de
så kallade samhällsentreprenörerna hade ett bra uppbyggt nätverk inom media tog vi tidigt
beslut om att kontakta tidningar, radio och tv varje gång det fanns något positivt att berätta,
i stort och smått. Denna typ av marknadsföring benämns ibland som gerillamarknadsföring
och handlar om att marknadsföra ett företag (eller en ort) med kreativitet och energi snarare
än med pengar.23
Vår erfarenhet har visat att om en eller flera tidningar skriver om något så följer ofta andra
media med. Detta har inneburit hundratals tidningsartiklar i både lokal och nationell press,
tv-inslag både lokalt och rikstäckande. Ett exempel är när vi satt in en liten ”kaxig” annons24
i en bilaga till Dagens Nyheter. Den ledde till att en representant för Trångsviksbolaget blev
inbjuden som gäst i programmet Nyhetsmorgon på TV4. Totalt fanns Trångsviken med
under 20 minuters nyhetssändning den dagen.

Trångsviksbolaget AB
Inledande diskussion inför bildandet av Trångsviksbolaget:
Vi har ett problem som måste lösas. Styrelsen i bygdegårdsföreningen har meddelat att de inte
längre kommer att ställa upp som projektägare för våra EU-projekt. Vi måste ha ett kapital som
går att använda dels för förskottering av EU-pengar men också till framtida investeringar. Vi
måste tänka långsiktigt. Till en början är en viktig del att driva EU-projekt för att öka byns attraktionskraft men på längre sikt ska vi inte vara beroende av sådana pengar utan ska vara så
kommersiella att vi bär våra egna kostnader. Ska vi bilda ett aktiebolag som ansvarar för bygdens
utveckling? Som aktiebolag skulle vi vara en starkare aktör gentemot banker och andra finansiärer men kan man driva EU-projekt då? Lyckas vi åstadkomma ett positivt resultat så ska
pengarna i första hand investeras i bygden för att säkerställa service och viktig infrastruktur. Det
måste vara en stark styrelse med ledamöter som har stora nätverk samtidigt som det ska finnas en
stark förankring till bygden. Hälften lokala och resten externa kan vara lämpligt. Vi får fundera
vilka personer vi har i våra nätverk.

23
24

Ekberg 2001.
Kaxigheten bestod i att vi i rubriken skrev ”KNÖKFULLT” följt av en text där vi talade om att det tyvärr för
närvarande är fullt i alla lokaler och bostäder, men att vi jobbade på att lösa problemet.

208

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

Så gick diskussionerna inför bildandet av det som kom att bli Trångsviksbolaget AB. Företaget
bildades den 19 mars år 2000 som ”en bygdeförening till själen men med ett aktiebolags
finansiella styrka”. 65 privatpersoner, 24 företag och 2 föreningar har i dag tillsammans satsat
cirka 3,6 miljoner kronor i aktiekapital. Företagarföreningen konverterades helt enkelt till ett
aktiebolag med ett bredare ägande. I början var bolagets inriktning att driva utvecklingsprojekt
och bygga infrastruktur. Man har till exempel satsat på bredband till byn och investerat i två
nya industrihus. Det som nu i huvudsak upptar bolagets verksamhet är att hyra ut lokaler och
fungera som support till företagen i bygden. Det kan handla om att bistå i förhandlingar, gå
in med aktiekapital, gå i borgen för lån, sitta i styrelser, utöva mentorskap, förmedla kontakter
och hjälpa till med lokaler. Trångsviksbolaget har vid flera tillfällen ställt upp med säkerheter
för företag där bolaget bedömt affärsidén som bärkraftig men där man har haft svårt att få
banklån till rimliga villkor. Trångsviksbolaget driver i dag bygdegården och äger sex fastigheter
som hyrs ut till företag vilket ger en vinst som återinvesteras i bygden. Vi tog hösten 2005
initiativet till att bilda Jämtlands Kreditgarantiförening. Entreprenörskap för alla åldrar är ett
motto som man lever efter och har därför på ett tidigt stadium engagerat sig för utvecklandet
av entreprenörskap i Trångsvikens skola, entreprenörskollo för ungdomar och Bolagssmedjan
för vuxna med företagsidéer. Trångsviksbolagets insatser i samband med ägar- och generationsskiften i företag har inneburit att företagare som vill sälja i första skedet tar kontakt med
bolaget och inte med en mäklare. Anställda har i flera fall kommit till bolaget och berättat att
chefen vill sälja och att någon eller några i personalen erbjudits köpa. Trångsviksbolaget hjälper
då till att utvärdera möjligheterna och deltar i resonemangen med möjliga kreditgivare.
Ett exempel på Trångsviksbolagets engagemang är Trångsvikens Bröd. En ung man anställd
på bageriet kontaktade oss för att få råd. De anställda hade fått erbjudande från den dåvarande ägaren om att köpa företaget. Han fick många goda råd och erbjöds hjälp av två
mentorer som granskade förslag och kalkyler, hjälpte till vid förhandlingar och följde med till
banken. Att två välkända och erkänt duktiga företagsledare på det sättet visar att de tror på en
ny företagare har stor betydelse när banken ska bevilja lån. Satsningen gick hem och företaget utvecklades i rask takt. Den positiva utvecklingen ledde dock till att lokalerna snabbt blev
för små. Bageriet försökte hitta finansiering till ett nytt bageri men det gick inte. Bankernas
inställning till att finansiera industrihus var inte särskilt positiv, framför allt inte i Norrlands
inland. Det hade varit kärvt tidigare men den nya lagen om förmånsrättsregler25 innebar att
det i princip blev omöjligt. Trångsviksbolaget beslutade att försöka bygga det nya bageriet och
hyra ut det till Trångsvikens Bröd, men bankerna sa fortfarande nej. Som jag har skrivit

25

För mera information vad förmånsrättsreglerna innebär: www.regeringen.se/sb/d/108/a/814.
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tidigare så accepterar man inte ett nej i Trångsviken utan försöker hitta lösningar för att det ska
bli ett ja. Det handlade om att arbetstillfällen riskerade att försvinna. Därför tog Per initiativet
till ett flertal möten mellan Trångsvikens Bröd, Trångsviksbolaget, Allbröd, Handelsbanken,
Krokoms kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Norrlandsfonden. Till slut enades man
om ett upplägg som även banken kunde godkänna. Under detta arbete gjorde Per en enorm
arbetsinsats i sin roll som samhällsentreprenör. När andra tyckte att det såg helt hopplöst ut
så spottade han i nävarna och tog nya tag. Det visade sig vara en riktig satsning. Trångsvikens
Bröd köpte sedan in ett skorpbageri och är återigen trångbodda och vill utvecklas ytterligare.

Kommentarer från andra samhällsaktörer
I boken “Trångsviken – ingenting är tur”26 har författaren frågat personer utanför Trångsviken om vad de tror att framgångarna beror på och fått följande svar:
Samarbete och gott ledarskap är nyckelfaktorer i Trångsvikens moderna utveckling. Människorna
hittade en konkret uppgift att samarbeta kring och de som engagerade sig var inte bara idealistiska
eldsjälar: de var erfarna företagare och drivna politiker, tunga namn med hög legitimitet. Det var
också viktigt att de var flera ledare.27
Invånarna och företagen lyckades själva fylla glappen mellan sina behov och samhällets stöd.
Samordningstänkandet och förmågan att skapa förtroendefulla relationer är de största framgångsfaktorerna. Andra viktiga faktorer är att de har skapat en arena för utvecklingstankar och deras
positiva förhållningssätt, att de ser möjligheter i allt.28
Det är fyra viktiga faktorer som har spelat roll nämligen: kärntruppens oerhört positiva anda, förmågan att entusiasmera andra, fördelningen av ansvar i en vidare krets och så den godmodiga envisheten.29
Människor som lyckas har inte tur. Framgången kommer därför att de är envisa och uthålliga. De
fortsätter att försöka långt efter att vi andra har gett upp. Vi provar två eller tre gånger, de försöker
tio gånger eller så många gånger som krävs.30

26
27
28
29
30

Johansson, Rask och Hansson 2007.
Kristina Persson, tidigare landshövding i Jämtlands län.
Tomas Palmgren, tidigare kommunchef i Krokoms kommun och nu vd för Kommunförbundet i Jämtland.
Professor Marie-Louise von Bergmann-Winberg vid Mittuniversitetet.
Professor Lars-Erik Wolvén vid Mittuniversitetet.
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Vad kan vi lära av detta?
Det arbete som samhällsentreprenörerna i Trångsviken gör kan naturligtvis inte appliceras
direkt på någon annan ort. Varje bygd har sina egna specifika förutsättningar som man bör
utgå ifrån när ett utvecklingsarbete ska inledas. Genom att beställa en opartisk utvärdering
över byns problem och möjligheter och genom att föra en dialog med människor i bygden,
kunde de lokala behoven identifieras och arbetet startades utifrån ett lokalt perspektiv. Den
nya bygdegården blev den stödjande struktur och den arena som behövdes för engagemanget
från bygdens invånare. De såg en utmaning i den negativa utvecklingsspiral som pågick på
landsbygden i Norrlands inland. Beslutet att inte tillåta sig att vara ”offer” för någon ”högre
makt” utan att i stället ta tag i sin egen utveckling, är avgörande.
Egenskaper som, enligt mig, är oerhört betydelsefulla för ett lyckat arbete som samhällsentreprenör är förmågan till samarbete och dialog med andra aktörer, både privata och offentliga. Finansiering är alltid ett problem när man ska arbeta med landsbygdsutveckling.
Även om det är många eldsjälar och engagerade individer så krävs det också en insikt i vilka
stödfunktioner som samhället erbjuder. EU:s strukturfonder har inneburit nya möjligheter
för lokal och regional utveckling. Kunskap om andra finansieringsformer som till exempel
Norrlandsfonden, Länsstyrelsens företagsstöd, Kreditgarantiföreningar m.fl. har också stor
betydelse. Det är en fördel om det är flera personer i en bygd som tar på sig rollen samhällsentreprenör. Styrkan ligger i att det är flera som delar på arbetsbördan och där var och
en tillför sin egen kunskap och sina egna nätverk. Det är särskilt viktigt om engagemanget
sker på ideell basis. Dessutom är det mycket roligare när man är flera. En ytterligare egenskap som är oerhört viktig för samhällsentreprenörer är förmågan att delegera ansvar. Som
allt entreprenörskap är samhällsentreprenörskapet genuint kollektivt31, 32. Mycket av det
utvecklingsarbete som har genomförts i Trångsviken skulle inte ha kommit till stånd om inte
EU:s strukturfonder hade funnits. Det fanns till en början inte någon aktör som skulle ha
kunnat avlöna projektledare under så lång tid. Servicekontoret som i dag drivs av Trångsviksbolaget i bygdegården, var från början en del av ett EU-projekt. Utan EU-stödet hade det troligtvis inte funnits i dag och många viktiga servicefunktioner hade försvunnit. EU-projekten
har skapat förutsättningar för näringslivet att utvecklas och projekten har haft en katalysatoreffekt på utvecklingen och dragit med sig många andra aktiviteter och investeringar som har

31
32

Johannisson 2005.
Johannisson 2008.
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finansierats på andra sätt än genom projekten. Möjligheterna att bygga ett eget bredbandsnät i ett EU-projekt har eliminerat många av de nackdelar som ett perifert geografiskt läge
innebär, för skolor, näringsliv och privatpersoner. Tillgången till bredband har visat sig vara
avgörande vid företagsetablering och gett möjlighet att läsa högre utbildning på distans i
lärcentrat som finns i bygdegården. EU-projekten har också bidragit till att ett stort och brett
engagemang har skapats hos den breda allmänheten i bygden. Man har insett betydelsen av
egna initiativ för att skapa en positiv utveckling. Nya samverkansformer har vuxit fram som
en följd av projekten, mellan offentliga organ, företag, skolan, ideella organisationer och
allmänheten. Utifrån exemplet Trångsviken kan vi se att samhällsentreprenörer spelar en
viktig strategisk roll för lokal och regional utveckling. Det är en kombination av egenskaper
som kan leda till goda resultat. Lokal förankring, lyhördhet, stort förtroende, starka nätverk
(interna och externa), ledaregenskaper och ett intresse för samhället i stort, är de som jag
anser har störst betydelse. Det gäller inte minst när EU-projekt ska planeras, förankras och
finansieras.
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3:2
Utvecklingspartnerskap som
samhällsentreprenörskap
Erik Lindhult, Mälardalens högskola

Samhällsentreprenörskap innebär ofta nätverkande och partnerskap på tvärs mellan samhällssektorer. Detta kapitel avser att klargöra den roll som partnerskap har i samhällsentreprenöriell verksamhet. Jag kommer att utnyttja utvecklingspartnerskapet Dropin som
ett exempel och en reflektionsgrund för att tydliggöra partnerskapandets roll i socialt och
samhällorienterat entreprenörskap. I den växande internationella litteraturen kring socialt
inriktat entreprenörskap tas vanligen en utgångspunkt i de civilsamhälleliga eller privata,
ekonomiska samhällssektorerna som ett komplement eller alternativ till ”det offentliga”.
En viktig poäng som exemplet Dropin visar på är att det offentliga och den offentliga
samhällssektorn och dess del i entreprenörskapet också har viktiga roller att spela i samhällsentreprenöriell verksamhet. Här ligger Dropin närmare ett traditionellt samhällsentreprenörskap med fokus på tvärsektoriellt samarbete för lokal utveckling.
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Partnerskap – en form för
samhällsentreprenörskap?
Partnerskap blir en alltmer vanlig form för att bedriva utvecklingsarbete och lösa komplexa, samhälleliga problem inom ett flertal områden, som till exempel välfärds- och
arbetsmarknadspolitik, regional utveckling, biståndsarbete, hållbar utveckling och säkerhetspolitik.1 Det är även en påbjuden form inom EU:s strukturfondsarbete.2 Strävan är
att mobilisera ett brett spektrum av aktörer – offentliga, privata, ideella – som partner i
utveckling och samhällsbyggande. Det är fråga om partnerskap mellan organisationer som
ingår frivilliga åtaganden kring hanteringen av en fråga av samhällelig karaktär. Vi fokuserar här på partnerskap som har som uppgift att bedriva utvecklingsarbete för att förbättra
hanteringen av en viss fråga. Ett centralt skäl för organisering av utvecklingspartnerskap
är att stärka drivkraften och utvecklingskraften genom att många aktörer samverkar som
partner kring komplexa, samhälleliga problem som ingen aktör på egen hand kan lösa.
Tvärsektoriella partnerskap i denna form förknippas vanligen inte med entreprenörskap.
Tvärtom har entreprenörskap nästan uteslutande förknippats med den privata, ekonomiska
samhällssektorn.3 I stället för att sträcka ut samarbetsrelationer över olika samhällssektorer
för att på så sätt mobilisera olika aktörers förmågor, så har entreprenörskap snarare förknippats med strävan att begränsa samverkan och partnerskap genom att lägga ut samhälleliga
problem ”på entreprenad”. Överföring av problem och verksamhet till den privata, ekonomiska sektorn – ”privatisering” – antas skapa utveckling genom konkurrensutsättning och
effektivisering. Denna entreprenörskapsbaserade utvecklingsmodell anknyter till grundläggande neoliberala utgångspunkter som går tillbaka till Adam Smiths syn på hur nationers
välfärd skapas. Genom fri konkurrens mellan företagare som strävar att maximera sin vinst,
så skapas utveckling och välfärd genom marknadens osynliga hand.
Här utforskas en alternativ möjlighet: att ”liberalisera” entreprenörskap till att också kunna
innefatta arbete med sociala och samhälliga frågor i och mellan olika samhällssektorer, och
därmed i större utsträckning kunna inrymma gränsöverskridande samarbeten och partnerskap.

1
2
3

Svensson och Nilsson 2008, Mörth och Sahlin Andersson 2006, Glasbergen m fl 2007.
Andersson m fl 2005.
Det finns nyare forskning som vill spränga dessa ramar som till exempel Spinosa m fl 1997, Steyaert och Katz
2004, Steyaert och Hjorth 2006, Gawell 2006, Berglund 2007, Berglund och Johansson 2008.
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I detta kapitel är avsikten att synliggöra det entreprenöriella i exemplet Dropin som ett sådant
gränsöverskridande partnerskap samt att klargöra dess samhällsentreprenöriella karaktär.

Utvecklingspartnerskapet Dropin
Detta kapitel har inspirerats av erfarenheterna från EQUAL-partnerskapet Dropin, ett
partnerskap som verkade 2005–2007 i Västmanland där jag medverkade som interaktiv
forskare.4 EQUAL var ett program inom EU:s socialfond som syftar till att finna nya vägar
och lösningar på problem för olika grupper som är utsatta för utestängning och diskriminering i arbetslivet. Dropin fokuserade på diskrimineringsrelaterad ohälsa på individuell
och institutionell nivå och har varit en experimentverkstad för att hitta nya metoder och
arbetssätt för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv för ungdomar med ofullständig gymnasieutbildning. Dropin avsåg även att verka förebyggande och motverka gymnasieavhopp och ohälsa hos ungdomar. Dropin är ett exempel på organisering av förändringsarbete av samhällelig karaktär i partnerskapsform. Dropin var en bred uppslutning
av många organisationer för att hantera denna problematik, pröva metoder som kan bistå
denna ungdomsgrupp, samt identifiera och påverka hindrande/diskriminerande strukturer
på deras väg mot arbetslivet. Problemområdet är den ohälsa och de riskbeteenden som
ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan gymnasiebetyg inte sällan uppvisar, bland
annat som ett resultat av utestängningen från arbetsmarknaden. Dessa ungdomar har
behov av verktyg för att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt, men också av att få öka
motivation och handlingsförmåga för att bättre kunna ta hand om sig själva. Problemområdet omfattar även den personal som arbetar i de miljöer där dessa elever finns eftersom de
också riskerar att drabbas av stress och ohälsa. Fortbildning och handledning behövs för att
skapa en tryggare arbetsroll i mötet mellan ungdomar och vuxna. Dropin sökte även former
för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv.
Partner i Dropin är Ullvigymnasiet i Köping, Kungsängsskolan i Sala, Fenixskolan vid
Wenströmska gymnasiet i Västerås, Arbetsförmedlingen i Sala och Köping, individ- och
4

Genom denna roll följde jag arbetet vid partnerskapsmöten och andra Dropinaktiviteter under perioden,
vilket gav rika, direkta erfarenheter av utvecklingsarbetet. Jag vill tacka alla involverade som under arbetet gett
synpunkter på och diskuterat de olika frågor som jag ställt. De är därmed delaktiga i den reflektion kring
erfarenheterna av att jobba i utvecklingspartnerskap som är grunden för denna text.
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familjeomsorgen i Sala och Köping, Svenska kyrkan i Västerås stift, Mälardalens högskola,
Företagarna, LO, Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsarbetsnämnden, Sparbanksstiftelsen Nya, RFHL Olivia, Ung Företagsamhet i Västmanland,
Centrum för klinisk forskning, Coompanion och Internationella företagarföreningen i
Sverige. Dropin har även internationella samarbetspartner i Tyskland, Italien och Nederländerna. Med så många partner krävdes en hel del samtal och prat i uppbyggnad, planering
och genomförande. Här utmönstrades i arbetet tre aktiva kommunkluster i Sala, Köping
och Västerås där i samtliga fall arbetet centrerades till en gymnasieskola. Navet i arbetet i
Sala och Köping var samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, medan i Västerås (Fenixskolan) var relationen till praktikmiljöer centralt. Även arbetsförmedling samt kommunens
arbetsmarknadsenhet var viktiga partner som successivt utvecklades. Man arbetade under
projektperioden bland annat med samarbetsutveckling för att hitta tidiga och bättre lösningar för ungdomarna, förbättrade, mer hälsofrämjande relationer och arbetssätt med
ungdomarna samt med praktikmodeller. Allmänt fokuserades arbetet på att bygga stödjande miljöer där ungdomarna med hjälp av vuxna/professionella själva kan ta tag i sin
situation och komma vidare i livet.

Betydelse av partnerskap och nätverk inom
socialt orienterad entreprenöriell verksamhet
En utgångspunkt i mitt arbete som interaktiv forskare i Dropin var att försöka klargöra
det entreprenöriella i denna typ av socialt orienterat utvecklingsarbete i partnerskapsform.
Eftersom arbetet huvudsakligen bedrevs i icke-kommersiell form fanns det skäl att utnyttja
litteraturen inom ”social entrepreneurship” som en utgångspunkt.5 I denna litteratur finns
samhällsentreprenöriella dimensioner representerade, men detta begrepp har än så länge inte
fått en egen tydlig innebörd. Jag kommer att utnyttja begreppet socialt orienterat entreprenörskap när jag talar om både socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Genom att
utnyttja Dropin som erfarenhetsmässig reflektionsgrund kommer jag senare att klargöra
samhällsentreprenörskapets speciella karaktär i förhållande till socialt entreprenörskap.

5

Se till exempel Nicholls 2006, Mair m fl 2006, Duhl 2000.
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En central anknytningspunkt mellan att organisera förändringar i utvecklingspartnerskap
och socialt orienterat entreprenörskap är just den gemensamma betoningen av samverkan,
nätverk och partnerskap. Många forskare och praktiker inom detta fält poängterar denna
inriktning och dess betydelse när det gäller fortsatt forskning och praxisutveckling.6 Varför
är partnerskap och nätverk värdefullt för entreprenörer som engagerar sig i sociala och/eller
samhälleliga frågor? Nätverk anses vara en central faktor inom entreprenörskapsforskningen
generellt när det gäller entreprenöriella processer och deras framgång.7 Detta är i många fall
än mer betydelsefullt inom socialt orienterat entreprenörskap. Ett viktigt skäl är att finansieringskällorna för entreprenörskap som inte har som mål att ge avkastning på insatt kapital,
utan i stället skapa sociala värden, är klart mer begränsade. Det leder till att resursmobilisering på annat sätt än genom att köpa dessa på en marknad blir mer betydelsefullt.8
Nätverk och partnerskap har ytterligare särskilda betydelser för socialt orienterat entreprenörskap. Många intressenter som på olika sätt bidrar med resurser är också anhängare av den
sociala vision och syfte som den entreprenöriella verksamheten fokuserar på. Det är även
vanligt att det är ett avgörande skäl till att de bidrar. Det är inte i första hand avkastning på
den egna resursinsatsen, inte heller tjänster–gentjänster, utan mer en ”moralisk” avkastning
i att vissa värden eller normer främjas. På detta sätt är många aktörer som bidrar till ett visst
socialt inriktat entreprenöriellt initiativ indirekta/passiva, eller direkta och aktiva, partner till
eller i den entreprenöriella verksamheten. I Dropin med sitt breda partnerskap så är det i
praktiken stor variation i hur engagerade olika partner är i verksamheten.
Även expansion och tillväxt när det gäller socialt orienterad entreprenöriell verksamhet görs
ofta genom utökat partnerskap, till exempel samarbete med andra sådana verksamheter
som fokuserar på samma typ av samhällsförändring eller samma målgrupp, eller genom
att rekrytera fler anhängare som på olika sätt bidrar med resurser. Detta tydliggör även den
moraliska och politiska karaktären av det sociala i socialt entreprenörskap. Rent kommersiellt
orienterade verksamheter inom ramen för aktiebolag har ju finansiärers krav på avkastning
som ledstjärna, där ”det sociala” främst blir en restriktion i verksamheten (om det inte kan
ligga till grund för en lönsam affärsverksamhet). Vem eller vilka avgör, och hur formas, de
sociala visioner och syften som en viss socialt orienterad entreprenöriell verksamhet fokuserar
på? Vilka värdemässiga och etiska utgångspunkter är en försvarbar grund för inriktningen?

6
7
8

Se till exempel Austin 2006, Prabhu 1999.
Se till exempel Johannisson 2000.
Austin m fl 2006.
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Mikropolitiskt är det en fråga om hur olika partner och andra intressenters intressen kan
beaktas och integreras i verksamheten. Det är ju även en politisk-demokratisk angelägenhet
inom ett visst medborgarområde – till exempel kommun, bostadsområde, samhällssektor,
region, nation. Vilken samhällsförändring och vilka behov vill medborgarna prioritera?
Utifrån de olika tonvikter som finns inom litteraturen kring socialt orienterat entreprenörskap
hanteras denna fråga på olika sätt. Utifrån en ideell betoning fokuseras ofta ett gemensamt,
personligt engagemang för vissa värden, moralföreställningar och ideologier. Vid bildandet är
det förstås en fråga om att välja värdeinriktning för den socialt-entreprenöriella verksamheten.
Efter bildandet ansluter sig människor som delar värdegrunden och därför väljer att bidra.
Till exempel att ansluta sig till vissa institutioner och organisationer, till exempel en religiöst
färgad organisation, som redan har historiskt och institutionellt förankrade värdegrunder,
världsuppfattningar eller ideologier som inbegriper att eftersträva att hjälpa andra människor
eller skapa ett bättre samhälle.
Utifrån ett ekonomiskt och marknadsorienterat perspektiv besvaras frågan på ett annat sätt.
Litteraturen kring socialt orienterat entreprenörskap som ofta tar förebilder från och eftersträvar att vidareutveckla en affärsmässig syn på entreprenörskap tenderar att instrumentalisera
eller ekonomisera denna fråga.9 Svaret blir att det är den sociala marknaden som besvarar
frågan. Sociala entreprenörer skapar ett ”moraliskt” erbjudande, en ”social” produkt, som
anhängare och delvis partner likt kunder på en social marknad kan ”köpa” och erhålla en
”kundtillfredsställelse” från. Alternativt i likhet med investerare erhålla en ”moralisk” avkastning på insatta resurser.
Socialt inriktade entreprenöriella initiativ är i många fall inte (eller inte fullt ut) baserade på en
marknadsrelation till de som är målgrupp för och ska gynnas av verksamheten. Målgruppen
är inte framför allt kunder som efterfrågar en tjänst mot en ersättning, men de behöver ändå
i tillräcklig utsträckning acceptera och medverka i den stöd- och utvecklingsinsats som den
socialt-entreprenöriella verksamheten vill åstadkomma. Det är svårt att bidra med utveckling
till en grupp mot deras vilja. Dessa behöver därmed också vara mer eller mindre partner i
verksamheten. Ofta är strävan att målgruppen också är en central partner så att verksamheten
fungerar som en hjälp till självhjälp, eller att målgruppen själva samverkar som partner för att
hjälpa sig själva. Detta anses ofta ge en mer hållbar utveckling eftersom utvecklingen inte bygger på externa bidrag och hjälpinsatser. Det är vanligen idealet i socialt orienterat utvecklings-

9

Cho 2006.
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arbete, så också inom EQUAL och Dropin. Ett dilemma här är ofta frågan: Hur kan resurssvaga grupper som ofta har fullt upp att hantera sin egen situation, och kanske även bara
tillfälligt tillhör en målgrupp vara fullvärdiga partner i en socialt-entreprenöriell verksamhet?
Till exempel i Dropin har professionella ett stort kunskapsövertag i form av sin erfarenhet och
expertis, har tid att arbeta med utveckling medan ungdomarna vanligen har fullt upp med sin
egen situation och utveckling, samt kanske även lämnar målgruppskategorin efter en tid. Professionella har dessutom större förmåga att hantera vanliga arbetssätt i utvecklings- och partnerskapsarbete. Svaret som Dropin fann var att man bidrar på olika sätt. Genom träffar av en
ungdomsgrupp med ungdomar från de tre skolorna har de getts en röst och ett utrymme för
att framföra sina synpunkter på skolan och ge idéer om hur den borde vara. Dropinungdomar
har även medverkat i panelen vid två Lärrixdagar tillsammans med politiker. En intressant
erfarenhet är att något positivt händer med ungdomar som blir lyssnade på på ett respektfullt
sätt. De blir synliggjorda och växer. Allmänt eftersträvas i Dropin salutogena förhållningssätt
som fokuserar på det friska, det som fungerar och bygga vidare från detta, i stället för att
fokusera på brister och tillkortakommanden vid diskussionen med ungdomarna.
Som Austin10 noterar så innebär detta att de som bidrar med resurser också är de primära
klienterna, ja närmast är att likna vid kunderna i ett kommersiellt företag. Hur stämmer det
med kunder som till exempel köper ekologiska grönsaker eller rättvisemärkt kaffe? Visserligen är kaffeodlarna leverantörer, men en del av den ersättning de får är till för att gynna dessa
odlare och deras produktionssätt. Det finns alltså en icke-kommersiell del av priset som har
att göra med att verksamheten vill bidra till en samhällsförbättring. På samma sätt är det med
kunderna. De betalar extra för att de ekologiska och rättvisemärkta produkterna (och kanske
för ett ytterligare sökarbete), vilket innebär att de bidrar med resurser till den socialt orienterade entreprenöriella verksamheten mot en ”moralisk” eller social avkastning eller att de ser
ett ökat socialt värde i produkten. Att ”sälja in” att leverantörerna ska gynnas är troligen mindre
svårt, utan den sociala marknadsföringen behöver rikta sig till de som bidrar med resurser för
denna samhällsförbättring, nämligen de som köper socialt mer värdefulla produkter till ett
högre pris.

10

Austin m fl 2006.
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Entreprenörskap för inkludering –
reflektioner kring Dropin som samhällsentreprenöriellt partnerskap
Vi har sett att partnerskap är än mer betydelsefullt av olika skäl inom socialt orienterad entreprenöriell verksamhet. Jag ska nu gå vidare genom att peka på hur Dropins praxis tänjer på referensramarna som finns inom den internationella litteraturen kring socialt orienterat entreprenörskap
och därmed hjälper till att klargöra karaktären hos en samhällsentreprenöriell verksamhet.
Förutom olika business-hybrider där mer eller mindre starka sociala dimensioner utvecklas
utifrån en affärsmässig grund, så tas ofta utgångspunkten i litteraturen kring socialt orienterad entreprenöriell verksamhet i civilsamhällets aktörer som genom socialt entreprenörskap
organiserar sig för att tillgodose sociala behov, ofta med inslag av marknadstänk och marknadslösningar.11 Till exempel Hockert12 tar upp aktivism, självhjälp och välgörenhet som källor till
socialt-entreprenöriella möjligheter. Denna typologi tenderar att mer förlägga utgångspunkten
för socialt orienterad entreprenöriell verksamhet inom det civilsamhälleliga området. Cho13
tar här upp en kritisk reflektion som pekar på dess organisatoriska begränsningar när det
gäller att jobba med inkludering – något som också är väsentligt fokus i Dropin. Om visionen
är inkludering i form av alla medborgares egenutveckling, möjligheter till påverkan på den
samhälleliga situation man befinner sig i samt att alla har möjligheter till meningsfullt arbete
efter förmåga, så klarar inte civilsamhället detta på egen hand. Tvärtom kan det som är styrkan
hos det civila samhället – frivilliga associationer, decentralisering, flexibilitet i livsstilar och
verksamheter, frihet att initiera utveckling och skapa nytt – då i stället leda till exkludering.
Detta kräver samhällelig koordinering och beslutsfattande, till exempel när det gäller olika
institutionella resurser, program och åtgärder för att öka ungas, speciellt Dropinungdomars,
möjligheter att lära, utvecklas och etablera sig på arbetsmarknaden och därmed undvika att
hamna i utanförskap. Annars kan de som har goda materiella och organisatoriska resurser
lättare öka dem för egen del (om det inte balanseras mot mer ”sociala” intressen) och förstärka
skillnader i utvecklingsmöjligheter och status. Och det civila samhället kan inte ensamt mobilisera de resurser som är nödvändiga för att stödja allas egenutveckling.
11
12
13

Se till exempel Brinkerhoff 2000.
Hockert 2006: 146.
Cho 2006: 53.
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Som exemplet Dropin visar behöver inte ett socialt inriktat entreprenörskap ta sin utgångspunkt i civilsamhället utan kan utvecklas inom ramen för etablerade organisationskontexter
inom både offentlig och privat sektor. Med sitt breda partnerskap och omfattande EQUALrelaterade fokus spänner Dropin över ett vittomfattande socialt verksamhetsfält och flera
samhällssektorer. Det är ett utvecklingspartnerskap i EQUAL-anda där utveckling både står
för experimenterande och innovation och system- och strukturpåverkande åtgärder. Dropin
har en stark betoning av den politiska/offentliga sektorn genom sin anknytning till EU-politiska program och med kärnpartner från den offentliga sektorn på kommunal och regional
nivå. Som en form av socialt-entreprenöriell verksamhet ligger tyngdpunkten på en form av
offentligt orienterat entreprenörskap14, som inte i första hand handlar om att komplettera eller
ersätta offentliga välfärdssystem med marknadslösningar eller införa mer av välgörenhetsverksamhet. Dropin är alltså inte fråga om politisk aktivism utanför det offentliga välfärdssystemet, utan är snarare ett försök att utveckla detta genom samverkan på lokal och regional
nivå. I samverkan försöker Dropin (och EU, där Dropin är dess förlängda arm) i korporativistisk och regionpolitisk anda bredda medverkan av olika organisatoriska aktörer. Som ett sätt
att mobilisera alla goda krafter för ett väsentligt samhällsproblem kopplat till målgruppen av
Dropinungdomar. Denna bakgrund ger ett ytterligare skäl för partnerskapsarbetets betydelse
för Dropin.
Utifrån dessa olika perspektiv på utvecklingspartnerskap finns det skäl att skilja den sociala
dimensionen från den samhälleliga av utvecklingspartnerskap som Dropin. En dominerande
förståelse av socialt entreprenörskap jämfört med kommersiellt är att inriktningen och syftet
är socialt – inte vinstorienterat. Samhällsentreprenörskap kan i stället kopplas till dimensionen enskilt–samhälleligt/offentligt, där det samhälleliga inslaget avgörs av i vilken utsträckning som entreprenörskapet tar sin utgångspunkt i och fokuserar på skapande och återskapande av ”samhälle”. Kontexten för entreprenörskapet ses här, liksom i fallet Dropin, som
organiserat i gemenskaper, sociala institutioner och mer eller mindre formella organisationer, där entreprenörskapet syftar till skapande, förändring och förbättring av detta samhälle.
Det ”offentliga” i entreprenörskapet är här inte i första hand att det ingår i den offentliga
sektorn, utan syftar på verksamhet som berör alla i ett viss socialt sammanhang (till exempel
en bygd eller region).

14

Begreppet offentligt entreprenörskap (public entrepreneurship) har ofta innebörden entreprenöriell verksamhet
inom den offentliga sektorn. I detta sammanhang är jag ute efter en vidare betydelse, som den följande
diskussionen om innebörden av samhällsentreprenörskap visar på.

222

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

Dropins ideologi och praktik visar på en brist inom ”social entrepreneurship”-området,
en brist som även Cho15 tar upp. Socialt orienterat entreprenörskap kan inte ersätta uthålligt offentligt engagemang i viktiga sociala frågor, utan bör i stället se offentliga organ som
väsentliga partner och även ha en anknytning till, eller själv i sin organisering bygga på, det
offentliga demokratiska samtalet bland berörda. I annat fall kan det ofta moraliskt mycket
hedervärda och behjärtansvärda arbetet, som bygger på många människors förtroende och
vilja att bidra, snabbt förlora sin legitimitet när det utsätts för offentlighetens belysning.
Styrkan hos samhällsentreprenörskap är att man kan bygga utvecklingskraft för att bekämpa
sociala problem som fattigdom, exkludering, marginalisering, miljöförstöring. Men utan
en tydlig grund i en bredare diskussion bland berörda kan mer inkluderande och integrativa systemlösningar oftast inte uppnås. Dropin anknyter i stället till deltagardemokratiska
tankegångar och bred medverkan av olika partner, koordinering genom offentliga demokratiska diskussionsprocesser samt genom detta en strävan mot både innovation och strukturpåverkan. Demokratisk dialog och rationell kommunikation16 blir därmed en viktig grund
även för socialt orienterad entreprenöriell verksamhet:
”…it means putting dialogue in practice, through partnerships and networks that include
affected stakeholders in the articulation and assessment of needs, as well as in relevant deliberative processes. Partnerships and networks help organizations expand the scope of their
inquiries and provide a discursive forum for social entrepreneurs to test hypotheses about
their interpretation of needs. But if they are to be substantively valuable and not perfunctory
exercises, dissenting views need to be taken seriously and incorporated into decision-making
processes and outcomes.”17
Studier av Dropin och liknande partnerskap kan bidra till att visa på alternativ mer samhällsentreprenöriell praxis. Nämligen hur breda socialt-entreprenöriella partnerskap kan
bildas mellan olika sektorer i samhället där de offentliga systemen kan fungera som en
organisatorisk garant för förändringarnas hållbarhet över tiden när inte civilsamhällets
entreprenöriella organisering eller näringslivets aktörer kan åstadkomma det på egen hand.
Men offentliga aktörer klarar heller inte inkluderingsproblematiken på egen hand. De har
ofta svårt att på egen hand skapa jobbtillfällen för grupper som har svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden. Det visar även Dropins och många andra EQUAL-partnerskaps
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Cho 2006:53.
Lindhult 2005, Habermas 1987.
Cho 2006:54.
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erfarenheter. Huvudsyftet med EQUAL är att bistå olika grupper, som på olika sätt är
exkluderade från arbetsmarknaden, att hitta vägar och påverka (eventuellt diskriminerande)
strukturer, att hitta jobb. En svårighet här är att näringslivet, liksom även offentliga arbetsgivare, ofta är en svag länk i EQUAL-partnerskapens partnerskapskonstellationer. Att
avsätta tid för diskussioner om sociala frågor uppfattas ofta vara för långt från affärsfrågor
och operativ verksamhet. Trots att partnerskap ofta syftar till att främja företagsutveckling
eller öka arbetskraftsutbudet så är en erfarenhet att näringslivets deltagande tenderar att
vara begränsad. I många företag finns förutom en strävan att utveckla det egna företaget ett
intresse för att bidra till närsamhället och regionens utveckling.18 Att hitta en samverkan i
partnerskap som bygger på båda dessa intressen ger en god grund för en hållbar relation
med näringslivet. Mer generellt är en fråga som dyker upp inom Dropin, och EQUAL, vilka
de ”rätta” partnerna är, vilka som är speciellt viktiga att ha med i partnerskapet för att kunna
åstadkomma förändring.

Att teoretisera samhällsentreprenörskap –
från nätverkande och lokal utveckling till
partnerskap
Var finna begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för att konceptualisera och därmed förstå
samhällsentreprenörskap, och dess koppling till partnerskap? Vid sidan om kopplingen till socialt
entreprenörskap finns likheter med ”public entrepreneurship” – ”offentligt/publikt” entreprenörskap19, och traditionellt svenskt samhällsentreprenörskap, begrepp som diskuteras mer nedan.
En ambition utifrån ett svenskt perspektiv är att klargöra begreppet utifrån kontextuella förutsättningar, och inte endast modellera samhällsentreprenörskap efter traditionella, affärsorienterade
modeller vilket är en tendens inom litteraturen om socialt entreprenörskap.

18
19

Se till exempel Bill, Johannisson och Olaison 2008.
Steyaert och Hjorth 2006.
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En tidig formulering som kan sägas vara inne på området är Johannisson & Nilssons20
beskrivning och teoretisering av ett svenskt samhällsentreprenörskap utifrån Målerås
bygderäddningsinsatser 21.Undertiteln är ”nätverkande för lokal utveckling”, vilket markerar
två centrala dimensioner i deras teoretiseringsförsök. Jag ska starta utifrån denna artikel.
Johannisson och Nilsson fokuserar på skillnaden mellan konventionellt företagande och
samhällsentreprenörskap. Man kan kanske säga att artikeln anger ett spår som den senare
internationella utvecklingen av ”social entrepreneurship”-litteraturen skulle kunna lyft fram
men inte gjort. I stället grävs perspektiv som liknar detta fram utifrån praktikens diskurser i
engelsk kontext i en färsk, kritisk artikel.22 Eller så kan man se denna artikel som en utgångspunkt för att konceptualisera samhällsentreprenörskap som skilt från socialt entreprenörskap,
som den konceptuella utvecklingen tagit med främst USA och Storbritannien som ledande
länder. Jag ska utifrån konceptualiseringsförsöken i denna artikel, peka på vissa utvecklingsmöjligheter som positionerar partnerskapet inom en samhällsentreprenörskapsram.

Nätverkande för lokal utveckling
I Johannissons långa forskningsgärning är nätverkande en central utgångspunkt för det
entreprenöriella.23 Man kan hävda att han står för en nätverkandeteoretisk ansats till entreprenörskap. Inget entreprenörskap utan nätverkande. Entreprenörer som drivande och
ledande individer som genom utveckling och användning av personliga nätverk – nätverkande – organiserar sina äventyrligheter – ”ventures”. Det som framträder är företagsamma
människor av kött och blod – och passioner, visioner, språk och retorik. I linje med Weicks24
motto ”Stamp out nouns”, så verbaliseras entreprenörskap som görande av konkreta
individer enskilt eller gemensamt genom informella, organiska, interaktiva, passionerade,
framväxande och lärandeorienterade aktiviteter. Formella organisationer med sin planerande
logik, sitt management och sina byråkratiska former kan på sätt och viss ses som dess motsats, därmed inte sagt att det entreprenöriella även kan dyka upp i detta sammanhang. Det är

20
21

22
23
24

Johannisson och Nilssons 1989.
Johannisson och Nilsson använder begreppet ”community entrepreneurship” som översättning till vad som här
kallas samhällsentreprenörskap. Just kopplingen till ett visst lokalt samhälle eller gemenskap och dess
utveckling (”community”) ser jag som en grundsten i traditionellt samhällsentreprenörskap. Detta klargörs
ytterligare i antologins inledning.
Parkinson och Howorth 2008.
Johannisson 2000.
Weick 1979.
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fråga om organisering, inte i första hand organisationer, som är utgångspunkten – organisering genom personligt nätverkande25. Nätverkandet i entreprenörskapet har ett flertal funktioner för Johannisson: identitetsskapare, informationsmedium, energigivare, resursmobilisering, legitimering. Nätverkande institutionaliseras genom olika projekt och organisationer
(ventures), och sammankopplade personliga nätverk bildar organisatorisk kontext för
entreprenörskapet, till exempel i industriella distrikt eller teknikparker. Här finns till synes
en närliggande anknytningspunkt till partnerskap, i alla dess former.
Fokus vid Johannissons och Nilssons användning av begreppet ”community entrepreneurship” är lokalsamhällets utveckling. Kontexten – lokaliseringen – är inte bara praktiskt utan
även konceptuellt viktig. Kontext är så att säga ett teoretiskt begrepp för författarna. I stället
för den centrala distinktionen mellan kommersiellt och socialt som man kan hitta i ”social
entrepreneurship”-litteraturen, så är i stället autonomt, fristående entreprenörskap ställt
emot kontextuellt entreprenörskap. I likhet med en konceptualisering av samhälle som en
dualitet mellan livsvärld och systemvärld26 så kan traditionellt, oberoende entreprenörskap
ses som ett entreprenörskap som bryter sig loss och gör sig fri från sina lokala kontexter och
arbetar inom en global systemlogik. I stället för ett entreprenörskap som är och vill vara en
del av den lokala kontexten och inriktar sig på att utveckla den. ”Kontextuella entreprenörer”
reorganiserar värden i stället för resurser, de värden som finns manifesterade i ett lokalt
samhälle, och utvecklar samhället med dessa värden som ledstjärna.

Partnerskap
Hur kommer partnerskap in i denna konceptualisering? Vilken typ av nätverkande och
relationer är det fråga om? Genom att nätverkande även innebär ömsesidighet enligt
Johannisson, så finns en närhet till partnerskapsbegreppet. Johannisson och Nilsson27
hävdar även att nätverkande är än mer viktigt för samhällsentreprenörer jämfört med
fristående entreprenörer.28 Nätverkandet har även ett annat fokus: Medan fristående entreprenörer bygger personliga nätverk runt sig själva och sina projekt och organisationer, måste

25
26

27
28

Johannisson 2000: 373.
Begreppen livsvärld och systemvärld är hämtade från den tyske samhällsteoretikern Jürgen Habermas,
se till exempel Habermas 1987.
Johannisson och Nilsson 1989.
Johannisson och Nilsson 1989:16.
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samhällsentreprenörer göra det ”with others in mind”.29 Här ser de främst nätverkandet som en resurspool för fristående entreprenörer, kanske för att kontexten är Målerås
bygderäddningsarbete med stort behov av nya företag. Att utveckla och transformera ett
”samhälle” kan dock innefatta mer än detta.
I en syntetisering av skillnader mellan entreprenörskap av samhällstyp och friståendetyp
anges ytterligare aspekter av nätverkandet som på ett intressant sätt anger särdragen hos den
förra. Enligt Johannisson och Nilsson ser samhällsentreprenören sig själv som en koordinerande instans inom en federativ struktur, och närmar sig myndigheter och externa parter
som potentiella supporter och resursgaranter. Denna typ av beskrivning ger en ingång till
samarbete och partnerskap som centralt i samhällsentreprenörskap. En federativ struktur
är just ett i grunden frivilligt partnerskap mellan oberoende organisationer. Samhällsentreprenör är en aktör som tar en koordinerande roll mellan olika organisationer och sektorer
som grund för att söka och bygga partnerskap.
Personligt nätverkande är centralt, men ofta inte tillräckligt för att skapa samhällsutveckling.
Samhälle, inte minst i ett svenskt och skandinaviskt sammanhang, är redan organiserat och
institutionaliserat i stor utsträckning. Samhällsentreprenörer tänker och agerar federativt, det
vill säga utvecklar partnerskap mellan aktörer som inte endast är personer utan även organisationer. Som till exempel nyinstitutionalister framhäver30 så består samhälle av organisatoriska fält, där det ofta är viktigt att få med centrala aktörer på tåget för att kunna påverka
utvecklingen. Samhällsentreprenörskap behöver ofta även vara ett institutionellt entreprenörskap för att skapa handlingskraft och legitimitet för sin verksamhet.
Dropin, med fokus på ungdomar som riskerar att hamna i en mindre bra livsbana, arbetade
inom ett sådant fält som är förhållandevis tätt organiserat och kraftfullt institutionaliserat.
Trots detta, eller kanske i vissa fall på grund av detta, är ett problem att ungdomar kan hamna mellan organisatoriska och institutionella stolar. Det organisatoriska fältet kan inte alltid
fånga upp ungdomar på glid, bland annat för att de organisationer och institutioner, som till
exempel skolan, som ska stödja deras utveckling, inte alltid lyckas med detta. De värden, ofta
politiskt beslutade, och de uppdrag som olika formella organisationer har är inte federerade
i tillräcklig utsträckning utan organisationerna jobbar ofta utifrån sina stuprör. Det behövs
också hängrännor, som även innefattar aktörer från andra sektorer. I Dropin fanns även till
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Ibid:6.
Wijen och Ansari 2006.
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exempel kyrkan och arbetsmarknadens branschorganisationer med i bilden, om än i begränsad omfattning. En roll för samhällsentreprenörer här är att arbeta med att federera olika
organisationer, något som ofta också innebär att hitta de personer inom dessa organisationer
som själva har ett engagemang för de värden som i detta fall Dropin arbetade efter. Samt har
en position och mandat samt förmåga att kunna agera entreprenöriellt för att främja dessa
gemensamma värden när så krävs. Den samarbetsmodell som successivt utvecklades i Sala
kunde genom kontakter på politisk nivå och nämndnivå formuleras som en modell för kommunens tillsynsansvar för ungdomar. Detta kan ses som en strukturell förändring, något
som också är centralt som jag ser det inom samhällsentreprenöriell verksamhet, en förändring som också kräver organisatoriska samarbeten och partnerskap.
Johannisson och Nilsson fokuserar på samhällsentreprenörskap som kontextuellt förankrat entreprenörskap i ett lokalsamhälle, men det kan också generaliseras till andra typer av
gemenskaper som till exempel organisationer eller företag. Vad jag skulle vilja lägga till som
en ytterligare central dimension är att samhällsentreprenörer i den kontext de verkar även
behöver övertyga andra om allmänintresset av, eller federera för, att allmängöra verksamheten.
Det är viktigt för att få med andra som partner, supportrar eller resursgivare. Här kommer
federering och partnerskapande in som en central strategi för att allmängöra och legitimera samhällsentreprenöriella ”ventures”. Inom ramen för Dropins arbete kan man se olika
varianter av legitimering och allmängörande, till exempel arbete med att få med ytterligare
viktiga partner i arbetet med Dropinungdomar, aktiv medverkan av kommunstyrelsens
ordförande från kommunerna, skapande av mer innovativa och/eller mer effektiva lösningar
för ungdomarna. Ett ytterligare tillägg är att medan Dropin på lokal nivå i de tre medverkande
kommunerna arbetade med utveckling inom ramen för ett visst lokalsamhälle, så fungerade
den regionala nivån som en kontaktlänk mellan olika aktörer och utvecklingskontexter regionalt, nationellt och internationellt. Den regionala nivån kan därmed kopplas till ett modernare
samhällsentreprenörskap. Det fungerade som mer nätverksbaserat samhällsentreprenörskap
som kunde bidra med inflöde och idéer, skapande av kontaktpunkter och erfarenhetsutbyte
för det lokala arbetet liksom en kanal för strävan till bredare samhällspåverkan.
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Nedanstående figur är ett försök att klargöra samhällsentreprenörskap.
offentligt

näringsrelationer

samhällsentreprenörskap

medborgarrelationer

kommersiellt

socialt
affärsrelationer

partnerskapande

moralrelationer

enskilt
Figur 1. Samhällsentreprenörskap och olika relationer

Samhällsentreprenörskap arbetar vanligen på den övre delen av figuren, eller försöker röra
sig i den riktningen. Samhällsentreprenörer finns ofta i gränslandet mellan olika sektorer, och
därmed också mellan kommersiellt och socialt. Det kan innebära att skapa förutsättningar
för andra aktörers entreprenörskap, såväl kommersiellt som socialt, till exempel genom att få
i gång och utveckla en teknikpark med inkubatorverksamhet eller att understödja kulturlivet
för ungdomar i ett Folket hus. Dessa aktörer söker lösningar där det finns mer eller mindre
ett allmänintresse av utveckling för att tillgodose olika behov. En del av arbetet är att legitimera allmänintresset av det entreprenöriella arbetet, det vill säga röra sig uppåt i figuren. Det
innebär att intressera och engagera andra aktörer i arbetet genom de värden som det står för
och samtidigt förstås få aktörer som partner att medverka i eller stödja verksamheten genom
att bidra med olika typer av resurser. Pilen på den ”sociala” sidan är tjockare, vilket vill antyda
att nätverkande och partnerskapande tenderar att vara än mer betydelsefullt i arbetet att
utveckla samhällsentreprenöriell verksamhet.
Partnerskapande och federering är centralt i samhällsentreprenörers nätverkande, en viktig
del i deras organiserande arsenal. Något som samtidigt blir ett bidrag till att organisera,
skapa och återskapa ”samhälle”, och också förändra det. Det är samtidigt ett sätt som
samhällsentreprenörer successivt kan allmängöra och legitimera den verksamhet som de
utvecklar. Vilken allmänhet eller samhällelig gemenskap som är den normativa och fysiska
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kontexten kan förstås variera, men poängen är att det är denna allmänhet som är utgångspunkten och som den entreprenöriella verksamheten vill utveckla utifrån de värden och
visioner som denna allmänhet anser som giltiga för dem och är del av dess allmänintresse.
Nätverkande, interaktion och partnerskapande skär igenom alla fält i figuren, men har olika
fokuseringar i de olika kvadranterna. Ofta behöver samhällsentreprenörer i sitt partnerskapande arbeta över flera kvadranter och sektorer. Partnerskapande inom den kommersiella,
enskilda kvadranten fokuserar på affärsrelationer där varje partner fokuserar på den egna
vinsten i partnerskapet. Ofta betecknas partnerskap här som ”strategiska allianser”, där varje
partner främst utifrån sitt egenintresse väger fördelar och kostnader att medverka.31 Litteraturen kring socialt orienterat entreprenörskap pekar på att partnerskapande är än mer viktigt
inom det sociala området, där en dialog mellan parter för att hitta gemensamma intressen
och värden blir centralt.32 Socialt orienterat entreprenörskap på en enskild nivå arbetar med
relationer mer av moralisk karaktär, det vill säga fokuserat på individens vilja och samvete
(”dygder”) att på olika sätt göra gott och hjälpa till i samhället. Till exempel entreprenörer
som vill förverkliga en egen social idé om stöd av ungdomar på glid. Samhällsentreprenörskap kan ses som arbetande med en kommunikativ rationalitet som eftersträvar social
integration, systemintegration och inkludering, utifrån federativa tankar och med mer av
demokratiska processer. Legitimering kan både ske genom processen och genom resultat (ta
fram nya innovativa, effektivare lösningar och/eller leda till bättre resultat än existerande).
Det kan både fokusera medborgerliga relationer, organisatoriska liksom individuella, liksom
också näringsrelationer med fokus på mobilisering för att utveckla företagande och skapa
sysselsättning. Ofta kan dessa relationer integreras i framgångsrikt samhällsentreprenöriellt
arbete. Johannisson & Nilsson33 ser en ljus framtid för denna typ av entreprenörer som reorganiserar värden, ”handlar med värden” (trades with values) och sysslar med ledarskap styrd
av dessa värden (”value management”). Jag skulle vilja tillägga att federativa och demokratiska processer i olika former ofta är nödvändiga för att allmängöra och legitimera de värden
som denna typ av entreprenörer ”handlar” med.
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En strategisk logik och rationalitet i Habermas mening.
En kommunikativ rationalitet och logik, förstådd utifrån ett Habermasperspektiv.
Johannisson och Nilsson 1989.
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Den osynliga och synliga handen –
avslutande reflektion
Vi har i detta kapitel försökt klargöra den roll som partnerskap har i samhällsentreprenörskap
utifrån exemplet Dropin samt den växande litteraturen kring socialt inriktat entreprenörskap.
Samtidigt har detta gett en möjlighet att ytterligare klargöra innebörden av samhällsentreprenörskap som en form av offentligt orienterat entreprenörskap. Vi har visat på samarbete, federering
och partnerskapande som en kärnpunkt i samhällsentreprenörskap samt att det offentliga i form
av allmänna intressen inom en viss gemenskap, liksom de offentliga aktörerna, ofta har en viktig
roll. Samhällsentreprenörer behöver ofta arbeta som federatörer för att legitimera sina initiativ
och engagera inte endast individer utan även organisationer och institutioner i arbetet. För att
återknyta till Adam Smiths syn på vad som skapar värde i samhället: Människors entreprenörskap skapar värde och samhällsutveckling inte endast indirekt genom marknadsmekanismernas
osynliga hand, utan även mer direkt i form av de tvärsektoriella samarbetsrelationernas mer synliga händer. Men även om man kan se en ljus framtid för samhällsentreprenörskap i denna form,
så är det värt att framhäva att det inte är en lätt sak att åstadkomma i praktiken. Att bygga breda,
sektorövergripande partsamarbeten för samhälligt värdeskapande är tids- och energikrävande.
Det kan vara både himmel och helvete.34 De kan få karaktären av ”pratnerskap” där kopplingen
till handling är oklar.35 Ett första råd av några ledande forskare är: ”Gör det inte om du inte är
tvungen.”36 Å andra sidan är det ofta just en nödvändighet i många situationer och på områden
där ingen aktör, inklusive statsmakten, kan lösa problem och skapa värde på egen hand. I sådana
situationer är enda lösningen: Släpp loss samhällsentreprenörerna!

34
35
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Se Danermark 2005.
Grinbergs och Lindhult 2008.
Huxham och Wangen 2005.
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3:3
Nyttiggörande också
bortom den egna sektorn
– samhällsentreprenörskap
och socialt kapital
Hans Westlund, KTH och Internationella Handelshögskolan, Högskolan Jönköping

Inledning
Detta kapitel behandlar det sociala kapitalets betydelse för samhällsentreprenörskap. En
bärande tanke är att socialt kapital kan ha såväl positiva som negativa effekter på entreprenörskap, beroende på vilka normer och värderingar de sociala kapitalen innehåller och vilka
nätverk som bär upp dem. Medan ”vanligt” entreprenörskap vanligen är avgränsat till en
sektor i samhället ses här samhällsentreprenörskap som något som ofta spänner över och
har effekter i flera samhällssektorer.1 Samhället brukar som regel delas in i tre sektorer: privat och offentlig sektor samt tredje sektorn (som jag här föredrar att kalla för civilsamhället).
I moderna tillväxtteorier brukar dock också akademin ses som en särskild sektor och i detta
kapitel ansluter jag mig till detta synsätt. De olika samhällssektorerna har olika uppgifter
och har över tiden byggt upp olika normer och principer för sina verksamheter. Detta kan

1

Som framgår av andra kapitel i denna bok kan naturligtvis samhällsentreprenörskap definieras på andra sätt.
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uttryckas i termer av att de byggt olika sociala kapital. Politiska åtgärder för att stärka
samhällsentreprenörskap måste ta hänsyn till detta. Att främja bygget av socialt kapital med
gemensamma värderingar och nätverk över sektorsgränserna, blir ur detta perspektiv den
stora utmaningen för politiken som vill stärka samhällsentreprenörskapet. Efter en kort
diskussion om vad socialt kapital är diskuteras dess betydelse för tillämpningen av teorierna
om innovationssystem, triple-helix och kluster. Därefter analyseras det sociala kapitalets
betydelse för entreprenörskap inom respektive sektor och för entreprenöriell samverkan
mellan samhällssektorerna. Avslutningsvis dras några slutsatser om främjandet av socialt
kapital och samhällsentreprenörskap i lokal och regional tillväxtpolitik.

Socialt kapital och entreprenörskap
1993 publicerade den amerikanske statsvetaren Robert Putnam en bok om det nya italienska
regionstyre som inletts 1970.2 Resultaten visade att regionstyret fungerade bra i den norra
delen av Italien men inte alls bra i de sydliga delarna av landet. Den hade sannolikt blivit
mottagen som en vanlig akademisk bok, läst och diskuterad bland en mindre grupp kollegor,
men okänd för de flesta om det inte varit för den teoriram som Putnam i avslutningskapitlet
placerade in sina resultat i. Putnam använde sig där av begreppet socialt kapital och lanserade
därmed ett begrepp som samhällsdebattörer och akademiker i Nordamerika och Europa
genast tog till sitt hjärta. Putnam hade kommit med rätt begrepp vid rätt tillfälle.
På samma sätt som att kärt barn har många namn kan man säga att ett populärt begrepp
får många definitioner. Socialt kapital upplevdes av många som en slags ”missing link” – ett
begrepp som man kunde koppla till sina erfarenheter och som man därmed genast hade en
intuitiv förståelse för. Problemet var bara att människors erfarenheter och referensramar
skilde sig åt och därmed kom även definitionerna av socialt kapital att göra det.
Vad är då socialt kapital? Ett försök att beskriva den minsta gemensamma nämnaren hos de
olika tolkningarna av begreppet kan beskrivas så här: Socialt kapital består av sociala nätverk/
relationer och normer och värderingar, till exempel förtroende, som skapas, ackumuleras och
sprids i dessa nätverk. Sedan finns det olika uppfattningar om en rad frågor: huruvida socialt

2

Putnam 1993.
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kapital är något helt igenom gott eller om det finns dåligt socialt kapital; om socialt kapital
gynnar hela samhället eller om det kan gynna bara vissa grupper; om socialt kapital bara
finns i civilsamhälle och föreningsliv eller om det också återfinns i näringsliv, akademi/högskola och offentlig sektor – och därmed om det har någon betydelse för ekonomisk tillväxt
eller ”bara” för människors upplevda sociala välbefinnande; huruvida endast horisontella
nätverk av jämlikar ska betecknas som socialt kapital eller om också vertikala nätverk med
maktrelationer ska innefattas; om socialt kapital ska ses som en individuell resurs eller
som en kollektiv nyttighet; huruvida socialt kapital verkligen kan klassificeras som kapital i
ekonomisk mening, etc, etc.
Min egen uppfattning är att den minsta gemensamma nämnaren är en god grunddefinition av socialt kapital men att man naturligtvis kan avgränsa sina studier av socialt kapital
till vissa aspekter. Med min ämnesmässiga bakgrund som ekonomhistoriker har det blivit
naturligt att koppla socialt kapital till frågor om ekonomisk omvandling och tillväxt. Dagens
teorier om dessa frågor är starkt knutna till de nya förhållanden som kunskapssamhällets
framväxt har skapat.
I enlighet med det nya paradigmet endogen tillväxt3 som formulerades på 1980-talet har
begrepp som kunskapsproduktion (forskning, FoU), kunskapsspridning (formell undervisning och informella ”spillovers”), innovationer och entreprenörskap kommit att tillmätas
en allt större betydelse. Detta har också kommit till uttryck i mer eller mindre närbesläktade
teorier som dem om nationella och regionala innovationssystem, kluster, industriella distrikt och triple-helix.4 En gemensam nämnare för dessa teorier är att de betonar kunskapsspridning mellan olika aktörer samt modifiering och tillämpning av denna kunskap i olika
kommersialiseringsprocesser. För att dessa processer ska starta och gå framåt krävs olika
former av entreprenörskap, det vill säga förmåga att identifiera möjligheter och ta tillvara dem.5
Resultatet av dessa processer blir (när de är framgångsrika) innovationer.6
Kunskapsspridning och kommersialisering är förlopp som förutsätter interaktion mellan
en rad olika aktörer. Hantering, bearbetning och tillämpning av kunskap i nyskapande
processer kräver goda sociala relationer, det vill säga ett socialt kapital bland de inblandade

3
4

Paradigmets ursprung brukar härledas till artiklar av Romer 1986, 1990 samt Lucas 1988.
Några av de första studierna som behandlade dessa begrepp är Freeman 1987, Lundwall 1988 (innovationssystem) Porter 1990 (kluster); Marshall 1880/1920 (industriella distrikt) och Etzkowitz och Leydesdorff 1996
(triple-helix).
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aktörerna. I konstellationer som präglas av stark rivalitet, brist på förtroende och misstänksamhet försvåras det nödvändiga utbytet och bearbetningen av kunskaper för att innovationer ska uppstå. Det sociala kapitalet hade ingen påtaglig betydelse vid industrisamhällets
löpande band. I kunskapssamhällets entreprenörskapskrävande innovationsprocesser är det
däremot av avgörande betydelse.7

Samhällsentreprenörskapets sektorer
Vilka aktörer är det då som agerar entreprenöriellt i innovationsprocesserna? Enligt flera av
de ovan nämnda teorierna krävs det ofta en medverkan från universiteten/högskolan som
genom forskning skapar ny kunskap, den offentliga sektorn som skapar arenor och ofta
bidrar finansiellt, samt naturligtvis företagen. Som påpekats behandlas högskolan/universiteten i de nya tillväxtteorierna som en egen sektor vid sidan av näringsliv och offentlig
sektor; däremot brukar civilsamhället sällan uppmärksammas i dessa teorier.
Nya opinioner, livsstilar och trender uppstår ständigt i det civila samhället. Dessa fenomen
utövar också inflytande på innovationsprocesserna, både som hinder och som inspiration.
Detta betyder att omfattningen av innovationer och entreprenörskap inte bara är kopplade
till företagens traditionella produktionsfaktorer arbetskraft och kapital, utan också till företeelser där aktörer från högskolan, offentlig sektor och civilsamhället är aktiva – och till de
sociala kapital som dessa aktörer byggt upp inom och mellan sig.

5

6

7

Detta är som synes en vid definition av entreprenörskap. Det finns naturligtvis betydligt mer begränsade
definitioner. Flera är endast inriktade på den ekonomiska sidan av entreprenörskap och som regel bara
fokuserade på bildandet av nya företag. Eftersom denna bok handlar om samhällsentreprenörskap, som bör ses
som en avsevärt bredare företeelse än enbart nyföretagande, har jag valt att definiera också entreprenörskap
brett.
Det bör understrykas att jag här använder en vid definition också av innovationer. En innovation kan således vara
lanserandet av en ny vara eller en förbättrad kvalitet på en existerande vara, introduktion av en ny produktionsmetod, tillgång till en ny marknad, tillgång till en ny råmaterialkälla eller insatsvara, eller startande eller
genomförande av en ny organisation, exempelvis ett företag. Vidare kan innovationer delas in i inkrementella
(även kallade kirznerianska) och radikala (också kallade schumpeterianska) sådana. Inkrementella innovationer
innebär en småskalig och stegvis förändring av produkter och processer, medan radikala innovationer leder till
drastiska förändringar av existerande produkter och processer – och till vad Schumpeter kallade kreativ förstörelse.
Westlund och Bolton 2003, Westlund 2006.
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Diskussionen i detta kapitel har hittills förts kring entreprenörskap i allmänhet. Vad betyder
då det ovan sagda i ett samhällsentreprenörskapsperspektiv? Först och främst borde det
betyda att samhällsentreprenörskap ofta visar sig i olika former av interaktion mellan
organisationer inom flera av de fyra samhällssektorerna och vidare att effekterna av samhällsentreprenörskapet ger sig till känna i flera av sektorerna.
Den centrala frågan för detta kapitel är vilken roll det sociala kapitalet spelar för utvecklandet och främjandet av samhällsentreprenörskap. Det gäller alltså huruvida det sociala
kapitalet utgör ett kitt som främjar entreprenörskap inom organisationer i olika sektorer
och innovativ samverkan mellan dem, eller om det fungerar som ett kitt som bromsar
entreprenörskap och innovativa initiativ inom eller mellan organisationer inom de olika
samhällssektorerna.

Främjar det sociala kapitalet entreprenörskap inom respektive sektor?
Finns det ett gemensamt socialt kapital i hela samhället eller utvecklar olika samhällssektorer olika sociala kapital beroende på de verksamheter som bedrivs inom dem? Det finns
mycket som talar för det senare. Privata företag producerar för försäljning på en marknad i
konkurrens och har ett behov av överskott för att överleva. Politiskt styrda organ producerar
service och infrastruktur och finansieras av skattemedel. Civilsamhällets organisationer
producerar medlemsnytta eller nytta för specifika grupper och finansieras av medlemsavgifter, gåvor och bidrag. Högskolan finansieras i huvudsak med skattemedel och är ur
det perspektivet en del av offentliga sektorn, men dess produktion, kunskap, är en kollektiv
nyttighet som produceras genom ömsesidigt utbyte. Dessutom behandlas högskolan som
en egen sektor i de moderna innovationsteorierna och den politik som utvecklats ur dem. Vi
ska nedan diskutera vad dessa säregenheter innebär för de sociala kapitalen inom respektive sektor.
Företagen strävar vanligtvis efter goda relationer med kunder och leverantörer, liksom med
sina anställda och formar således ett visst socialt kapital inom sig och kring sig – ett socialt
kapital som understöder företagets kärnverksamhet. Om detta sociala kapital främjar entre-
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prenörskap inom näringslivssektorn i övrigt är däremot en knivig fråga. Entreprenörskap i
näringslivet mäts oftast i antal nya företag och sådana kan innebära ökad konkurrens vilket
– trots vackra honnörsord – många existerande företag aktivt försöker begränsa. Å andra
sidan kan fler nya företag också innebära en ökad potentiell marknad, eller fler potentiella
leverantörer att välja på för företaget.
De två begreppen bruksanda och Gnosjöanda kan sägas representera två extremer i hur det
lokala näringslivets sociala kapital kan komma att skilja sig åt när det gäller entreprenörskap.8 Svaret på frågan om näringslivets sociala kapital främjar entreprenörskap inom den
egna sektorn blir alltså: det beror på. Faktorer som det beror på är bland annat företagens
storlek, bransch, marknadens lokalisering, FoU-omfattning och behov av att samverka med
andra aktörer och inte minst lokal och branschmässig tradition av entreprenörskap.
Den politiskt styrda offentliga sektorns legitimitet bestäms i stor utsträckning av hur väl
den uppfyller skattebetalarnas önskemål och förväntningar. Dess värderingar och normer
måste ha stöd hos folkflertalet. Genom att följa dessa normer och värderingar och förse
medborgarna med service och ekonomiska aktörer med klara spelregler upprätthålls ett
socialt kapital som understödjer den omfördelningsprincip (redistribution) som sektorn
vilar på. Frågan är dock om entreprenörskap är något som främjas av detta sociala kapital.
Finns det utrymme att identifiera möjligheter och ta tillvara dem inom den politiskt styrda sektorn? Svaret är naturligtvis ja; många politiker är entreprenörer i just denna mening, men
framgångsrikt politiskt entreprenörskap består till stor del i att förändra normer och värderingar och skapa nya nätverk som ersätter de gamla. Entreprenörskap inom denna sektor
är med andra ord att förändra det rådande sociala kapitalet i sektorn så att det motsvarar
folkflertalets värderingar (eller samtidigt också förändra folkflertalets värderingar). Det bör
understrykas att även om politiskt entreprenörskap ofta är ”samhällsnyttigt”, till exempel
när entreprenöriella satsningar leder till en regional kraftsamling och/eller till nyinvesteringar som gynnar regionens utveckling, finns det också exempel på tvivelaktigt politiskt
entreprenörskap. Ian och Bert var onekligen politiska entreprenörer när de skapade partiet
ny demokrati och dagens Sverigedemokrater visar också prov på politiskt entreprenörskap i
den meningen att de identifierar möjligheter och tar tillvara dem. Huruvida de kan betecknas som samhällsentreprenörer är dock en helt annan fråga.

8

Se till exempel Forsberg, Höckertin och Westlund 2002 samt Westlund 2006.
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Civilsamhällets sociala kapital ses sedan Putnams bok ofta som det enda sociala kapitalet –
en uppfattning jag alltså inte delar. Civilsamhället består av mängder av sociala nätverk eller
organisationer och olika värderingar och att tala om ett socialt kapital i civilsamhället är därför egentligen felaktigt.9 Även på lokal nivå kan civilsamhället uppvisa stora variationer; allt
från mycket homogena värderingar och sammanhållna nätverk till heterogena värderingar
och nätverk. Sådana skillnader behöver dock inte nödvändigtvis ha några effekter på civilt
entreprenörskap eftersom det i såväl homogena som heterogena civilsamhällen kan finnas
starkt stöd för detta.10 Vad som däremot till stor del avgör graden av civilt entreprenörskap
är vilka värderingar som dominerar civilsamhället, det vill säga om nya idéer, initiativ,
verksamheter och organisationer uppmuntras eller om man framför allt vill slå vakt om
det bestående.
Högskolan har under generationer format ett internationellt socialt kapital med många
gemensamma normer, värderingar och nätverk. Hur detta sociala kapital förhåller sig till
entreprenörskap inom högskolan är ett intressant exempel på främjande och motverkande
krafter. Att identifiera möjligheter och ta tillvara dem är inom högskolan, liksom inom övriga samhällssektorer, förknippat med såväl möjligheter som risker. Att lansera en ny teori
eller metod kan ge berömmelse och ära om nyheten håller för att granskas – eller leda till
hård kritik och vanrykte om nyheten inte klarar granskningen. Riskerna till trots finns en
öppenhet för nya idéer inom högskolan, något som inte minst visat sig i etablerandet av nya
discipliner och underdiscipliner. Universitetsvärldens sociala kapital har alltså beståndsdelar som understödjer ”internt” entreprenörskap samtidigt som det också har element som
bromsar och arbetar emot.

9

10

I de relativt enkla mått på civilsamhällets sociala kapital som oftast används bortser man dock från detta och
mäter i stället som regel nätverkens totala omfattning, till exempel i antalet medlemmar.
Det kan däremot vara så att skillnader i homogenitet avspeglar sig i graden av innovativitet. Enligt Florida
2002, 2005 saknar homogena regioner den diversifiering som kännetecknar kreativa, innovativa regioner.
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Främjar det sociala kapitalet innovativ,
entreprenöriell samverkan mellan
samhällssektorerna?
Vi kan så här långt konstatera att det inte finns något entydigt svar på huruvida det sociala
kapitalet understöder entreprenörskap inom de organisationer och samhällssektorer som
diskuterades ovan. Det är egenskaper hos det sociala kapitalet, såsom dess normer och
värderingar – och naturligtvis också vilka aktörer som dominerar de sociala nätverken och
sätter dessa normer och värderingar – som avgör om det sociala kapitalet främjar eller
motverkar entreprenörskap.
Entreprenörskap inom endast en av sektorerna behöver som påpekats inte vara detsamma
som samhällsentreprenörskap – eftersom alla typer av entreprenörskap i så fall skulle kunna
klassificeras som samhällsentreprenörskap. Jag skulle vilja hävda att ett ”innovativt samhällsnyttigt initiativ” (som samhällsentreprenörskap definieras som i KK-stiftelsens förstudie11)
är något som vanligen sträcker sig över och har inverkan på flera samhällssektorer. Ett
försök att illustrera detta återfinns i figur 1, där den entreprenöriella verksamhetens kärnområde inom respektive sektor betecknas med en ring och dess möjliga utbredning till
andra sektorer – och därmed dess möjlighet att utsträckas till samhällsentreprenörskap –
visas med pilar.

11

Holmberg, Kovacs och Lundqvist 2007.
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Figur 1. Inomsektoriellt entreprenörskap (O) och dess möjliga utsträckning till samhällsentreprenörskap (pilar).
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fritidsaktiviteter

O
O

Källa: Bearbetning av Westlund 2006.

Ett generellt exempel är den svenska högskolan, vars traditionella verksamhet är att bedriva
högre utbildning och forskning. Inom detta område finns utrymme för entreprenörskap i
form av nya forsknings- och undervisningsmetoder, teorier m.m. Högskolans entreprenörskapspotential är dock betydligt större om man utvecklat ett socialt kapital som uppmuntrar
samverkan med övriga samhällssektorer kring gemensamma angelägenheter, till exempel
utveckling av näringsliv, kultur, evenemang och offentlig verksamhet i den egna regionen.
Ett konkret exempel är Fryshuset i Stockholm som bedriver en rad olika verksamheter för
och med ungdomar. Dessa verksamheter växte fram som ett entreprenöriellt svar på problem som den offentliga sektorns ungdomsverksamhet inte kunde hantera. Fryshuset har
visat hur entreprenörskap i civilsamhället utvecklas och breddas genom att man byggt länkar
till och utvecklat gemensamma värdegrunder med organ inom den egna sektorn och framför
allt andra samhällssektorer. Detta har konkret lett till att verksamheterna finansieras med

242

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

ideella arbetsinsatser, med bidrag från kommun och landsting men också från näringslivet. Man samarbetar också med Svenska kyrkan. Fryshuset är ett skolexempel på hur
entreprenörskap inom en sektor utvecklas till samhällsentreprenörskap med hjälp av ”rätt”
socialt kapital.
Hur påverkar då det sociala kapitalet möjligheterna och förutsättningarna för inomsektoriellt entreprenörskap att utsträcka sig till organisationer inom andra sektorer? En analys
av detta kan utgå från figur 2, som visar en uppdelning av en organisations sociala kapital
i olika beståndsdelar.

Figur 2. Organisationers sociala kapital uppdelat i olika beståndsdelar.
Organisationsinternt
socialt kapital

Organisationens externa sociala kapital

Länkar/relationer som
Verksamhetsrelaterat
Relaterat till den
distribuerar attityder,		
rumsliga omgivningen
normer, traditioner m.m.
som uttrycks i form av:
Direkta länkar/relationer
Direkta länkar/relationer
- Intern ”anda”
till leverantörer, kunder,
till lokal/regional
- Samarbetsklimat
klienter, samarbets- och
omgivning, till politiska
- Metoder för
utvecklingspartners.
beslutsfattare, till andra
kunskapskodifiering,		
typer av organisationer
produktutveckling,		
(som man ej har verksamkonfliktlösning, etc.		
hetsrelationer till).
			
			
			

Marknadsrelaterat

Indirekta länkar/relationer
till den anonyma massan
av (faktiska och potentiella)
kunder, klienter och
medlemmar, byggda
genom marknadsföring,
klubbar, program, etc.
och uttryckt i t.ex.
varumärken och andra
symboler.

Källa: Westlund 2009.
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Det interna sociala kapitalet i de olika organisationstyperna och sektorerna kan betecknas
som det sociala kitt som håller organisationen samman och får dess verksamhet att fungera.
I varje organisation bidrar ledning och aktiva medlemmar/medarbetare till formandet av en
organisationskultur med bland annat (formella och informella) besluts- och informationsvägar/nätverk, normer och internt klimat. Dessa interna nätverk och normer har inflytande
på organisationens engagemang i frågor utanför dess kärnverksamhet. Som exempel kan
nämnas att högskolans traditionellt starka interna sociala kapital med akademiska normer
och karriärvägar alltså kan bidra till att förklara det motstånd som finns mot den av riksdagen beslutade ”tredje uppgiften”, det vill säga att samverka med övriga samhället.12 En
viktig aspekt på det organisationsinterna sociala kapitalet är dess effekter på organisationens lärande, i betydelsen hur tyst kunskap bildas och utvecklas och hur den eventuellt omvandlas till kodifierad/formaliserad kunskap och därmed kan kapitaliseras och/eller spridas
i formellt organiserade former till andra organisationer och sektorer.13
En organisations externa sociala kapital delas i figuren in i ett verksamhetsrelaterat, ett omgivningsrelaterat och ett marknadsrelaterat sådant. Det verksamhetsrelaterade är som namnet antyder starkt kopplat till organisationens kärnverksamhet. Mer eller mindre betydande
sociala nätverk uppstår ofta som en biprodukt av verksamhetsmässiga externa nätverk. För
ett företag kan betydelsen av sådana nätverk beskrivas enligt figur 3.

12
13

Westlund 2003.
För begreppen tyst och kodifierad kunskap (tacit and codified knowledge) se Polanyi 1958, 1966. För kopplingarna mellan de båda kunskapsbegreppen och socialt kapital se bland andra Aoki 2001 och Westlund 2006.
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Figur 3. Företags verksamhetsrelaterade sociala länkar och dessas effekter.
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• Leverantörer
• Krävande, samarbetande kunder
• FoU-partners

•
•
•
•

Snabbare tillgång till information och kunskaper
Lägre kostnader för information och kunskaper
Ökat utbud av information och kunskaper
Förbättrad kvalitet på information och kunskaper

•
•

Snabbare dialog med leverantörer, kunder och partners
Förbättrad kvalitet på dessa dialoger

•
•
•

Snabbare innovationsprocesser
Förbättrad kvalitet på innovationerna
Förbättrad innovationspotential

Källa: Westlund och Nilsson 2005.
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Vilken inverkan organisationers verksamhetsrelaterade sociala kapital har på samhällsentreprenörskap torde framför allt bero på just vilken verksamhet som organisationerna
bedriver. Om organisationens verksamhet strikt följer grundprinciperna för respektive
sektor (privat sektor – vinst, offentlig sektor – omfördelning, osv.) är samhällsentreprenörskapsbefrämjande effekter sannolikt mindre tydliga. Om organisationens verksamhet
däremot är sektorsöverskridande – till exempel när Fryshuset samarbetar med kommuner
och näringsliv för att utveckla sin verksamhet – finns förutsättningar för att dess sociala
kapital ska gynna samhällsentreprenöriella initiativ. Huruvida detta blir fallet beror dock
naturligtvis på om verksamheten är nyskapande/entreprenöriell (som i fallet Fryshuset) eller om den bygger på etablerade produkter, processer och nätverk och värderingar (som när
en idrottsklubb får bidrag och sponsring för sin gamla vanliga verksamhet med de gamla
vanliga medlemmarna).14
Det omgivningsrelaterade sociala kapitalet är den del av organisationernas sociala kapital
som det är lättast att koppla till begreppet samhällsentreprenörskap eftersom det omfattar
länkar och relationer till andra aktörer och organisationer i omgivningen, av annan karaktär
än de som är relaterade till den direkta verksamheten och marknaden, inte minst gäller det
länkar och relationer till aktörer och organisationer inom andra samhällssektorer än den
egna. Ur det civila samhällets och dess organisationers perspektiv har denna del av deras sociala kapital ofta stor betydelse för deras intäkter och därmed indirekt också för storleken på
deras verksamhet. Mer generellt kan det antas att de delar av organisationers sociala kapital
som relateras till den rumsliga omgivningen ofta är de som starkast bidrar till att forma ett
sammanhållet socialt kapital i en ort eller region.
Frågan är dock i vilken utsträckning organisationer inom de olika sektorerna anser sig
kunna sätta av resurser till investeringar i omgivningsrelaterat socialt kapital. Detta torde
bestämmas av den avkastning (i vid mening) som dessa investeringar kan förväntas ge –
och denna avkastning påverkas i sin tur av hur starkt organisationen är kopplad till sin omgivning. Ett företag vars ägare, kunder, leverantörer och personal i stor utsträckning finns
i den egna regionen bör rimligen ha ett starkt intresse av regionens utveckling och därför
investera i omgivningsrelaterat socialt kapital. Ett företag där de flesta av dessa aktörer finns
utanför regionen har självfallet ett betydligt mindre intresse av sådana investeringar. När det
gäller civilsamhällets organisationer beror deras investeringar i omgivningsrelaterat socialt

14

Även om många vanliga idrottsklubbars verksamhet således inte är särskilt entreprenöriell betyder det
naturligtvis inte att verksamheten saknar samhällsnytta.
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kapital till stor del på om de ser sin roll som helt bunden till sin kärnverksamhet eller om
de anser att det finns samband mellan möjligheterna att bedriva kärnverksamheten och den
lokala eller regionala utvecklingen.15 Det finns till exempel många exempel på idrottsföreningar med ett starkt och aktivt engagemang i lokalsamhällets utveckling.
Det marknadsrelaterade sociala kapitalet, slutligen, som består av kund/klient/medlemsrelationer samt varumärken och andra symboler, är i många fall ett resultat av entreprenöriella aktiviteter i företag och andra organisationer. Alltför starka relationer till existerande
kunder/klienter/medlemmar och varumärken kan dock troligen utgöra hinder för nytänkande i form av till exempel samhällsentreprenörskap.
Vad är det då som bestämmer om en organisation eller aktör i någon av de fyra sektorerna
agerar samhällsentreprenöriellt? Ett sätt att tackla denna fråga är att börja med att fråga sig
vad det är som gynnar entreprenörskap överhuvudtaget. I de termer som används i detta kapitel kan svaret formuleras som att detta bestäms av graden av obundenhet till tre faktorer:
•
•
•

Etablerade, icke-entreprenöriella verksamheter, det vill säga obundenhet till
etablerade ekonomiska, administrativa, tekniska och sociala nätverk
Etablerade normer och värderingar
Etablerade formella regelverk och institutioner

Entreprenörskap blir enligt detta resonemang alltså en funktion av graden av obundenhet
till det etablerade, icke-entreprenöriella.16 Vad är det då som i tillägg till dessa punkter kännetecknar om ett initiativ också är samhällsentreprenöriellt? Ett svar skulle kunna vara att
det är en ny verksamhet som är inriktad på – eller en existerande verksamhet som utvidgas
till – en produktion av nyttigheter som inte bara gynnar intressenter i den egna samhällssektorn, utan även aktörer i andra sektorer i samhället, samt att denna produktion har
koppling till aktörer i andra samhällssektorer.
En viktig fråga är naturligtvis om samtliga fyra samhällssektorer har lika stor betydelse för
främjandet av samhällsentreprenörskap eller om någon är viktigare än de andra? Beroende
på hur samhällsentreprenörskap definieras finns det nog flera olika svar på frågan. En möjlig
utgångspunkt skulle kunna vara att respektive sektors betydelse för samhällsentreprenörskap

15
16

Westlund 2007.
Detta diskuteras också i Johannissons och Wigrens kapitel i denna bok.
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står i något slags förbindelse med dess storlek. I Sverige och övriga nordiska länder, där den
politiskt styrda offentliga sektorn är stor, skulle därmed dess betydelse vara större än i länder
med mindre offentlig sektor. Detta reflekteras också i denna bok där många exempel har
ursprung eller hemvist i det offentliga. Utifrån samma resonemang skulle högskolesektorns
betydelse ha ökat med dess utbyggnad. Högskolans ökade betydelse ligger också i linje med
teorierna om kunskapssamhället, där högskolans ökade roll för innovationer och entreprenörskap understryks generellt. Samtidigt torde det naturligtvis vara så som redan påpekats
att det är värderingarna och normerna hos aktörerna inom respektive sektor som avgör
den samhällsentreprenöriella potentialen. Detta skulle kunna ses som ett argument för att
den offentliga sektorn, som påtar sig det ”helhetsansvar” för samhället som övriga sektorer
saknar, är den kanske viktigaste sektorn bakom utvecklandet av samhällsentreprenörskap.
En möjlig invändning mot detta resonemang är att den offentliga sektorn är starkt reglerad
av lagar och regler, medan det däremot är i det betydligt mindre reglerade civilsamhället som
det ges tillräckligt utrymme för utveckling av samhällsentreprenörskap. Slutligen skulle det
kunna hävdas att det är den privata sektorn, som genom konkreta exempel på ekonomiskt
entreprenörskap också är en viktig inspirationskälla för samhällsentreprenörskap.
Än så länge är detta dock bara ett antal möjliga, mer eller mindre alternativa hypoteser, i
väntan på empirisk forskning kring fenomenet samhällsentreprenörskap.

Slutsatser för lokal och regional
tillväxtpolitik
Tillväxtpolitiken i såväl Sverige som övriga västvärlden kännetecknas av ett fokus på innovationer och entreprenörskap. Politiken för entreprenörskap är i huvudsak inriktad på stöd till
start av enskilda företag medan entreprenörskap inom övriga sektorer som regel ”glöms”
eller definieras bort. Innovationspolitiken, som i hög grad formats av teorierna om innovationssystem och triple-helix, har i många länder kommit att baseras på denna systemansats
och bygger på att företag, universitet och offentlig sektor ska upprätta system för skapande
av innovationer. Civilsamhällets roll har dock sällan uppmärksammats i dessa politikansatser, även om den sociala ekonomin getts en viss plats i de regionala tillväxtprogrammen i
Sverige.
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Medan entreprenörskapspolitiken således (nästan) enbart inriktats på företag, har innovationspolitiken fokuserat på samarbete mellan tre sektorer: universiteten som ska producera
kunskap, offentlig sektor som ska stå för gynnsamma institutioner och utvecklingsresurser och företagen som ska gå in med resurser och kunskaper för kommersialisering. Ett
problem som dock sällan uppmärksammas är att de tre sektorerna – och med civilsamhället
inräknat, de fyra sektorerna – baserar sina verksamheter på i grunden olika utbytesprinciper vilket avspeglas i väsensskilt olika nätverk, normer och värderingar.
Detta är ett problem som en kommande politik för främjande av samhällsentreprenörskap
inte kan negligera.
Med utgångspunkt i ett avsnitt i Karl Polanyis berömda bok ”The Great Transformation”17
där han diskuterar framväxten av olika utbytesprinciper, kan det hävdas att privata företag
bygger sin verksamhet på en marknadsprincip där vinst är ett nödvändigt mål. Den offentliga sektorn, som grundar sig på politisk makt att kräva in resurser och omfördela dem,
bygger sin existens på en omfördelningsprincip. Universiteten, som i Sverige och många
andra länder huvudsakligen finansieras via offentlig sektor, domineras historiskt sett av en
tredje princip, nämligen ömsesidighet (reciprocitet), som i detta fall utgörs av ett ömsesidigt
utbyte av kunskaper och idéer. Civilsamhället grundas också det på en ömsesidighetsprincip, men i detta fall inte främst av kunskap och idéer utan snarare av handlingar – handlingar som gynnar gruppen eller samhället och som utföraren därmed kan förvänta sig en
indirekt nytta av i framtiden.
Organisationer inom sektorer med sådana principiella skillnader skapar naturligtvis mycket
olika sociala kapital – olika typer av nätverk med olika typer av aktörer och med skilda normer och värderingar. En politik för samhällsentreprenörskap som bygger på att organisationer och aktörer överskrider sektorsgränserna och skapar något nytt måste hantera dessa
skillnader i socialt kapital för att bli framgångsrik. Organisationer kan naturligtvis ha olika
motiv för att samarbeta över sektorsgränserna men utan någon typ av gemensam nämnare
är det mycket tveksamt om ”innovativa samhällsnyttiga initiativ” kan utvecklas och bära
frukt. Ur ett aktörsperspektiv kan vi däremot konstatera att det finns samhällsentreprenöriella individer med en förmåga att agera som mäklare, genom att vistas och vara aktiva i
olika sfärer och som ägnar sig åt översättningar och sammanfogningar av olika institutionella kontexter.

17

Polanyi 1944.
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Med uppdelningen av det sociala kapitalet i figur 2 i minne är det sannolikt att de områden
där sektorsöverskridande sociala kapital som gynnar samhällsentreprenöriella initiativ
kan skapas är de som är relaterade till verksamheten och till den rumsliga omgivningen.
I praktiken torde det också vara så att huvuddelen av dagens samhällsentreprenöriella initiativ utgörs av verksamheter som fokuserar på företeelser i den rumsliga omgivningen. Om
detta antagande är riktigt kan alltså platsen eller regionen ligga till grund för gemensamma
värderingar och nätverk i utvecklandet av de samhällsentreprenöriella initiativen.
På liknande sätt som organisationers sociala kapital både kan vara ett hinder och en grund
för samhällsentreprenörskap, förhåller det sig med organisationers formella institutioner
och regelverk. Dessa är uppbyggda för att en viss sorts verksamhet ska bedrivas på ett visst
sätt och bidrar därmed till stabilitet, vilket underlättar för planering och minskar riskerna
för berörda aktörer. Samtidigt står etablerade regelverk och stabilitet på många sätt i motsättning till entreprenörskap, vars väsen ju är att utmana och utsätta etablerade verksamheter för konkurrens och i förlängningen skapa ”kreativ förstörelse” av gamla metoder,
förhållningssätt och principer. Medan debatten om främjande av entreprenörskap inom
företagssektorn nästan uteslutande är inriktad på de problem som myndigheters regelverk
skapar, innebär ett fokus på samhällsentreprenörskap att också övriga organisationstypers
institutioner, regelverk och sociala kapital måste beaktas.
En politik som vill främja samhällsentreprenörskap måste vara medveten om detta.
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3:4
Samhällsentreprenörskap
som en interaktiv process
Ewa Gunnarsson, Luleå tekniska universitet
Tony Ghaye, Institute of Reflective Practice

Redan i inledningskapitlet har vi sett att entreprenörskap inte är begränsat till att skapa
nya företag utan tar sig en rad olika uttryck exempelvis inom etablerad verksamhet. Detta
gäller även den framväxande förståelsen av samhällsentreprenörskap. Av särskilt intresse
blir då att förstå och utveckla processer som på olika sätt främjar ett sådant interaktivt
samhällsentreprenörskap som söker det samhällsnyttiga, skapar det innovativa och
stimulerar handling.
I detta avsnitt beskrivs en samhällsentreprenöriell metod som utvecklats inom vad vi valt
att på svenska benämna ”deltagande och bekräftande aktionsforskning”.1 Hur metoden
kan användas i praktiken illustreras med två exempel från äldreomsorgen. Inriktningen är
ny och understryker en utveckling från tidigare former av aktions- och interaktiv forskning
till en mer positivt bekräftande form men som inte utesluter ett kritiskt tänkande. Metodologin syntetiserar mycket från andra riktningar men lägger till en tredje dimension som
kan beskrivas som bekräftande intelligens.
1

Participatory Appreciative Action Research som metodologi har utvecklats av Tony Ghaye ledare för The International Institute of Reflective Practice, Storbritannien. För en fördjupad beskrivning av metoden se Ghaye,
2005 och 2008. Vi har valt att översätta PAAR till ”deltagande och bekräftande aktionsforskning”. Att översätta
begreppet appreciative med uppskattande är problematiskt eftersom det engelska begreppet har en vidare
betydelse än det svenska ordet uppskattning. Det engelska begreppet inbegriper även aspekten att värdera rätt
och därigenom finns en kritisk aspekt inbäddad i appreciative som går förlorad i det svenska ordet uppskattning.
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Entreprenörskaps- och innovationsforskning saknar i stor utsträckning ett genusperspektiv. Kopplat till detta kapitels metodutvecklande ambition och för att undvika att det
framväxande begreppet samhällsentreprenörskap utvecklas med samma skygglappar
beskriver vi också två verktyg som kan synliggöra och integrera genusdimensioner vid
organisering av samhällsentreprenörskap.

Bakgrund
Det ryms många riktningar inom aktions- och interaktiv forskning.2 I praktiken varierar ofta
graden och nivån av deltagande och interaktivitet med olika faser i forskningsprocessen. Den
nordiska traditionens utveckling på fältet under de senaste 50 åren kan beskrivas på följande
sätt (vår översättning)3:
•
•
•
•
•

En förskjutning från en experimentell till en lärande form.
En rörelse från ett konsensusperspektiv, till ett konfliktperspektiv och tillbaka till
ett konsensusperspektiv.
En rörelse från arbetstagarbaserade värderingar till en bredare värdegrund.
En rörelse från en vision om en heltäckande teori till ett mer pragmatiskt perspektiv.
En förskjutning från ”en” metod till större variationer avseende metoder.

Karakteristiskt för den i Norden, under 70- och 80-talen, policydrivna forskningen inom såväl
teknikutveckling som kvinnoforskning var dess uttalade mål att vara användbar även utanför
akademin. Denna forskning involverade deltagande metoder och hade en uttalad målsättning
att uppnå empowerment för deltagarna. Vi ska här ge några exempel från nordisk aktionsforskning som är användbar som en samhällsentreprenöriell metodologi med syfte att skapa
social fantasi och innovativa processer. Ett exempel på detta är UTOPIA-projektet där nordiska
2

3

Till exempel har Chandler och Torbert 2003 skapat en typologi med 27 olika varianter av aktionsforskning.
En annan variant på typologisering gör Herr och Andersson 2005.
Nielsen Aagaard och Svensson 2006, sid 26. En bred beskrivning av aktuell aktions- och interaktiv forskning
i Norden ges i antologierna – Action Research and Interactive Research. Beyond Practice and Theory. Nielsen
Aagaard och Svensson 2006 och Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik.
Johannisson, Gunnarsson och Stjernberg, red 2008. Ett specialnummer av International Journal of Action
Research behandlar interaktiv forskning i Sverige. 2007, vol. 3, nr 3.
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forskare och grafiker tillsammans utvecklade ett nytt tekniskt text- och bildbehandlingssystem
för tidningsbranschen.4 I den gemensamma kunskapsprocessen använde man sig bland annat av metoden Framtidsverkstäder för att överskrida de begränsningar som vardagslivet och
samhället sätter. I dag används och utvecklas metodologin med Framtidsverkstäder främst
inom den danska aktionsforskningen inom fälten livslångt lärande, socialt entreprenörskap,
och lokala förändringsprocesser i glesbygd.5
I antologins bidrag av Mats Lundqvist om samhällsentreprenörskap och de tekniska universiteten argumenterar han att tekniska universitet har en nästan naturlig roll i att utbilda samhällsentreprenörer. Från 80-talets början kan vi se detta till exempel i den nordiska, fortfarande levande användardrivna, systemutvecklingstraditionen.6 I EU-sammanhang understryks
nu behovet av en starkare inkludering av brukare kopplat till teknikutveckling med begreppet
Living Laboratories.
De sociologiskt pedagogiskt inriktade aktions- och interaktivt orienterade forskningsmiljöerna och de tekniskt brukarorienterade miljöerna har utvecklats parallellt. Det nuvarande
mångvetenskapliga projektet Networking and Communications for Challenged Communities
försöker överbrygga detta gap genom att delvis integrera interaktiva arbetssätt från båda forskningstraditionerna och med en inkludering av ett genus- och etnicitetsperspektiv.7 Projektet
är intressant då det visar på den potential som ligger i att involvera andra grupper, i detta fall
företagande samiska kvinnor, i innovativa processer och samhällsentreprenörskap.

4
5

6
7

Ehn 1988.
Se till exempel Steen Nielsen och Nielsen Aagaard 2006 och Drewes Nielsen 2006. Inom feministisk forskning
användes samma idé men benämndes då konkreta utopier, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 1984.
Bödker och Sundblad 2008.
Udén 2008.www.n4c.eu.
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Deltagande och bekräftande aktionsforskning som samhällsentreprenöriell
processmetodologi
Att skapa en framtid där förbättringar inom offentlig välfärd är både tydliga och hållbara
ställer krav på en process som sammanbinder kreativitet med förpliktigande handling. Med
andra ord utveckling av en integrerad process som omfattar samhällelig fantasi, lärande och
rörelse. Utmaningen ligger i att på bästa sätt stödja och organisera olika samhälleliga aktörer
för att gemensamt producera användbar kunskap som tydligt visar att det leder till ett bättre
och hållbarare samhälle. En integrerad samhällelig process måste organiseras och adressera
alla nivåer från individ- och gruppnivå till en mer övergripande system- och samhällelig nivå.
I detta avsnitt beskrivs den metodologi som utvecklats inom vad vi valt att på svenska benämna ”deltagande och bekräftande aktionsforskning”.8 Vi beskriver här med två exempel
från äldreomsorgen hur metoden kan tillämpas i praktiken. Inriktningen är ny och understryker en utveckling från tidigare former av aktions- och interaktivforskning till en mer uttalad
positivt bekräftande form men som inte utesluter ett kritiskt tänkande. Metodologin syntetiserar mycket från andra riktningar men lägger till en tredje dimension som kan beskrivas
som bekräftande intelligens. Utgångspunkten är att använda sig av vad som benämns den
positiva frågan. Detta innebär att fokus läggs i huvudsak (men inte exklusivt) på vad som i
nuläget upplevs som positivt och orsakerna till detta. Utifrån den utgångspunkten formas
strategier och handlingar som förstärker och upprätthåller detta. Metoden skapar möjligheter
till gemensamt kunskapande genom reflekterande, demokratiska, interaktiva relationer, som
förpliktigar till en förbättring av den sociala situationen i konkreta sammanhang. En sammanfattning av metodens fyra karakteristiska processer beskriv i figur 1.

8

Participatory Appreciative Action Research som metod har utvecklats av Tony Ghaye ledare för The International
Institute of Reflective Practice, Storbritannien, För en fördjupad beskrivning av metoden se Ghaye, 2005 och
2008. Vi har valt att översätta PAAR till ”deltagande och bekräftande aktionsforskning”. Att översätta begreppet
appreciative med uppskattande är problematiskt eftersom det engelska begreppet har en vidare betydelse än det
svenska ordet uppskattning. Det engelska begreppet inbegriper även aspekten att värdera rätt och därigenom
finns en kritisk aspekt inbäddad i appreciative som går förlorad i det svenska ordet uppskattning.
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Figur 1. Deltagande och bekräftande aktionsforskning – metodens fyra processer.9
Process 1.
Process 2.
Process 3.
Process 4.
			

Att utveckla ett bekräftande (appreciative) förhållningssätt.
Ny inramning av erfarenhet.
Att generera praktisk visdom.
Att stå upp för vad som uppnåtts och flytta fram praktiker och
policyn på ett positivt sätt.

Process 1.
DEVELOPING AN
APPRECIATIVE
GAZE

Process 2.
RE-FRAMING
EXPERIENCE

Process 3.
BUILDING
PRACTICAL
WISDOM

Process 4.
DEMONSTRATING
ACHIEVEMENT AND
MOVING FORWARD

Deltagande och bekräftande aktionsforskning som metodologi omfattar ett sätt att tänka som
kräver fyra sorters processer med förpliktigande och avsiktliga handlingar. De är:
•

Att utveckla ett bekräftande förhållningssätt.
Detta innebär att aktivt och medvetet starta förståelse- och förbättringsprocessen genom
att undersöka vad som i den konkreta situationen är positivt och stödjande för mänskligt
blomstrande och välmående.

•

Ny inramning av erfarenheter.
Detta innebär främst att försöka se på problem och utmaningar på ett kreativt men kritiskt
sätt för att på så sätt komma fram till alternativa och innovativa förhållningssätt för framtida arbetssätt.

9

Ghaye 2008.
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•

Att generera praktisk visdom.10
I detta ligger att förbättra samhällsentreprenörskap genom lokalt och regionalt ägandeskap av olika frågor samt en förståelse av hur genusrelationer och andra socialt segregerande dimensioner genomsyrar förhållningssätt och praktiker. I detta inryms även
betydelsen av en inkludering av gräsrotsnivån och civilsamhället som kunskapsbärare.

•

Etiska handlingar och moraliskt mod för att använda vad som gemensamt skapas genom
att stå upp för vad som uppnåtts och flytta fram positioner och policyn på ett positivt sätt.
Metoden är inte enbart ett speciellt sätt att tänka kring handling det är också en avsiktlig
handling som syftar till en förbättrande förändring.

Deltagande och bekräftande
aktionsforskning inom äldreomsorgen
I denna del beskriver vi olika aspekter av metodens praktiska tillämpning. Det första exemplet beskriver metoder för att utveckla ett bekräftande och innovativt förhållningssätt som
är en hörnsten och grundförutsättning för denna metodansats. En sådan ansats ser vi som
en viktig del även i en inkluderande samhällsentreprenöriell processmetodologi. Det andra
exemplet visar på olika metoder som kan användas för att skapa arenor för ett gemensamt
erfarenhetsutbyte och lärande mellan forskare och deltagare som resulterar i att nyskapande
perspektiv kan växa fram. Exemplen har valts för att också illustrera metodologins användbarhet i vardagslivets och arbetslivets mikronivå inom offentlig sektor. En tillämpning som
också är överförbar för organisering av samhällsentreprenöriella processer på gräsrotsoch vardagsnivå.
Två projekt inom äldreomsorgen i Sverige får illustrera detta. Att åldras bra och att kunna
upprätthålla en god livskvalitet är ett generellt samhälleligt mål. Det används ofta för att visa
på ambitionerna att utveckla en deltagande äldreomsorg och tjänster för att skapa ett mer
oberoende liv. Att skapa ett inkluderande samhälle där äldre människor har stor delaktighet
i arbetet med att förbättra livskvaliteten för Europas allt äldre befolkning genom att använda

10

Praktisk visdom kopplas här till fronesis se Eikeland 2006.

Kapitel 3:4 Samhällsentreprenörskap som en interaktiv process

257

teknologi som tillgodoser äldre människors behov är en nyckelstrategi för den europeiska
unionen. Äldre människor är inte en homogen grupp och i detta ligger en stor utmaning för
att hitta lösningar som tar hänsyn till skillnader och respekterar olika individuella önskemål.11
Följande fallstudier illustrerar hur denna utmaning delvis kan möjliggöras genom en deltagande och bekräftande aktionsforskningsmetodologi.

Fallstudie 1: Reflektioner över hur ett bekräftande förhållningssätt kan
stärka äldre människors delaktighet i hemsjukvårdens utveckling12
Exemplet är en reflekterande beskrivning av rapportförfattarnas gemensamma uppgift
(se ovan) att utveckla och upprätthålla äldre människors sätt att stärka sin rätt till att kunna
utöva självbestämmande. Projektet genomfördes, som tidigare nämnts, inom ramen för
hemsjukvården i norra Sverige. Författarna ställer i projektet på sin spets tre värderingar
tolkade ur klienternas, hemtjänstspersonalens och författarnas perspektiv. De utforskar
samtidigt begreppen klientdeltagande, empowerment, och informations- och kommunikationsteknik (IKT) utifrån alternativa perspektiv som formulerats av hemtjänstspersonalen.13
Författarna bestämde sig efter en gemensam reflektion för att utforska:
•

Den deltagande praktiken (i form av dialog) där avsikten var att stärka de äldres drivkrafter för att förändra servicen.

•

Hur kan man på ett nytt sätt inrama traditionella synsätt på relationen mellan forskning
och praktik, och som en konsekvens av detta öppna upp för nya möjligheter för att
förstå hur äldre människors erfarenheter kan bli en positiv kraft för att förbättra
servicen?

•

Att använda berättelser14 (storyboards) för att ge hemtjänstpersonalen möjlighet att
reflektera över sitt arbete, utbyta erfarenheter och ett gemensamt lärande.

11
12
13

14

Melander-Wikman, Fältholm och Ghaye, kommande.
Melander-Wikman, Jansson och Ghaye 2006.
Empirin som beskrivs i fallstudien har genererats under en tvådagars workshop med 35 personer inom hemtjänsten i Luleå kommun. Workshopen var en del av projektet e-Home Health Care at North Calotte (eHHC) 2003-5.
Så kallade storyboards som en metod där berättelser sätts upp i plakatform, Rose 2001.
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Den deltagande och bekräftande aktionsforskningens principer kom i detta projekt att
formuleras på fyra sätt:
•

•

•

•

Att försöka göra båda workshopdagarna till en bekräftande intervention. Detta innebar
att ge varje personalgrupp de bästa exemplen på en äldre persons erfarenhet som
forskarna kunde hitta. En erfarenhet som erfarenhetsmässigt skulle kunna förstås
utifrån personalens arbete inom hemtjänsten.
Att skapa många möjligheter för hemtjänstgrupperna att kollektivt reflektera över en
ny bekräftande (appreciative) inramning och utforska diskurserna som associerades
med klientdeltagande, empowerment och användningen av IKT.
Att ge minnesstöd genom att använda en visuell metod, berättelser i plakatform (storyboards) för att förstå hemtjänstpersonalens sociala relationer, professionella interaktion
och egna subjektiva agendor.
Att fokusera på visuella och deltagande element av meningsskapande för att bättre förstå
hur framtiden för en äldre person med namnet Olga skulle kunna te sig utifrån nuvarande
familje- och professionella relationer och maktmönster med hemtjänstens personal.

Figur 1 visar att en av metodens processer beskrivs som: Att utveckla ett bekräftande förhållningssätt. I detta projekt uppnådde forskarna detta genom att i början av varje workshop be
personalen att delta i två övningar med syftet att utveckla ett uppskattande och tillitsskapande förhållningssätt gentemot varandra, sina klienter och deras tjänster. Den första övningen
bestod i att arbeta i par. Personalen började med att sätta sig i en cirkel. Forskarna gav dem
därefter instruktionen: ”Använd fem minuter till att upptäcka någonting som är bäst med din
partner. Använd tiden till att upptäcka något som du mest uppskattar eller beundrar hos dem. Vi
kommer därefter att be er att dela med er av denna ’uppskattning’ till andra i rummet. Kontrollera
också med din partner, vad som är ok att du berättar för alla i rummet.”
Denna övning var ett sätt att försöka ge en positiv inramning till hela dagen. Det var ett sätt
att inrama relationer på ett nytt sätt.15
Den andra övningen var mer interaktiv. Den kallas för bekräftande (appreciative) cirklar. All
personal måste arbeta tillsammans för att lyckas. Åtta cirklar av snören i olika storlekar lades
ut på det tomma golvet. Inbjudan löd: ”När jag säger ’nu’ välj en cirkel och ställ er i den. Se till
att båda fötterna ryms inom cirkeln.” Vid de första två turerna fanns mer cirkelutrymme än

15

Chaffee 2005.
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vad som behövdes för personalen. De var bortskämda med valmöjligheter. Därefter följde
sju rundor när en cirkel togs bort för varje gång. Allt eftersom valmöjligheterna minskade
måste personalen fatta avgörande beslut om var de tänkte stå och med vem. De måste vara
uppfinningsrika för att försäkra sig om att båda fötterna rymdes inom cirkeln. När endast en
cirkel återstod löd instruktionen: ”Nu finns det inte längre någon valmöjlighet. Stå tillsammans
med båda fötterna inom cirkeln.” Några rusade i väg och gjorde som de gjort hela tiden men de
upptäckte snart att de måste handla annorlunda om de skulle lyckas med uppgiften. De måste
lyssna noggrant på vad som sades. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med plats inuti cirkeln
för att göra på samma sätt som tidigare. Kreativa diskussioner, aktivt lyssnande, trial-anderror, att arbeta gemensamt blev nödvändigt. När de löst problemet utbröt spontana applåder
som ett uttryck för ett bra utfört arbete.
En annan process, som visas i figur 1, beskrivs som ny inramning av erfarenhet. Tidigare
konstaterade vi att ett mål med en ny inramning av erfarenheter var att belysa problem och
utmaningar på ett nytt och annorlunda sätt. Ett resultat av detta är att kunna etablera en plattform för att skapa en bättre framtid. Detta görs genom att ta utgångspunkt i positiva aspekter i
nuvarande arbetsvillkor. Personalen försågs här med två färgade papper. På ett papper ombads
personalen att skriva ner hur de skulle kunna bli bättre i sitt arbete. På det andra pappret
ombads de att skriva ner någonting som de kände att de var bra på i sitt dagliga arbete. Ett
exempel på hur detta kunde se ut syns i figur 2.
Figur 2. Ny inramning av erfarenheter.

Sänka kraven på mig själv, lyssna på
kroppen. Ex. vara hemma när jag är sjuk.
Inte ta på sig saker som är andras jobb.
”Vem äger problemet?”

260

Lyssna på & bekräfta personal/brukare.
Att vara närvarande i mötet med brukaren

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

Fallstudie 2: Att åldras värdigt eller att lära sig vara anspråkslös – äldre
personers erfarenheter av hemtjänsten och säkerhetslarm16
I denna fallstudie beskriver vi hur en ny inramning av äldre människors erfarenheter kan leda
till förbättringar och förslag på hur man kan flytta fram positionerna med avseende på såväl
sätt att arbeta som policyn inom äldreomsorgen. Ett fokus i berättelsen ligger på hur man
skulle kunna åldras bra och upprätthålla en god livskvalitet sett som ett generellt samhälleligt mål. Ett annat fokus utgår från det europeiska informationssamhället, att stödja och ge
möjlighet till självbestämmande och mobilitet genom att använda informations- och kommunikationsteknik. Studien syftade till att förstå vad ett bra åldrande innebar för en grupp äldre
människor. Empirin i studien är en analys av tio djupintervjuer med äldre människor som
bodde hemma och hade hemtjänst och säkerhetslarm.
Genom att använda hierarkiska kodningsprocedurer var det möjligt för forskarna att utveckla
kärnkategorin för att åldras väl eller att lära sig att vara anspråkslös. Denna kärna bestod av
fyra kategorier: socialt nätverk, psykosocialt välbefinnande, fysisk kapacitet och empowerment. Data visade att åldras väl förmodligen hade samband med att äldre människor lärde sig
att bli mer anspråkslösa när de blev äldre. För att kunna utveckla ny informations- och kommunikationsteknik för ett bra åldrande drog författarna slutsatsen att det är viktigt att beakta
denna inlärda anspråkslöshet bland äldre människor för att deras behov ska kunna värderas
på ett relevant sätt. Forskarna föreslår som ett resultat av denna insikt att äldre människor
behöver ha möjligheten, att bli tillräckligt empowered, för att aktivt kunna delta i utvecklingen
av IKT-system som designas för att möta deras behov.
Katalysatorn för både bekräftande och ny inramning av erfarenheter (processerna 1 och 2)
startar med presentationen av en äldre persons erfarenheter. I detta fall: en berättelse om att
åldras bra? Här följer ett utdrag ur berättelsen:
”För mig startade det på sjukhuset när jag hade gjort mig illa. Jag föll i duschen och slog i huvudet och det blödde överallt. Jag stannade där (på sjukhuset) i femton dagar och läkaren frågade
mig; Hur klarar du dig hemma? Jo det går bra. Är ni flera hemma? Jag är ensam. Har du några
släktingar? Nej, det har jag inte. Därefter ringde läkaren hemtjänsten. Jag hade försökt att leva som
jag brukade, gå ut på stan, handla, och jag svimmade en gång i en affär och sen ännu en gång i
en annan affär så de blev tvungna att köra mig till sjukhuset. Sen gick lite tid och jag var nöjd med

16

Melander-Wikman, Fältholm och Ghaye, kommande.
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hemtjänsten, helt nöjd, men jag kunde inte gå ut själv. Sen bröt jag benet. Jag svimmade och bröt
benet och besökte sjukhuset igen. Där hade de ett sammanträde. En kvinna, jag tror hon kom från
äldreomsorgen, ordnade så att jag fick besök tre gånger per dag….men jag tänkte; Tre gånger per dag!
Nej jag vill inte att en person kommer hit tre gånger om dagen, vad kan jag göra?”
I den fullständiga versionen av denna berättelse finns det mycket som sätter i gång den bekräftande processen. Vi ser att vi kan hitta många erfarenheter som har att göra med funktionell begränsning, nedsatt rörelseförmåga, fysiskt beroende, brist på självständighet och socialt
nätverk och därmed en förändrad livskvalitet. Vi hävdar att dessa berättelser hjälper oss att
utveckla vårt bekräftande förhållningssätt. Det gör det möjligt att ställa frågor som: Vad kan
forskarna lära sig av denna berättelse om livskvalitet hos äldre? Hur kan man utifrån denna
berättelse begreppsliggöra åldrande? Hur kan man förstå erfarenheter av åldrande från äldre
människors egna beskrivningar? Hur kan man utveckla tjänster som verkligen tillgodoser behoven hos ett ökande antal äldre människor i dagens samhälle? Dessutom frågade forskarna
sig: Vad är det bästa vi kan göra med det som äldre människor berättar för oss? Utifrån en
analys av detta och andra äldre människors berättelser växer det fram förslag på hur vi kan
skapa bättre tjänster och förslag som kan flytta fram vår förståelse av åldrande mot nya och
innovativa perspektiv.
Ett motsvarande arbetssätt kan användas i samhällsentreprenöriella initiativ som tar utgångspunkt i vardagslivets mikronivå. En nivå som ofta trivialiseras men som om det lyfts upp kan
generera överraskande innovationer.
I ovanstående fallstudie, illustreras metodens fjärde process att stå upp för vad som uppnåtts
och flytta fram praktiker och policyn relaterat till teoribildning, metodologisk utveckling och
förbättring av tjänster på följande sätt.

Metodologiska lärdomar från fallstudierna
Vad kan man dra för metodologiska lärdomar som också är relevanta för samhällsentreprenöriella processer? Vi kommer här att ge några exempel som vi ser kan översättas till det
samhällsentreprenöriella fältet. Metodologin öppnade upp det lokala perspektivet mot en
större helhetssyn. En lärdom forskarna drog var att för att kunna fortsätta att bygga en teori
om att åldras bra och att lära sig anspråkslöshet behövdes en vidare ram som tog hänsyn
till den mer generella demografiska omvandlingsprocess som försiggick i Sverige och inom
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Europa kopplat till dess sociala inverkan. För det andra upplevde de genom denna studie ett
verkligt behov av att utveckla en mer holistisk teori som mer explicit skriver fram sambanden
mellan det goda åldrandets processer och en förhöjning av äldre människors livskvalitet. En
viktig utgångspunkt för att kunna uppnå detta är ett positivt engagemang tillsammans med
specifika grupper av äldre människor. Detta för att på ett bekräftande och autentiskt sätt fördjupa sin förståelse av äldre människors känslor, tankar och hur de upplever sina behov och
hur de vill leva. Vad som behövs är en teori som avspeglar det faktum att äldre människor inte
är en homogen grupp utan grupper med olika behov och sätt att åldras. De är människor med
olika syn på livskvalitet.
En ny inramning av erfarenheten lyfter fram ett nytänkande. Ett exempel på en ny inramning
av erfarenhet beskrivs här genom följande uttalande av forskarna i projektet: ”Kunskap om
åldrandets erfarenhet, som det upplevs av de äldre själva, är unik och värdefull. Här börjar vi röra
oss bort från den traditionella föreställningen att äldre människor är passiva mottagare av hemtjänstens tjänster och användare av IKT mot en ny syn på äldre människor som en integrerad del av en
förbättrings- och innovationsprocess.” Forskarna påpekar att detta överensstämmer med forskare
som menar att det är centralt att engagera sig tillsammans med äldre människor för att kunna
förvissa sig om vad de upplever som viktiga erfarenheter och som positivt bidrar till deras
upplevelser av god livskvalitet.17 För att göra detta uppmuntrar de äldre människor att ”berätta
sina berättelser” om åldrande. Exemplet, menar vi, kan översättas till samhällsentreprenöriella
initiativ på gräsrotsnivå som ett sätt att öppna upp för nya perspektiv. Forskarna lärde sig
också att användandet av deltagande och bekräftande, erfarenhetsbaserade forskningsmetoder
även medför en rad etiska problemställningar som behöver hanteras så att inte äldre människor blir utnyttjade eller missförstådda. Ytterligare ett exempel på en slutsats forskarna drog är
vikten av att utveckla ett bekräftande förhållningssätt till de äldres autentiska berättelser. För
att uppnå detta menar de behövs en deltagande och bekräftande metodologi som på ett seriöst
sätt värderar de äldres erfarenheter och som respekterar integriteten i det som de säger.
Avslutningsvis konstaterar forskarna att: ”Om vi ändrar frågorna vi ställer till äldre människor
har vi också en möjlighet att förändra dialogen. Om vi ändrar den skapar vi en möjlighet att ändra
handlingen. Dessa tre frågor ovan innehåller förhoppningar om detta eftersom de skiftar fokus från
’hur ser livet ut’ till ’hur borde livet vara’? till den öppna handlingen och frågan ’vad behöver göras
för att göra livet så bra som det kan vara’?”

17

Mollenkopf och Walker 2007.
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Deltagande och bekräftande aktionsforskning som en praktikteori
Normalt när vi diskuterar förändrings- och förbättringsprocesser fastnar tänkandet och dialogen i ett språkbruk som associeras till mänskligt tillkortakommande och misslyckas därför
med att öppna upp för den kreativa potential som finns hos dem som deltar. Bristbaserade
frågor leder till bristbaserade dialoger, vilket i sin tur leder till bristbaserade handlingsmönster. Om vi drar det till sin spets genom att dikotomisera leder detta till att det kritiska snarare
än det kreativa blir den dominerande diskursen. Den deltagande och bekräftande aktionsforskningsmetodologin försöker att adressera denna obalans och skapa möjligheter för ett
gemensamt kunskapande genom reflekterande, demokratiska och interaktiva relationer som
är förpliktigade till förbättringar av den sociala situationen i specifika sammanhang. Metodologin är en utveckling av teoretiska arbeten om reflekterat lärande.18 Det kan också ses som en
del av skapandet och konkretiseringen av begreppet Det Goda Arbetet och kan på så vis länkas
till en lång tradition inom nordisk arbetslivsforskning.
Om vi ser till de fyra processer som är karakteristiska för metodologin kan de på olika sätt
hänföras till olika teoretiska perspektiv som kort berörs nedan:
Att utveckla ett bekräftande (appreciative) förhållningssätt
I detta sammanhang har metodologin påverkats av teoretiker som Foucault, Peshkin och
Bourdieus ”habitus”19 och även av kritisk realism som perspektiv. Kritisk realism utgår ifrån
vad som verkligen händer inte från vad som tycks hända, eller vad vår initialt begränsade
förståelse leder oss till att tro händer.20 Dessa utgångspunkter hjälper oss att förstå hur
makt, politik och resurser inte bara sätter gränserna för handling utan även ger möjligheter
för nya och mer kreativa handlingar. Forskare använder vanligtvis kritisk teori på tre sätt som
ett stöd för att förstå sättet och effekten av ”kritiskt tänkande”, ”kritisk handling” och ”kritisk
reflektion över handling”.21 Det första handlar om sättet som forskaren behöver anta ett
kritiskt förhållningssätt på när så är nödvändigt. Deltagande och bekräftande aktions-

18
19
20
21

Arbeten som är baserade främst på Argyris och Schön 1978, Svensson, Brulin, Ellström och Widegren 2002.
Foucault 1997, Peshkin 1988 och Bourdieus ”habitus” 1977.
Bhaskar 1986 och 1989, Hemlin m fl 2004 och Lideway 2004.
Higgs, Titchen, Horsfall och Armstrong 2007 samt McCormack och Titchen 2007.
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forskning ser kritisk handling som en kollektiv kapacitet och förmåga att kunna se oss själva
och våra handlingar på ett nytt och bättre sätt och att handla på ett annorlunda sätt. Det
handlar om att vara kritisk men samtidigt optimistisk och hoppfull.22
Ny inramning av erfarenhet
Detta är en central del i metodologin och ofta en svår del. I metodologin ligger en strävan
mot att skapa en bättre framtid med utgångspunkt i det positiva i nuet. För att kunna se
det positiva i nuet behövs nya former av kreativitet och ”mental disciplinering”. Här kan vi
använda oss av arbeten inom ramen för positiv psykologi23 och forskning som kopplar samman aktörer med strukturer genom att peka på deras ömsesidiga beroende av varandra.24
Att generera praktisk visdom
När det gäller att skapa praktisk visdom är metoden influerad av pragmatiska perspektiv.25
Kunskaputbyten sker inte minst i dag i ett nätverk av spridda multipla simultana sammanhang med hjälp av moderna teknologier. Att skapa praktisk visdom kan därför ske på många
ställen samtidigt.26
Att stå upp för vad som uppnåtts och föra praktiker och policys framåt
För att uppnå detta måste metodologin delvis luta sig mot kritisk teoris syn på den kritiska
aspekten för att förstå hur maktutövande praktiker på arbetsplatser och i samhället ger
upphov till underordning, missnöje och alienation. Denna fjärde process relaterar till en
uppvärdering av positiv kollektiv handling och är inspirerad av radikal humanism.27 Den
radikala humanismen som utgångspunkt återfinns i flera av antologins bidrag.

22
23
24
25
26
27

Brookfield 2000 och Freire 1994.
Seligman 2006.
Giddens 1981 och 1990.
Dewey 1982.
Czarniawska 2004, 2007.
Freire 1974.
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Genuskunskap som en potential för mer
demokratiska processer
Den dominerande entreprenörskapsforskningen är ofta genusblind i den bemärkelsen att
den inte integrerar och problematiserar genusdimensionen. Inte heller den metodologi som
det deltagande och bekräftande aktionsforskningsperspektiv vi presenterat har ett integrerat
genusperspektiv. Om det framväxande begreppet samhällsentreprenörskap ska kunna göra
anspråk på vara ett ”demokratiskt inkluderande” begrepp som kan tillvarata såväl kvinnors
som mäns erfarenheter och resurser är det centralt att det innefattar ett integrerat genusperspektiv. Detta för att generera ett större nytänkande och en helhetssyn som är nödvändig och
för att kunna se kvinnor och män som likvärdiga resurser i samhället.
För att undvika att det framväxande begreppet samhällsentreprenörskap utvecklas med
samma skygglappar beskrivs här två verktyg.
I detta avsnitt beskrivs den betydelse som genusdimensionen har i relation till hur och i vilka
former ett gemensamt kunskapande organiseras för att skapa mer demokratiska samhällsentreprenöriella processer.28 Här renodlas genusdimensionen men det är viktigt att även
understryka dess intersektionalitet med andra starka sociala dimensioner som klass, etnicitet,
ålder och sexualitet.29 Denna intersektionalitet behöver tas hänsyn till på olika sätt beroende
på det specifika sammanhanget.
Här presenterar vi två redskap som kan användas för att uppnå en större inkludering i samhällsentreprenöriella processer, dels reflekterande genuskänsliga markörer dels en modell för
att synliggöra hur genus görs på olika arenor i organisationer. Det så kallade doing genderperspektivet.

28
29

Gunnarsson 2006 och 2007.
Gunnarsson, Neergaard och Nilsson 2006.
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”Reflekterande genuskänsliga markörer” 30
Begreppet reflekterande genuskänsliga markörer kan användas som ett redskap som möjliggör
att man kan hålla genusdimensionens betydelse levande längs hela den samhällsentreprenöriella processen. Det synliggör möjligheter och begränsningar mellan kvinnors och mäns
olika villkor för att kunna delta i en samhällsentreprenöriell process. I dess nuvarande form
inkluderar verktyget några begrepp som utvecklats av nordiska genusforskare för att förstå
den betydelse genusdimensionen har för betalt – obetalt arbete, den könssegregerade arbetsmarknaden och genuskontraktens uttryck på olika nivåer; samhälleligt, organisatoriskt och
inom familjen. Dessa begrepp är användbara för att synliggöra genusskillnader som måste
förstås och beaktas för att kvinnor och män ska kunna involveras i en samhällsentreprenöriell
process på lika villkor.
Det första begreppet är genuskontrakt som myntades av nordiska forskare främst för att
beskriva den könssegregerade arbetsmarknaden och det könsrelaterade betalda och obetalda
arbetet i samhället. Aspekter av makt och förhandling utgör viktiga element i begreppet. Idén
med begreppet är att synliggöra olika strukturella och normativa ramar som begränsar eller
utvidgar kvinnors och mäns handlingsutrymmen. Genuskontrakt uttrycks på olika nivåer;
på en övergripande samhällsnivå mellan kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete, på
arbetsplatsnivån genom den horisontellt, vertikalt och tidsmässigt könsuppdelade arbetsmarknaden, och hur arbetsuppgifter inom hushållet fördelas mellan kvinnor och män.31
Kulturgeografer har visat på regionala skillnader i genuskontraktens utformning genom att
använda sig av indikatorer på könssegregeringen på arbetsmarknaden, i vilken grad omsorgen om barn och äldre sker inom den utvidgade familjen, och den politiska representationen
av kvinnor och män på regional och kommunal nivå.32 Genom att förstå dessa regionala
och kommunala variationer i genuskontraktens utformning får vi värdefull kunskap om de
”lokala” ramarna för att förstå kvinnors och mäns handlingsutrymmen. En kunskap som
behöver integreras i en diskussion om regionalt och lokalt samhällsentreprenörskap.
Ett av de mest radikala bidragen från genusforskningen är begreppet ansvars- eller omsorgsrationalitet som på ett helt nytt sätt synliggjorde det kvinnodominerade omsorgsarbetet med

30
31
32

Gunnarsson 2006 och 2007.
Haavind,1985, Gunnarsson och Friberg 1995.
Forsberg 1998 och 2006.
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barn, äldre och sjuka men också det obetalda arbetets genusdimension.33 Genom att använda
begreppet rationalitet sågs även kvinnor (och män) inom dessa yrkesgrupper som handlande
aktörer med ett rationellt mål – medeltänkande. Rationalitetsbegreppet har i dag utvecklats på
ett sätt som även tar hänsyn till position och yrkesskillnader.34 Flera av antologins bidrag kan,
som vi ser det, just tolkas som att flera rationaliteter ryms inom olika samhällsentreprenöriella initiativ. Detta till exempel genom att en teknisk ekonomisk rationalitet ska kunna samsas
med en omsorgsrationalitet där människan sätts i centrum. Att lyfta fram och problematisera
detta skulle öppna upp för en utmanande diskussion om det spänningsfält som i dag mer outtalat ligger inbäddat i samhällsentreprenörskap som praktik och teori.
Det tredje begreppet är kvinnors relativa underordning35. Begreppet lyfter fram en generellt
accepterad normativ och strukturell skillnad mellan kvinnor och män i samhället. Kvinnors relativa underordning kan användas som ett reflekterande verktyg inte minst i synen på kunskap
och kompetens längs hela den samhällsentreprenöriella processen. Man kan exemplifiera det
med att det anses mer ”naturligt” att män är överläkare och kvinnor är underläkare än tvärtom.

Genus och organisation
Ett processorienterat genusperspektiv som vi menar lämpar sig väl som redskap vid organisering av samhällsentreprenöriella processer är den internationella forskningstradition som
benämns doing gender36. Inom detta perspektiv ses genus som en pågående aktivitet och interaktiv handling mellan kvinnor och män, mellan kvinnor och mellan män. Detta gör perspektivets fokus på handling väl lämpat för att kombinera med en interaktiv processmetodologi och
ett förändringsperspektiv.
En modell för förändringsprocesser
Den modell som bygger på teori och metod från doing gender-perspektivet i organisationer
och utvecklades inom projektet – Jämställdhet och genusvetenskap – ett integrerings- och utvecklingsprojekt i Vinnovas organisation och verksamhet37 ser vi som användbar även vid utveckling

33
34
35
36
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Ve 1989 och 1990.
Gunnarsson 1998.
Haavind 1985.
Fenstermaker och West 2002, Gunnarsson m fl 2003.
Acker 1999, Gunnarsson, Westberg, Andersson och Balkmar 2007 samt Gunnarsson och Westberg 2008, för en
nordisk översikt se Gunnarsson m fl 2003.
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av samhällsentreprenörskap. Inom projektet arbetade forskare och journalister också gemensamt fram en handbok för praktiker.38
De följande fyra processer eller ingångar som användes för att synliggöra hur genus görs i en
organisation var:
•

Könsarbetsdelning/segregeringsmönster, vertikalt och horisontellt
Här undersöktes och analyserades könsfördelningen i organisationen både kvantitativt
och kvalitativt, samt förändringar i segregeringsmönster och de insatser som gjorts och
gjordes för ökad jämställdhet i såväl organisationen som i organisationens verksamheter.

•

Symboler, föreställningar och diskurser
Här analyserades VINNOVA-nytt, organisationens utåtriktade tidning, bland annat med
fokus på dominerande, marginaliserande perspektiv på tillväxt. Tidningen analyserades
även med avseende på hur kvinnor och män representerades i text och bild. Inom organisationen undersöktes även föreställningar om entreprenörskap som manligt könsmärkt
och om förhållningssätt i organisationen.

•

Identitet och personligt förhållningssätt
Här analyserades organisationen genom bland annat intervjuer och observationer. Analysen behandlade teman som arbetstid, tillgänglighet efter position och vad intervjupersonerna uppfattade vara förväntade förhållningssätt för handläggare i organisationen.

•

Interaktion samspelet mellan människor
Här gjordes analyser av såväl stora (bland annat personalmöten) som små möten (bland
annat gruppmöten) i organisationen.

För en fördjupad beskrivning av hur modellen kopplas till olika delstudier och aktiviteter
hänvisar vi till forskningsrapporten.39 Modellen kan användas både som ett interaktivt verktyg
och en teoretisk modell. Den fungerade också som en ”formuleringsplattform”, utifrån vilken
forskare och deltagare (jämställdhetsaktörerna i detta fall) utbytte erfarenheter av organisationen, förde lärande samtal, samt initierade lär- och förändringsprocesser. Modellens olika
ingångar öppnade upp för användningen av flera metoder som på olika sätt synliggjorde hur

38 Enström
39

och Jakobsson 2006.
Gunnarsson, Westberg, Andersson och Balkmar 2007.
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genus görs på skilda organisationsarenor. På så vis kunde en förståelse för strukturella kvantitativa segregeringsmönster sammanbindas och problematiseras med kvalitativa genusaspekter
i organisationen. Modellen ger med sin möjlighet till en mångfacetterad analys också ett bra
underlag för att utforma mer genomtänkta strategier för en hållbarare förändringsprocess.

Avslutande sammanfattning
Vi har försökt visa på att handlingsorienterade metoder som de utvecklats inom interaktiv- och aktionsforskning kan utgöra en del av en samhällsentreprenöriell metodologi. Två
exempel från äldreomsorgen har fått illustrera hur interaktiva metoder kan öppna upp för
social fantasi och innovativ organisering. Exemplen lyfter fram mindre glamorösa vardagsoch arbetsliv där förändringsprocesser ofta banaliseras. För att förstå den kraft som kan
utvecklas ur dessa vardagsprocesser kan man använda metaforen om att en fjärils vingslag
kan ge upphov till en orkan.
Den deltagande och bekräftande aktionsforskning vi beskrivit saknar i dag ett integrerat
genusperspektiv något som behöver utvecklas på ett mer fördjupat sätt för att mer fullständigt utgöra en del av en samhällsentreprenöriell metodologi. En början till en integrering av
genusperspektivet ger de två verktyg vi presenterar. Det första begreppet reflekterande genuskänsliga markörer kan användas för att uppmärksamma och levandegöra genusperspektivet
vid organiseringen av entreprenöriella processer. Det andra verktyget är en modell som utgår
från doing gender-perspektivet och synliggör hur genus görs på olika arenor i en organisationsprocess. Att integrera dessa genuskänsliga verktyg i den deltagande och bekräftande
aktionsforskningsmetodologin medför en ny inramning för metodologin som helhet, och ger
en fördjupad demokratisk och innovativ dimension. På så vis synliggörs kvinnor och män
som likvärdiga resurser i samhället, något som kan bidra till ett större nytänkande och vidare
samhällelig helhetssyn.
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Mot ett mångsidigt
entreprenörskap i
samhällets intresse
Malin Gawell, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI)
Bengt Johannisson, Växjö universitet och Internationella Handelshögskolan,
Högskolan Jönköping
Mats Lundqvist, Chalmers

Redan i inledningskapitlet antydde vi att entreprenörskap i samhällets intresse har väl så
utvecklade rötter som entreprenörskap för egen vinning. Inte bara den traditionella entreprenörsforskningens frontfigur Joseph Schumpeter utan också nutida nationalekonomer
som William Baumol betonar att ett samhällsperspektiv krävs för att förstå i vilka olika
dräkter som entreprenörskapet kan uppträda. Man kan rentav hävda att intresse för och
förmåga till att praktisera entreprenörskap är en grundläggande mänsklig egenskap som
följaktligen finns på alla platser, i alla tider och som uppträder i många former. Traditioner
och institutionella ordningar bestämmer sedan om en kulturs, en nations, entreprenöriella
energi används för företagande, krigföring eller i korrupt och brottslig verksamhet.1
I detta avslutande kapitel vill vi redaktörer inledningsvis reflektera över de samlade tankar som våra medförfattare levererat i bokens olika kapitel. De har ju alla bidragit till den
aktuella diskussionen kring vilka innebörder vi i Sverige vill ge samhällsentreprenörskap.
I kapitlets andra del kommenterar vi först hur våra gemensamma insikter om samhällsentreprenörskap skulle kunna berika det allmänna studiet av entreprenörskap. Därefter
diskuterar vi hur forskningen kring samhällsentreprenörskap ytterligare skulle kunna
främjas. Kapitlet och boken avslutas med en granskning av vilken roll vi forskare kan och
bör spela i samhällsentreprenörskapets praktik.
1 Se Baumol 1990.
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En enda retuscherad bild eller (ännu)
fler bilder av samhällsentreprenörskap?
Det faktum att Sverige inte spelar en framträdande roll vad gäller andel av befolkningen
som är engagerad i företagande på marknaden behöver inte innebära att vårt land är entreprenöriellt underutvecklat. Det kan också vara så, och denna bok bär månget vittnesbörd
därom, att vi svenskar satsar en stor del av vår entreprenöriella energi på ansvarsfyllda insatser på våra arbetsplatser i privat och offentlig sektor eller i engagemang i våra folkrörelser,
den svenska ideella sektorns ryggrad. Inte minst har detta lett till att vi i det här landet byggt
upp ett ansenligt gemensamt förtroendekapital. Man kan på goda grunder alltså hävda att
samhällsentreprenörskap i olika dräkter varit ovanligt närvarande i Sverige. Det har dock
inte varit lika exhibitionistiskt och högröstat som marknadens entreprenörskap. Den kanske
viktigaste förklaringen är enligt vår mening att samhällsentreprenörskapet inte kan kosta på
sig att vara lika enformigt i budskap och organisering som entreprenörskap och företagande
i gängse mening.
Många av bokens författare har vinnlagt sig om att lyfta fram och betona aspekter på samhällsentreprenörskap som inte nödvändigtvis fångas upp av den internationella forskningen.
Som framgår av vår positionering av de olika kapitelbidragen i figur 1.2 nedan – jämför
figur 1.1 i inledningskapitlet – så betonar de flesta författarna att samhällsentreprenörskap
karakteriseras av ett kollektivt agerande. Sådant kollektivt engagemang hade också stark
resonans i förstudien som föregick denna antologi.2 Konventionell entreprenörsforskning
sätter tvärtom individen i centrum. Detta gäller också den internationella diskursen kring
”social entrepreneurship”. Författare som synliggör (kvinnligt) individuellt agerande och företagande, däribland Elisabeth Sundin och Malin Tillmar, ifrågasätter det okritiska hyllandet
av individuellt entreprenörskap genom att värdera både för- och nackdelar med att offentliganställda startar företag inom vårdsektorn. Hos Bengt Johannisson och Caroline Wigren lär
vi oss om nödvändigheten i att bejaka de individualistiska provokatörerna som samhällets
sälta så att i slutändan de många gagnas. Samtidigt framstår många av dessa ”extrema”
entreprenörer som ganska annorlunda jämfört med urtypen för en framgångsrik entreprenör
på marknaden. Vi kan med andra ord konstatera att boken ur flera olika perspektiv synliggör
det mer kollektiva entreprenörskap som speglar den svenska kulturen. Därigenom tar vi också

2

Holmberg, Kovacs och Lundqvist 2007, Lundqvist och Williams-Middleton 2008.

276

Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

avstånd från det mer individuellt orienterade entreprenörskap som enligt vår mening fortfarande präglar den internationella diskussionen kring såväl företagande i gängse mening
som företagsamhet med sociala eller samhälleliga förtecken. Man skulle kunna sammanfatta bokens lärdomar i kommentaren att såväl marknadens entreprenörskap som samhällsentreprenörskap ofta kombinerar allmännyttiga och egennyttiga drivkrafter. En pragmatisk
grundsyn säger att det är effekterna av entreprenörskapet – inte dess drivkrafter – som är
det viktiga att uppskatta och värdera.

Ändamål
Socialt/Ekologiskt

Ekonomiskt

Blombäck&
Wigren

Kollektivet

Aktör

Westlund
Gunnarsson &
Ghaye
Ekstrand &
Wallmon
Lindhult
Gawell

Frankelius &
Ogeborg

Lundqvist
Asplund
Sundin

Individen

Tillmar
Johannisson &
Wigren

Figur 1.2. Författarnas bidrag på samhällsentreprenörskapets arenor
Figuren ovan illustrerar att författarnas texter sammantagna levererar en nära nog lika bred
och varierad bild av (samhälls)entreprenörskap som samhället i sig. Av bokens tolv kapitel
berör minst sex kombinationen av sociala/ekologiska och ekonomiska ändamål. Detta kan ses
som indikativt för ett entreprenörskapsbegrepp som kombinerar flera ändamål vilket i praktiken ofta innebär att berörd verksamhet är sektorsövergripande, något som ju Hans Westlund
särskilt lyfter fram i sitt kapitel. De kapitel som beskriver processer som har ekonomiska syften
rapporterar om besjälade individer och organisationer som verkar för välstånd i allmänhet, för
de många, inte den direkta personliga nyttan. Entreprenörskap som instrument för finansiell
egenvinning lyser med andra ord med sin frånvaro i denna bok. Ändå tar ingen av författarna
öppet avstånd till vinstmotiv. Men i de fall då detta behandlas ses ekonomisk vinning inte som
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ett huvudmål i sig utan mer som ett medel för att vinna legitimitet på arenor som domineras
av marknadens krafter och som ett sätt att skala upp en lovvärd verksamhet. Genom denna
bok får vi alltså många förklaringar till och många exempel på att privata intressen och
allmänna nyttor ofta går att kombinera – så länge vi med privat intresse menar att vi sätter det
personliga engagemanget och inte den personliga vinningen i förgrunden.3

Underifrån-och-upp, uppifrån-och-ner eller rentav från sidan?
Samhällsentreprenörskapets praktik handlar inte bara om vad entreprenörskapet innefattar
och åstadkommer utan också om hur syftet uppnås. Vad vi också ser i de olika kapitlen, och
som författarna diskuterat ingående i samband med de workshopar där boken tagit form, är
samhällsentreprenörskapsinitiativ som antingen kommer underifrån och påverkar uppåt i
samhällshierarkin eller som initierats av ”dem däruppe”. Vi ser, precis som i begreppsdiskussionen i inledningen, en stor variation i kombinationen av dessa kontrasterande perspektiv:
allt ifrån den enskilda individen som tar egna initiativ som i fallet där medarbetarna tar över
en verksamhet för att rädda jobben på orten som i Elisabeth Sundins kapitel, till nationella policyinsatser på Irland som i Per Frankelius och Jan Ogeborgs kapitel. De flesta kapitelbidragen
präglas dock av en dialog mellan de båda synsätten vilket innebär att det inte går att entydigt
fastställa om initiativet kommer ”längst” underifrån eller ”högst” uppifrån. Det ligger också i
samhällsentreprenörskapets idé att oavsett var initieringen av förnyelsen sker så engagerar sig
snart nog många aktörer. I exempelvis Erik Lindhults kapitel om Dropinverksamheten, där
ungdomar med ofullständig gymnasieutbildning på olika sätt deltagit aktivt för att utveckla
metoder och arbetssätt för att kunna fullfölja sina utbildningar, stärka sig själva och förbättra
sin hälsa, ser vi ett samhällsentreprenörskap som engagerar gräsrötter men utan att ha sitt
egentliga ursprung där. I stället har verksamheten politisk-demokratisk delaktighet som värdegrund. Anna Blombäck och Caroline Wigrens kapitel om företag som engagerar sig i Kenya
respektive Sydafrika tar sin utgångspunkt i teorier om företags sociala ansvar och socialt
entreprenörskap där engagemang för människor som inte har det så gott ställt är ett mål och
företagandet ett medel.
En del av de samhällsentreprenöriella initiativen kommer dock snarast ”från sidan” eller ”på
tvärsen” (lateralt). Ett sådant exempel är det kulturellt inriktade samhällsentreprenörskapet
3

Svensk forskning kring entreprenörskap generellt, se Hjorth och Johannisson 1998, och småföretagandet i
dess lokala/regionala kontext, se Johannisson och Lindholm-Dahlstrand 2008, vittnar om passionen och det
personliga engagemangets betydelse för företagsamhet på marknaden och samhällets andra arenor.
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i Lars Ekstrand och Monika Wallmons kapitel där konstnärskapet innefattar initiativtagande
inte bara på den estetiska utan också på den sociala arenan. På eget eller andras initiativ
kan konstnärer och andra aktörer bjudas in för att frigöra de krafter som de som är närmast
berörda besitter men som trängs undan av en marknad som dikterar spelreglerna och ett
samhälle som passiviserar sina medborgare. Som vi utvecklar i kapitlets och bokens sista
avsnitt så kan forskare med ansvar att kritiskt reflektera spela en central roll i frammanandet
av och reflektion kring samhällsentreprenörskap i olika former.

SamHällsEntreprenörskap = SHE?
Redan i inledningskapitlet redogjorde vi för analyser av entreprenörskap som ett maskulint
präglat område både i praktiken och inom forskningen. Vi har senare bland annat i Elisabeth
Sundins kapitel fått detta konkretiserat. Ewa Gunnarsson och Tony Ghaye diskuterar i sitt
kapitel genusfrågor på innovationsområdet som i olika studier visat sig vara maskulint präglat
på många olika sätt. I arbetet med denna antologi har det dock blivit uppenbart att begreppet
samhällsentreprenörskap attraherar både kvinnliga och manliga forskare och i de exempel
som författarna lyfter fram drivs de entreprenöriella processerna både av kvinnor och av män.
Dessutom berör många författare frågeställningar som inte alltid synliggörs inom ”det
vanliga” entreprenörskapet och innovationsdiskussioner. Detta har inspirerat till en livlig
genusdiskussion vid bokens tillkomst, något som bland annat tagit sig uttryck i akronymen
SamHällsEntreprenörskap = SHE som uttryck för ett entreprenörskap som (äntligen) framhåller även dess kvinnliga tillhörighet.
Vi ser stora möjligheter att SHE även fortsättningsvis kan innefatta det för genusforskningen
så viktiga synliggörandet av grundläggande mänskliga behov, perspektiv och intressen, något
som bland annat Elisabeth Sundin och Malin Tillmar lyfter fram i sina kapitel. Det väcker
även andra centrala frågor om hur entreprenörskap, innovation och företagarrationalitet kan
kombineras med en omsorgsrationalitet, vare sig det gäller omsorg om individer i närsamhället eller omsorg om kommande generationer och natur.
Detta resonemang föder ytterligare frågeställningar relaterade såväl till den framväxande
samhällsentreprenöriella praktiken som till insatser för att främja samhällsentreprenörskap.
Dessutom vitaliserar det perspektiv som SHE anlägger forskningen kring samhällsentreprenörskap. De olika samhällsentreprenöriella initiativens handlingar kan vi uppmärksamma på
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olika sätt. Men hur ser de genuskänsliga markörerna som Ewa Gunnarsson och Tony Ghaye
beskriver i sitt kapitel ut i dessa initiativ? Vilken ansvars- och omsorgsrationalitet bärs fram
i praktiken? Vilken rationalitet synliggörs och främjas i policyinsatser av olika slag? Vilken/
vilka rationaliteter synliggörs i forskningen? Flera av bidragen i antologin påvisar, förutom
förhållandet mellan ekonomiska och sociala/ekologiska mål, även en variation mellan dessa
olika rationaliteter. Genusmedvetenheten varierar mellan kapitlen, men som tidigare sagts,
har diskussionen varit påtaglig och ständigt närvarande i våra samtal. Flera steg i riktning mot
en mer genusmedveten förståelse av samhällsentreprenörskap har tagits, i vissa fall grundad
på en teoriburen analys och i andra fall genom omfattande reflektioner.

Av egen kraft eller med hjälp av etablerade strukturer?
Många av författarna, såsom Carina Asplund, Mats Lundqvist, Elisabeth Sundin och Malin
Tillmar, pekar på att individer genom att också tillhöra etablerade strukturer kan få aktivt stöd
i sitt personliga engagemang och samhällsentreprenörskap. Detta innebär inte att etablerade
strukturer såsom sjukvård, akademi och kommun är fulländande i sitt sätt att bejaka anställdas samhällsentreprenöriella engagemang utöver vad de förväntas göra inom ramen för sin
professionella roll. Men tendensen finns där och väcker så förhoppningar om en vision – att
etablerade strukturer genom att bejaka anställdas samhällsentreprenörskap inte bara bidrar
till personlig utveckling och samhällelig utveckling utan också kan frammana egen förnyelsekraft genom de medarbetare som engagerar sig i samhällsentreprenöriella processer.
Elisabeth Sundins respektive Malin Tillmars kapitel vittnar således om att det ofta är lång väg
kvar att vandra innan etablerade strukturer fullt ut bejakar och aktivt stöttar entreprenörskap.
I många av exemplen på offentliganställdas egenföretagande verkar den kvinnliga entreprenören snarare hamna i kläm mellan olika strukturer vilket kräver kontinuerliga förhandlingar
om handlingsutrymme. Carina Asplunds engagemang i Trångsviksbolaget kan däremot ses
som ett exempel på hur en doktorandroll och koppling till ett universitet gått att kombinera
med aktivt formellt och personligt engagemang i det lokala utvecklingsbolaget – till gagn
både för forskningen och för orten. Mats Lundqvist analyserar högskolans möjliga roller på
samhällsentreprenörskapets arenor och pekar både på problem och möjligheter för högskolan
när det gäller att stödja samhällsentreprenöriella initiativ.
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Samhällsentreprenörskap i en glokal värld
Många av de illustrationer av modernt samhällsentreprenörskap, några av dem presenterade i denna bok, kombinerar olika former av idéer och sätt att organisera sin verksamhet.
Om det traditionella svenska samhällsentreprenörskapet hade sin tydlighet i lokalsamhällets eldsjäl så behåller dagens samhällsentreprenörer ofta en sådan lokal förankring som en
utgångspunkt för långt vidare insatser. Ofta verkar de inte bara över gränser mellan olika
fysiska rum utan spänner också över gränser mellan sociala och mentala rum som tidigare
varit åtskilda. Exempelvis har grundarna bakom företaget Dem Collective4 inte bara ett
lokalt engagemang i rättvis och ekologisk produktion av bomull i Sri Lanka, de är också
försäljare av bomullskläder och aktivister kring rättvisehandel i den svenska kontexten.
Samma ser vi också i exemplet Watabaran5 som säljer julkort och andra pappersprodukter i
Sverige rättvist producerade i Nepal. Både Dem Collective och Watabaran kopplar samman
lokala sammanhang i ett utvecklingsland med ett lokalt sammanhang i Sverige. Till detta
lägger de en globalt orienterad aktivism kring rättvis och ekologisk produktion. Att aktivism
tar sig sådana konkreta entreprenöriella uttryck och med många ansikten skapar spännande
framtidsmöjligheter. Malin Gawell lyfter särskilt fram denna aktivismens entreprenörskap
genom att ingående berätta om Attac och visar därigenom hur entreprenörskapet kan bära
en samhällsomvandlande kraft.
Föreställningen att lokal samarbetskraft ger global konkurrenskraft finns bakom såväl spontant framvuxna miljöer såsom Gnosjöregionen som fascination för kluster och innovationssystem i dess olika tappningar, ibland initierade uppifrån, ibland underifrån.6 Man skulle
alltså kunna tala om en generell ”glokal” utvecklingsstrategi7, ofta sektorsövergripande och
ibland med entreprenöriella universitet som utvecklingsnoder.8 Vad de flesta förespråkare
för detta tanke- och handlingsmönster lätt förbiser är att en glokal logik förutsätter att lokala
ekonomiska aktiviteter är socialt inbäddade och därtill innebär att företagare och andra lokala aktörer blir medvetandegjorda om det lokalas betydelse för varje affärspartner varhelst på
jorden denna finns. Den glokala strategin uppgraderar alltså det lokala samhälleliga sammanhanget oavsett om man ser de universella utmaningarna från en välfärdsstats synvinkel eller

4
5
6

7
8

Se www.demcollective.se.
Se www.watabaran.se.
Ylinenpää 2008 för ett utvecklat resonemang kring regionala innovationssystem som initierats av etablerade
institutioner respektive enskilda entreprenörer.
Se Johannisson 2008b.
Jacob, Lundqvist och Hellsmark 2003, Etzkowitz 2005.
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anlägger utvecklingslandets perspektiv. Genom att samtidigt anlägga dessa båda perspektiv
blir det ömsesidiga beroendet mellan olika nationella/lokala miljöer uppenbart.9

Behov av en breddad forskning kring
entreprenörskap som ett samhällsfenomen
Bokens kapitel illustrerar med stöd i såväl särskilda tankemodeller, speciella metoder och
unikt empiriskt material att samhällsentreprenörskap inte bara har en utan flera egna identiteter. Vi nöjer oss dock inte med att framhålla att samhällsentreprenörskapet är minst lika
närvarande som marknadens entreprenörskap i dagens svenska samhälle. Vi menar rentav att
forskare och praktiker, däribland politiker, går miste om insikter kring traditionellt entreprenörskap i form av företagande om de inte drar lärdom av samhällsentreprenörskapets särdrag
som förmåga att länka ekonomiska och sociala mål och medel och att arbeta med och för
kollektivet. Så blir det lättare att bejaka entreprenörskapet i dess mest generella och mänskliga
former. Det är exempelvis en väl underhållen myt att företagare, åtminstone framgångsrika
sådana, främst drivs av att tjäna pengar. En studie av svenska tillväxtföretag, så kallade Gasellföretag visar tvärtom att bara en bråkdel av dessa söker materiellt överflöd. I stället engagerar
de sig i egen verksamhet för att nå existentiella mål som en stärkt självbild eller pröva sina
vingar i ett utmanande företagsprojekt.10 Våra insikter från samhällsentreprenörskapets
fält synliggör också att entreprenörskapet på marknaden inte självklart är ett uttryck för den
enskilda individens styrka. Tvärtom är allt entreprenörskap, också det i det enskilda företagets
dräkt, i grunden kollektivt.11 Även de flesta affärsdrivande företag omger sig med nätverk av
familjemedlemmar och vänner som av omsorg, solidaritet eller med förväntningar om återgäldande ställer upp som stöd, inte minst vid företagens tillkomst.12

9

10
11
12

Abrahamsson 2008 förespråkar begreppet ”sustainopreneurship” för att synliggöra att initiering av
ekonomiska processer måste ta sin utgångspunkt i gällande sociala och ekologiska, globala utmaningar.
Johannisson 2008a.
Johannisson 2003.
Företags förmåga att reducera sitt behov av (egna) pengar betecknas som ”financial bootstrapping”.
Se Winborg 2000.
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Genom studiet av samhällsentreprenörskap påminns vi (forskare) alltså om att även om vi
spelar olika roller på entreprenörskapets arenor så agerar vi också i rollen som samhällsmedborgare. Forskning kring entreprenörskap som blundar för detta kommer att medverka till att
en illusorisk ”objektivitet” upprätthålls och döljer därigenom att alla – även vi forskare – kan
bidra till det ständigt pågående samhällsbyggandet. För att fullgöra sin uppgift att perspektivera och stimulera traditionellt entreprenörskap måste emellertid samhällsentreprenörskapet se
om sitt eget hus. Genom denna bok har vi och våra medförfattare försökt att lämna ett bidrag
till en sådan uppgradering av insikterna om samhällsentreprenörskap.
En grundfråga för oss som forskar kring samhällsentreprenörskap är naturligtvis om studiefältets många bilder, definitioner, av ämnet är en bestående brist, ett övergående problem eller
kanske rentav en tillgång. Den vida begreppsflora som vi försökte bringa ordning i i inledningskapitlet kan å ena sidan ses som ett uttryck för att vi forskare ännu inte helt lyckats ringa
in fenomenet. Å andra sidan väcker frånvaron av ett entydigt begrepp frågan om en sådan
konceptuell disciplinering är önskvärd eller ens möjlig. Det förefaller minst sagt pretentiöst
att å ena sidan understryka att samhället som ett mänskligt fenomen framträder på oändligt
många sätt, å andra sidan hävda att vi forskare kan inordna det i några få fack. För närvarande
förs internationellt en likartad diskussion kring entreprenörskap i dess breda, allmängiltiga
bemärkelse: vill och kan vi finna en definition av fenomenet. Vår slutsats är att (samhälls)
entreprenörskap bör tillåtas behålla olika innebörder alltefter skilda lokala och kulturella, ja
just samhälleliga, förhållanden. Däremot måste den granskning av använda begrepp, den
som vi inlett med denna bok, fortsätta så att rena motsägelser avslöjas och avlägsnas och att
angelägna nyanser upptäcks och värnas.
En särskild utmaning är att fortsätta att granska vårt inledande påpekande i detta kapitel,
nämligen det att alla människor och platser kan antas besitta samma entreprenöriella energi
som vi dock använder på olika sätt. Om individers och samhällens framgång och lycka inte
bara mäts i materiella termer, inte minst därför att vi alla måste respektera de gemensamma
ekologiska gränserna för vårt agerande så blir de enkla ekonomiska modellernas otillräcklighet uppenbar. Men denna självklarhet måste tydliggöras inom forskarsamhället och över dess
gränser i såväl text och tal som i handling.
I utvecklingen av vår kunskap om samhällsentreprenörskap är det viktigt att vi i våra ambitioner att vinna legitimitet för forskningsområdet inte faller in i den traditionella (natur)vetenskapliga forskningsansatsen som söker generaliserbara lärdomar. Med hänsyn till samhällsfenomens situationsbundna karaktär måste vi i stället söka kunskapsformer som bejakar det
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udda. I synnerhet gäller detta samhällsentreprenörskapet som ju söker det unika i mänsklig
samvaro. Som en användbar metod anbefaller vi då den berättande, den narrativa, ansatsen.
Som Barbara Czarniawska påpekar kan narrationen tillskrivas tre egenskaper som en form
för kunskapande och, ytterst, samhällsskapande.13 För det första är den en kunskapsform på
egna meriter. För det andra är berättandet en grundläggande form för kommunikation av
vetande. För det tredje är det genom berättandet som man bygger hopp, övertygelse, motivation och drivkraft för handlande, för iscensättning av det berättelsen anspelar på. Rådande
trender inom forskning kring entreprenörskap i allmän mening, både den europeiska och
den amerikanska, ägnar också ett allt större intresse åt den narrativa kunskapsformen. Det är
verkligen ingen tillfällighet att vi inleder denna bok med ett antal konkreta exempel. Vi som
redaktörer har genom det inledande och avslutande kapitlet inlett ett försök att dra lärdomar
från dessa konkreta exempel utan att ta ifrån dem deras särdrag. Projektet att uppgradera
berättelser kring samhällsentreprenörskap från att vara illustrationer av och anekdoter kring
något vagt som söker sin innersta identitet till att bli vittnesbörd om det särskilda och lokala
i varje mänsklig samhandling, hoppas vi att vi och andra kan fortsätta. Redan tidigare har vi
i detta kapitel låtit oss inspireras av pragmatismen när vi låtit resultatet av insatser överrösta
deras motiv. Från Giddens struktureringsteori14 lånar vi också övertygelsen att kampen om
framtiden aldrig kan tas för given och att den kollektiva handling som samhällsentreprenörskapet bär vittnesbörd om kan rubba aldrig så förgivettagna strukturer. Samhällsentreprenörskapets mönsterbrytande handlingar bidrar till att omstrukturera etablerade organisationer
och utveckla nya strukturer. Denna omvandlingskraft borde ha en stark attraktionskraft inte
minst på ett Sverige som format en särpräglad kultur genom att kombinera en stark individualism med en välregisserad statlighet.15 Samhällsentreprenörskap kan både ifrågasätta etablerade strukturer och bygga nya. Genom att frammana ett levande nätverkande undviker vi
såväl individualismens isolation och självupptagenhet som en alltför opersonligt och definitivt
organiserad offentlighet. Ett sådant svenskt samhällsentreprenörskap har potentialen att bli
en förebild i världen i det att aktörer från samhällets alla sektorer vågar, vill och kan expandera
sina roller och därigenom i gränsöverskridande samverkan framgångsrikt iscensätta innovativa och samhällsnyttiga initiativ.16

13
14
15
16

Czarniawska 2004.
Giddens 1984.
Berggren och Trädgårdh 2006.
Holmberg, Kovacs och Lundqvist 2007.
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Samhällsentreprenörskap som hantering av möjligheter
och nödvändigheter
En stor del av både forskningen kring och den praktiska politiken avseende entreprenörskap
och småföretagande uppehåller sig kring frågan om entreprenöriella initiativ handlar om att
skapa och utnyttja möjligheter eller om att hantera problem som ytterst kan handla om en
organisatorisk överlevnad – ibland kortsiktigt kopplad till individen men allt som oftast mer
långsiktigt relaterad till framtida generationer. Det senare kan ses som ett entreprenörskap
drivet av nödvändighet. I gängse entreprenörsforskning avfärdas sådant entreprenörskap,
alltså etablering av ett företag för att garantera familjens överlevnad, i regel som en andra
klassens entreprenörskap. Det drivs ju inte av ett innovativt agerande eller expansionistiska
tanke- och handlingsmönster utan av en prosaisk kamp för den dagliga tillvaron. Denna gradering är emellertid i grunden missvisande. För det första, också verksamheter som drivs av
visioner om framgång på marknaden kännetecknas i den dagliga verksamheten av improvisation och vardagligt tusenkonstnärskap. För det andra, även om enskilda företag inte drivs av
tillväxtambitioner eller bidrar med egna innovationer kan de tillsammans, exempelvis genom
samlokalisering, bilda en kollektiv förnyelsekraft som den som format Gnosjöregionen och
dess exempellösa framgång. Dess företagsamhet har sitt ursprung just i nödvändigheten av
att komplettera ett magert jordbruk med ytterligare inkomster.
Det är inte minst i ett globalt perspektiv som distinktionen mellan möjlighetsdrivet och nödvändighetsentreprenörskap blir omöjlig att upprätthålla. Vi tänker då inte i första hand på alla
de initiativ som måste tas av människor i utvecklingsländer för deras dagliga uppehälles skull.
I stället har vi de globala ekologiska utmaningarna i åtanke. Genom dem måste en stor del av
framtidens innovationer, och det därtill knutna entreprenörskapet, av nödvändighet inrikta sig
på att hantera en (fysisk) värld som vi alla i mänsklighetens intresse måste intressera oss för.
Det är naturligtvis ett stort ansvar för alla att medverka till att skapa ett samhälle som fördelar
detta ansvar. Vi måste skaffa oss bättre kunskap om hur en sådan fördelning kan och bör ske.
På annan plats hävdar vi att på rent ekonomiska grunder kan ”glokal” generell utvecklingsstrategi förordas, alltså att globala utmaningar hanteras genom utvecklat lokalt samarbete över
sektorsgränser i närsamhället.17
Det finns ytterligare en dimension i diskussionen om möjlighets- respektive nödvändighetsdrivet entreprenörskap. I flera av kapitlen hänvisas till en upplevd nödvändighet som tidigare
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Se till exempel Johannisson 2008b.

Mot ett mångsidigt entreprenörskap i samhällets intresse

285

identifierats i samband med en studie av Activist Entrepreneurship.18 Den upplevda nödvändigheten är inte nödvändigtvis relaterad till ett eget personligt behov. Begreppet relaterar till
en upplevelse av, eller till och med en övertygelse om, vad som behöver förändras och/eller
göras i mänsklighetens allmänna intresse. Vi ser kopplingar till upplevda nödvändigheter i
många av bokens kapitel, däribland de författade av Per Frankelius och Jan Ogeborg, Malin
Gawell, Elisabeth Sundin och Malin Tillmar.

Samhällsentreprenörskapsforskningens fortsatta utmaningar
Samhällsentreprenörskapsbegreppet har stimulerat forskare långt bortom denna antologis
författarkrets. Ömsesidig inspiration och ifrågasättande ligger nu till grund för en fortsatt
möjlighetisering och problematisering av forskningsområdet.
Vi ser möjligheterna att forskningen om samhällentreprenörskap kan bidra till ett samhälle
där barnens leklust, människors kreativitet och skaparlust kombineras med entreprenörskap
och handling. Detta som en grundläggande kraft för utveckling. Detta medför behovet av fortsatt belysning på organisering mellan individer och i något större grupperingar. Det utmanar
också sätten att organisera samhällen regionalt, nationellt, internationellt och globalt. Här ser
vi stora möjligheter att vidareutveckla forskningen om samhällsentreprenörskap relaterat till
olika analytiska ”nivåer” i världen.
Vi ser också möjligheter att på många fler sätt kunna relatera entreprenörskap till samhällsutveckling långt utöver ekonomiska perspektiv. Detta kräver dock, anser vi, en fortsatt utveckling
av forskningen om samhällsentreprenörskap som inbegriper olika perspektiv på livet för olika
människor i olika samhällen. Bidragen i boken har på flera sätt visat att entreprenörskapsplattformen behöver vidareutvecklas för att tydligare synliggöra och hantera frågor om till
exempel både ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling samt hur vi hanterar normativa och/eller politiska frågor i ett samhälle som har samhällsentreprenöriella frågor lika högt
på agendan som ärenden som rör entreprenörskap i snäv ekonomisk mening.
Entreprenörskapsperspektivet framhåller att såväl (utvecklings)möjligheter tas till vara som
att nödvändigheter hanteras. Däremot är inte en kravställande funktion särskilt väl utvecklad
inom detta perspektiv även om vissa enskilda entreprenöriella initiativ kan syfta till att ställa
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krav på olika nivåer. Den kravställande funktionen spelar dock en viktig roll i utvecklingen såväl på en mikronivå, där vi vet att krävande kunder kan bidra till en innovativ utveckling, som
på samhällsnivå där olika krav på allt ifrån grundläggande mänskliga rättigheter till tillgång på
offentlig service ställs med olika framgång. För en fortsatt samhällsentreprenöriell utveckling
ser vi därför behovet av att även fortsättningsvis belysa och problematisera olika krav som
ställs i samhället. Kommer den allmänna och den vetenskapliga debatten kring samhällsentreprenörskap att vidmakthålla den genusmedvetenhet som denna antologi uppvisar? I vilken
utsträckning kommer samhällsentreprenörskap att innefatta olika grupperingar i samhället?
Vilka kommer att synliggöras/inte synliggöras av vem?

Forskares roll och ansvar för samhällsentreprenörskapets praktik
Det ligger i ämnets, samhällsentreprenörskapets, natur att det berör alla, inklusive oss forskare. Vi har redan varit inne på detta som när vi i det inledande kapitlet presenterade ”civic
entrepreneurship”19 och ”publikt entreprenörskap”20 som verksamheter som står forskarna
nära, i det förra fallet som företrädare för universitet och högskolor, i det senare exemplet som
tillhörande den ”kreativa klassen” i Richard Floridas mening.21 Men än viktigare är kanske
att varje form av samhällsentreprenörskap inbjuder till särskilda utmaningar för oss forskare som vill studera det. Bokens tredje del ger flera olika bilder av en mer aktiv forskarroll
än den som hittills dominerat samhällsvetenskaplig forskning. Det handlar om allt från att
ingjuta hopp om en bättre värld genom ökat kunskapande till att mobilisera sådan kunskap
tillsammans med de berörda. När interaktiva metoder tillämpas handlar det rentav om att
skapa ny kunskap i dialog mellan forskare och praktiker.22 Men flera av kapitlen i bokens
övriga delar annonserar att forskaren knappast kan tillåta sig att vara en passiv åskådare till
de samhällsprocesser hon studerar och som hon som samhällsmedborgare faktiskt är en
medskapare av. I detta avseende liknar forskning kring samhällsentreprenörskap den kliniska
medicinska forskningen men där botandet av patienter ersatts av behovet att säkra en hållbar
19
20
21
22

Henton, Melville och Walkesh 1997.
Bjerke 2005.
Florida 2002.
Se Johannisson, Gunnarsson och Stjernberg 2008.
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utveckling. I bokens första del diskuterar Mats Lundqvist hur en högskola aktivt kan bidra till
kunskapsutveckling kring samhällsentreprenörskap inte bara genom forskning utan också
genom personligt engagemang i konkreta samhällsentreprenöriella projekt. I bokens andra
del bygger författarna till kapitlet kring samhällsentreprenörer som provokatörer vidare på
forskning som redan för tre decennier sedan genomfördes som aktionsforskning. Boken sista
del fokuserar följdriktigt på behovet av interaktiva metoder vid forskning kring samhällsentreprenörskap. De arbetssätt vi tillämpar när vi är samhällsentreprenöriella har stor påverkan
på konkreta resultat, på förmågan att skala upp lovande initiativ och inte minst på hur de
deltagande individerna är delaktiga och släpper loss sin kreativitet. Interaktiva forskare kan ta
på sig ansvar att möjliggöra och underlätta samtal för att säkra exempelvis delaktighet, frigöra
kreativitet och säkerställa att olika perspektiv – exempelvis genusperspektiv – anläggs.
Vi menar att genom samhällsentreprenörskapet som studiefält och interaktiv metod som ett
generellt verktyg för kunskapande så får bilden av högskolans uppgift som tredelad äntligen
en kunskapsplattform för intellektuella och praktiska insatser. Bokens bidrag visar sammantagna på hur starka sambanden mellan forskning, utbildning och nyttiggörande blir på
samhällsentreprenörskapet som akademiskt studiefält och arena för konkret (sam)handling.
Utbildningen är då inte reducerad till formella arrangemang för spridning av formell kunskap
från de som vet mer till de som vet mindre utan fastmer ett resultat av pågående konversationer mellan alla dem som engagerar sig i samhällsentreprenöriella processer, alltså ett resultat
av det ömsesidiga lärande som hör varje entreprenörskap till.
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Mats.Lundqvist@chalmers.se

Jan Ogeborg är en entreprenör som har startat en lång rad framgångsrika företag. Han
började sin karriär som yrkesofficer i försvarsmakten med inriktning på utbildnings- och
ledarskapsfrågor. Han har ett särskilt intresse av omvärldsanalys och miljödriven affärsutveckling – både i bemärkelsen naturmiljö och arbetsmiljö. Naturmiljöintresset gav hans företag
utmärkelsen ”Naturvårdsverkets goda exempel” år 2001. Under år 2007 drev han projektet
”Lortkontoret” för att visa hur arbetsmiljön vid svenska arbetsplatser var under all kritik. I
det projektet samverkade han med den världsberömde fotografen Lennart Nilsson som med
svepelektronmikroskop tog bilder av smutsen på våra stolar. Studien fick stor uppmärksamhet
och presenterades i bland andra Dagens Nyheter, TV4 och Sveriges Television. Intresset för
samhällsentreprenörskap speglas bland annat i att han medverkade i den statliga utredningen
”Innovativa processer” (SOU: 2003:90).
Jan.Ogeborg@live.com
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Elisabeth Sundin är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet där hon är
verksam i forskningsgruppen Diversity of Entrepreneurship and Organisational Forms in
Services (DEOFS). Hon är en av forskningsledarna vid HELIX VINN Excellence Centre vid
Linköpings universitet och också en av forskningsledarna för projektet ”Omvandling av och
förnyelse i offentlig sektor” administrerat av Forum för småföretagsforskning (FSF). Hon har
tidigare varit professor vid Arbetslivsinstitutets Norrköpingsenhet samt vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. Hon disputerade i Umeå på en avhandling om företagare,
företag och företagsmiljö och har alltsedan dess hållit fast vid forskningsområdet om än från
olika infallsvinklar såsom teknik, genus och numera i anslutning till den offentliga sektorns
omvandling. Hennes senaste större publikationer är i form av medredaktörskap och bidrag
till antologin ”Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet” (2008),
utgiven av FSF, och till ”Women & Entrepreneurship and Social Capital” (2008) utgiven på
Copenhagen Business School Press.
Elisabeth.Sundin@liu.se

Malin Tillmar är docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, där hennes nuvarande forskning fokuserar entreprenörskapet förutsättningar i olika
organisatoriska kontexter på den föränderliga marknaden för välfärdstjänster. Malin medverkar framför allt i forskningsprogrammen Diversity of Entrepreneurship and Organisational
Forms in Services (DEOFS) och i HELIX VINN Excellence Center. Hon driver tillsammans
med en kollega det FAS-finansierade projektet ”Entreprenörer och entreprenörskap i rörelse”
och det Vinnova-finansierade projektet ”Kvinnors företagande i spåren av offentlig sektors
omvandling”. Malin har också en bakgrund vid Arbetslivsinstitutet och som konsult samt
rådgivare i företagsutveckling såväl i Sverige som internationellt. Tidigare har hon forskat om
tillit (trust) i interorganisatoriska relationer, genom tvärkulturella studier bland annat i Afrika.
Malin.Tillmar@liu.se

Monika Wallmon är doktorand i företagsekonomi med inriktning mot organisation, ledarskap och entreprenörskap, samt universitetsadjunkt vid företagsekonomiska institutionen vid
Uppsala universitet. Hon har nyligen publicerat artiklarna: “Dancing with the Devil? Notes on
a Free University” (2008) och ”Bukowskis Battle with Social Death: Tribute to a Post-Modern
Steppenwolf” (2008).
Monika.Wallmon@fek.uu.se
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Hans Westlund är professor i regional planering vid KTH i Stockholm och professor i
entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan, Högskolan Jönköping. Han disputerade i ekonomisk historia vid Umeå universitet 1992 och är sedan 2001 docent vid KTH.
2005 var han gästprofessor vid Center for International Research on the Japanese Economy
vid Tokyo University. Hans har forskat om en rad olika aspekter av regional utveckling i
Sverige och internationellt, bland annat i Ryssland och Japan. Han har publicerat flera
arbeten om social ekonomi och socialt kapital, varav den senaste boken är ”Social Capital in
the Knowledge Economy” (2006). Han har tidigare arbetat vid Institutet för regionalforskning (ERU/SIR), Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och Arbetslivsinstitutet (ALI).
Hans har flera nationella och internationella förtroendeuppdrag, bland annat i styrelsen för
Western Regional Science Association (USA), ledamot av Jordbruksverkets landsbygdsråd
och Riksbankens Jubileumsfonds områdesgrupp för forskning om det civila samhället. För
närvarande leder han det av Formas finansierade projektet ”Multidimensionellt entreprenörskap på landsbygd”.
Hans.Westlund@infra.kth.se

Caroline Wigren är i dag verksam som forskare vid CIRCLE (Centre for Innovation,
Research and Competence in the Learning Economy) vid Lunds universitet samt som lektor i
företagsekonomi vid Malmö högskola. Hon disputerade 2003 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på en avhandling om Gnosjöandan. Avhandlingen byggde på en etnografisk studie. Hennes forskningsområde är entreprenörskap och regional utveckling, med fokus
på förutsättningar och möjligheter för entreprenörskap och utveckling. Under 2007 skrev hon
Nutekrapporten ”Samverkan i det akademiska vardagslivet” tillsammans med Clas Wahlbin.
Rapporten handlar om vad svenska lärare och forskare gör när det gäller samverkan samt
deras inställning till samverkan. Under 2008 genomförde de ytterligare en studie för Nutek
som resulterade i rapporten ”Att utbilda för förändring och nytänkande – en studie av sex
nationella högskoleutbildningar”.
Caroline.Wigren@circle.lu.se
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Samhällsentreprenörskap i olika dräkter engagerar, ibland en liten krets, ibland
hela samhället. Denna bok presenterar föreställningar om entreprenörskap som
går långt bortom företagande på marknaden. Sökarljuset riktas mot samhällsentreprenörskap, ett entreprenörskap som berör de många. Oftast genom att
verka för den goda saken, men också genom att utmana och uppröra. Så både
bejakas och ifrågasätts etablerade sätt att organisera vårt samhälle. I den här
forskarantologin lägger 16 forskare från svenska universitet, högskolor och
institut olika perspektiv på samhällsentreprenörskap.
Diskussionerna knyter an till en mångfald av exempel med nationer, lokalsamhällen, organisationer eller eldsjälar i centrum. Boken ska, hoppas vi, stimulera
till intensiva samtal mellan samhällsentreprenörer, forskare och andra aktörer
så att initiativen och handlingskraften kan växa sig ännu starkare.
Antologin är ett initiativ inom KK-stiftelsens program Samhällsentreprenörskap.
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