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Som all sanning är den i grunden enkel: allt handlar om människorna och 

om samhället. Det är de som ska förändra, det är också de som ska föränd-

ras.  Ekström, A. och Sörling, S. (2012, sid. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Our study is about societal entrepreneurship from local devel-
opment perspective. Societal entrepreneurship is defined as pub-
lic involvement and entrepreneurial action in combination. Its 
purpose is social influence and a will to do good; action is in fo-
cus. Broad aims and sustainable development are built into the 
concept. The idea of societal entrepreneurship is given compre-
hensive contexts through a discussion of the spirit of the times 
and the place. 

Our study focuses on two comprehensive issues. These are 
about the interplay between societal entrepreneurship and the 
system and the local environment. It is about the county of 
Värmland, Sweden and the municipality of Torsby. The empiri-
cal part is based on meetings between researchers and societal 
entrepreneurs, on discussions with representatives of regional 
actors and the municipality, and on statistics and municipal doc-
uments. A web survey on societal entrepreneurship has been 
carried out. 

Our study shows that societal entrepreneurship plays a role even 
though the concept is not used. Instead much is said about peo-
ple with driving and inspiring spirits and the importance of en-
terprise. The picture of the system varies. It is difficult to define 
and complex; from other angles there is great practical 
knowledge about it. On the whole it functions as intended. The 
municipality plays a central role as a system actor. The idea that 
the soil for local initiatives and enterprise varies between places 
is clear. In general terms the local environment in Torsby is ex-
perienced as more interested, supportive, appreciative and en-
couraging than the reverse. The municipality has characteristics 
of importance for societal entrepreneurship that should be able 
to be managed and developed. 



 
 

Förord 

Denna rapport handlar om samhällsentreprenörskap och lokal 
utveckling. I idén om samhällsentreprenörskapet förenas beho-
vet och betydelsen av samhälleligt engagemang och entreprenö-
riellt handlande. Samhällsentreprenörskapet har båda dessa ka-
raktärsdrag. Det kännetecknas ofta av att det handlar om sam-
hällspåverkan underifrån och inte sällan på tvären mot övergri-
pande ordningar och trender. 

I rapporten diskuteras och ges samhällsentreprenörskapet över-
gripande sammanhang i vad som ligger i tidsandan och vad som 
skulle kunna kallas platskulturer. 

Rapporten bygger på möten med forskare och värmländska 
samhällsentreprenörer, samtal med företrädare för regionala ak-
törer samt intervjuer med kommunala chefer i Torsby. En 
webbenkät har också ställts till samhällsentreprenörer i Torsby 
kommun. Ett stort tack till alla som har ställt sin tid till förfo-
gande och delat med sig av erfarenheter och funderingar. 

Arbetet med rapporten har möjliggjorts genom medfinansiering 
från Länsstyrelsen Värmland. 

Rapporten har skrivits av fil lic. Bengt Dahlgren, fil dr. Gunilla 
Lönnbring och fil mag. Sara Westlindh. Alla tre har knytning till 
Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut, vid Karl-
stads universitet. 

 

Lotta Braunerhielm 

Föreståndare, Cerut 
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Kapitel 1. Något försöker hända 
 

Ett fenomen 

Den här rapporten handlar om fenomenet samhällsentrepre-
nörskap. Begreppet är ett exempel på hur vi allteftersom samhäl-
let förändras uppfinner nya ord och begrepp för det som sker 
eller försöker hända. Inte sällan handlar det kanske om nya be-
grepp för vad som egentligen skulle kunna ses som gamla före-
teelser. 

Vårt intryck är att fenomenet och begreppet samhällsentrepre-
nörskap under 2000-talet har fått ökat intresse inom forskning, 
politik och planering. Det ökade intresset kan bland annat ex-
emplifieras av det initiativ som togs från Stiftelsen för kunskap 
och kompetens, KK-stiftelsen, för några år sedan om att på olika 
sätt lyfta fram eller fästa uppmärksamhet på begreppen sam-
hällsentreprenör och samhällsentreprenörskap. Initiativet foku-
serade på betydelsen av samhälleliga och sociala innovationer 
och att det inte räcker med tekniska sådana för att svara upp mot 
tankar om hållbar utveckling. Forskningsområdet är i hög grad 
mångvetenskapligt och intresset för det handlar både om en sär-
skild gren av entreprenörskapsträdet och om perspektiv som har 
med samhällsförändring, social sammanhållning och lokal ut-
veckling att göra. 

Begreppen samhällsentreprenör och samhällsentreprenörskap får 
således anses som ganska nya i den samhällsvetenskapliga dis-
kursen. Som alltid finns med nya begrepp en diskussion om de-
finitioner och betydelser, det vill säga om vad vi menar att be-
greppen rymmer eller står för (Gawell m.fl., 2009, Agnemyr & 
Dahlgren, 2011, Bjerke & Karlsson, 2011). På ett övergripande 
plan, menar vi, att begreppet samhällsentreprenörer fokuserar på 
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personer som vill något bortom det som kan kallas för egennyt-
tan och samhällsentreprenörskap på mer kollektiva initiativ som 
syftar till samhällsförnyelse. En summerande och inkluderande 
definition som används av Agnemyr och Dahlgren (2011) hand-
lar om samhälleligt engagemang och entreprenöriellt handlande.  

Inte sällan används begreppet socialt entreprenörskap i stället för 
samhällsentreprenörskap. I prefixet socialt ligger då en betydelse 
av ordet socialt, som drar mot det samhälleliga (Bjerke & Karls-
son, 2011, Sandal, 2007)1. Det viktiga, menar vi, är att begreppet 
har två beståndsdelar, nämligen samhälle (socialt) och entrepre-
nörskap. Företeelsen ska således kännetecknas av både och, det 
vill säga av de två beståndsdelarna i förening. Det handlar såle-
des om både ett entreprenörskap med samhälleliga syften å ena 
sidan och ett samhällsengagemang som kännetecknas av företag-
samhet, det vill säga att saker blir gjorda (det handlar inte bara 
om prat) å den andra.  

Båda orden samhälle och entreprenör/entreprenörskap är sam-
mansatta och svårdefinierade. I diskussionen om samhällsentre-
prenörskapet talas ibland om storstilade perspektiv som att räd-
da världen (Augustinsson & Brisvall, 2009). Ofta används dock 
ordet samhälle i betydelsen lokalsamhälle, det vill säga de sociala 
strukturer som tillsammans bildar en plats, bygd eller stadsdel. 
Skillnaden mellan den vanlige affärsentreprenören och den sär-
skilde samhällsentreprenören är bland annat att den förstnämnde 
tänker marknad och den senare behov (Bjerke & Karlsson, 
2011). Samhällsentreprenören delar också gärna med sig av idéer 
och erfarenheter. Idén om samhällsentreprenörskapet förnekar 

                                                             
1 I vissa sammanhang används begreppet sociala företag. Detta har då, enligt vår mening, 
en snävare betydelse. Se till exempel Tillväxtverket (2012) Att lära av mirakel. Att vända 

arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företa-

gande. I denna ägnas projektet ”Socialt företagande i Värmland” uppmärksamhet. Detta 
har i sin tur utvärderats av Cerut, Ranke, I. (2011) Att ta makten över sitt liv. 
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inte betydelsen av den roll som pengar spelar. Pengar är dock 
medel och inte mål i sig.  

Samhällsentreprenörskapet kan uppträda inom samtliga ekono-
mier eller samhällsliv som vi brukar tala om, nämligen markna-
den/näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekono-
min/civilsamhället. I vår rapporttitel om Två räta och en avig an-
spelar vi på dessa tre ekonomier. Den sociala ekonomin eller den 
tredje sektorns ekonomi är, enligt vår mening, svårare att fånga 
och har mer sammansatta spelregler än de två andra. Den är helt 
enkelt lite mer avig. Det bör dock framhållas att samhällsentre-
prenörskapet, även om det på många sätt har en speciell hemvist 
i denna ekonomi, också finns i de två andra2. 

Idén om samhällsentreprenörskapet fokuserar på viljan att bidra 
till förändring och förnyelse med goda (hållbara) syften. Ofta 
kan det handla om att göra saker på egen hand men inte sällan 
också om att göra det tillsammans med andra. På många sätt kan 
idén om samhällsentreprenörskapet försöka fånga att det görs 
saker mot alla odds och att något försöker hända på tvärs mot 
tingens ordning eller det förgivettagna. Det finns hos samhälls-
entreprenörerna en vilja av bevisa att det går att göra något mot 
till exempel marknadsekonomins naturlagar (Palmås, 2011). 
Samhällsentreprenörskapet representerar således en del av det 
nya inom både näringslivet, den offentliga sektorn och civilsam-
hället. Ibland fokuseras på samhällsentreprenörskapet i form av 
gränsöverskridande hybrider (Augustinsson & Brisvall, 2009). 
Ekström och Sörlin (2002) menar i sin bok Alltings mått. Huma-
nistisk kunskap i framtidens samhälle att de mest definierade miljö-
erna för humanistisk kunskap är just hybrider mellan existerande 

                                                             
2 Den sociala ekonomin kan säkert avgränsas på olika sätt. Idén om denna ekonomi har en 
stark förankring i EU-sammanhang. Enligt en inlaga från Värmlandskooperativen till arbe-
tet med regionalt utvecklingsprogram och strukturfondsprogram anförs att den sociala 
ekonomin idag sysselsätter mer än elva miljoner arbetstagare i EU, vilket motsvarar sex 
procent av den totala sysselsättningen. 
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discipliner kring nya teman (sid. 249). En möjlig övergripande 
tanke är att utmärkande samhällsdrag i framtiden alltmer känne-
tecknas av mångfald och blandningar, det vill säga ”både och” 
och inte ”antingen eller”. Samhällsentreprenörskapet känneteck-
nas just av ”både och”.  

Användandet av begreppen samhällsentreprenör och samhälls-
entreprenörskap skiljer sig delvis åt internationellt. I en mer ame-
rikansk tolkning fokuseras mycket på samhällsentreprenören 
som person och företagare till exempel med filantropiska ambi-
tioner3. I en europeisk tradition används oftare det bredare be-
greppet samhällsentreprenörskap som uttrycker att verksamhe-
ten sker och att initiativ tas i kollektiv form – grupp, förening 
eller kooperativ (Palmås, 2003). Diskussionen om begreppen 
handlar inte sällan om ett intresse för entreprenören som för-
ändringsagent (Bjerke & Karlsson, 2011, Sandal, 2011). 

Intresset för begreppen både ur ett forsknings- och praktikerper-
spektiv kan säkerligen sökas i ett sammanhang som har med 
tidsandan att göra (Agnemyr & Dahlgren, 2011). Denna handlar 
både om det postindustriella tjänste- och kunskapssamhället men 
också mer nära om den förskjutning som på många håll pågår 
från politik till mer av marknad och civilsamhälle. Förändringen 
är långt ifrån svensk. I politiskt ideologiska termer kan den möj-
ligen beskrivas som en förskjutning från ”Big Government” till 
”Big Society” (Kommunen, 2012) eller, enligt vår tolkning av det 
som sker, ”Big Market”. Denna förskjutning tar sig uttryck i att 
politiker säger sig vilja bestämma mindre över eller för oss som 
personer och medborgare. Konkret tar sig förskjutningen uttryck 
i avregleringar, konkurrensutsättning och fler alternativa former 

                                                             
3 Även i Sverige växer intresset för filantroper och deras motiv och roll. Tankesmedjan för 
det civila samhället – Sektor3 – presenterade till exempel i slutet av 2012 en bok av Tove 
Lindahl (2012) med titeln Att ge – samtal med svenska filantroper. Entreprenörskapsfo-
rum vid Örebro universitet arrangerade också den 1 februari 2013 ett samtal om filantro-
pi med Nina Hoas, filantropirådgivare på UBS AG i Schweiz. 
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och mer valfrihet inte minst inom bland annat områdena vård, 
skola och omsorg. I de senaste decenniernas marknadsoptimism 
har möjligen politiken setts som problemet och marknaden som 
lösningen (Björk, 2012). Samhällsentreprenörskapet är, menar vi, 
inte huvudfåran i denna förändring, men väl något viktigt vid 
sidan om denna. Samhällsentreprenörskapet handlar om ett si-
dospår som det enligt vår mening är lätt att känna sympati och 
beundran för. Det finns både ett behov av och möjligen ett krav 
på samhällsentreprenörskap i den förskjutning som sker från po-
litik till marknad och civilsamhälle och i den omprövning av den 
offentliga sektorn som pågår. Samhällsentreprenörskapet handlar 
på många sätt om förnyelse och kan på det sättet sättas in i ett 
sammanhang av behovet av (goda) samhällsinnovationer av olika 
slag4. På olika sätt finns ett (förnyat) intresse för det civila sam-
hället, dess roll och organisationer. Således har en tankesmedja 
för det civila samhället – Sektor3 - bildats. Regeringens fram-
tidskommission (www.framtidskommissionen.se) har också i en 
särskild underlagsrapport ägnat Framtidens civilsamhälle särskild 
uppmärksamhet. Enligt rapporten är en stor majoritet av Sveri-
ges vuxna befolkning medlemmar i ideella föreningar, koopera-
tioner och samfund etcetera. Som exempel på initiativ för att lyf-
ta frågan om sociala innovationer och idén om samhällsentre-
prenörskap kan också nämnas nätverket Samhällsförändring i 
praktiken, SIP, som är ett paraplynätverk med bas i södra Sveri-
ge. ”Nätverket arbetar med samhällsförändring i praktiken ge-
nom att uppmuntra entreprenörskap och personlig utveckling 

                                                             
4 I boken Tron på förändring beskrivs Barack Obamas plan för att förnya Amerika. Ett av 
många förslag som berörs i boken handlar om att instifta en nätverksfond för samhälls-
satsningar. I texten används ordet samhällsentreprenörer. Dessa fungerar som katalysa-
torer för nya lösningar på samhällsområdet, bland annat inom utbildning, ekonomisk 
utveckling, hälsofrågor och miljö. De bedriver den typen av verksamhet - nerifrån och upp 
– som myndighetsbyråkratin inte klarar av. För att stärka den ideella sektorns arbete med 
nya lösningar vill Barack Obama instifta en nätverksfondfond för samhällssatsningar. Den 
ska vara ett statligt finansierat icke-vinstdrivande företag (sid. 163). 
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för de som vill göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt” 
(www.sip.se, 130307). 

Samhällsentreprenörskapet tar sig olika uttryck både till form 
och till syfte. Det är mångfacetterat och har ofta, enligt vår me-
ning, ett underifrånperspektiv. Begreppet kan sättas in i ett syn-
sätt om en evolutionär förändring av samhället (Palmås, 2011). 
Det har självklara kopplingar till övergripande tankar om hållbar 
utveckling i alla dess tre definitioner, det vill säga den ekonomis-
ka, sociala och miljömässiga (gröna) dimensionen. I idén om 
samhällsentreprenörskapet ligger tankar om form och inriktning 
som har med vällovlighet, ödmjukhet, försiktighet, respektfullhet 
att göra5.  

 

Gör Vågen! 

I november 2011 presenterade Cerut, Centrum för forskning om 
regional utveckling, vid Karlstads universitet en forskningsrap-
port med titeln Gör Vågen! Samhällsentreprenörskap med värmländska 
förtecken (Agnemyr & Dahlgren, 2011). Initiativet till rapporten 
hade inspirerats av KK-stiftelsens satsning på och uppmärksam-
het av fenomenet några år tidigare. Rapporten möjliggjordes av 
medel från Länsstyrelsen i Värmland. 

Rapporten handlade både om samhällsentreprenörskapet i teori 
och också i praktik. Beskrivningen av samhällsentreprenörska-
pets praktik byggde i hög grad på samtal och dialog med såväl 
samhällsentreprenörer som företrädare för kommuner och regi-

                                                             
5 En artikel i Dagens Nyheter den 23 augusti 2012 har rubriken Medkänsla ett måste för 

vår överlevnad. I anslutning till artikeln berättas också om planerna på ett svenskt Centre 
for compassion, altruism, research and education, efter förebild från Stanford University i 
USA. Planerna kommenteras av Robin Teigland, forskare och docent i strategi vid Han-
delshögskolan i Stockholm. Hon menar i en kommentar att ”den senaste finanskrisen 
visar vad som går snett om girigheten får härska – och om medkänslan glöms bort. Flera 
studier visar att i länder där människor litar på varandra, hyser mer medkänsla, blir lev-
nadsstandarden högre”. 
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onala aktörer. Kännedomen om och förankringen av begreppet 
visade sig vara begränsad bland kommunala förvaltningschefer 
och företrädare för regionala aktörer. Det fanns dock en viss 
lätthet att intuitivt förstå begreppets innebörd. Användningen av 
det i strategiska dokument var emellertid begränsad liksom an-
vändandet av det i det dagliga pratet. Många menade att feno-
menet stod för eller uttryckte en tanke om samhällsförändring 
eller dito förnyelse och om breda syften med det som görs. Det 
har således, ansågs det, med samhälleliga innovationer att göra. 
Möten med värmländska samhällsentreprenörer visade att deras 
engagemang tog sig olika uttryck och former.  De representerade 
därför olika erfarenheter av samhälleligt engagemang och entre-
prenöriellt handlande. Trots detta fanns ett stort igenkännande 
av andras drivkrafter och erfarenheter. Drivkrafterna hade 
många gemensamma drag. Betydelsen av uppmärksamhet och 
erkännande från kommun och offentliga aktörer liksom stöd 
från och samspel med den lokala omgivningen betonades. 

I rapporten (Agnemyr & Dahlgren, 2011) formuleras två fråge-
ställningar eller inriktningar för fortsatt forskning, nämligen om 
eller kring; 

• Samhällsentreprenörskapets möte och samspel med syste-
met 

• Samhällsentreprenörskapets beroende av den lokala om-
givningen 

Genom medel från Länsstyrelsen i Värmland har Cerut getts 
möjligheter att gå vidare med forskning med dessa övergripande 
inriktningar och syften. Den rapport, som nu presenteras, hand-
lar om generella sammanhang för och perspektiv på samhällsent-
reprenörskapet. Rapportens empiri bygger bland annat på fort-
satta samtal med företrädare för regionala aktörer, forskare vid 
Karlstads universitet (och på andra håll) och värmländska sam-
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hällsentreprenörer. En enklare webbenkät med några frågor som 
knyter an till våra övergripande frågeställningar har även tillställts 
ett femtontal samhällsentreprenörer i Torsby kommun. Vi har 
också samtalat med företrädare för Torsby kommun. 

En tydlig ambition har funnits att fånga och konkretisera förut-
sättningar och former för samhällsentreprenörskapet. Detta görs 
med Torsby kommun som exempel. Vår rapport är dock inte i 
första hand en berättelse om Torsby kommun. Torsby kommun, 
som plats och organisation, ska ses som exempel och represente-
rande något mycket mer generellt och övergripande. Beskriv-
ningen av Torsby kommun bygger på statistik, dokument och 
samtal.  

I beskrivningen ägnas bilden av Torsby kommun som geografisk 
plats uppmärksamhet. Utgångspunkten för dessa platsbilder är 
att det är möjligt att ha uppfattningar om olika platser utan att ha 
särskilt stora kunskaper om eller tydliga erfarenheter av dessa. 
Dessa uppfattningar har säkerligen betydelse för ställningstagan-
den och intresset för olika platser. Bilderna av Torsby är inte en-
tydiga. På många sätt hade det säkerligen varit enklare med stör-
re entydighet. Den mångtydighet som framskymtar står dock i 
alla sin enkelhet för en grundläggande utgångspunkt för politik 
och planering, som säkerligen skulle erkännas tydligare än vad 
som ofta görs. Den sanna bilden av platser finns därför, enligt 
vår mening, inte. 
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Kapitel 2. Samspel och samtal 
 

Tankemodell 

Få saker är helt nya under solen. Det mesta har en historia och 
en bakgrund. Bakgrunden till vår rapport är i mer handfast me-
ning den ovan nämnda forskningsrapport från Cerut med rubri-
ken Gör Vågen! Samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken 
(Agnemyr & Dahlgren, 2011). Denna hade, som framhållits, i sin 
tur ett tydligt sammanhang med det initiativ som KK-stiftelsen 
tog 2008 för att uppmärksamma fenomenet samhällsentrepre-
nörskap. Initiativet får bedömas som kraftfullt i fråga om pengar 
och programperiodens längd. Utgångspunkten för initiativet var 
bland annat att det inte räcker med tekniska innovationer för att 
möta framtidens utmaningar. Sociala och miljömässiga problem 
kräver, ansågs det, gränsöverskridande samarbete och idéer från 
entreprenörer som vill något mer än att maximera vinsten. KK-
stiftelsen ville med programmet bidra till skapandet av ett bättre 
klimat för samhällsentreprenörskap. Satsningen avsåg både pilo-
ter för erfarenhets- och kunskapsspridning, samt forskning på 
temat samhällsförändring och samhällsentreprenörskap.6 

Från värmländskt håll svarades upp både vad gäller piloter och 
forskning. De värmländska propåerna vann dock inte gehör. I 
stället tog Länsstyrelsen i Värmlands län initiativet till och bevil-
jade Cerut medel för ett utvärderings- och kunskapsutvecklings-
projekt på temat samhällsentreprenörskap. Initiativet kom att 
landa i tre olika syften, nämligen; 

                                                             
6 Ett resultat av satsningen är bland annat Mötesplatsen för social innovation, som syftar 
till att vara en nationell plattform för social innovation och samhällsentreprenörskap. På 
mötesplatsens hemsida – www.socialinnovation.se – uppmärksammas vad som händer 
inom området i Sverige och globalt. Sedan hösten 2012 finansieras mötesplatsen av 
Malmö högskola och Region Skåne. 
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• Försöka ringa in någon slags forskningsfront vad gäller be-
greppet, dess framväxt och sammanhang 

• Försöka konkretisera begreppet och teorier om detta ge-
nom att lyfta fram exempel från Värmland samt att 

• Göra detta på ett sätt som handlar om möten och dialog – 
utifrån idén om uppdelningen görare, stödjare och möjlig-
görare. 

Idén om samtal och dialog var central som metod i arbetet med 
rapporten. Utgångspunkten för dessa var den så kallade nödvän-
diga triangeln för lokal utveckling (Almås, 1995 och Ronnby, 
1995) – se figur 1. Enligt modellen handlar lokal utveckling och 
utvecklingen av samhällsentreprenörskap om ett samspel mellan 
dessa tre former av aktörer. I Agnemyr och Dahlgren (2011) tol-
kades modellen som att görarna utgörs av samhällsentreprenörer 
och samhällsentreprenörskap i olika former, enskilt och kollek-
tivt. Stödjarna är aktörer som inspirerar och rådgör. I begreppet 
möjliggörare ligger rollen som uppdragsgivare och finansiär. Rol-
lerna glider inte sällan in i varandra. Kommunerna och regionala 
aktörer kan således vara både möjliggörare och stödjare. Vissa 
regionala aktörer kan också i sig själva ses som samhällsentre-
prenörer. 
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Figur 1: Den nödvändiga triangeln 
Källa: Almås, 1995 
 

Vi menar att den nämnda rapporten från Cerut möttes av visst 
gensvar och uppmärksamhet. För att sprida kännedom om den 
skrevs bland annat en debattartikel (Värmlands Folkblad, 12 ok-
tober 2011) med rubriken Känner Du någon samhällsentreprenör? och 
arrangerades ett seminarium på Karlstads universitet med temat 
Samhällsentreprenörskap – politikens osynliga hand. Vid seminariet fö-
reläste Karl Palmås, Chalmers. Rapporten uppmärksammades 
sedan vid ett möte i Oslo för ett nordiskt nätverk av forskare 
inom området socialt eller samhälleligt entreprenörskap, vilket 
ledde till ett deltagande och presentation av rapporten vid ett 
stormöte på temat socialt entreprenörskap. Arrangör var (och är) 
Jan-Urban Sandal som driver Jan-U. Sandal Institute. Också det-
ta stormöte ägde rum i Oslo. Utifrån kontakter som skapades 
arrangerades ett seminarium vid Karlstads universitet på temat 
Samhällsentreprenörskap och socialt företagande. Vid detta deltog bland 
annat Betsy Densmore, grundare och president för Academies 
for Social Entrepreneurship, Kalifornien. Rapporten har därut-
över presenterats vid ett Cerut-seminarium gällande forskning 
om regional utveckling under rubriken Samhällsentreprenörskap i 
tidens anda. Även föredrag i Rotary-sammanhang har hållits. Ce-

Görare

Möjlig-
görare Stödjare
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rut deltog också tillsammans med Värmlandskooperativen i den 
europeiska storkonferens, med över 11 000 deltagare, som ar-
rangerades i Manchester med anledning av att FN hade prokla-
merat 2012 som Kooperationens år7.   

I Ceruts forskningsrapport formulerades sammanfattningsvis två 
övergripande frågeställningar för fortsatt forskning. Dessa hand-
lade om samhällsentreprenörskapets möte eller samspel med vad 
som kallas systemet å den ena sida och den lokala omgivningen å 
den andra. Frågeställningarna har en tydlig förankring i synpunk-
ter och erfarenheter som framfördes i dialoger och samtal med 
företrädare för regionala aktörer och samhällsentreprenörer. Vik-
tiga och genomgående synpunkter handlade bland annat om att 
kommunerna fungerar olika och att jordmånen för lokala initia-
tiv varierar eller skiljer sig åt mellan olika platser och bygder. 
Båda synpunkterna har, enligt vår mening, betydelse för förståel-
sen av samhällsentreprenörskapets möjligheter att gro och spela 
roll. Även de regionala aktörernas roll och sätt att tackla och 
bemöta initiativ med samhällsentreprenörskapets förtecken be-
rördes i samtal och dialoger. En erfarenhet från samhällsentre-
prenörernas sida var att de ofta hade fått en känsla att de skulle 
vara tacksamma för det stöd och de råd som de hade fått från 
kommuner och regionala aktörer i egenskap av stödjare och 
möjliggörare. I stället menade de att det omvända perspektivet 
borde gälla, det vill säga kommuner och myndigheter borde vara 
tacksamma för att personer och grupper vill och har förmåga att 
spela roll som samhällsentreprenörer. 

                                                             
7 Med anledning av FN:s uppmärksamhet av den kooperativa rörelsen publicerade Sek-
tor3 under 2012 en rapport med titeln Kooperativt företagande i Sverige (Vamstad, 
2012). Kooperationen är enligt rapporten den ekonomiska formen för samarbete. Kun-
skapsöversikten är disponerad efter tre övergripande teman, nämligen; demokrati, väl-
färd och tillväxt för att fånga kooperationens förtecken och syften. Paralleller kan dras till 
en rapport från Länsstyrelsen Värmland (2004) med titeln Social ekonomi i Värmland – En 

utvärdering av dess betydelse för välfärd, tillväxt och social sammanhållning. 



Forskningsansats 

Utifrån idén om de två övergripande forskningsfrågorna eller 
forskningsinriktningarna och en ambition att söka och etablera 
kontakter med andra forskare inom området
medel för fortsatt forskning på temat 
litikens osynliga hand. Ambitioner och intentio
praktikrelevant forskning 
else av samhällsförändringar och förutsättningar för lokal u
veckling. Den övergripande forskningsansatsen framgår av figur 
2. 

Figur 2: Övergripande forskningsansats

 

Ansatsen visar på en tydli
pande perspektiv och sammanhang för samhällsentreprenörsk
pet i termer av vad som kan kallas tidsandan. Samtidigt
intresset mot de två övergripande frågeställningarna om sa
hällsentreprenörskapets möte elle
spektive den lokala omgivningen. I vår projektansökan till Län
styrelsen i Värmlands län menade
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Utifrån idén om de två övergripande forskningsfrågorna eller 
rna och en ambition att söka och etablera 

kontakter med andra forskare inom området beviljades Cerut 
för fortsatt forskning på temat samhällsentreprenörskap 
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praktikrelevant forskning med inriktning på övergripande först
else av samhällsförändringar och förutsättningar för lokal u

ling. Den övergripande forskningsansatsen framgår av figur 

Övergripande forskningsansats 

Ansatsen visar på en tydlig vilja att behålla ett fokus på övergr
pande perspektiv och sammanhang för samhällsentreprenörsk

av vad som kan kallas tidsandan. Samtidigt förskjuts 
mot de två övergripande frågeställningarna om sa

hällsentreprenörskapets möte eller samspel med systemet r
tive den lokala omgivningen. I vår projektansökan till Län

styrelsen i Värmlands län menade vi att dessa kan tacklas eller 
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iljades Cerut 
samhällsentreprenörskap – po-
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else av samhällsförändringar och förutsättningar för lokal ut-
ling. Den övergripande forskningsansatsen framgår av figur 
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forskningsmässigt angripas på flera sätt. Ett sätt handlar om ett 
platsperspektiv. Många studier om lokal utveckling har detta an-
greppssätt. Vi menade att det borde vara möjligt att utveckla ett 
sådant angreppssätt metodmässigt och att bredda och fördjupa 
empirin när det gäller vissa av de begrepp som ger perspektiv 
och sammanhang åt samhällsentreprenörskapet. Vi ansåg också 
att tidsandan gav nya förutsättningar för platsstudier med idén 
om samhällsentreprenörskapet i förgrunden. 

Ett annat sätt skulle, tänkte vi, mer kunna ta utgångspunkt i olika 
former av eller exempel på samhällsentreprenörskap – före-
tag(are), sociala företag, ekonomiska föreningar, ideella organisa-
tioner och lokala och/eller regionala grupperingar. Ett urval av 
exempel skulle kunna göras oavsett plats eller ort. Vi framhöll att 
de två tillvägagångssätten också borde kunna kombineras på oli-
ka sätt. 

De olika angreppssätten skulle även kunna speglas i eller 
kompletteras av försök till övergripande beskrivningar på temat 
samhällsförändringar och utmaningar i ett kommunadministra-
tivt eller kommunpolitiskt perspektiv. Det sätt på vilket vi har 
valt att arbeta är nog ett slags mellanting av de tre nämnda an-
greppssätten i den meningen att vi bland annat har ett fokus på 
Torsby kommun.  

I idén om att ägna extra uppmärksamhet åt Torsby kommun lig-
ger en önskan om att konkretisera samhällsentreprenörskapets 
förutsättningar och roll. Vår ambition är dock inte att i första 
hand göra en nära och riktigt berättelse av Torsby kommun och 
vad som skulle kunna kallas dess grad av samhällsentreprenörs-
kap. Torsby kommun är mer att ses som ett exempel på de gene-
rella och övergripande sammanhang och perspektiv som vi för-
söker beskriva och som ett sätt att närma oss våra två övergri-
pande frågeställningar. Vi menar att vår ambition inte bara hand-
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lar om innehållet i boxarna i figur 2 utan väl så mycket om pilar-
na emellan dessa. 

Idén om samtal och dialog har varit central också i arbetet med 
föreliggande rapport. Vi har således fortsatt våra samtal med fö-
reträdare för regionala aktörer. De, och de företrädare för Tors-
by kommun som vi också har talat med, representerar i någon, 
om än begränsad, mening viktiga delar av systemet.  

Vi har också under arbetet med rapporten haft samtal med fors-
kare både inom och utom Karlstads universitet. Vi har i samtalen 
mött ett intresse för det sätt på vilket vi har arbetat och för hur 
vi i stora drag resonerar om sammanhang och perspektiv. 

I arbetet med den förra rapporten arrangerades två workshopar 
för personer representerade värmländska exempel på samhälls-
entreprenörskap. Gensvaret på idén om och med dessa work-
shopar överträffade de högt ställda förväntningar som då fanns. 
Under arbetet med vår rapport togs därför ett nytt initiativ till 
samtal med vårt ”nätverk” av värmländska samhällsentreprenö-
rer. Gensvaret denna gång blev inte lika stort. En träff genom-
fördes dock under arbetets gång och uttrycker en underliggande 
tanke, från vår sida, om att i någon mening hålla kontakterna vid 
liv. Våra kontakter med samhällsentreprenörer har förstärkt den 
respekt som vi känner för personer som tar eller ger sig rollen 
som samhällsentreprenörer. 

Vi har också under arbetet med rapporten används oss av en 
enklare webbenkät till ett femtontal samhällsentreprenörer i 
Torsby kommun. Enkäten fokuserar just på deras möte eller 
samspel med systemet – i form av kommunen och regionala ak-
törer – samt den lokala omgivningen.  

Vi har även använt oss av en idé om vad som kan kallas plats-
bild(er) Torsby. Utgångspunkten för denna är att det är möjligt 
att ha uppfattningar om olika platser utan att ha särskilt stora 
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kunskaper om eller tydliga erfarenheter av dessa. Dessa uppfatt-
ningar har säkerligen betydelse för ställningstaganden och intres-
set för olika platser. Bilderna av Torsby är inte entydiga, men 
samtidigt gäller att den sanna bilden av platser inte finns. 

För att öka känslan av praktikrelevans i vårt intresse för sam-
hällsentreprenörskapet som fenomen har vi i olika sammanhang 
noterat ingresser till artiklar i den regionala pressen. Syftet är 
både att knyta an till den aktuella politiken och till händelser som 
exemplifierar samhällsutveckling och samhällsentreprenörskap i 
Torsby kommun.  

Vi har i stora drag disponerat vår rapport på följande sätt. I in-
ledningskapitlet – Något försöker hända – för vi ett övergripande 
resonemang om samhällsentreprenörskapets form och karak-
tärsdrag. Det andra kapitlet – Samspel och sammanhang – handlar 
om hur vi har arbetat och rapportens övergripande syften. I ka-
pitel tre – Tidsanda och plats – tydliggör vi viktiga sammanhang för 
och perspektiv på samhällsentreprenörskapet. Ett fokus finns på 
det vi kallar tidsanda och på platsens betydelse. Det fjärde kapit-
let – Det gäller att se framåt – handlar om Torsby kommun och 
försöker fånga dess karaktärsdrag och utmaningar. I det femte 
kapitlet – System och jordmån – försöker vi ge inblickar i och svar 
på våra två övergripande frågeställningar om samhällsentrepre-
nörskapets möte eller sampel med systemet å ena sidan och den 
lokala omgivningen å den andra. Vi avslutar med ett kapitel i vil-
ket vi summerar och reflekterar kring iakttagelser och möjligen 
slutsatser. Vi har kallat det kapitlet Släpp krånglarna loss. 
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Kapitel 3. Tidsanda och plats 
 

Några utgångspunkter 

I detta kapitel avser vi att lyfta fram några centrala skeenden, 
som utgör det sociala sammanhang, där samhällsentreprenörs-
kapet verkar. Detta utan några anspråk på fullständighet, men 
dock med ambitionen att rama in samhällsentreprenörskapet i 
det samhälle det verkar i. Vårt empiriska arbete i denna studie 
har värmländska förtecken, vilket förstås också påverkar våra 
teoretiska resonemang. Det är därför vi ofta fokuserar landsbygd 
och regioner utanför de stora städerna och den regionala utveck-
lingens villkor är hela tiden närvarande. Men tidsandan i form av 
den globala förändringen mot privata och individuella lösningar, 
en välfärdsstat som drar sig tillbaka och ändrade styrkeförhållan-
den mellan politik och marknad slår naturligtvis igenom överallt. 
Dess motkrafter kan dock få olika utslag beroende på lokala och 
regionala omständigheter.   

Att tidsandan påverkar centrala samhälleliga processer lokalt, re-
gionalt, nationellt och globalt är sannolikt en okontroversiell ut-
gångspunkt. Värre blir det när vi ska försöka fånga vad tidsandan 
är och vad som kännetecknar tidsandan i vår samtid. Det är för-
stås ett både komplext och gränslöst begrepp; dessutom stadd i 
ständig förändring. Men tidsandan är inte heller bara en pågåen-
de process. I den finns också stabila och sega strukturer, som 
förändras endast långsamt. Det finns således i samtiden en histo-
risk dimension närvarande, ibland med rötter långt tillbaka i ti-
den, som följer med oss in i framtiden. I tidsandan och i det of-
fentliga samtalet finns ett fenomen som kan sammanfattas som 
att samhälle och sociala villkor endast ska beskrivas och förstås 
utifrån förändring och snabba processer. Vi menar däremot, att 
för att förstå vad som händer i nuet måste vi också ta hänsyn till 
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kontinuitet och stabilitet. Allting förändras inte oavbrutet för alla 
hela tiden. Kontinuitet och förändring hör samman i berättelsen 
om vår samtid. Kanske kan vi säga att all samhällsanalys egentli-
gen också alltid innefattar en osamtidighetens analys. Historien 
och dess stabila, sega strukturer är alltid närvarande i nutiden 
och i vår förståelse av den. 

Ett värmländskt exempel på detta är de bruksorter, som i många 
fall dras med betydande problem i form av utflyttning av unga 
människor och svag tillväxt vad det gäller nyföretagande och nya 
arbetstillfällen och ett sviktande skatteunderlag med konsekven-
ser för välfärdstjänster av olika slag. Det är lätt att glömma, att 
dessa bruksorter en gång i tiden var moderniseringscentra – det 
var här vi i Värmland kunde se det moderna samhället ta form. 
Dessa orter kunde till och med betraktas som modellverkstäder 
med ett välfärdstänkande som var tidigt utvecklat – om än med 
patriarkala förtecken. De värmländska bruksorterna med sina 
särskilda ekonomiska och sociala strukturer fungerade synnerli-
gen effektivt och väl åtminstone fram till 1970-talets strukturella 
kriser (Lönnbring & Stolare, 2007). Men även om den ekono-
miska organiseringen kring bruket har upphört och arbetsgivaren 
inte är kvar idag på orten lever kulturella mönster kvar. Det finns 
alltid, menar vi, en social och kulturell fördröjning; begrepp vi 
lånat från den amerikanske sociologen William Fielding Ogburn 
(1964). Ekonomiska och politiska beslut kan fattas snabbt. Lokal 
kultur, värderingar som gäller vad det goda och självklara livet är 
och bör vara och sociala mönster förändras endast långsamt 
jämfört med ekonomiska förhållanden. Det är så historien och 
stabila strukturer också finns närvarande i nuet.      

Ytterligare komplext blir det också om vi för in den dialektiska 
relationen vi människor har till tidsandan; olika aktörer påverkar 
tidsandan och tidsandan påverkar oss. Det sätt vi talar om tids-
andan får också sina reella konsekvenser. Vi har alltså att göra 
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med synnerligen komplexa relationer och källor till påverkan. 
Tidsandan är dessutom i en mening osynlig för oss som lever i 
den och med den. Det ligger i sakens natur att vår egen tid och 
vårt eget vardagsliv är förgivettagna och självklara och därmed 
svåra att analysera och problematisera.  

Givet allt detta vill vi dock göra ett försök att lyfta fram några 
centrala globala och lokala processer som påverkar vår samtid, 
som får sina uttrycksformer i samhället och som också får sina 
motkrafter. Alla strukturer och förändringsprocesser, hur omfat-
tande eller begränsade de än är, har ju bara platsen och dess 
människor som arena. Krafter och motkrafter blir synliga i var-
dagslivet. I vårt fall: i det vardagsliv som innefattar samhällsent-
reprenörer och deras sammanhang. Kanske kan vi preliminärt 
enas om att tidsandan är en slags sammanfattande beskrivning av 
samhälleliga normer och värderingar, av olika signaler, symboler 
och budskap inom olika aspekter av samhällslivet som till exem-
pel konsumtion, politik, ekonomi och arbete. 

 

Samhällsförändring och globalisering 

Den engelske sociologen Anthony Giddens (2010) har på olika 
sätt ägnat social förändring i termer av globalisering och moder-
nitet mycket uppmärksamhet i sina texter. Globalisering handlar 
om trender i världssamfundet och om mycket långtgående för-
ändringar i vårt vardagsliv. Giddens menar, att kampen mellan 
det moderna och det traditionella alltjämt orsakar en stor del av 
världens konflikter och oroshärdar. Han betonar också nödvän-
digheten av demokratins demokratisering; en fördjupning av 
demokratin är nödvändig. Detta eftersom traditionella sätt att 
leda och utöva makt inte fungerar i ett samhälle, där medborgar-
na lever i samma informationsmiljö som sina makthavare (a.a, 
sid. 78-79). Denna demokratisering är beroende av en stark 
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medborgerlig kultur, som inte marknaden kan åstadkomma. 
Samhället kan inte längre betraktas som en dikotomi, staten och 
marknaden eller det offentliga och det privata. Däremellan finns 
det civila samhället, som är den scen där de demokratiska värde-
na och tolerans måste utvecklas. En väl fungerande demokrati 
behöver alla dessa samhällsarenor i balans (a.a, sid. 80-81). Gid-
dens får vi väl sammanfatta som försiktigt positiv vad gäller glo-
bala förändringar; spridning av demokrati och välstånd samt 
kvinnors frigörelse är exempel på detta. Men vår skenande värld, 
vår Runaway World, behöver mer av demokratiskt styre – inte 
mindre styre – och detta också på en nivå ovanför den national-
statliga. 

Även den amerikanske nationalekonomen, nobelpristagaren och 
före detta chefen för Världsbanken Joseph Stiglitz är kritisk mot 
de negativa konsekvenserna av globalisering i form av ökade 
klassklyftor, sociala spänningar och ständigt återkommande eko-
nomiska kriser. Enligt Stiglitz kommer politiken ständigt i bak-
vattnet av den ekonomiska utvecklingen och kan på sin höjd 
sopa igen de värsta problemen som följer av ekonomiska beslut. 
Han är definitivt en varm förespråkare för frihandel men han 
menar också att betydande regleringar av marknadskrafterna 
måste till. Han är inte nådig i sin kritik mot ”marknadsfunda-
mentalisterna”, som framställer de finansiella kriserna som tillfäl-
liga olycksfall i arbetet snarare än struktur- och systemfel (Stig-
litz, 2007, 2011).  

Kulturgeografen Doreen Massey (2005) är en forskare, som kri-
tiserat globalisering utifrån perspektivet att i talet om globalise-
ring verkar det saknas plats och rum; som om globalisering bara 
är processer och öppna flöden, som inte äger rum någonstans 
och som inte drabbar någon. Även Zygmunt Bauman (2000) har 
framfört denna globaliseringskritik mot en amoralisk global kapi-
talism, som aldrig behöver ta konsekvenserna av ekonomisk ex-
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ploatering av människor och naturresurser. Den erkänner ingen 
platstillhörighet utan är fri att gå vidare till nya potentiellt eko-
nomiskt gynnsamma områden. Den är fri att fly konsekvenserna 
av sina handlingar. Kvar blir de människor som inte har makten 
och möjligheten till rörlighet. Bauman menar, att rörlighet är en 
ny stratifieringsvariabel i den globaliserade världen. Globalise-
ringens logik är obeveklig och lämnar ingen utanför (Ekström & 
Sörlin, 2012, sid. 22). 

Ovanstående är några mycket korta nedslag i och exempel på en 
globaliseringskritisk, systemkritisk och i vissa fall rent av en civi-
lisationskritisk diskussion, som vi menar har bäring för förståel-
sen av samhällsentreprenörernas verksamhet. En globaliserad 
värld är den kontext i vilken de verkar och som de också kan ut-
göra en motkraft till. Samhällsentreprenörskapet, med sitt plats-
ansvar, sina utvidgade företagsambitioner och sitt ifrågasättande 
av den traditionella ekonomiska marknaden, tar spjärn emot des-
sa centrala tendenser i den tidsanda som globaliseringen är en 
viktig del av. 

Många menar också att med globalisering följer även en pånytt-
födelse av och en medvetenhet om det lokalas betydelse. Det är 
detta som fångas i det något skruvade begreppet glokalisering. 
Det lokala är i en mening underordnat det globala perspektivet, 
men samtidigt uppkommer också nya utrymmen, krafter och be-
tydelser i det lokala sammanhanget. Det är i denna sociala kon-
text som motkrafter kan uppstå genom nya former av organise-
ring (Beck, 1998, 2005). Det är också i denna kontext som även 
samhällsentreprenörskapet får globala förtecken. Globaliseringen 
påverkar det lokala, men det lokala får också en ny påverkanspo-
tential. Så menar till exempel David Bornstein (2007) som fram-
håller, att samhällsentreprenörskap alltmer kommit att bli en tyd-
lig och självklar kraft i en global ekonomisk utveckling och att 
samhällsentreprenörer utmanar samhälleliga brister och orättvi-
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sor, som exempelvis problem som gäller hållbar miljörelaterad 
utveckling, kvinnors situation och hälsofrågor. 

Liksom i övriga världen finns det i Sverige en omfattande dis-
kussion, och kritik, om och av vår tid utifrån ett globaliserings-
perspektiv. Liksom bland andra Stiglitz (2007) diskuterar Bengt 
Ericson (2011) den sociala klyftan som fördjupats. Bland annat 
förmögenhetsskillnaderna har ökat starkt och för att hitta en lika 
ojämn fördelning i vårt land får vi nu söka oss tillbaka till början 
av 1900-talet (sid. 12). Men de sociala klyftorna är inte bara eko-
nomiska menar Ericson, utan handlar också om ett betydande 
avstånd mellan eliten och resten av befolkningen, både vad det 
gäller attityder och belöningar. Det handlar om två olika världar 
både ifråga om belöningar och värderingar (sid. 24). Dessutom 
finner alltfler forskare att alla förlorar på dessa sociala klyftor – 
även de rikaste i ett samhälle. Till exempel menar de brittiska 
hälsoforskarna Richard Wilkingson och Kate Pickett (2010), att 
ojämlika samhällen är socialt nedbrytande för alla och orättvis 
fördelning av resurserna i ett samhälle skapar i sig betydande so-
ciala och hälsorelaterade problem8. Anders Ekström och Sverker 
Sörling (2012) menar i sin bok om Alltings mått. Humanistisk kun-
skap i framtidens samhälle att frågan inställer sig; Hur ojämlikt kan, 
bör samhället vara? (sid. 234).  

Många debatterar också de omfattande avregleringarna som skett 
i Sverige och ifrågasätter politikens tillbakadragande och mark-
nadens alltmer påtagliga hegemoni. Så beskriver och kritiserar till 
exempel Carl Hamilton (2012) hur marknadsstaten innebär en 
förskjutning från det gemensamma till det enskilda och hur det 
under 1980- och 1990-talen sker ett skifte från välfärdsstat till 
marknadsstat. Det gemensamma skulle fortsättningsvis hanteras 
                                                             
8 Möjligen finns ett växande intresse för just de rika. Således presenterade Global utma-
ning i januari 2013 en rapport med titeln Vad gör rika med sina pengar? – om skatter, 

inkomster och investeringar. Författare är Lars-Fredrik Andersson och Sandro Scocco. 
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som om det vore enskilt. Statens uppgift var att lägga fast ett re-
gelverk för marknadskonkurrens, även inom sektorer som gäller 
välfärd, och därefter dra sig tillbaka och bevaka att regelverket 
följdes. Medborgarna i sin tur förvandlades till kunder (sid. 162). 
Mikael Nyberg diskuterar, från en tydligt kritisk och problemati-
serande ståndpunkt, denna övergång från allmännytta till mark-
nadsmässighet med exemplet järnvägen och tågtrafiken i boken 
Det stora tågrånet (2012). På den konkurrensutsatta svenska järn-
vägen är det inte samhällsansvar som gäller (sid. 70). Enligt Ny-
berg är detta skifte från myndighetsutövning till kommers och 
big business med offentliga medel ett förfall (sid. 263). Ekström 
och Sörlin (2012) beskriver hur staten drar tillbaka sin styrande 
hand också när det gäller forskning och högre utbildning. De 
menar att det kunskapskontrakt som har funnits mellan staten 
och universiteten nu är uppsagt. Mot slutet av 2000-talets första 
årtionde skedde denna förändring helt öppet under parollen au-
tonomi, liknande förlopp kom i flera länder ungefär samtidigt 
(sid. 239). De menar även”att så ensidigt förstå samhällelig nytta 
i termer av ekonomisk tillväxt är tämligen unikt för den korta 
epok som inleddes i slutet av 1980-talet och som präglats av 
ekonomisk globalisering och en omfattande privatiseringsvåg” 
(sid. 119).  

Här har vi nu diskuterat förändringsprocesser i samhället och 
något om den kritik som riktas emot globaliseringens kraft. Det-
ta är en del av samhällsentreprenörskapets verklighet. Men vi 
menar att också kontinuitet och stabilitet är viktigt för att begri-
pa samhällsentreprenörskapets kraftfält. Det kommer vi att dis-
kutera i nästa avsnitt.  
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Samhällsentreprenörskapet som motkraft 

De senaste åren har vi kunnat skönja ett ökat intresse i det of-
fentliga samtalet och i litteraturen om det civila samhällets orga-
nisering och dess betydelse. Om detta är en konsekvens av ett 
dominerande marknadsmässigt tänkande eller om det är en fåra 
av delaktighet i samhället som hela tiden funnits låter vi vara 
osagt. Men att man alltmer uppmärksammar och att det skapas 
nya former av det vi kan kalla civilsamhälle är klart. Den sociala 
ekonomin framstår alltmer för många som en central del av 
samhällsbygget.  

Ett intressant exempel på detta är som tidigare nämnts Sektor3, 
som är en tankesmedja för det civila samhället. Tankesmedjan 
avser att synliggöra, granska och väcka debatt om förutsättning-
arna för och betydelsen av det civila samhällets organisationer. 
Det civila samhället utgörs, enligt Sektor3, av alla de initiativ där 
människor går samman och av fri vilja för att förbättra sin egen 
och andras vardag. Engagemanget i dessa föreningar, stiftelser, 
kooperationer och andra sammanslutningar gör samhället kom-
plett tillsammans med staten, näringslivet och familjen. Sektor3 
har också visat i en opinionsundersökning (Sektor3, 2012), att 53 
procent av respondenterna anser sig delaktiga i civilsamhälleligt 
engagemang, deras engagemang är långvarigt och uppfattas posi-
tivt och sju av tio respondenter anser att det civila samhällets or-
ganisationer är viktiga, då de ökar mångfalden och ger männi-
skor ökade möjligheter att påverka sin vardag. Undersökningen 
visar också, att respondenterna har ett större förtroende för ci-
vilsamhällets organisationer än för statliga organisationer och 
myndigheter och privata företag (sid. 24). 

Ett annat exempel på intresset för civilsamhällets ekonomi är det 
av FN proklamerade Kooperationens år 2012. De starkaste ar-
gumenten som framfördes för att kooperationen skulle upp-
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märksammas på detta sätt är dess förmåga att bekämpa extrem 
fattigdom, klara av ekonomiska kriser och skapa arbetstillfällen.  

Även den av regeringen tillsatta Framtidskommissionen har i 
särskild ordning uppmärksammat hur civilsamhället och dess or-
ganisering blir viktiga inslag i samhällsanalysen 
(http://www.framtidskommissionen.se/, 130313). Framtids-
kommissionen ska tillsammans med medborgare från hela Sveri-
ge diskutera fyra centrala framtidsutmaningar, som har definie-
rats som en åldrande befolkning, delaktighet och jämställdhet, 
utveckling och innovation relaterat till grön tillväxt och samhäl-
lets orättvisor.  

Idén om den politiska entreprenören är möjligen en brygga mel-
lan såväl politiken som företagandet och det civila samhället. So-
ciologen Karl Palmås (2011) tar bland annat fasta på samhälls-
entreprenören som samhällsomvandlare och menar, att det finns 
en mångfald av entreprenörer, som vill påverka och förändra 
samhället. Inte genom det traditionella politiska arbetet utan ge-
nom att finna entreprenöriella lösningar som i sig förändrar (sid. 
35). Exempel på detta kan utgöras av företag som Dem Collecti-
ve och Grameen Bank, som visar att deras idéer påverkar det 
ekonomiska tänkandet (sid. 37-38). Palmås försöker lyfta fram 
en ny förståelse av det, som vi i dagligt tal kallar politik. Karl 
Palmås (2013) diskuterar också i en rapport från Sektor3 den 
speciella bolagsform som sedan januari 2006 finns utformad för 
sociala entreprenörer som vill leverera skattefinansierade offent-
liga tjänster. Formen - aktiebolag med särskild vinstdelningsbe-
gränsning – har dock inte fått något genomslag i Sverige. Detta 
trots den debatt som varit om privata företag inom vård, skola 
och omsorg. Enligt Palmås har reformen i praktiken misslyckats.  

Hur kan vi då förstå samhällsentreprenörerna och deras verk-
samheter? Personer som, vad det verkar, arbetar mot tunga pro-
cesser som centralism, kommersialisering, marknadens utbred-
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ning, en självklar ekonomisk logik, individualisering och globali-
sering. Samhällsentreprenörer är definitivt inte en homogen 
grupp, men lite svepande kanske vi kan tillåtas att beskriva dem 
som entreprenörer som vill uträtta något utöver egen ekonomisk 
vinning, för den plats de lever på och med en vilja att verka i sitt 
lokala samhälle. Varför denna kraft mot storsamhällets krav? 
Hur ska vi förstå den jordmån ur vilken samhällsentreprenörs-
kapet uppstår? Socialt kapital och självständighetens livsform är 
de begrepp vi vill använda för att förstå de sega strukturer eller, 
om vi så vill, de kontinuitetsfaktorer som också gynnar samhälls-
entreprenörskapet. I detta resonemang kan vi också hitta förklar-
ingar till varför samhällsentreprenörskapet varierar mellan olika 
regioner och platser.  

Socialt kapital är ett fruktbart begrepp som fått åtnjuta ett ny-
vaknat och betydande intresse de senaste åren; både i samhälls-
vetenskaplig forskning och i den offentliga debatten. Socialt ka-
pital handlar om ett kapital eller resurser i sociala nätverk – re-
surser som är byggda på tillit, ömsesidighet och respekt. Resurser 
som kan användas när vi behöver dem i vardagen eller vid sär-
skilda tillfällen. Begreppet socialt kapital, som inte alls är någon 
nyskapelse, fick ett stort uppsving i samband med den ameri-
kanske statsvetaren Robert Putnams arbeten (Starrin & Rønning, 
2011); framförallt i böckerna Den fungerande demokratin (1996) och 
Den ensamme bowlaren (2001). I den förstnämnda boken analyseras 
företagande/entreprenörskap i Italien. Putnam finner att norra 
Italien har mer gynnsamma villkor för företagande jämfört med 
södra Italien, eftersom det där finns ett större socialt kapital i till-
litsfulla sociala nätverk. Detta underlättar både kommunikation, 
starka ömsesidiga normer och kollektivt handlande (Starrin & 
Rønning, 2011). Den ensamme bowlaren symboliserar det mins-
kande sociala kapitalet i USA, där frivilligarbete, tillit och kollek-
tivt socialt handlande är i avtagande. Människor tenderar att bli 
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alltmer isolerade från varandra och vi gör allt färre saker till-
sammans. Till och med bowlar man ensam (a.a). 

Samhällsentreprenören är en person som bygger socialt kapital 
och förlitar sig på platsens kapital. Platser som redan har ett so-
cialt kapital är gynnsamt för samhällsentreprenörskap, samtidigt 
som samhällsentreprenören ofta också har ett omfattande per-
sonligt socialt kapital (Agnemyr & Dahlgren, 2011). Socialt kapi-
tal är en sådan seg struktur som vi här menar står för kontinuitet 
på olika platser. Det sociala kapitalet varierar mellan olika platser 
och kan inte beslutas fram uppifrån. Det har ofta en lång histo-
risk utveckling i relation till det civila samhället det utvecklats i. 
Platser har olika socialt kapital beroende på sin unika historia. 
Starrin och Rønning (2011, sid. 26) diskuterar, med hjälp av 
Lyda Judson Hanifans snart hundraåriga texter, hur det sociala 
kapitalet byggs upp av den goda viljan, gemenskapen, sympatin och 

samarbetet. Den enskilda människan är en hjälplös varelse socialt 
sett, men i kontakt och samverkan med andra, som i sin tur har 
kontakter, kan det sociala kapitalet byggas för det allmännas bäs-
ta. Att träffas, umgås, ha anledning att samverka kring gemen-
samma spörsmål och problem, bygger förbättrade levnadsförhål-
landen för alla i grannskapet.  

Socialt kapital är egentligen, som vi ser det, ett av samhällsentre-
prenörens verktyg; han eller hon verkar med och på en grund av 
tillit, kollektiva handlingar och med ett mål som inte bara är den 
egna vinningen. I sociala nätverk växer det sociala kapitalet. 
Glokaliseringen har gett dessa egenskaper en ny kraft; en mot-
kraft mot individualisering och marknadsfundamentalism. Det är 
inte roligt att bowla ensam.  

En annan kontinuitetens bidrag till förståelsen av samhällsentre-
prenörskap, särskilt i rurala områden, är det vi kan kalla själv-
ständighetens livsform. Begreppet har sin utgångspunkt i en be-
toning på den konkreta plats där samhällsentreprenörskapet har 
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sin tillblivelse och förankring. Detta är ett annat sätt att se på 
ekonomisk utveckling än globaliseringsförespråkarnas, som be-
tonar flöden, processer, tyngdlöshet, öppenheter och platslöshet. 
Allt arbete utförs av människor som befinner sig någonstans 
(Ingelstam, 2006, sid. 48). Detta gäller ekonomin som helhet – 
produktion, distribution och konsumtion. Därför är det också 
fruktbart att analyser av entreprenörskap bör utgå från det loka-
la. En ytterligare precisering av begreppet plats lämnar kultur-
geografen Lars Aronsson (2007), som visar att begreppet har 
förändrats över tid; från ”place of location” som relaterar till 
geografisk placering, över till ”a sense of place” som fokuserar 
människors subjektiva känslor och nu snarast en ”place as a lo-
cale”. Det sistnämnda begreppet inkluderar platsen som en bas 
för sociala relationer och socialt handlande. En plats och dess 
sociala relationer inbegriper alla dessa dimensioner. En plats har 
förvisso en geografisk belägenhet, människor som bor där (eller 
inte bor där) har emotioner i förhållande till platsen och det är 
där – på platsen – som verksamheter uppstår.  

Ett slående exempel på hur platsen har sociala dimensioner och 
hur entreprenörskap uppstår i en social kontext är utvecklingen 
av IKEA och platsen Älmhult, där Ingvar Kamprad växte upp. 
Journalisten Bertil Torekull (1999) har tecknat historien om 
IKEA som ger oss förståelsen av att företaget och dess entre-
prenör definitivt var barn av sin tid och i sin tid. I Kamprads be-
rättelse om sitt nu världsomspännande företag är Älmhult och 
Småland närvarande. Men företagets utveckling är också nära 
knutet till och inbäddat i det svenska samhällets historia (Karls-
son & Lönnbring, 2011, sid. 243). Torekull skriver, att ”Företa-
get gick helt enkelt i takt med utvecklingen som det i sin tur 
skyndade på. Utan bostadsprogrammet, utan demokratirefor-
merna, utan urbaniseringen och expansionen av bilar och vägar, 
utan det växande antalet yrkesarbetande kvinnor, utan sociala 
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reformer inom hem och familj och bostäder, utan konsumentin-
tressenas stigande styrka är det svårt att se hur IKEA skulle ha 
kunna ha vuxit sig så snabbt, för att så i en mening motstånds-
löst vinna acceptans i breda lager”(Torekull, 1999, sid. 50). 
Kamprad skapade den demokratiska designen – helt rätt i du-
reformens tidevarv. Torekull skriver vidare om Kamprad att ”… 
ur den småländska moränen hämtade han tveklöst och med pre-
dikokraft de dygder som ska föra företaget in i framtiden: enkel-
heten, sparsamheten, ödmjukheten, energin, finurligheten, stu-
righeten och ”listandet”, det vill säga förmågan att både nöja sig 
med de resurser man har och hitta utvägar i trängda lägen” (sid. 
51). IKEA:s och Kamprads historia är ett skolexempel på hur 
entreprenörer agerar inom sitt sociala sammanhang, med plat-
sens sociala kapital och i storsamhällets utveckling. (Karlsson & 
Lönnbring, 2011).    

Det sociala kapitalet är format av de försörjningsstrategier av de 
livsformer som både har funnits och de som finns på en given 
plats. Exempel på försörjningsstrategier kan vara industriellt 
präglade arbeten eller små jord- och skogsbruk. Människors rela-
tioner och tillit till varandra – det sociala kapitalet – har växt 
fram ur de försörjningstraditioner och livsformer som präglar en 
plats (Karlsson & Lönnbring, 2011). Det är bland annat ur den-
na förståelse som samhällsentreprenörskap kan bli begripligt. 
Ekonomisk, abstrakt platslös makroteori kan inte förklara sam-
hällsentreprenörskapet – ur det perspektivet blir det förhållande-
vis oförståeligt; både förenklat och försvårat. I den lokala sam-
verkan och också i det obetalda arbete som finns på olika platser 
skapas betydande värden. Vi måste utgå från den plats där entre-
prenörskapet uppstår. Det är också så vi kan skapa en begriplig-
het i platsers olika jordmån för entreprenörskap. Livsform är ett 
analytiskt verktyg för denna förståelse. 
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Så på vilket sätt kan då livsformsbegreppet hjälpa oss med en 
förståelse av platsens sociala kapital och på vilket sätt kan det ge 
oss en förståelse för att platsers jordmån för entreprenörskap 
kan vara så skiftande? Inom samhällsvetenskapen brukar livs-
formsteorin hänföras till den danske etnologen Thomas Højrup 
och hans studie Det glemte folk, som först publicerades 1983. 
Højrup menar, att det finns kvalitativt och djupgående skilda sätt 
att leva i samma land. Livsformer är sega strukturer med förank-
ring i lokal kultur och försörjning och som är relativt motstånds-
kraftiga mot politiska och ekonomiska förändringar. Så visar ex-
empelvis Højrup att människor vägrar överge sina traditionella 
ideal och levnadssätt – även om politisk och ekonomisk styrning 
arbetar åt motsatt håll. Människor vill behålla sitt sätt att leva 
som motsvaras av de uppfattningar de har om det goda livet. 
Men detta innebär också att skilda kulturer kan uppstå beroende 
på olika försörjningsstrategier. Exempelvis skiljer sig lönearbe-
tets livsform från självständighetens livsform; skillnader som inte 
är vare sig slumpmässiga eller tillfälliga. Skillnaderna kan utgöras 
av olika sätt att se på relationen mellan arbete och fritid, famil-
jens och hemmets roll för det egna arbetet, uppfattningar om det 
kollektiva och det individuella och vad som är ett bra liv. Det 
handlar alltså om både materiella och ideologiska skillnader och 
ideal (Karlsson & Lönnbring, 2011).  

Självständighetens livsform har haft en dominerande ställning på 
svensk landsbygd med en förankring i små jord- och skogsbruk. 
Den egna verksamheten är centralt kopplad till en vilja att själv 
bestämma över sitt arbete och sin tid. Denna livsform har visat 
sig vara en god jordmån för entreprenörskap. Landsbygd har per 
definition krävt företagsamma och självständiga medborgare, 
som själva har haft att lösa problem, där samhällets tjänster och 
service har varit frånvarande. Men självfallet är det också så att vi 
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inte kan tala om landsbygd som en homogen miljö. Liksom stä-
der är landsbygder olika med skiftande villkor och kulturer. 

Generellt sett finns det dock i det självständiga sättet att leva en 
vana att reda sig själv och lösa allehanda praktiska problem. Of-
fentliga stödformer, styrning från centrum och hjälplöshet har 
aldrig varit särskilt uppskattade strategier på landsbygder. Men 
självklart har också landsbygder påverkats av det sociala och 
ekonomiska landskapets generella förändringar, som exempelvis 
globalisering, internationalisering, ökad mångfald och urbanise-
ring. Visst har det moderna gjort sitt intåg på landsbygder (a.a).  
Den urbaniserade landsbygden är ett faktum; ett begrepp som 
brukar förknippas med sociologen Harald Swedner9. Detta leder 
till neokulturationsprocesser, enligt Højrup. Traditionella värden, 
ideal och kunskaper i det lokala kan behållas, men nu i förändra-
de och moderna former. Den hotade självständiga livsformen 
kan behållas. Landsbygd existerar i ett spänningsfält mellan det 
moderna och det traditionella. Neokulturationen är den process 
som löser upp denna spänning. I neokulturationen förenas både 
tradition i form av självständighet med nya former av företagan-
de. Beroende på vilken livsform det är som ska värnas blir för-
stås det lokala utfallet olika, men för den självständige kan nya 
former av företagande och entreprenörskap vara en god lösning. 
En lösning som dessutom kan komma det lokala till nytta.  

Vad är det då i det självständiga sättet att leva som skapar en god 
jordmån för entreprenörer i allmänhet och samhällsentreprenö-
rer i synnerhet? På platser som dominerats av självständigheten 
finns det fler ”måsten” som måste lösas. Det finns helt enkelt 
färre tjänster och mindre service att köpa och det obetalda och 
det obetalbara arbetet tar en större del av människors tid än vad 

                                                             
9 Ett annat sätt att beskriva är möjligen att tala om en mental urbanisering. Med detta 
kan menas att det även på landet i många avseenden är storsamhällets och storstadens 
värderingar och synsätt som gäller.  
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det gör i urbana områden (Bjerén, 1989).  En företagssam livs-
hållning är en given och nödvändig utgångspunkt med kreativitet 
och flexibilitet för att lösa vardagens problem (Karlsson & 
Lönnbring, 2011). Det kan gälla allt från vägskötsel, snöröjning, 
barnomsorg och varutransporter. Att få vara kreativ, pröva egna 
idéer och viljan till frihet är för övrigt de starkaste drivkrafterna 
för att starta företag. Ekonomiska drivkrafter kommer längre ner 
på listan (a.a). 

Men dessa platser har också en tradition av gemenskap och sam-
arbete – ett beroende som har en relation till både försörjning 
och sociala relationer. Tillit i släkt- och vänskapsband och sam-
arbete i arbetet har varit viktiga inslag i det sociala kapital som 
vuxit upp ur det självständiga sättet att leva. Samarbeten, sam-
ägande, kollektiva insatser, hjälpsamhet och arbetsbyten har varit 
självklara inslag på landsbygden. Detta var ju också det Putnam 
fann i sina studier av företagsintensiva regioner i Italien. Samar-
bete och individualitet är gynnsamt för företagande – denna typ 
av socialt kapital som Putnam benämner som bridging social ca-
pital (Putnam, 2000). Där denna typ av socialt kapital dominerar 
gynnas demokratiprocesser och uthålligt företagande. I förviss-
ningen om att man kan få del av andras kunskaper kan man ock-
så tryggt dela med sig av egna erfarenheter och lärdomar.  

 

Sammanfattning 

Vi har i detta kapitel implicit försökt förstå uppkomsten av sam-
hällsentreprenöriell verksamhet; en typ av företagande och lokal 
organisering som inte är något självklart inslag i den tidsanda vi 
tagit diverse teoretiker till hjälp för att beskriva.  Rent av borde 
vi kunna kalla denna företagsamhet för en verksamhet mot alla 
odds. Men det är också så att tidsandan i olika perioder av histo-
rien har sina motkrafter; samhällsentreprenörskapet kan tolkas 
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som en sådan motkraft. När politiken drar sig tillbaka skapas ett 
utrymme för och också ett behov av samhällsentreprenörskap 
(Agnemyr & Dahlgren, 2011). Den sociala ekonomin och civil-
samhällets betydelse får en förnyad uppmärksamhet.  

I vår utgångspunkt att förstå samhällsentreprenörskap som en 
typ av motmakt eller motorganisering har vi inspirerats av den 
norske sociologen Thomas Mathiesen (1992). Han menar, att 
gemensamt handlande är ett centralt inslag i motmakt – en högst 
rationell reaktion på maktutövning ovanifrån. Ole Petter Ask-
heim (2007) menar, att motmakt kan ses som en aspekt av det 
svårdefinierade begreppet empowerment. I denna tolkning av 
empowerment betonas sambandet mellan individers livssituation 
och samhälleliga strukturer. Förhållanden av brist på kontroll 
och maktlöshet är resultat av människoskapta, historiska proces-
ser, men det gör dem också i hög grad förändringsbara med 
andra typer av kollektiva processer (sid. 20). 

Självklart påverkar tidsandan i form av globalisering, marknads-
tänkande och individualisering Värmland och hela Sverige, där vi 
hämtat vår empiri i detta fall för att studera samhällsentrepre-
nörskap. Men när denna tidsanda möter självständiga ideal och 
socialt kapital i form av tillit och samarbete kan något intressant 
uppstå. De samhällsentreprenörer, som använder sig av företa-
gandets form men med också andra motiv, förenar självständig-
het med en lokal traditionell kultur. Motiv som inte bara handlar 
om egen försörjning utan också om motiv som inkluderar mobi-
lisering för bättre villkor för andra människor. I nya former kan 
samhällsentreprenörskapet finna en arena för lokal uthållighet 
och ambitioner utöver enbart egennyttan. I samhällsentrepre-
nörskapet kan tidsandan och stabila strukturer och kontinuitet 
mötas.  
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Kapitel 4. Det gäller att se framåt 
 

Synpunkter utifrån 

Torsby kommun är en både stor och liten kommun. Ytmässigt 
utgör den en fjärdedel av länets yta. Befolkningsmässigt bor bara 
4,5 procent av länets befolkning i kommunen. Befolkningstäthe-
ten är tre personer per kvadratkilometer. Kommunen har utan 
tvekan speciella förutsättningar och står inför, som det heter, 
stora utmaningar. Detta kapitel handlar om Torsby kommun 
både som geografiskt område och som kommunal administra-
tion. Vi menar att utmaningarna handlar om båda perspektiven. 
Kapitlet bygger på statistik och en genomgång av olika doku-
ment av så kallad strategisk karaktär, det vill säga de handlar om 
analyser av kommunens problem eller utmaningar liksom mål-
sättningar och åtgärder av olika slag. Kapitlet bygger också på 
samtal med företrädare för regionala aktörer och för kommunen.  
Företrädarna utgörs i båda fallen av personer i vad som skulle 
kunna kallas för ledande ställning om än på olika nivåer. De be-
döms alla ha god överblick och insikt i frågor som handlar om 
kommunens utveckling. Vi har låtit samtalen med de regionala 
aktörerna utgöra en slags bakgrund.  

 

Möbelfabriken tredubblas. Norska bolaget Vestre, som tillverkar 
möbler för offentliga miljöer, satsar nu 24 miljoner kronor på en ny fabrik i 

Torsby. Under senvintern 2013 börjar flytten. NWT 4 september 2012. 

 

Vi avslutar kapitlet med vad vi kallar platsbilder Torsby. Dessa 
bygger på en tanke om att platser har olika karaktärsdrag. Dessa 
karaktärsdrag kan vi säkerligen lite till mans ha olika uppfatt-
ningar om även om kännedomen och kunskapen om de faktiska 
förhållandena inte är särskilt ingående. Sådana övergripande bil-
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der har troligen betydelse för hur personer från olika håll och i 
skilda sammanhang ser på och förhåller sig till det som händer 
och sker. Våra platsbilder är således ett slags utifrånbilder på 
Torsby. Vi menar inte att de ger någon representativ bild av om-
världens syn på Torsby, men vi tror att bilderna kan användas 
för en slags öppen dialog om utveckling och karaktärsdrag. Vi 
menar att idén om platsbilder har bäring på frågan om samhälls-
entreprenörskap. 

Vår inledande fråga i samtalen med regionala aktörer hade vi 
formulerat som Vad utmärker Torsby kommun? Svaren handlar ofta 
om den stora ytan och glesheten, liksom om att kommunen tap-
par invånare och att befolkningen blir allt äldre. Framtidsbilden 
beskrivs som problematisk. Närheten till Norge är en tillgång 
och skogen en viktig resurs. Turismen växer som näring och 
Branäs är något riktigt stort. Det framhålls också att många bra 
företag finns i kommunen. Inflyttningen av bland andra hollän-
dare är spännande och kanske inte helt problemfritt vad gäller 
premisser och förväntningar. Utbildningsnivån är låg, inte minst 
bland unga män och könskontrakten traditionella och ganska 
uppdelade, vilket begränsar synen på tingens ordning. Det finns 
en tanke om att kommunen är rik på föreningar. Finnskogen ut-
gör ett unikt kulturarv.  

 

Rivstart för nya lanthandeln. Eva Erikssons förhoppningar 

har slagit in: Det är så här nu, mycket folk och mycket fart. 

Omsättningsrekord och mängder av nya kunder. Den nya lanthandeln i 

Östmark har fått en rivstart. – Det är så roligt, säger ägaren Eva Eriks-
son. VF 4 april 2012. 

 

Samtalen kom också att handla om perspektiv som har med 
centrum kontra periferi att göra. Detta gäller Värmland kontra 
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Stockholm, Karlstad kontra övriga länet samt Torsby centralort 
kontra Torsby kommun i övrigt. Situationen för Torsby kom-
mun kan möjligen i det perspektivet ha karaktären av regionalt 
eller geografiskt utanförskap. Det framhålls att det finns spän-
ningar mellan Fryksdalen och Klarälvdalen eller mellan väst och 
öst i kommunen. En framtidsfråga av rang handlar om bredband 
till alla. 

Synen på kommunen och dess sätt att arbeta med eller tackla ut-
vecklingsfrågorna varierar. Någon menar att det finns en rädsla 
för nytänkande och att omvärldsbilden för många är begränsad. 
Kanske är man i kommunen inte alltid på tårna, som det heter. 
Samtidigt menar andra att det finns tydliga exempel på kom-
munalt mod och att kommunen arbetar aktivt och prestigelöst 
med näringslivsfrågor och att det händer saker. Relationerna till 
andra aktörer som Länsstyrelsen, Almi, Hushållningssällskapet 
och Värmlandskooperativen är goda. Det finns en vana att sam-
arbeta inom kommunen och mellan kommunen och det lokala 
näringslivet. Exempel på sådan samverkan är skidtunneln, bad-
huset, virkesterminalen och Hovfjället. Det finns, menar någon, 
en vilja och ett sätt att arbeta i kommunen som innebär att ären-
den av olika slag inte ska stanna upp. Kommunen kan det regio-
nala utvecklingssystemet och deltar aktivt i olika projekt och för-
söker hålla sig framme. Medverkan i Tillväxtverkets så kallade 
serviceprojekt är exempel på det senare (se nedan). 

 

Nya Hovfjällsvägen invigd. Vägen upp till Hovfjället har varit 

nära nog omöjlig med husvagn vintertid och busschaufförer har fruktat den. 
Men efter en satsning på 17 miljoner kronor är vägen, som invigdes på 

måndagen, troligen en av de bästa i länet. NWT 25 september 2012. 
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På frågan om exempel på samhällsentreprenörskap i kommunen 
varierar svaren bland annat utifrån hur hemtam man är med idén 
om samhällsentreprenörskap. Många nämner Rallycrossen i Höl-
jes (Finnskoga Motorklubb), Nordvärmland FF och den nya 
lanthandeln i Östmark. Andra kompletterar bilden med den tra-
dition av föräldrakooperativa förskolor som fanns och finns i 
kommunen. Friskolorna i Transtrand och Sörmark nämns. Det 
finns också ett antal ekonomiska föreningar av olika slag, som till 
exempel Kulturkoppra, Bovilsgården och några nya sociala före-
tag. 

 

Inifrånperspektiv 

Torsby kommun har under 2012 framarbetat en vision och mål för 

2020 och visionen lyder: ”I Torsby kommun är det möjligt att 
förverkliga drömmar”. De kommunövergripande målen för pe-
rioden 2012-2020 är att kommunen ska vara ”en framgångsrik 
och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare”, att 
befolkningsutvecklingen ska vara positiv samt att kommunen ska 
vara miljömedveten (Torsby kommun, 120123). I kompendiet 
finns även olika delmål uppsatta och delmålen för till exempel 
näringslivsklimat lyder som följer:  

- Torsby kommun är en bra företagskommun 

- Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas 
positivt 

- Torsby är ett starkt och levande handelscentrum 

- Fler arbetstillfällen inom den privata sektorn 

- Hög servicegrad till företag i expansion och vid nyetable-
ringar 

- Kommunen kan konkurrenssätta den egna verksamheten, 
om syftet är att minska kostnaden och/eller höja kvaliteten 
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- Upphandlingsförfarandet ska göras mer tillgängligt för lo-
kala leverantörer/producenter.  

Ur ett geografiskt perspektiv beskriver flera kommunrepresen-
tanter Torsby kommun som en Norrlandskommun, med fjorton 
mil mellan ytterkanterna. Torsby kommun som organisation be-
skrivs vara i ständig förvandling, och verksamheten har genom 
åren i olika mening koncentrerats. Bland annat har nämndverk-
samheter slagits ihop och antalet ledamöter i fullmäktige mins-
kats för att kommunens organisation och verksamhet ska bli så 
optimal som möjligt. Flera påpekar att det inom organisationen 
finns ett driv och en bestämdhet att klara av saker, såsom att 
bygga skidtunnel och en företagspark, Inova. I figur 3 visas 
Torsby kommuns totala investeringsvolym under åren 2000-
2011. Under 2005 var utgifterna höga i och med investeringen i 
just skidtunneln och Inova.  

 
Figur 3: Torsby kommuns totala investeringsvolym åren 2000-2011 

Källa: Torsby kommun (121211) 
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Vi frågade om vilka styrkor och svagheter kommunen anses ha, 
både ur ett geografiskt och ur ett organisatoriskt perspektiv. Den 
stora ytan ses som en styrka utifrån perspektivet kommunen in-
rymmer mycket framför allt ur ett turistiskt perspektiv. Turism-
näringen och kanske då främst vinterturismen (med Branäs, 
Hovfjället, Långberget och skidtunneln) inklusive handeln, lyfts 
fram som en viktig näring som inte bara lockar till sig besökare 
utan också ger kringeffekter runt om i bygden. Att vinterturis-
men ständigt utvecklas gynnar kommunen som arbetsgivare men 
också den privata näringen. I kommunen finns många småindu-
strier och något dominant företag finns inte, vilket har varit till 
fördel i konjunkturkriser.   

 

Turismen slår nya rekord. Förra året omsatte turismen i Torsby 

kommun över 600 miljoner kronor. Turismnäringen gav dessutom över 500 
årsarbeten i kommunen. NWT den 5 juli 2012.  

 

Nedan visas hur nyföretagandet i Sverige och i Torsby kommun 
har utvecklats. Siffrorna visar ”det totala antalet privata arbets-
platser med minst 1 anställd per 1000 invånare i kommunen”10.   

 

                                                             
10  ”Anledningen till att antal arbetsställen räknas istället för antal företag beror på att ett 

företag kan vara registrerad i en kommun men ha arbetsställen, exempelvis butiker eller 

kontor, också i flera andra regioner. Statistiken visar hur många arbetsplatser det finns i 

kommunen/länet som bidrar till sysselsättning justerat för kommunens 

/länets befolkningsstorlek. Det senare görs för att olika stora regioner ska kunna jämfö-

ras”. (ekonomifakta.se, 130108) 
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Figur 4: Nyföretagande i Sverige och Torsby 

Källa: ekonomifakta.se (130108) 

Kommentar: Statistiken bygger på administrativt material (till exempel skatteadministra-

tion). Ändringar i regelverk kan därför påverka jämförbarheten mellan enskilda år. Under 

2010 sänktes aktiekapitalskravet och revisionsplikten avskaffades för mindre företag. 

Detta har haft en stor påverkan på statistiken för samma år. Statistiken avser den 22 no-

vember varje år. Observera att en stor del av det totala antalet företag utgörs av egenfö-

retagare utan anställda och att dessa inte inkluderas i statistiken för detta diagram.  

 

Företagandet i Sverige har under de senaste tio åren ökat från 
omkring 28 till 34 privata arbetsplatser med minst 1 anställd per 
1000 invånare i kommunen. Torsby kommun har legat över Sve-
rigesnittet och statistiken visar också att företagandet under de 
senaste åren har ökat markant och motsvarade 2011 36,5 (eko-
nomifakta.se, 130108).  
Samtidigt ses den stora geografiska ytan också som en svaghet då 
kommunen måste erbjuda och upprätthålla en god kommunal 
service i hela området vilket är mycket kostnadskrävande. Någon 
menar att det ställs höga organisatoriska krav på kommunen.  
Det geografiska läget, den relativa närheten till Karlstad, Oslo 
och Stockholm (det senare tack vare flyglinjen) är till fördel. Fle-
ra poängterar dock att kommunikationerna och infrastrukturen i 
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och till och från kommunen bör förbättras. Här åsyftas inte bara 
kollektivtrafik, flyg, vägnät och järnvägar utan också förbättrat 
och utbyggt telenät och bredband. Detta måste förbättras så att 
unga människor kan välja att arbeta och bo kvar i Torsby.  
Ytterligare en styrka som exemplifieras är den envishet och 
målmedvetenheten som tidigare nämnts, som finns dels i kom-
munhuset och dels bland kommuninvånarna. Kommunen anses 
ha en relativt välutvecklad organisation både på den kommunala 
sidan men även på den ideella.  

 

Protesterna har gett resultat. Väckte vrede. Förslag om nedlägg-
ningar och nedskärningar fick de boende i Stöllet att högljutt protestera. Nu 
lovar kommunen vissa satsningar, och att avvecklingen av platser på äldre-
boendet Klarastrand ska utredas ytterligare. NWT den 27 juni 2012. 

 

På frågan om det finns några synbara trender inom kommunen 
lyfts ett par exempel fram, såväl negativa som positiva. En sådan 
med negativa förtecken, som flertalet av de kommunala respon-
denterna nämner, handlar om den centralisering, som på olika 
sätt pågår inom kommunen. Människor flyttar till exempel 
etappvis från glesbygden till Torsby samhälle eller i dess direkta 
närhet och i många fall också vidare, exempelvis till Karlstad. 
Poängteras bör att in- och utflyttningsflödet till och från kom-
munen är i stort sett lika stor, det minskande befolkningsunder-
laget beror i högre grad på att antalet döda är fler än antalet föd-
da per år (se tabell 1). Antalet barn minskar inte i Torsby samhäl-
le men dock i övriga kommunen.  
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År 
(31/12) 

Folkmängd 
kommun 

Total  
befolknings- 
förändring 

Födelse-
netto 

Flyttnings- 
netto 

Just- 
ering 

2001 13552 
2002 13404 -148 -108 -37 -3 
2003 13311 -93 -107 15 -1 
2004 13086 -225 -150 -76 1 
2005 12960 -126 -101 -27 2 
2006 12946 -14 -110 96 0 
2007 12878 -68 -74 6 0 
2008 12707 -171 -138 -31 -2 
2009 12508 -199 -165 -32 -2 
2010 12414 -94 -73 -21 0 
2011 12312 -102 -63 -38 -1 

Summa: -1138 -1089 -145 -6 

Tabell 1: Befolkningsutveckling i Torsby kommun, 2000-2011 
Källa: Torsby kommun (120423) 

 

Torsby kommun har låtit göra en befolkningsprognos för perio-
den 2011-25. Prognosen visar ett fortsatt minskande befolk-
ningsantal, men i en betydligt mer utplanande kurva. Födelsenet-
tot ligger på minus men flyttnettot ligger under perioden på plus, 
det vill säga att fler förväntas flytta in än flytta ut ur kommunen. 
År 2025 antas folkminskningen i kommunen ligga på -34 och 
befolkningssiffran uppgå till cirka 11 400 invånare (Torsby 
kommun, 110608). 

Trots negativa siffror i befolkningsstatistiken har ändå, som det 
påpekades i samtalen med kommunföreträdarna, trenden vänt 
från att varit en negativ kommun till att ha blivit en positiv, från 
att ha haft hög arbetslöshet (med så mycket som 22.5 procent år 
1994) med liten framtidstro till en kommun med förhållandevis 
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låg arbetslöshet och med stor framtidstro. Nedan redovisas den 
öppna arbetslösheten i Torsby kommun under åren 2000-2011. 

 

 
Figur 5: Andel öppet arbetslösa i Torsby kommun, 2000-2011 
Källa: scb.se (130108) 

 
Kommunföreträdarna lyfter fram flera utmaningar som kom-
munen, enligt deras mening, står inför. Bland annat problemati-
ken med att organisationen ska kunna utvecklas samtidigt som 
den minskar. Vilket flera påpekar, så kommer det att bli arbets-
kraftsbrist framöver på grund av vikande befolkningsunderlag 
och åldrande befolkning. 

  

Glesbygdsungdom i fokus. Ungdomars situation i glesbygden – det 

var ämnet för ett lunchmöte som ägde rum i Östmark på onsdagen. - Det 

som ofta lyfts fram är det urbaniserade, men det här sättet att vara på är 

inte fy skam det heller, säger Johan Bonander, präst i Svenska kyrkan. VF 

7 mars 2013. 
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I tabell 2 nedan visas att den genomsnittliga medelåldern bland 
torsbyborna ligger högre än riksgenomsnittet, och att den under 
perioden 2000-2011 har ökat successivt år efter år.  

 

Medelålder, procent 
Sverigemedel Torsby 

2000 40,3 44,4 
2001 40,5 44,5 
2002 40,6 44,8 
2003 40,7 45 
2004 40,8 45,4 
2005 40,9 45,5 
2006 40,9 45,7 
2007 41 46 
2008 41 46,2 
2009 41 46,2 
2010 41,1 46,4 
2011 41,1 46,5 

Tabell 2: Medelålder i Sverige och Torsby kommun, 2000-2011 

Källa: ekonomifakta.se (130108) 

 
Problemet med framtida arbetskraftsbrist kan bli särskilt svårt i 
den norra delen av kommunen. Vidare anser någon att ung-
domsarbetslösheten, som förvisso inte är markant större än på 
andra ställen, just nu är en utmaning.  

I sammanhanget ställde vi också frågor om privatisering, LOU 
(Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lag om valfrihets-
system) - om hur kommunen tacklar dessa och om LOU och 
LOV är en väg att gå för att stärka lokal utveckling. Privatise-
ringarna i kommunen är ytterst få. Det handlar om ett par frisko-
lor, som av någon ses som en räddning av skolor som kommu-
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nen avsett att lägga ner, något äldreboende som numer lagts ned, 
några kooperativa förskolor samt på den tekniska sidan såsom 
gräv-entreprenad. I samtalen nämndes att glesbygderna inte är så 
intressanta för privatiseringar eftersom de inte utgör några stora 
marknader.  

När det gäller LOU framhålls att upphandlingarna är komplexa 
och att det därmed är svårt för de små lokala företagen att vara 
med och det är också svårt när många kommuner är inblandade.  
LOU ses av någon som ett hinder för att främja lokal utveckling.  
Kommunen har diskuterat mycket kring LOU och behöver, an-
ses det, i kommande upphandlingar vara mer aktiv för att stödja 
lokala och regionala producenter. Ett sätt kan vara att upphandla 
själva i allt större utsträckning (och inte i samarbete med grann-
kommunerna i lika stor utsträckning som idag). Torsby kommun 
har också haft diskussioner om LOV, men det är inget som till-
lämpas, främst på grund av ideologiska skäl. Kommunen vill 
värna om det allmänna och de anställda. Möjligen är det också så 
att det inte finns någon marknad att hänvisa till.   

Vi ställde frågan om vad det är i den nationella politiken som ta-
lar för respektive mot Torsby kommun. Svaren kom främst att 
handla om vad som talar mot och kan i stora drag sammanfattas 
som att de intervjuade anser att kommunerna idag har ett alltför 
stort ansvar och inte kan lösa alla frågor själva. Den nationella 
politiken, så som den bedrivs, bygger inga broar mellan stad och 
land, utan bildar snarare gap. Någon menar att det inte pratas 
tillräckligt om att hela Sverige ska leva. Vidare belystes att infra-
strukturfrågor inte verkar vara av prioritet, vilket ses som viktiga 
frågor särskilt för landsbygdskommuner.  
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Nordea satsar på bankomat. Det ska byggas en ny bankomat i nor-
ra Klarälvdalen. Nordea, som i våras lade ned sitt kontor i Sysslebäck, har 

valt att satsa på Likenäs. NWT 26 september 2012. 

 

Kännedomen om själva begreppen samhällsentreprenör eller 
samhällsentreprenörskap är relativt vagt bland de kommunala 
företrädarna. Och det används heller inte i kommunala eller poli-
tiska dokument. Men det arbetas med fenomenet eller frågorna 
dagligen. Istället för att prata om samhällsentreprenörskap, pra-
tas det om Torsbyandan. Torsbyandan syftar på att företag samar-
betar med kommunen och gör det för att bevara och utveckla en 
levande landsbygd för torsbyborna och dess näringsliv. Uttrycket 
avser också den drivkraft och det engagemang, som förklarats 
tidigare, både inom kommunens organisation och bland kom-
muninvånare. På frågan om det finns någon kommunal politik 
som stöder samhällsentreprenörer och samhällsentreprenörskap, 
menar de flesta att Torsby kommun är vaken för den här typen 
av initiativ och att föreningar och företag ses som räddningar för 
landsbygdens bevarande då kommunen själva inte kan gå in och 
rädda exempelvis en affär själv. Det ingår inte i kommunallagens 
befogenheter att driva sådana verksamheter, men däremot att 
uppmuntra och vara en stödjare och möjliggörare.11  

Det går på Torsby kommuns hemsida (torsby.se) att se vilka ut-
vecklings- och näringslivsprojekt som idag pågår och vilka som 
har ägt rum de senaste åren. Det är näringslivsbolaget Tuab, 
Torsby utveckling AB, som har bedrivit eller varit med i flertalet 
olika projekt för att förbättra och utveckla entreprenörskapet 
och näringslivet i kommunen. Vissa projekt har varit delfinansie-
rade av EU:s strukturfonder. Två av fyra pågående projekt hand-
                                                             
11 Varje år delar kommunfullmäktige i Torsby kommun ut en premie för goda initiativ inom utveck-
ling och nyskapande. 2012 mottog Nordvärmlands demensförening och Bo Vilson (Bovilsgården) 
priset, 2011 Erik Gustafsson, 2010 Nordvärmlands FF, 2009 Björkhälla Fritid och Lars-Åke Jonsson 
vid Cirkus Wiktoria. (torsby.se, 130314) 
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lar om Det företagsamma Värmland och Tillväxt Värmland vilka rik-
tar sig mot hela Värmland.  
Det företagsamma Värmland syftar till att i samverkan med kom-
muner och aktörer i stödsystemet skapa förutsättningar för att 
öka tillväxten i Värmland genom att stärka entreprenörskapet, 
öka nyföretagandet och öka tillväxten i befintliga företag. Projek-
tet startade i januari 2011 och pågår i tre år. Det har två huvud-
målgrupper; presumtiva och befintliga företagare som har nytta 
av stöd, samt stödsystemet som tjänsteleverantör till entreprenö-
rer och företagare. Ett delprojekt har handlat om kartläggningen 
av stödsystemet (se vidare i kapitel 5). Projektet arbetar med tre 
perspektiv, nämligen; 

• Vilja – attitydfrämjande insatser för att stärka entrepre-
nörskap och företagande 

• Våga – insatser som rör nyföretagande 

• Växa – insatser för utveckling och tillväxt i befintliga före-
tag.  

Tillväxt Värmland har Communicare som projektägare och riktar 
sig mot blivande unga entreprenörer i åldrarna 18 till 35 år. 
Samtliga kommuner i länet har en eller två coacher från Com-
municare. Coachernas uppgift är att inspirera, rådge och vara ett 
bollplank för att utveckla idéer. 

Vidare pågår under 2012-2014 ett projekt, Pilotkommuner för servi-
ceutveckling, där femton gles- eller landsbygdskommuner12 ingår 
(www.tillvaxtverket.se, 130122). Tillväxtverket, som fått uppdra-
get av regeringen, finansierar upp till sextio procent och reste-
rande summa står kommunerna för. Totalt uppgår projektmed-
len till 15 miljoner kronor. Det finns en stor problembild gällan-
de service på lands- och glesbygd idag, där det ofta är svårt att 

                                                             
12 Torsby, Kalmar (Södermöre kommundelsnämnd), Sorsele, Arjeplog, Norsjö/Malå/Skellefteå, 
Lindesberg, Munkedal, Härjedalen, Ludvika, Sunne, Eda, Uppvidinge samt Ydre. 
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upprätthålla en god servicenivå i kommunen när exempelvis svi-
kande befolkningsunderlag råder.  

Projektet syftar till att kommunerna, genom privata, offentliga 
och ideella aktörer, ska finna nya, hållbara lösningar så att den 
lokala (offentliga och kommersiella) servicen i kommunen effek-
tiviseras och håller god kvalitet. Tillgängligheten till servicen skall 
också ökas för både människor och företag. 

Målen för projektet är; 

• Nya samordnade servicelösningar i samverkan med privat 
och ideell sektor 

• Uppdraget ska bidra till att frågan om tillgänglighet till 
kommersiell och offentlig service i serviceglesa områden, i 
gles- och landsbygder, blir en naturlig del i planeringspro-
cessen i kommunerna. 

I våra intervjuer framkom vikten av att servicen i Torsby kom-
mun utvecklas och formas på ett modernt sätt. Att exempelvis 
lanthandlarna inom snar framtid även kan bistå med turistinfor-
mation som ett komplement till dagens turistbyrå. 

År 2010 genomfördes och avslutades projektet Framtidens kapital 

– nya verktyg för landsbygdens entreprenörer finansierat av Tillväxtver-
ket, Torsby kommun och Tuab. Syftet med projektet var att öka 
tillväxtmöjligheterna för de allra minsta företagen men också, 
genom att lyssna på vilka behov av stöd de små företagen hade 
av kommunen, utveckla näringslivsarbetet inom Torsby kom-
mun. Vidare var avsikten att förbättra dialogen mellan företagen, 
Tuab, kommunen och andra offentliga aktörer. Projektet anses 
utifrån slutrapporten som lyckat. Tack vare projektet fick dels 
Tuab möjlighet att sprida information om sin och andras stöt-
tande funktion och verksamhet till småföretagen, dels tros före-
tagen som involverats i projektet fått ökad kännedom om var-
andra och samarbetet sinsemellan förbättrats (torsby.se, 121220).  
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Att mötesplatserna mellan företagare, samhällsentreprenörerna 
och det offentliga är grogrunden för utveckling understryks i in-
tervjuerna med kommunrepresentanterna. Exempel på samhälls-
entreprenörer som ges är Sahlströmsgården, Rallycrossen i Höl-
jes – där många arbetar ideellt, Heidruns café, Nordvärmlands 
FF, Ica i Östmark och Frykdalens Sparbank.  

 

Platsbilder Torsby 

Vi avslutar kapitlet med vad vi kallar platsbilder Torsby. Ut-
gångspunkten är att platser säkerligen kan ha eller förknippas 
med olika karaktärsdrag. Dessa eller sådana karaktärsdrag kan vi 
ha uppfattningar om även om våra kunskaper eller närmare kän-
nedom om olika platser är begränsad. Något rätt svar på frågan 
om vad som faktiskt kännetecknar eller karakteriserar en plats 
finns, enligt vår mening, inte. Samtidigt är det säkerligen så att 
bilder av platser påverkas av om vi har i någon mening personli-
ga erfarenheter av dem. Mer kunskaper eller bättre kännedom 
kan troligen ge mer insiktsfulla eller nyansrika bilder av platser. 
De platsbilder som vi redovisar ska därför tolkas med ödmjukhet 
eller distans. Vi tror dock att de har någonting att säga om Tors-
by. På många sätt exemplifierar dock säkerligen bilderna av 
Torsby hur många ser på glesbygd och ”landet bortom storsta-
den” mer i stora drag. Även om bilderna är övergripande har de 
säkerligen bäring, menar vi, på den politiska diskurs som finns 
om landsbygdens roll och företräden. Vi har delat ut vår enkät 
om platsbilder i tre olika sammanhang, nämligen i våra samtal 
med företrädare för regionala aktörer, i möten med dels forskare 
vid Karlstads universitet, dels personer som vi menar represente-
rar samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken. Det 
rör sig i samtliga fall om en handfull personer. Urvalen är således 
små.   



61 
 

De karaktärsdrag som vi har angivit kan möjligen sägas uttrycka 
fyra olika grupperingar av karaktärsdrag. Den första gruppen 
handlar om jobb och sysselsättning eller annorlunda uttryckt om 
sätt att försörja sig. Flera karaktärsdrag därefter kan i en andra 
grupp sägas handla om vilja och förmåga till nytänkande i olika 
bemärkelse. En tredje grupp av karaktärsdrag har bäring på tan-
kar om socialt kapital, lokala initiativ och lokal utveckling. Av-
slutningsvis finns en fjärde grupp av karaktärsdrag som på olika 
sätt kan sägas handla om framtid och omvärld. Sammanlagt om-
fattar enkäten tjugo karaktärsdrag. Den genomgående frågan är 
formulerad som i vilken utsträckning som Torsby kan förknip-
pas med karaktärsdragen i fråga eller möjligen annorlunda ut-
tryckt i vilken grad utmärker de olika karaktärsdragen Torsby. 
Svaren ges på en sexgradig skala där 1 står för ”i mycket liten ut-
sträckning” och 6 för ”på ett mycket påtagligt sätt”. Vi redovisar 
resultaten av våra tre platsbilder i en tabell för respektive grupp 
av respondenter (se bilaga 2). Platsbilderna handlar om Torsby 
kommun som helhet och avser både kommunen som geografiskt 
område och kommunen som förvaltning eller organisation. 

 

Bio Nordvärmland satsar vidare. Ungefär ett år efter smygpremiä-
ren tar medlemmarna i Ambjörby Folkets hus nya krafttag. Nu vill före-

ningen digitalisera bion och även visa filmer i 3D. NWT 9 november 
2011. 

 

Enkätsvaren från forskarna ger på ett självklart sätt inte någon 
särskilt entydig bild av Torsby. Det finns dock, enligt svaren, en 
problematik när det gäller Jobbmöjligheter. Karaktärsdraget Kul-
tur, nöjen och ”puls” är enligt forskarna inget utmärkande drag. 
Omvärldsorienteringen anses också begränsad. Tradition är där-
emot ett uttalat karaktärsdrag. Även karaktärsdag som Socialt 
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kapital, Aktivt föreningsliv, Vana att ta lokala initiativ samt Sam-
hällsentreprenörskap är enligt forskarna relativt framträdande. 
Dessa karaktärsdrag kan möjligen ses som olika vinklingar på 
samma tema. Beroende på hur karaktärsdraget formuleras görs 
dock olika tolkningar. Orden spelar roll. 

Till de mer problematiska karaktärsdragen, kan enligt samhälls-
entreprenörernas bedömning, räknas (svag) Konkurrenskraft, 
(bristande) Jobbmöjligheter och (bristen på) Kommunalt nytän-
kande. Bilden av karaktärsdraget Risktagande är dock tydligt 
splittrad liksom bedömningen av karaktärsdraget Vilja att pröva 
nytt. Till karaktärsdrag med positiva förtecken kan räknas Små- 
och egenföretagande, Aktivt föreningsliv, Vilja till gemensamma 
tag liksom Vana att ta lokala initiativ. Tradition är möjligen det 
mest utmärkande karaktärsdraget. 

Sammanställningen av svaren från de regionala aktörerna visar 
att de två karaktärsdrag som bedöms ha negativa förtecken i för-
sta hand är (avsaknaden av) Kultur och nöjen eller det som kan 
kallas ”puls”, liksom (bristen på) Omvärldsorientering. Däremot 
är Tradition, även enligt dessa, ett utmärkande drag, liksom Nära 
sociala relationer och Vana att ta lokala initiativ.  

 

Marknad väcks till liv igen. Nysockenmârten tog en paus förra året. 
Men på lördag är den tillbaka vid Värnäskorset. – Det betyder väldigt 
mycket, både för ortsbefolkningen och för turister som kommer hit, säger 
Karin Rehn, ordförande i Norra Ny marknadsförening. VF den 12 juli 
2012. 

 

Sammanfattningsvis kan man, menar vi, även om bilderna är 
splittrade se några mer gemensamma eller genomgående be-
dömningar. När det gäller de karaktärsdrag som på olika sätt har 
bäring på temat samhällsentreprenörskap och möjligen med 
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tillägget den lokala omgivningen visar svaren, enligt vår bedöm-
ning, på en mer positiv eller bejakande inställning än motsatsen. 
Detta gäller således karaktärsdrag som Socialt kapital, Aktivt fö-
reningsliv, Vana att ta lokala initiativ, Vilja till gemensamma tag 
och Samhällsentreprenörskap. Vi menar att det kan vara viktigt 
att förvalta och utveckla den bilden av Torsby kommun. 

 

Sammanfattning 

Vi har i kapitlet försökt att teckna en bild av Torsby kommun. 

Vårt tecknande har tre olika infallsvinklar, nämligen en utifrån-

bild byggd på samtal med regionala aktörer, en inifrån bild som 

tar utgångspunkt i statistik, dokument och intervjuer med kom-

munala företrädare. Vi redovisar också vad vi kallar platsbilder 

Torsby. 

Torsby kommun har utan tvekan utmärkande drag genom sin 

stora yta, sin förhållandevis begränsade befolkning och den på-

tagliga glesheten. Det finns förväntningar om att folkmängden 

ska stabiliseras på ungefär nuvarande nivå. Medelåldern ökar 

dock. Nyföretagandet utvecklas förhållandevis väl och småföre-

tagartraditionen är ganska tydlig. Besöksnäringen växer och när-

heten till Norge spelar roll. 

Centraliseringen av verksamheter och befolkning upplevs som 

problematisk. Den kommunala administrationen och organisa-

tionen måste hela tiden anpassas, slipas och effektiviseras. En 

känsla av otillräcklighet när det gäller förväntningar på lokal när-

varo från kommunens sida finns nog. En samverkanskultur finns 

liksom, menar man, en Torsbyanda. Exemplen på privatiseringar 

eller alternativa driftsformer av kommunal verksamhet är få, 

men finns! Kommunens relationer till regionala aktörer upplevs 

som goda. 
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 När det gäller karaktärsdrag som har bäring på temat samhälls-

entreprenörskap och lokala utveckling visar svaren, enligt våra 

platsbilder Torsby, på en mer positiv eller bejakande inställning 

än motsatsen. Vi menar att det kan vara viktigt att förvalta och 

utveckla den bilden av Torsby. 
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Kapitel 5. System och jordmån 
 

Bakgrund 

En bärande tankemodell i vårt sätt att försöka beskriva och för-
stå samhällsentreprenörskapets förutsättningar, former och 
funktion är den nödvändiga triangeln för lokal utveckling, se fi-
gur 1 i kapitel 2. Enligt denna skapas viktiga förutsättningar för 
lokal utveckling genom ett samspel eller möte mellan görare (i 
vårt fall samhällsentreprenörer) å ena sida och stödjare och möj-
liggörare å den andra. Stödjarna representerar, enligt vår tolk-
ning, aktörer som har till uppgift att delge information och ge 
råd som ett stöd för de som har idéer och vilja att göra saker och 
driva frågor på ett konkret sätt. De kan också ges beteckningen 
katalysatorer. Möjliggörare är aktörer som kan ge uppdrag eller 
bidra med finansiering. Rollerna som stödjare respektive möjlig-
görare kan ibland spelas av en och samma aktör. Modellen i sig 
kan ges systemteoretiska sammanhang. Görarna, stödjarna och 
möjliggörarna utgör ett system med bäring på lokal utveckling. 
Det går också att betrakta görarna som delar utanför systemet, 
som då utgörs av stödjarna och möjliggörarna. När vi i fortsätt-
ningen talar om systemet så handlar det om aktörer som sätter 
spelregler och ger förutsättningar för i vårt fall samhällsentre-
prenörskap i olika former. Systemet har inte från vår sida varit 
något på förhand väl definierat och tydligt avgränsat utan mer en 
förutsättningslös tanke. Denna har handlat om att systemet be-
står av aktörer av olika slag, men att det också rymmer sådant 
som lagar och (spel)regler samt det som kan kallas för kulturer 
och synsätt för hur aktörerna spelar sina roller och uppfyller sina 
syften.13 Om denna tanke har vi fört samtal med ett antal regio-
                                                             
13 Nina Björk (2012) presenterar i sin bok – Lyckliga i alla sina dagar. Om pengars och 

människors värde - en kritisk analys av konsumism och individualism. I en notis i Dagens 
Nyheter den 7 januari 2013 uppmärksammas att hon har fått Sydsvenskans kulturpris. På 
fråga om vad som borde diskuteras under 2013 svarar hon ”systemet”. Vår idé om syste-
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nala aktörer och företrädare för Torsby kommun samt genom-
fört en webbenkät till ett urval av samhällsentreprenörer i Tors-
by kommun.  

 

16 miljoner satsas på Notnässågen. Moelven satsar 16 miljoner 
kronor på en förbättrad delningslinje på Notnässågen i Torsby. Ombyggna-
tionen ska ske under kommande semester. NWT den 19 mars 2013. 

 

En annan grundläggande utgångspunkt för vårt arbete har varit 
att görarna har ett lokalt sammanhang eller en lokal omgivning i 
vilken de är verksamma (se kapitel 2). Det finns olika metaforer 
för att beskriva denna. Sådana metaforer är till exempel lokal 
kultur, lokal jordmån och lokalt klimat. Metaforerna har ofta en 
tydlig bäring på tankar om att idéer ska slå rot eller odlas på olika 
sätt. Andra sätt att sätta ord på denna lokala omgivning och dess 
förmåga att skapa samhällsengagemang och entreprenörskap är 
att ta avstamp i mer ekonomiska termer. En sådan term, som vi 
diskuterar i kapitel 3, är socialt kapital (Putnam, 1996, Mattsson, 
2010). Detta varierar således mellan olika bygder och platser och 
ses som en viktig förklaring till varför den lokala organisations-
förmågan varierar. Även om den lokala omgivningens betydelse 
har vi fört samtal. 

Vår övergripande tanke om samhällsentreprenörskapets förut-
sättningar och uttryck hänger på ett självklart sätt samman med 
idén om tidsanda och samhällsförändringar mer i stort (se kapitel 
                                                                                                                                                                         
met är inte lika stor. Hennes svar pekar dock på att samhällsdebatten bör föras också i 
mer abstrakta systemmässiga termer och inte bara handla om konkreta enskildheter.  
I Dagens Nyheter den 16 december 2012 kunde vi läsa en artikel om att ideell läxhjälp 
nekas halv miljon i bidrag. Ingressen är följande: Ideella föreningen Mattecentrum hjälper 

närmare 4000 elever gratis med läxhjälp varje vecka i Sverige. Nu nekas de 500 000 i bi-
drag av Stockholms stad. Orsaken är att de anses konkurrera med de kommersiella läxläs-

ningsföretagen. Den 27 februari 2013 finns sedan en mindre notis i Dagens Nyheter om 
att stöd ges ideell läxhjälp. Enligt notisen beviljar regeringen – efter kritiken - Mattecent-
rum två miljoner kronor i år. 
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3). Det lokala är aldrig bara lokalt. Förändringar i attityder, vär-
deringar, politik, lagar och spelregler av olika slag sätter spår 
också lokalt. Vi har sammanfattat vår forskningsansats i figur 2, 
kapitel 2. Vi menar att tanken om samspel och möten mellan gö-
rare å ena sidan och stödjare och möjliggörare å den andra lik-
som den lokala omgivningens förmåga att uppmuntra eller 
bromsa samhällsentreprenörskapet handlar om pilarna mellan 
boxarna och inte bara boxarna i sig. 

Vår ansats tar tydliga avstamp i rapporten Gör vågen! Samhällsent-

reprenörskap med värmländska förtecken (Agnemyr och Dahlgren, 
2011). I de samtal och dialoger som låg till grund för den - med 
regionala aktörer och samhällsentreprenörer med flera - så gavs 
samhällsentreprenörskapet inte sällan lokaldemokratiska förteck-
en. I den omprövning som sker av den offentliga sektorn liksom 
i den koncentration och centralisering i övrigt som äger rum lig-
ger, framhölls det, i samhällsentreprenörskapet att både se möj-
ligheter och att möta hot som finns. Idéerna om valfrihet och 
alternativa lösningar för den samhälleliga servicen innehöll såle-
des både hot och möjligheter. Det handlar om att tillgodose be-
hov och fylla luckor som uppstår i omprövningen av den offent-
liga sektorn och i förlängningen av kommunala besparingar och 
rationaliseringar. 

Från de regionala aktörernas sida lyftes också fram erfarenheter 
av att kommunerna fungerar olika när det gäller att bemöta per-
soner med idéer och lokala initiativ. Metaforen om idéer som 
ömtåliga ägg användes från något håll. Dessa kan antingen låtas 
kläckas eller lätt slå i kras. Det fanns också en tydlig erfarenhet 
av att den lokala kulturen eller om vi så vill klimatet eller jord-
månen varierar, vilket sätter normer och sänder olika signaler om 
företagsamhet och lokala initiativ. Bygders och platsers attrakti-
vitet handlar också, ansågs det, om en image av att det händer 
saker och att det ges möjligheter att ta lokala initiativ. På det sät-
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tet växer och förmerar sig det sociala kapitalet i olika takt på 
skilda platser. 

 

Stort intresse för kooperativ förskola. Kommunen ska lägga ned 

förskolan Småfôlk i Rådom. Arbetet för att istället starta en personalkoo-
perativ förskola startade samtidigt med beslutet. Och intresset från föräld-
rarna har varit stort. NWT den 10 januari 2013. 

 

Från samhällsentreprenörernas sida önskades från många håll en 
annan förståelse från ”systemets sida” för betydelsen av företag-
samhet och samhällsentreprenörskap. Detta är inga självklara 
ingredienser i samhällslivet och de kan, ansågs det, inte tas för 
givna. Det fanns en önskan om att man från systemets sida bor-
de våga ”släppa krånglarna loss”. Många hade också erfarit en 
känsla av att de borde vara tacksamma för gensvar och stöd från 
kommuner och myndigheter. I stället menade de att det borde 
vara tvärtom, det vill säga kommuner och myndigheter borde 
sätta stort värde på samhällsentreprenörerna på ett mer självklart 
sätt. Ett gott och öppet bemötande från kommuner och myn-
digheter värdesattes ofta mer än erhållandet av bidrag och stöd i 
sig. Samhällsentreprenörerna kontaktade hellre personer som de 
kände till eller hade fått rekommendationer om än anonyma 
tjänstemän. Några av de tillfrågade hade erfarenheter av juridiska 
processer. Samhällsentreprenörskapet kan således provocera. 
Både de mer tydliga företagsinitiativen bland exemplen på sam-
hällsentreprenörer som de mer kollektiva processerna tog nästan 
alla sin utgångspunkt i vad som kan kallas lokala resurser eller 
traditioner, samtidigt som många underströk den roll som inflyt-
tade personer ofta spelade för lokala processer och för att bryta 
vanans makt och bidra till nya attityder och synsätt. Samhällsent-
reprenörskapet bottnade ofta i ett påtagligt socialt och miljömäs-
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sigt synsätt och har därför i sin praktik en tydlig bäring på idén 
om hållbar utveckling. 

En erfarenhet som lyftes handlade också om att kvinnor och 
män inte sällan intresserar sig för olika saker. Det fanns en erfa-
renhet av att politiken för tillväxt, företagande, innovationer och 
utveckling hade haft ett för stort fokus på mansdominerade när-
ingar. Detta begränsar sannolikt synen på vad som är viktiga ny-
heter och innovationer inom närings- och samhällsliv. Det lokala 
utvecklingsarbetet fungerade också bättre där ”karlakarlarna inte 
var så framträdande”. Från några håll vitsordades erfarenheter av 
den lokala omgivningens förvåning inför det som görs och sker.  

Iakttagelser och slutsatser från samtal och dialoger ledde fram till 
vår idé om att gå vidare i vår forskning med att intressera oss för 
två ”möten” eller möjliga ”samspel”, nämligen mellan; 

• Samhällsentreprenörskapet och systemet 

• Samhällsentreprenörskapet och den lokala omgivningen 

Utifrån den gjorda bakgrundsbeskrivningen behandlas de två 
frågeställningarna parallellt. Vi fortsätter således med vad som 
kanske kan kallas ett mer teoretiskt perspektiv. Därefter refererar 
vi de samtal som vi har fört med företrädare för regionala aktö-
rer. Efter det redovisar vi resultatet av vår webbenkät till sam-
hällsentreprenörer i Torsby kommun. Vi avslutar med synpunk-
ter från samtalen med företrädare för Torsby kommun. 

 

Något att relatera till 

Vi ger idén om systemet dels ett övergripande systemperspektiv 
utifrån en skrift om Välfärd bortom staten och kapitalet – Civila sam-
hällets närvaro och förutsättningar i välfärden (Linderyd, Ardin & 
Rickne, 2012), dels en nyligen genomförd Kartläggning av stödsyste-
met för företagande i Värmland (Attityd i Karlstad AB, 2012). Vi är 
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klart medvetna om att idén om samhällsentreprenörskapet inte 
enbart har bäring på idén om det civila samhället eller ryms inom 
den sociala ekonomin och att idén om samhällentreprenörskap 
också har bredare utgångspunkter än det företagande som åsyf-
tas i den nämnda kartläggningen. Vi menar dock att dessa ändå 
har stor relevans för frågan om systemets form och funktion. 

 

Planer för bredband fortgår. I byarna arbetas det för fullt med att 

starta föreningar och att hämta in intresseanmälningar. I Torsby tätort 
kommer bredbandsutbyggnaden att ske på ett lite annorlunda sätt och inom 

kort väntar informationsmöten där. NWT den 13 mars 2013. 

 

En viktig utgångspunkt för boken Välfärd bortom staten och kapita-

let är att svenska folket tillhör världens mest engagerade i före-
ningsliv av olika slag och att frivilligheten är växande och inte i 
avtagande. En annan är att områdena vården, skolan och omsor-
gen utgör expanderande marknader och att internationella kon-
cerner spelar en allt större roll inom dessa områden samt att de 
ägs av så kallade riskkapitalbolag. En tredje utgångspunkt är den 
politik för det civila samhället som nu finns sedan 2009 (propo-
sition 2009/10:55). Ett syfte med boken är att fördjupa kunska-
pen om det civila samhällets välfärdsaktörer. Det civila samhället 
inkluderar den ideella sektorn och kooperationen med dess före-
ningar, företag och sammanslutningar14. Det framhålls att många 
politiker återkommer till att det civila samhällets aktörer ger vik-
tiga värden, men som systemet nu är designat tycks de inte 
komma till sin rätt (sid. 22). 

 

                                                             
14 I Dagens Nyheter den 26 september 2012 kan man läsa en artikel med rubriken Social-

tjänsten klarar sig inte utan frivilliga. Artikeln bygger på en studie som fackförbundet 
Visionen har gjort och som grundar sig på synpunkter och bedömningar från landets soci-
alchefer. Enligt dessa blir frivilla insatser allt viktigare för en fungerande socialtjänst. 
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Ekonomiskt aktiva non-profitorganisationer i Sverige uppgick, 
enligt boken och enligt siffror från SCB till 50 000 år 2009. Inom 
dessa arbetade ungefär 19 000 personer (sid. 25). Det konstateras 
att den ideella sektorn växer, men att den gör det i näringslivets 
skugga. När välfärdsmarknaden har öppnats för andra aktörer än 
kommuner och landsting, har privata företag vuxit snabbare än 
det civila samhällets utövare. Bland annat beror det på tradition, 
men det handlar i hög grad också om en politik som har främjat 
kommersiellt företagande framför denna typ av verksamhet. 
Samtidigt är det uppenbart att det också finns politiska förvänt-
ningar om ett expanderande civilsamhälle och en positiv inställ-
ning till mångfald och valfrihet i den svenska välfärden. Ett ut-
tryck för detta är så kallade överenskommelser mellan den civila 
sektorns företrädare och regeringen. Överenskommelserna har 
identifierat ett flertal hinder för att uppnå målsättningar om det 
civila samhällets växande roll. Det handlar om bristande kunskap 
om ideella aktörer i socialtjänsten och sjukvården, om ofullstän-
dig statistik15 och om skeva konkurrensvillkor mellan offentliga, 
kommersiella och ideella aktörer. Enligt Lagen om valfrihet 
(LOV) kan kommuner införa ett system där enskilda aktörer – 
utan upphandling och korta entreprenörskontrakt – kan ges 
uppdrag att utföra välfärdstjänster. Idag har enligt rapporten 118 
kommuner infört LOV och runt 51 planerar att göra det (sid. 
107). 

I skriften nämns en rapport Civilsamhällets betydelse för välfärd, eko-
nomi och demokrati från 201216 och att den innehåller en brokig 

                                                             
15 Statistiska centralbyrån har haft i uppdrag av regeringen att ta fram statistik om det 
civila samhället. Resultatet presenteras i rapporten Det civila samhället – ett regerings-

uppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån (2011). Enligt SCB uppgår anta-
let organisationer inom det civila samhället till 211 630. Därav har 50 771 viss ekonomisk 
information. Antalet heltidsanställda var knappt 61 000 personer och antalet ideellt arbe-
tande var drygt 934 000 personer. Siffrorna avser år 2009. 
16 Rapporten är utgiven av Civos, Civila samhällets organisationer i samverkan. 
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lista på hinder som ideella organisationer upplever i välfärden. 
Sådana hinder är eller handlar bland annat om; 

• Den ryckigheten som följer av kortsiktiga och projektinrik-
tade bidrag. 

• Dålig samordning av arbetet med civilsamhällets finansie-
ring. 

• Nödvändigheten av ändrade regelverket kring upphand-
lingar. 

• Dåligt efterföljande av de överenskommelser som finns 
mellan staten och civilsamhället. 

• Avsaknaden av en samlad näringspolitik för företagare 
utan vinstsyfte. 

Det framhålls också att civilsamhällets innovationskraft bör åter-
speglas i politik för socialt företagande. 

Samtidigt som det således finns en önskan om undanröjande av 
regler i systemet framhålls att de ideella organisationerna själva 
måste bli tydligare med sina visioner och förklara för politikerna 
vad som behöver åstadkommas för att ideella organisationer ska 
kunna driva skolor, sjukhus och äldreboende i stor skala. (Linde-
ryd, Ardin & Rickne, 2012) Den ökande förekomsten av så kal-
lade sociala entreprenörer eller sociala företag noteras också. Be-
greppet social innovation berörs. Detta används, framhålls det, 
ibland för att beskriva idéer, strategier, koncept och organisatio-
ner som möter sociala behov och som förbättrar välfärd, hälsa 
och välmående för individer eller grupper.  

I en summerande diskussion om ”Vad hindrar en expansion?” 
behandlas finansieringsvillkor, upphandlingsregler och riktade 
projektbidrag (sid. 96). Exempel på bidrag är direkta sådana från 
medlemmarna, organisationsbidrag (från staten, kommuner och 
landsting), lokalbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. 
Organisationsbidrag är den friaste formen av bidrag och pro-
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jektbidrag den mest styrda bidragsformen. Det konstateras att 
organisations- och verksamhetsbidragen har minskat, medan just 
projektbidragen har ökat både i storlek och till antal. Det senare 
tolkas som en önskan om ökad politisk styrning.  

I rapportens slutord konstateras ”att ideella organisationer har 
värden som är viktiga och efterfrågade, men som under nuva-
rande villkor och svaga politik inte kommer till sin fulla rätt ” 
(sid. 109).   

 

Privat vårdmottagning kan öppna i Branäs. En konkurrerande 
mottagning till vårdcentralen i Likenäs kan komma att öppna i Branäs. 
Legesvisitten AB har ansökt till landstinget om tillstånd för att etablera sig 

vid anläggningen. VF den 30 januari 2013. 

 

Kartläggningen av stödsystemet för företagande i Värmland är genomförd 
av Attityd i Karlstad AB (2012) på uppdrag av projektet Det före-
tagsamma Värmland. Kartläggningen gäller stödsystemet som rik-
tar sig mot presumtiva och befintliga företagare i Värmland. Vi 
menar att kartläggningen är av principiellt intresse då den försö-
ker fånga upp brister, förbättringsområden och behov som finns 
i stödsystemet.  

Kartläggningen är genomförd med hjälp av telefonintervjuer 
med 73 personer på strategisk nivå i Värmland som tillsammans 
representerar 75 aktörer (sid. 2). Stödsystemet utgörs av; 

• Offentliga aktörer såsom kommuner, företagsstödjande ak-
törer och myndigheter. 

• Intresseorganisationer till vilka räknas kluster, sakfrågein-
riktade medlemsorganisationer och fackförbund. 

• Akademi och innovationsplattformar. 
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• Marknadsaktörer som banker, revisionsbyråer, jurister med 
flera. 

Stödsystemet är således komplext och kartläggningen av syste-
met presenteras ur tre olika perspektiv, nämligen; aktörernas 
drivkraft, aktörernas verksamhetsinriktning, samt aktörernas 
samverkan. Verksamhetsinriktningarna har sammanfattats i ta-
bell 3. 

Rådgivning/ 

information 

Finans- 

iering 

Tillgång till  

kontakter 
Tjänster 

Rådgivning Bidrag Nätverk 
Företags- och  
affärsutveckling 

Coaching/ 
mentorskap 

Lån Mäklare/lots Innovationer 

Opinion/ 
attitydpåverkan 

Risk-
kapital 

 
Produkt och 
tjänsteutveckling 

Informations-
träffar/seminarier 

  Testmiljöer 

   
Patent/ 
varumärke/ 
design 

   Utbildning 

Tabell 3: Stödsystemets verksamhetsinriktning 
Källa: Attityd i Karlstad AB, 2012 

Stödsystemet definieras i kartläggningen som ”Aktörer, såväl of-
fentligt finansierade som intresseorganisationer, som bedriver 
verksamhet som syftar till att stödja presumtiva och befintliga 
företagare som aktivt arbetar med att utveckla sin affärsverk-
samhet”, (sid. 11). Verksamhetens drivkrafter är för offentliga 
aktörer politiska beslut eller lagar och för intresseorganisationer-
na medlemmarnas uppfattningar (sid. 18).  
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Inom ramen för kartläggningen har intervjuer också gjorts med 
tio potentiella eller befintliga företagare som befinner sig i olika 
skeden i sitt företagande (sid. 11). Intervjuerna pekar på att re-
spondenterna upplever att de inte har någon naturlig part att 
vända sig till. De upplever att de blir vidareskickade och att de 
möter en kultur som upplevs som nästintill fientlig. De önskar 
att hjälpen skulle vara enkel att nå, inte kosta för mycket pengar 
eller kräva för mycket tid. Flera uttrycker ett behov av att ha nå-
gon att bolla idéer med. Samtidigt menar man att den hjälp som 
man har fått har varit värdefull. Respondenterna ger också tyd-
ligt uttryck för behovet att stödsystemet ska arbeta mycket med 
mjuka värden såsom uppskattning, inspiration och engagemang 
som komplement till rådgivning och finansiering. 

 

51 delade på miljon. För tionde gången delades en tiondel av Helmias 
skattade vinst ut till duktiga värmlänningar. I år delade rekordmånga, 51 

stipendiater på 1 010 000 kronor, den högsta totalsumman någonsin. 
NWT den 24 november 2012.  

 

Respondenterna – i bemärkelsen de 75 aktörerna – ombads att 
redogöra för hur de tycker att stödsystemet för företagande fun-
gerar idag.  Ungefär en tredjedel av respondenterna tycker att 
stödsystemet generellt sett fungerar bra, men kanske svårt att 
komma in i (sid. 54). Andra beskriver systemet som heltäckande 
och att det mesta finns. Några lyfter fram att det finns ett bra 
och nära samarbete mellan de mest strategiska aktörerna i stöd-
systemet. De flesta tycker ändå att det är rörigt, komplext eller 
svårt att överblicka. Många respondenter menar att samordning-
en kunde vara bättre och att de generellt sett har för dålig kun-
skap om de andra aktörerna. Mängden aktörer gör systemet 
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otydligt. En tredjedel av alla respondenter uttrycker att det är för 
många aktörer i systemet (sid. 55).  

Det finns heller ingen samlad bild av stödsystemet (sid. 56). En 
annan problematik som lyfts fram i samband med frågan om 
brister är svårigheterna eller oförmågan att hantera olikheter 
mellan olika kommuner inom länet. Stödsystemet är byråkratiskt 
och det saknar en gemensam målbild och gemensamma strategi-
er och nätverk. Det finns också en brist på långsiktighet i stödsy-
stemet, genom bland annat ”projektfenomenet” som någon ut-
trycker det (sid. 58). 

Respondenterna nämner också ett antal områden som de saknar 
idag inom stödsystemet. Det saknas, framförs det, således kom-
petens inom vård- och omsorgssektorn. Kompetensen när det 
gäller mångfaldsfrågor är för dålig, liksom kunskapen om eko-
nomiska föreningar (sid. 61).  

På frågan om systemet är effektivt svarade 42 procent varken eller, 
15 procent ganska effektivt och 20 procent ganska ineffektivt (sid. 
62). Ordet effektivt kan dock ges många tolkningar. Det kan till 
exempel handla om en snabb och enkel process och handled-
ning, om antal nystartade företag, om tillgången på EU-pengar, 
om tillväxten i samhället, om att minska den interna konkurren-
sen samt om att minimera tiden som läggs på administration. 

De flesta önskar att systemet i framtiden består av färre aktörer, 
att samarbete och samverkan fungerar på ett bättre sätt, samt att 
systemet blir tydligare och mer överskådligt för samtliga inblan-
dade parter (sid. 65). 

Beträffande verksamheternas inriktning finns en tabell över anta-
let verksamhetsbeskrivningar (varje aktör kan syssla med flera 
(del)verksamheter) (sid. 81). Sammanställningen visar; 

Rådgivning och information: 152 svar 

Finansiering: 16 svar 
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Tillgång till kontakter: 56 svar 

Tjänster: 33 svar. 

Majoriteten av respondenterna erbjuder således någon form av 
rådgivning och information.  

I anslutning till den refererade kartläggningen av stödsystemet 
för företagande i Värmland gjordes också en Sammanställning över 

företagares behov av stödsystem (Dotank AB, 2012). 

 

”Vi lägger oss inte ner och dör!” Norr om Torsby finns tre större 
industrier: Ransbysågen, Samhall och Byggelit. Tillsammans sysselsätter de 
drygt 150 människor. När Byggelit i Ambjörby lägger ned i höst försvinner 
40 jobb. Det motsvarar 3400 jobb i Karlstad. Nu växer kampviljan i byn: 

Vi får inte platta ned oss!” säger Marika Sundqvist, ordförande i föräld-
rakooperativet Vargen. NWT den 15 mars 2013.  

 

Denna studie bygger på gruppsamtal med fem olika fokusgrup-
per representerande; äldre företagare (mellan 28-60 år), kvinnliga 
företagare, inomeuropeiska invandrare, ungdomar mellan 19-28 
år samt företagare med utvecklingspotential (sid. 3). Gruppsam-
talen har handlat om erfarenheter av att starta och driva företag 
samt om kontakter med kommuner, myndigheter och rådgiv-
ningsaktörer. Resultaten handlar ibland om goda sådana med 
specifika aktörer men också om negativa omdömen av karaktä-
ren missnöje eller dåligt infriade förväntningar. Sammanfatt-
ningsvis redovisas under rubriken mönster (sid. 21) bland annat 
följande; 

• Många vill att kommunerna ska engagera sig och vara där 
för företagarna när de behöver hjälp. Kommunerna borde 
också ha mycket mer kunskaper om företagande så att de 
kan hänvisa vidare till rätt person för ärendet. Samtliga ser 
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också gärna en mer uppsökande verksamhet också för ny-
startade företag.  

• Bland samtliga grupper av företagare såg de behov av och 
fördelar med att tillhöra nätverk på olika sätt. Det finns två 
huvudsakliga anledningar till att de ser så positivt på det. 
Den ena är möjligheterna att dela och ta del av erfarenhe-
ter och den andra är nätverken som grund till att göra affä-
rer. Det kan konstateras att det är slående hur gärna mer 
erfarna företagare delar med sig av sin kunskap till blivan-
de företagare eller företag under uppstart.  

• Med något undantag framhölls i grupperna olika aspekter 
som kan grupperas kring behov av grundläggande rådgiv-
ning och kunskap i företagsekonomi. 

• De grupper som kommit i kontakt med systemet, men inte 
haft tillgång till inkubatorverksamhet, hade alla dåliga erfa-
renheter av rådgivning. Denna hade uppfattats som inade-
kvat, felaktig eller missledande, bristfällig etcetera. 

• Gruppen unga företagare uttryckte ett behov av yngre per-
sonal. De lyfte liksom de andra grupperna fram betydelsen 
av det individuella bemötandet och fokus på individen i 
stället för idén.  

• Några av grupperna lyfte fram problem som rör formalia 
och kunskap om hur systemet fungerar. Detta kan handla 
om blanketter, tillstånd och formalia kring bidrag. 

Vi menar att dessa rapporter kan utgöra övergripande bilder eller 
plattformar för våra egna iakttagelser och reflektioner kring frå-
geställning om mötet eller samspelet mellan samhällsentrepre-
nörskapet och systemet. När det gäller vår andra frågeställning 
om samhällsentreprenörskapet och den lokala omgivningen låter 
vi Kristina Mattssons (2010) bok Landet utanför. Ett reportage om 
Sverige bortom storstaden ha den funktionen. Boken tar avstamp i 
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urbaniseringen som pågår världen över och den handlar speciellt 
om landsbygdens eller periferins utveckling. Utgångspunkten är 
det faktum att det från och med någon gång under år 2008 bor, 
för första gången i mänsklighetens historia, fler människor på 
jorden i städer än på landbygden (sid. 15). För Sverige innebär 
utvecklingen i det tysta att de delar som ligger utanför storstads-
områdena och de större universitetsstäderna håller på att packa 
ihop. När det gäller de perifera regionerna i landet så håller, an-
ses det, proppen på att gå ur (sid. 18). Avfolkningen hotar inte 
bara landsbygden utan också mindre städer. Urbaniseringen är 
inte heller bara fysisk. Det har också skett någon form av värde-
förskjutning till storstädernas förmån (sid. 20). En förklaring till 
det som sker är att staten har abdikerat i olika avseenden. I detta 
ligger att den tidigare ledstjärnan i svensk politik om likvärdig 
samhällsservice oavsett var i landet man bor inte längre lyser lika 
klart. Det framhålls i boken att den svenska regionalpolitiken i 
sin snäva mening och i statsbudgettekniska termer har varit en 
ganska liten del av de samlade insatserna för att få hela landet att 
leva. I stället är det Sveriges utbyggda välfärdssystem som i reali-
teten har haft störst roll för att utjämna levnadsförhållanden i 
olika delar landet (sid. 50). 

Enligt boken är dock ingen ort dömd på förhand. Boken handlar 
därför också om bygder och platser som kämpar emot och för 
vilka utvecklingen delvis kan sägas gå på tvärs mot de övergri-
pande trenderna och tendenserna. Ett särskilt kapitel handlar om 
Värmland i framgång och bakvatten. I kapitlet framhålls att Filipstad 
saknar geist (sid. 93) och att Sunnes myter ser annorlunda ut (sid. 107). 
Sunne befinner sig i en god tillväxtspiral, medan spiralen i Filip-
stad går neråt. I båda kommunerna kämpar man på och skälen 
till att de just nu lyckas bättre i Sunne än i Filipstad kan nog del-
vis sökas i olika näringspolitiskt arv. Det finns i detta en skillnad 
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mellan bruksandan i Filipstad och en historia med självägande 
bönder och småföretag i Sunne.   

Förklaringen till skillnader i jordmån och lokal kultur mellan oli-
ka platser handlar, enligt boken, också och mer generellt bland 
annat om vad som kallas medborgaranda. Det måste finnas 
människor som kan eller vill något. I ett samhälle med medbor-
garanda framhålls det, bildas ständigt nya föreningar, invånarna 
är medlemmar i flera olika och engagemanget sprider sig (sid. 
117). Det kulturella kittet i den medborgerliga gemenskapen ut-
görs av tankar och idéer om egna förpliktelser mot lokalsamhäl-
let. Den lokala utvecklingen har, där den är positiv, förtecken 
som småskalighet, påhittighet, företagsamhet och idealitet etcete-
ra.  Det framhålls att självförtroende kanske är den viktigaste be-
ståndsdelen i en kommun eller regions förmåga att hävda sig.  

 

Nordvärmlands FF utökar. De toppar division tre och driver bland 
annat en lanthandel, gatukök och fritidsgårdar. Nu ska Nordvärmlands 
FF också driva camping i Sysslebäck. Samtidigt skjuts planerna om tvätte-

ri ett år framåt i tiden. NWT den 25 juni 2012. 

 

En delförklaring i skillnaden mellan olika platser när det gäller 
utvecklingskraft är förekomsten av eller bristen på lokala entre-
prenörer. Det måste finnas några människor som kan eller vill 
något, som har pengar eller en attraktionskraft på andra (sid. 
114). Detta uppstår lite här och där och det är, framhålls det, 
ofta svårt att förklara varför (just där). Något är det som skiljer, 
men vad detta något är, är inte så självklart. Ett begrepp som 
försöker fånga detta något är idén om det sociala kapitalet. I bo-
ken talas om att detta kan liknas vid Faktor X (sid. 118). I detta 
ligger ett erkännande att det i många utvecklingsmodeller finns 
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något som är svårt att fånga eller sätta fingret på. Vissa menar att 
detta svårfångade får större och större betydelse. 

I rapporten Det började med en idé… En beskrivning av fem innovativa 

verksamheter i Sunne kommun återberättar och tolkar Jan Rudérus 
(2003) tillkomsten och förverkligandet av fem lokala initiativ el-
ler idéer av betydelse för den lokala utvecklingen i Sunne. I be-
rättelserna pekas på visioner, händelser och personer som har 
haft betydelse för verksamheternas utveckling. Idéerna eller initi-
ativen har alla stor bäring på fenomenet samhällsentreprenörs-
kap. Rudérus konstruerar en egen förklaringsmodell för lokal ut-
veckling. Modellen innehåller ett antal indikatorer, som tycks 
medverka till verksamheternas framgång. Dessa har samman-
ställts i fyra grupper eller perspektiv. Dessa är; 

• Utsäde (bärkraftig verksamhetsidé) 

• Gödning (pådrivande faktorer, t ex eldsjälar) 

• Jordmån (rätt plats och rätt tillfälle för att idén ska kunna 
gro, timing) 

• Klimat (stödjande omgivning). 

Dessa grupper eller perspektiv förtjänar att finnas med i tolk-
ningen av våra samtal och intervjuer. 

 

Regionala aktörer 

Vi har under arbetet med vår rapport haft samtal med bland an-
nat företrädare för en handfull regionala aktörer, som kan defini-
eras som stödjare och/eller möjliggörare. Dessa aktörer är Almi, 
Communicare, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen, Region 
Värmland och Värmlandskooperativen. De personer som vi har 
samtalat med har alla ledande ställningar om än på olika nivåer. 
Samtalen har varit lösa i konturerna. Syftet har varit att belysa 
och resonera kring de två övergripande frågeställningar som vi 
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har. Samtalen har inletts med två ganska öppna frågor, nämligen; 
Vad innehåller systemet? och Vad skiljer bra och dålig jordmån åt?  

För att bredda och möjligen konkretisera perspektiv och infalls-
vinklar har vi haft liknande samtal med företrädare för Torsby 
kommun och genomfört en enklare webbenkät till ett urval av 
samhällsentreprenörer (eller exempel på samhällsentreprenörs-
kap i mer kollektiv mening) i Torsby kommun. 

 

En strimma Dagens ljus över Torsby. I 2010-talets allt mer pres-
sade arbetsliv behövs det sociala företagandet som humanistisk oas. Det me-
nar gänget bakom Kooperativet Dagens ljus som igår invigde sin verksamhet 
i Torsby. VF den 8 juni 2012. 

 

Vårt intryck från samtalen med regionala företrädare är att de 
inte har svårt att tänka i systemtermer när det gäller idén om 
stödjare och möjliggörare. De exempel på aktörer som ingår i 
systemet, enligt de som vi har samtalat med, har dock inte den 
bredd som den refererade kartläggningen av stödsystemet för 
företagande i Värmland ger uttryck för. Det finns hos dessa en 
mycket tydligare idé om och att de själva är delar av vad som 
skulle kunna kallas en kärntrupp av aktörer. Deras beskrivning 
av systemet handlar ändå om många aktörer och det framställs 
som komplext i mer övergripande mening. Antalet aktörer fram-
står dock inte i sig som något stort problem och det finns en 
tydlighet om vem som gör vad. I stället betonas betydelsen av 
mångfald och valfrihet också på detta område. Samverkan borde 
dock kunna vara bättre, liksom kunskapen om de andra aktörer-
na. Det framhålls att projektet Företagsamma Värmland har ett sy-
stemperspektiv och att diskussionen om rådgivnings- eller stöd-
jandesystemet när det gäller företag och företagande ofta finns 
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på den politiska dagordningen och att det möjligen kunde vara 
tydligare och effektivare. 

Betydelsen av insikter i stödgivningens mekanismer i snävare 
mening och drivkrafterna bakom viljan att starta och driva före-
tag i bredare mening framhålls i samtalen. Många kontakter 
handlar om levebrödsföretag med litet inslag av innovation. 
Rådgivningen och stödgivningen handlar, betonades det, om 
möten mellan personer och gör själva bemötandet viktigt. Stöd-
systemet beskrivs ibland som en kedja av aktörer. Kommunerna 
är ofta början på denna kedja och deras roll i stödjandesystemet 
är därför central. Kommunerna fungerar olika bra, men rent ge-
nerellt har kommunerna blivit mycket bättre på att arbeta med 
frågor som har med företagande och näringsliv att göra. Vi har i 
de flesta fall fått ett intryck att de regionala aktörerna har stor 
kunskap om lokala förhållanden och lägger vinn om stor närhet i 
eller till det kommunala eller lokala perspektivet. Stödsystemet 
fungerar ofta som en sluss till andra aktörer och vidare i kedjan. 
God kunskap om andra aktörer är således viktig. Ibland fungerar 
systemet, anses det, som filter, men med möjlighet att återkom-
ma. 

Stödet i bred mening handlar i många fall om ett gott och givan-
de bemötande och således om mycket annat eller om mer än fi-
nansiering och pengar. Det finns från många, och kanske inte 
minst ungdomar, ett behov av att ha någon att prata med. I våra 
samtal berördes dock ofta finansieringsproblematiken rent gene-
rellt, men också särskilt när det handlar om samhällsentrepre-
nörskap eller idéer med breda syften. Sådana breda syften hand-
lar om samhällsnytta eller social betydelse och om demokratiska 
aspekter på lokal utveckling. Många menade nog att affärsidéer 
av olika slag ofta har många syften och att synen på tillväxt bor-
de vara öppen och ödmjuk. Det fanns också en tydlig erfarenhet 
av att bygdens företagare ofta hade en stor känsla för det lokala.  
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Samhällsentreprenörskapet som idé är, framhölls det, problema-
tiskt med sina båda perspektiv – samhällsengagemang och entre-
prenörskap - i förening. Det går självfallet att ställa sig frågan om 
hur balansen mellan dessa perspektiv ser ut i konkreta situatio-
ner. Idén om samhällsentreprenörskapet, som något vidare än 
samhällsengagemang i ideell mening, lyfter fram betydelsen av 
pengar och intäkter.  Även samhällsentreprenöriella initiativ 
måste således ha, som det uttrycktes, en affärsplan med realism. 
Idén om eller bilden av samhällsentreprenörskapet är dock ännu 
otydlig. Eldsjälen är något tydligare och lättare att förstå och sä-
kerligen en nödvändig ingrediens i samhällsentreprenörskapet 
men dock inte en tillräcklig sådan. Samhällsentreprenörskapet 
passar ännu inte riktigt in i mönstret av företagsamma initiativ 
med breda syften, men samtidigt får vi ett intryck av att mönstret 
har blivit mer mångfacetterat. 

 

Miljoner till utökad glesbygdsservice. Eda, Sunne och Torsby 
har utsetts till tre av 13 pilotkommuner i Sverige för att testa metoder för 
service i glesbygd. Torsby kommun får 1,1 miljoner kronor som ska gå till 
ett tvåårigt projekt för att undersöka lanthandelns potential som servicecent-
rum. – Vi är mycket glada för det här, säger Tomas Stjerndorff, kommun-
chef i Torsby. VF den 13 juni 2012. 

 

Samtalen kom således att handla om olika former av företagan-
de. Från flera håll nämndes att kunskapen om kooperativ och 
om den ekonomiska föreningen som företagsform är bristfällig. 
Samhällsentreprenörskapets skiftande former och breda syften 
innebär, framhölls det, inte sällan problem när det gäller finansi-
ering och bankkontakter. Vi får ett intryck av att den traditionel-
la banken har svårast att se och möjligen förstå vidden eller 
bredden av företags- och affärsidéer som kan ha samhällsentre-
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prenörskapets klädedräkt17. De lokala bankerna framstår som 
öppnare i sin attityd till lokala idéer än andra banker.  Många 
menade att det behövs nya finansieringskällor och det fanns, 
tyckte vi, en stor förvissning om att allt fler sådana kommer att 
växa fram18. 

En finansieringskälla som nämns i samtalen är det så kallade 
Landsbygdsprogrammet och de möjligheter som inte minst ryms 
inom ramen för det så kallade Leader-initiativet. Det senare 
framställs av någon som krångligt och bökigt men ändå som en 
viktig form för stöd till lokala och möjligen udda eller annorlun-
da idéer - med breda syften - och där samverkan och gränsöver-
skridandet är en central dimension19.  

                                                             
17 Ulla Herlitz (2012) diskuterar i en uppsats i Tillväxtverkets rapport med titeln Att lära av 

mirakel, som är en antologi om arbetsintegrerande företag finansieringsproblematiken 
för sociala företag. Hon menar att det sociala företagets dubbla roller gör att dess finansi-
eringssituation måste ses med helt nya ögon. Hon framhåller också att de inte är vanliga 
företag och betonar vikten av dessa eller sådana företag finns med i regionala affärsut-
vecklings- och tillväxtprogram som resurs. 
18 I Värmlands Folkblad den 20 september 2012 berättas om att Karlstads kommun kan bli 
först i länet med att satsa på en social investeringsfond. Målet är att kunna jobba mer 
långsiktigt och förebygga både kostnader och sociala problem. En handfull kommuner i 
landet har sådana fonder. Norrköping startade först med sin fond som uppgår till 40 mil-
joner kronor. I Värmlands Folkblad den 17 januari 2013 omnämns att också Kristinehamns 
kommun har en sådan fond, på fyra miljoner kronor.  
I Dagens Nyheter den 29 augusti 2012 finns en artikel med rubriken Vi söker dom som har 

goda idéer för barn. Artikeln handlar om den ideella stiftelsen Research for change som 
finansierar sociala entreprenörer med idéer om hur barns rättigheter kan stärkas. Stiftel-
sens inkubatorprogram, kan enligt artikeln, ge lön upp till tre år för sociala entreprenörer, 
vid sidan av råd och stöd.  
I Dagens Nyheter den 13 december 2012 finns en artikel med rubriken Från storbank till 

kopperativ ”med hjärta i”. Artikeln är en intervju med Cecilia Näsman som är chef för 
kooperativa finansinstitutet Oikocredits svenska kontor. Oikocredit är en av världens 
största finansiärer av utvecklingskrediter.  
Den 29 november 2012 publicerade redaktionen för Mötesplatsen för sociala innovation 
en artikel med rubriken Skandinaviens första nätverk för impact investment. Nätverket 
avser affärsänglar och investerare. Utgångspunkten för det är att fler företag startas idag i 
syfte att inte bara tjäna pengar, utan även bidra till social och hållbar utveckling. 
 
19 Leader är en del av EU:s landsbygdsprogam eller -politik. Leader beskrivs som en metod 
som ska generera och stimulera till samarbete mellan de olika sektorerna offentlig, privat 
samt ideell sektor. Värmland är under pågående programperiod indelat i tre Leader-
områden. Årjäng tillhör ett Leaderområde tillsammans med Dalsland. Och nästan hela 
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I flera samtal berörs den allt mer förhärskande projektkulturen, 
det vill säga det faktum att flera av aktörerna måste finansiera sig 
i form av projekt om och om igen. Uthålligheten saknas, stabili-
teten i systemet minskar och osäkerheten ökar. Projektkulturen 
har också med alla sina regler, redovisningar och granskningar 
administrativt blivit allt svårare. 

I våra samtal med de regionala aktörerna framhålls också bety-
delsen av personliga nätverk när det gäller att få råd och syn-
punkter av betydelse och under vägs. I samtalen berördes också 
kommunernas användande av Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och att den nog kunde användas mer tydligt för att dra 
nytta av det lokala näringslivet. Även den problematik som kan 
ligga i (utdragen) tillståndsgivning av olika slag utifrån perspektiv 
som handlar om planfrågor, miljöprövning och kulturmiljö be-
rördes.  

Vår andra frågeställning handlar om samhällsentreprenörskapet 
och den lokala omgivningen. I våra samtal med företrädare för 
regionala aktörer finns ett stort instämmande i idén eller tanken 
om att jordmånen för lokala initiativ av skilda slag skiljer mellan 
olika bygder och platser och att den lokala omgivningen har be-
tydelse för samhällsentreprenörskapets möjligheter att spela roll. 
Det finns en erfarenhet av att samhällsentreprenörskapet inte 
uppstår lika lätt och inte spelar samma roll på alla platser. Det 
finns bygder som utmärker sig mer än andra och då inte minst i 
positiv mening. I flera samtal påtalas den skillnad som de - och 
andra - menar finns mellan östra och västra Värmland. De olik-
heter som finns näringslivsmässigt mellan olika delar av länet 
spelar, ansågs det, roll för entreprenörskap och lokal organisa-

                                                                                                                                                                         
Karlskoga kommun ingår i det Leaderområde som innefattar länets östra kommuner. Lä-
nets tre Leaderområden förfogar under programperioden över cirka 65 miljoner kronor i 
EU-medel och statliga pengar. Dessutom räknas med kommunal medfinansiering motsva-
rande cirka 30 miljoner kronor. Till detta kan läggas privat medfinansiering mestadels i 
form av ideell arbetstid. Enligt uppgift kommer medlen att gå åt. 
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tionsförmåga. I brukskulturen ligger en tydlig rollfördelning mel-
lan kommunen, näringslivet och civilsamhället eller föreningsli-
vet. Skillnaderna har sina förklaringar i tradition och rötter långt 
tillbaka. Det handlar om sega strukturer eller svårpåverkade my-
ter, men också om något högst reellt. I samtalen förklaras skill-
naderna bland annat i termer som att det handlar om skilda sig-
naler, om olika berättelser och mediabilder, men också om skill-
nader i den lokala självbilden. Det talades i termer av vanans 
makt. Det tycks som att tingens ordning är svår att påverka från 
kommuner och myndigheter. Insikten ställer möjligen krav på 
tålamod och ödmjuk när det gäller tron på snabba förändringar. 

 

Klarastrand blir kooperativ? Nu utreds möjligheterna att göra om 
Klarastrand till ett kooperativt äldreboende. - Om vi inte gör något nu så 

kommer hotet om stängning ligga över oss hela tiden, säger Siw Alfredsson i 
Norra Ny utveckling. VF den 25 oktober 2012.  

 

Vår inledande fråga i samtalen på temat den lokala omgivningen 
formulerade, enligt ovan, som Vad skiljer bra och dålig jordmån från 

varandra? Samtalen kom att handla om betydelsen av ett lokalt 
företagande som ofta präglades av mångsyssleri och småskalig-
het, om ett aktivt föreningsliv och förekomsten av sociala mö-
tesplatser. Någon framhöll den roll som bygdegårdarna en gång 
spelade och kanske fortfarande spelar. De var ett uttryck för kol-
lektiv handling och gemensamma tag. Mer av lokalt företagande 
och aktivt föreningsliv skapar jordmån för lokala initiativ av oli-
ka slag och påverkar synen på andras framgång. Entrepre-
nörskapskulturer handlar om förebilder, normer och värderingar. 
En god jordmån kännetecknas av öppenhet för initiativ och 
uppmuntran till företagsamhet. Det framhölls att lokala företaga-
re ofta har en stark känsla för den egna bygden. Säkerligen spelar 
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sådana strukturella förhållanden som utbildningsnivåer och jäm-
ställda könskontrakt roll för graden av öppenhet och allas möj-
ligheter att komma till tals och spela roll. 

Betydelsen av gensvar från kommunerna framhölls i våra samtal 
med regionala aktörer. Lokala initiativ som handlar om samhälls-
engagemang och företagsamhet har dock ett tydligt underifrån-
perspektiv. Någon menade att bygder som kännetecknas av 
framgång när det gäller lokal utveckling många gånger har en 
förmåga att ligga före (kommunen) i tanke och handling. I såda-
na bygder kan det finnas en uttalad strategi eller taktik att arbeta 
med och inte mot kommunen.  

Samtalen kom också att handla om de speciella förutsättningar 
som finns och den speciella talang som krävs när det gäller att 
organisera frivillighet och lokalt engagemang. Det handlar inte 
om att tro sig kunna peka med hela handen. Samtidigt gäller att 
några ofta måste gå före. Exempel på sådana personer – som tar 
sig rollen som samhällsentreprenörskapets frontfigurer – utgörs 
inte sällan av lanthandlare, präster eller lokala företagare. Det 
räcker dock inte, framhölls det, med enskilda eldsjälar. Lokal ut-
veckling handlar om att stärka individer i ett gruppsammanhang. 
Samhällsentreprenörskapet har därför ofta kollektiva förtecken 
och bra jordmån handlar om en slags lokal anda gällande initiativ 
underifrån. Hållbara strukturer kräver också oftast mer än indi-
viduella initiativ. I samtalen påtalades att samhällsentreprenörs-
kap inte bara handlade om ideellt arbete utan om att driva verk-
samheter som kostar pengar och kräver intäkter.   

Betydelsen av eller den roll som inflyttare till bygder och platser 
spelar var en genomgående tanke i samtalen. Dessa var, ansågs 
det, ovärderliga. De har ofta tagit viktiga steg i livsresan och ofta 
finns en anledning till själva flytten. Betydelsen av att släppa in 
dessa i lokala nätverk och sammanhang betonades. I idén om det 
sociala kapitalet ligger en stor tillit till andra och en tilltro till de-
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ras kompetens. Detta skapar öppenhet för idéer och bidrar till 
engagemang. Betydelsen av det sociala kapitalet och vikten av att 
försöka förstå vad som skapar det och att lyfta fram dess roll be-
tonades. Skillnader i socialt kapital och därmed lokal organisa-
tionsförmåga påverkar platsers image och rykten. Platser som får 
rykten om sig att det händer saker kan säkert locka till sig perso-
ner mer än andra. 

Samhällsentreprenörer 

Med viss inspiration från kartläggningen av stödjandesystemet i 
Värmland har vi genomfört en enklare webbenkät till ett urval av 
samhällsentreprenörer eller enligt vår mening exempel på sam-
hällsentreprenörskap i Torsby kommun. Vårt urval utgjordes av 
16 exempel. Enkäten nådde inte fram till tre av dessa. I stora 
drag fick vi svar från en tredjedel av de som vi ställde enkäten 
till. Vi hade självfallet hoppats på svar från fler och gjorde i det 
syftet två påminnelser. Vårt urval representerade – se bilaga 3 – 
olika former av samhällsentreprenörskap och lokala initiativ. De 
som svarade representerar också en stor bredd av exempel på 
samhällsentreprenörskap; lokal utvecklingsgrupp, socialt företag, 
friskola, idrottsförening som arbetar utanför ramarna samt före-
tag med samhällsnytta och -engagemang som centralt mål eller 
syfte. 

 

Handlarparet var nära att ge upp. För fem år sedan tog Monica 

och Blader de Roos Nieuwkamp över Vitsandsboa. För ett och ett halvt år 
sedan var de på väg att ge upp. Men ”till salu”-skylten togs ned och paret 

bestämde sig för att kämpa vidare. NWT den 22 februari 2013. 
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Frågorna i vår enkät handlade om vilka myndigheter och aktörer 
i systemet som de har haft kontakt med (under de senaste två 
åren), vad kontakterna har handlat om (utifrån klassificeringen i 
den refererade kartläggningen av stödsystemet i Värmland) samt 
erfarenheter av kontakterna. Vi presenterar resultaten av enkäten 
i fyra olika tabeller. Självfallet ska svaren eller resultaten tolkas 
med försiktighet. Kanske kan sättet att fråga utvecklas och 
genomföras med större idoghet än vad vi har mäktat med. Ta-
bellerna redovisas i bilaga 4. 

Svaren, menar vi, bekräftar att systemet är mångfacetterat. Fler-
talet av respondenterna har i någon utsträckning haft kontakt 
med de flesta av aktörerna. Ingen av respondenterna har dock 
haft kontakt med alla. Den utan tvekan viktigaste aktören i stöd-
jandesystemet är kommunen. Samtliga respondenter har under 
de senaste två åren haft någon form av kontakt med kommunen. 
Alla respondenter har haft kontakt med Skattemyndigheten och 
bank. Svaren visar, menar vi, att det är viktigt att ha en bred tan-
ke när det gäller systemet av stödjare och möjliggörare. 

Vi har frågat om vad kontakterna har handlat om. Kategorise-
ringen är i huvudsak hämtad från den värmländska kartläggning-
en av stödjandesystemet. Svaren ger en bild dels av att kontak-
terna har varit av relativt allmän karaktär – allmän rådgivning 
och informationsträffar/seminarier - , dels att kontakterna inte 
sällan har handlat om pengar det vill säga om möjligheterna till 
bidrag och lån. Dessa frågor är således viktiga också när det gäll-
er samhällsentreprenörskap och visar att det inte sällan handlar 
om pengar – intäkter och kostnader och om att få verksamheten 
att gå ihop. Idén om riskkapital har dock enligt svaren inte nått 
ut till samhällsentreprenörskapet med dess breda syn på mål och 
syften i form av samhällsnytta. Svaren visar att kontakterna har 
handlat om vad som kan definieras som företags- och affärsut-
veckling. Från samhällsentreprenörskapets sida ser man också på 
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det som görs i termer av förnyelse och innovationer. Ett per-
spektiv på samhällsentreprenörskapet är således att det handlar 
om förnyelse och förändring. 

Svaren pekar också på betydelsen av nätverk. Att bilda, under-
hålla och delta i sådana framstår som viktigt i ett sammanhang 
som handlar om stödjare och möjliggörare. Nätverken utgör så-
ledes förutom myndigheter och andra aktörer en viktig kompo-
nent i eller komplement till stödjandesystemet. Svaren pekar 
också på att rollen som mäklare/lots inte ur samhällsentrepre-
nörskapets perspektiv är särskilt viktig. Våra samtal med inte 
minst regionala aktörer pekar dock, menar vi, på att detta är en 
roll eller funktion som de gärna själva framhåller. 

 

Glesbygdsungdom i fokus. Ungdomars situation i glesbygden – det 

var ämnet för ett lunchmöte som ägde rum i Östmark på onsdagen. - Det 
som ofta lyfts fram är det urbaniserade, men det här sättet att vara på är 
inte fy skam det heller, säger Johan Bonander, präst i Svenska kyrkan. VF 
den 7 mars 2013. 

 

Vi har också frågat om samhällsentreprenörernas erfarenheter av 
kontakterna med systemet. Svaren visar på en klar koncentration 
till siffran 4 och i någon mån siffran 5 på en 6-gradig skala (där 1 
står för ”mycket dålig” och 6 för ”mycket bra”). Vi menar att 
svaren ger ett godkänt betyg när det gäller systemets roll och 
funktion. Det bör observeras att frågan avser systemet som hel-
het och erfarenheterna mer i stort. Bedömning och betygsättning 
kan självfallet variera mellan de olika aktörerna. Möjligen visar 
svaren att förväntningarna på kontakterna ibland är större än vad 
som blir utfallet i praktiken. Samtidigt pekar nog svaren, enligt 
vår mening, på en mer gillande bedömning av stödjandesystemet 
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än vad till exempel den refererade kartläggningen av det värm-
ländska stödjandesystemet gav uttryck för. 

Vi har också i vår webbenkät ställt en fråga på temat samhälls-
entreprenörskapet och den lokala omgivningen. Frågan har 
handlat om erfarenheter rörande ett antal karaktärsdrag hos den 
lokala omgivningen. Dessa karaktärsdrag, som har formulerats 
som Uppmuntrande, Aktivt stödjande, Erkännande, Förtroende-
full, Ifrågasättande, Ointresserad samt Undrande, bygger på syn-
punkter som har framkommit i våra samtal med regionala aktö-
rer och samhällsentreprenörer under arbetet med både denna 
och den föregående rapporten med titeln Gör Vågen! 

Svaren pekar, enligt vår tolkning, på positiva omdömen hos eller 
om den lokala omgivningen. Det finns i svaren, med något un-
dantag, en bedömning av den lokala omgivningen som aktivt 
stödjande, erkännande samt uppmuntrande och förtroendefull. 
Uppfattningar om att den lokala omgivningen skulle vara oin-
tresserad av det som försöker hända delas inte av respondenter-
na. Möjligen finns en viss erfarenhet av undran och ifrågasättan-
de från den lokala omgivningens sida. Vi menar att den lokala 
omgivningen – den lokala jordmånen – spelar stor roll för sam-
hällsentreprenörskapets möjligheter att slå rot och utvecklas. Det 
forskningsmässiga intresset för att fånga skillnader i egenskaper 
hos den lokala omgivningen bör därför kunna utvecklas. Vår 
fråga om den lokala omgivningen kan delvis ställas i relation till 
vår metod eller idé om platsbilder. Vi konstaterar i kapitel 4 att 
de karaktärsdrag som på olika sätt har bäring på temat samhälls-
entreprenörskap och möjligen med tillägget den lokala omgiv-
ningen visar på en mer bejakande inställning än det omvända till 
karaktärsdrag som Socialt kapital, Aktivt föreningsliv, Vana att ta 
lokala initiativ, Vilja till gemensamma tag och Samhällsentrepre-
nörskap. Vi menar det kan vara viktigt att förvalta och utveckla 
den bilden av Torsby kommun. 
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Kommunala företrädare 

Vi har också samtalat med företrädare i ledande befattningar 
inom Torsby kommun om våra frågeställningar om systemet och 
den lokala omgivningen. Dessa intervjuer gjordes efter våra sam-
tal med regionala aktörer och efter det att vi gjort vår webbenkät 
till samhällsentreprenörer eller vårt urval av exempel på sam-
hällsentreprenörskap. I samtalen med de kommunala företrädar-
na, som gjordes som telefonintervjuer, men med samma öppen-
het i strukturen som samtalen med regionala aktörer, fanns såle-
des resultatet av dessa och webbenkäten med som underlag. 
Sammanlagt intervjuades sex personer inom Torsby kommun. 
Dessa representerade kommunledningen och fyra chefer för om-
rådena näringsliv, social omsorg, kultur och arbetsmarknad. De 
sex personerna var samtliga män.  

Samtalen kom att få lite olika karaktär. Vi tolkar det som att 
kännedomen om och hemtamheten med begreppen samhällsent-
reprenör eller samhällsentreprenörskap varierade och att detta 
spelade roll för intervjuerna. Rent allmän gör vi tolkningen att 
dessa begrepp inte tillhör eller ingår i den vardagliga vokabulä-
ren. Begreppen har inte heller någon naturlig plats i strategiska 
dokument av olika slag från kommunens sida. I samtalen berör-
des dock eller nämndes från olika håll flera av de exempel som vi 
hade ställt vår webbenkät till, som till exempel den roll som bya-
lag, föreningar, kooperativ med mera spelar. Samtalen kom i hög 
grad att handla om betydelsen av företagsamhet i form av före-
tagare och företag. Betydelsen av görarna i den nödvändiga tri-
angeln för lokal utveckling (se kapitel 2) var central i intervjuer-
na. Det nämndes också att Torsby kommun var öppen för andra 
driftsformer än den kommunala. Det framhölls dock att för-
väntningarna på kommunen var stora. Beteckningen ”det dolda 
bruket” användes för att uttrycka dessa förväntningar om kom-
munens roll och ansvar.  
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På frågan om systemets innehåll var svaren varierande och gans-
ka oprecisa. Vår idé om systemet är, som vi har framhållit, över-
siktlig och oprecis. Vi menar att det inte finns något givet svar på 
vad detta innehåller och var gränserna går för det. Vi tror dock 
att idén om systemet kan utvecklas och preciseras. Vi menar att 
det i idén om systemet kan ligga möjligheter till självreflektion 
från aktörers sida om hur de bedriver sin verksamhet och om 
tillämpningen av regler, om övergripande målsättningar, om 
tacklandet av situationer och sättet att kommunicera samt om 
hur de ser på den roll som andra aktörer spelar.  

Svaren från de kommunala företrädarna kom också att handla 
om eller bekräfta att idén om systemet är svårfångad, men också 
att listan över aktörer kunde göras lång. Någon hade säkerligen 
tagit del av den kartläggning som vi refererar om det värmländs-
ka stödjandesystemet. Man exemplifierar också med några av de 
regionala aktörer som vi har samtalat med. EU nämns som 
”plånbok” och finansieringskälla. Samspelet mellan kommunen 
och de regionala aktörerna anses fungera mycket väl. Det finns, 
anses det, en tradition av nätverksbyggande i länet. Vårt intryck 
är också att idén om och rollfördelningen mellan görare, stödjare 
och möjliggörare förstås på ett tydligt sätt.   

 

Höljesbor glada över nygammal butik. Det var fullt ös när Höl-
jes handel invigdes igår. När smått legendariska handlaren Petter i Bora 

(eller Peter Larsson som han egentligen heter) aviserade att han faktiskt 
tänkte gå i pension när han blev pensionär – ja då väcktes oron i bygden. 

NWT den 2 mars 2013. 

 

Den centrala roll som kommunen, enligt vår webbenkät, spelar 
smickrar och möjligen förpliktigar. Det finns en stor medveten-
het om denna. Centralt i kommunens arbete med företagande 
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och utveckling är näringslivsbolaget Tuab (Torsby utveckling 
AB). Tuab:s roll är att vara en dörr in, som det heter, när det 
gäller idéer och initiativ som har med företagande och lokal ut-
veckling att göra. Från Tuab:s sida kan man lotsa rätt både i den 
kommunala organisationen och i systemet i vidare mening. Det 
framhålls att det från Tuab:s sida finns ett fokus på egen- och 
småföretagande, men att intresset eller verksamheten även inne-
sluter initiativ från föreningar och kooperativ. Alla med idéer 
och initiativ är välkomna. Vikten av att bygga nätverk, organisera 
möten och vara närvarande i dialoger och att synas i skilda sam-
manhang och på olika håll i kommunen framhölls. Tuab spelar 
roll, framhölls det, för att förmedla en entreprenöriell syn i 
kommunen. Tuab ansågs genomgående fungera bra.  

I intervjuerna framkom också en tydlig vilja att den kommunala 
organisationen i sin helhet skulle fungera väl när det gäller att 
svara upp mot idéer och initiativ. Vi får ett intryck av stor vilja 
när det gäller att kanske bli ännu bättre. Ord som att vässa orga-
nisationen, bli ännu smidigare, smörja lite här och var samt kan-
ske öka samordningen när det gäller utvecklings- och närings-
livsfrågor användes.  På frågan om det i systemet skulle behövas 
någon särskild aktör för att stödja och möjliggöra just samhälls-
entreprenörskap blir svaret överlag och mestadels att så inte är 
fallet. I stället lyfts kommunens roll fram. Förslagen på regelför-
ändringar är i intervjuerna få. De som nämns har i huvudsak 
koppling till regler gällande den fysiska planeringen och berör till 
exempel de begränsningar som kan ligga i strandskyddsbestäm-
melser och naturvård. 

 

Lekvattnetborna ger mest i kollekten. I Lekvattnet la försam-
lingsborna i genomsnitt 201 kronor per medlem i kollekten under 2012 och 
därmed är man överlägset mest generösa i Värmland. Allt enligt statistik 
från Svenska kyrkan. VF den 9 februari 2012. 
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Vår andra övergripande frågeställning handlar om den lokala 
omgivningen eller jordmånen och om den skiljer sig åt mellan 
olika platser och om det i så fall spelar någon roll. Flertalet av de 
kommunala företrädarna menade att det absolut finns sådana 
skillnader. Det finns ett bytänkande och det kan skilja kraftfullt 
vad gäller det lokala engagemanget i olika bemärkelser. På en del 
håll är man väldigt framåt och det finns mycket ”go”. På andra 
håll finns en större förlitan på att kommunen ska ”hålla under 
armarna”, vilket inte ansågs hållbart i det långa loppet. I någon 
intervju talas om att skillnaderna mer har karaktären av nyanser. 

De motsättningar som tidigare fanns mellan Klarälvdalen och 
Torsby (Fryksdalen) berördes i intervjuerna och det framhölls att 
dessa inte finns i samma utsträckning längre. Samtidigt nämndes 
att det kan finnas en känsla av marginalisering av tidigare kom-
muncentra, som följd av den centralisering som kännetecknar 
utvecklingen. Den roll som Nordvärmland FF spelar för att byg-
ga broar mellan byar och platser och för att öka samsyn och 
sammanhållning i Klarälvdalen betonades. 

Varför den lokala jordmånen för lokala initiativ och företagsam-
het skiljer sig åt är en mer svårbesvarad fråga. I flera intervjuer 
används begrepp eller ord som självkänsla och självtillit för att 
tydliggöra skillnader i lokala karaktärsdrag. Det skiljer när det 
gäller att ”våga, vilja och kunna”. Det finns i svaren en stark tro 
på att lokala kulturer kan påverkas, även om dessa kännetecknas 
av stor seghet. Det gäller, framhålls det, att jobba med frågan. I 
detta ligger att stötta eldsjälar och att sprida positiva budskap 
och framtidstro. Betydelsen av eldsjälar framhålls, samtidigt som 
det noteras att det finns en risk för att (ensamma) eldsjälar brin-
ner upp. Det noteras också att lokala initiativ och lokalt engage-
mang varierar över tid för enskilda platser. Vi tolkar det som ett 
uttryck för att det finns ett beroende av personer på plats. Det 
händer helt enkelt mer där enskilda personer tar initiativ och in-
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spirerar. Kommunen måste stödja när och där det händer och de 
som gör. 

Det framhålls i intervjuerna att kommunen måste jobba med och 
bli ännu duktigare på entreprenörskap. Betydelsen av företag-
samhet måste hela tiden diskuteras. Det handlar om inställningar 
och attityder. Entreprenörskapets roll och betydelse bör därför 
in i skola och utbildning. Det gäller att, som någon uttrycker det, 
”prata, prata och prata” om detta. 

Skillnaderna mellan bra och dålig jordmån exemplifieras från fle-
ra med bruksorter och bruksmentalitet som exempel på det sist-
nämnda. Där råder passivitetsvarning. Torsby kommun saknar 
dock, framhålls det, i allt väsentligt sådana orter och deras karak-
tärsdrag. Det framhålls i flera av intervjuerna att kommunen har 
framtidstro och att intresset för att utveckla saker och ting är 
stort. Bra jordmån finns, framhålls det, där man ser mer möjlig-
heter än problem. 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi närmat oss och försökt att på olika sätt be-
lysa våra två övergripande frågeställningar, nämligen om mötet 
eller samspelet mellan samhällsentreprenörskapet och systemet å 
ena sidan och den lokala omgivningen å den andra. Vi inledde 
kapitlet med iakttagelser och slutsatser från rapporten Gör Vå-
gen!. Därefter har vi i en slags parallell disposition redovisat våra 
samtal med företrädare för regionala aktörer, svaren på vår 
webbenkät och våra intervjuer med företrädare för Torsby 
kommun. Detta utgör vad som skulle kunna kallas vår empiri. 
Som en slags teoretisk grund för denna knyter vi an till några 
rapporter på dels temat systemet, dels den lokala omgivningen.   

Vi tror att vårt sätt att försöka förstå samhällsentreprenörskapets 
förutsättningar och karaktärsdrag utifrån idén om systemet re-
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spektive den lokala omgivningen känns viktigt och riktigt. Vi tror 
utifrån den empiri som vi redovisar att dessa begrepp i hög grad 
spelar roll för och sätter spelregler för samhällsentreprenörska-
pet. Vi har dock inte kunnat gå på djupet när det gäller att söka 
svar på våra två frågeställningar. Det finns, som vi ser det, myck-
et mer att belysa och konkretisera. Vi menar att båda begreppen 
– systemet och den lokala omgivningen – kan tjäna som ut-
gångspunkter för en slags självreflektion från till exempel olika 
aktörers sida. Och att en sådan självreflektion kan leda till reso-
nemang som går bortom enskildheter och exempel var för sig. 

Vi konstaterar att det så kallade systemet kan avgränsas på olika 
sätt. Beroende på avgränsningen blir bilden av dess komplexitet 
olika framträdande. Vida avgränsningar reser frågor om antalet 
eller mängden aktörer, systemets överblickbarhet och former för 
samverkan aktörer emellan. Vår bild är att det finns en kärna av 
aktörer som i huvudsak spelar roll och att rollfördelningen dem 
emellan ofta är eller upplevs som tillräcklig tydlig med öppna 
och goda relationer. Kommunen spelar, enligt vår mening, en 
central roll i systemet. Kommunen är inte bara en dörr in till 
stödjandesystem för företagande utan spelar när det gäller sam-
hällsentreprenörskapet i sig en central roll som i många fall både 
stödjare och möjliggörare. Viktiga aktörer för samhällsentrepre-
nörskapet är också arbetsförmedlingen och banker. Det ligger en 
problematik i samhällsentreprenörskapets bredare målsättningar 
och syften. Detta skapar svårigheter inte minst i diskussioner om 
möjligheter till finansiering. Vi har också (nog) fått ett intryck av 
synen på möjliga affärsidéer och anledningar till att starta företag 
har breddats också när det gäller företagande i övrigt. 

Enligt vår mening känns idén om samhällsentreprenörskapets 
roll och betydelse för lokal utveckling långt ifrån grundmurad 
eller välförankrad. Begreppet har ingen tydlig förankring i aktö-
rernas vardag eller deras löpande arbete och kunskapen om de 
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former som det kan ta sig känns ibland bristfällig. En sådan brist 
på kunskap gäller till exempel betydelsen av kooperativ och den 
ekonomiska föreningen som företagsform. Erfarenheter mer i 
stort pekar också på en avsaknad av en (tydlig) politik – både na-
tionellt och lokalt – som handlar om det civila samhällets och 
det ideella engagemangets roll.  

Betydelsen av själva bemötandet mellan samhällsentreprenörs-
kapet och systemets aktörer lyfts inte sällan fram som något vik-
tigt. Vår bedömning är att det finns en stor förståelse för detta 
och att det ofta fungerar väl. Samtidigt betonas i olika samman-
hang den roll som nätverk av skilda slag spelar just i stödjande 
syfte.  

I våra samtal finns ett stort instämmande i tanken om att den 
lokala omgivningen spelar roll och att den varierar eller skiljer sig 
åt mellan olika bygder och plaster. I exemplifieringen av skillna-
der i vad som kan kallas för jordmån eller klimat för entrepre-
nörskap och lokala initiativ framhålls ofta de i någon mening ne-
gativa förtecken eller karaktärsdrag som utmärker många 
bruksorter eller samhällen. Det är samtidigt inte så enkelt att 
peka på vad som gör att det skiljer mellan bygder och platser. 
Något är det! Detta något ges ibland beteckningen socialt kapital. 
I andra sammanhang kallas det helt enkelt för Faktor X. Idén 
om det sociala kapitalet pekar bland annat på att rikt föreningsliv 
och många företagare spelar roll också för viljan till gemensam-
ma tag och lokala initiativ också i mer allmän mening. 

Samtidigt som många menar att skillnader finns så finns en svå-
righet eller ovilja att peka ut bygder och plaster i särskild ordning 
i vad mån de kännetecknas av bra eller dålig jordmån för sam-
hällsentreprenörskap. De platsbilder som vi har noterat i föregå-
ende kapitel talar för att Torsby har karaktärsdrag när det gäller 
entreprenörskap och lokala initiativ som bör kunna vårdas och 
utvecklas. Vi har fått intrycket att erfarenheter från samhällsent-
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reprenörskapet i praktiken stärker en sådan slutsats. Från kom-
munens sida, menar vi, att man nog kan känna en otillräcklighet 
när det gäller att leva upp till förväntningar på den vad gäller 
närvaro och engagemang i lokala utvecklingsprocesser. 

Från regionala företrädares sida finns i allt väsentligt, menar vi, 
en uppfattning av att lokala kulturer, i den mening vi har disku-
terat dessa, handlar om sega strukturer och att det krävs stor ut-
hållighet i tron på att de kan påverkas och förändras. Företrädare 
för Torsby kommun har en mer tydlig tanke om att det går och 
att det är detta som de på olika sätt jobbar med, varje dag. 
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Kapitel 6. Släpp krånglarna loss 
 

Vår rapport handlar om samhällsentreprenörskapet som idé och 
fenomen. Samhällsentreprenörskapet kännetecknas av samhälls-
engagemang och entreprenöriellt handlande i förening, det vill 
säga av både och, och på samma gång. Det räcker således inte 
bara med det ena. Vi tror att en sådan övergripande och allmänt 
hållen beskrivning av samhällsentreprenörskapets karaktärsdrag 
räcker för att sätta tankar i rörelse om vad det är och kan vara. 
Begreppet har i hög grad bäring på den politiska diskurs som nu 
dominerar och i vilken tanken om innovationer (även sociala el-
ler samhälleliga) och entreprenörskap är centrala. Vår utgångs-
punkt är att det finns praktikrelevans i forskningen om samhälls-
entreprenörskapets förutsättningar och betydelse. Vi känner stor 
respekt och beundran för de som enskilt tar på sig rollen som 
samhällsentreprenör eller i mer kollektiv mening ägnar sig åt 
samhällsentreprenörskap. Ekström och Sörlin (2012) framhåller 
att samhället förändrats och att detta talar för nya behov av och 
utmaningar för humanistiska perspektiv inom forskning och ut-
bildning. Det är självklart en övermaga tanke att dra paralleller, 
men vi tror att tidsandan med dess samhällsförändringar talar för 
att det behövs ett entreprenörskap med breda syften och i skilda 
former. Samhällsentreprenörskap är ett sådant med olika syften 
sammansatt företagande.  

Begreppen samhällsentreprenör eller samhällsentreprenörskap i 
dess mer kollektiva form består av två delar, nämligen samhälle 
och entreprenör eller entreprenörskap. Ingen av beståndsdelarna 
har i sig en entydig definition. Delen samhälle kan stå både för 
världen och för lokalsamhälle någon alldeles särskild stans. I vår 
empiri om samhällsentreprenörskapets förutsättningar, grogrund 
och betydelse är samhällsperspektivet Värmlands län och Torsby 



102 
 

kommun. Samhällsentreprenörskapet handlar om samhällspå-
verkan i olika grad och i skilda sammanhang. Intresset för det 
kan därför sökas i samhällsförändringar som pågår. Vi talar om 
tidsandan. Denna kännetecknas av många forskare och bedöma-
re bland annat av utvecklingsdrag och trender som globalisering, 
individualisering, ökade sociala klyftor, förskjutningar från poli-
tik till marknad och ett ökat intresse för civilsamhället. Det som 
händer i Sverige är i många avseenden en spegelbild av det som 
händer på många andra håll. Det liksom ligger i tiden eller hör 
tidsandan till. Vi refererar bland annat till utvecklingen i Storbri-
tannien där det talats om förskjutningar från Big Government 
(staten, den offentliga sektorn) till Big Society, med ett tydligare 
fokus på civilsamhällets organisationer. Vi menar att ett ännu 
mer utmärkande utvecklingsdrag, inte minst i Sverige, handlar 
om en utveckling mot Big Market. Med övergripande ordalag 
kan utvecklingen nog beskrivas som att välfärdssamhället och 
den generella välfärdspolitiken så som vi har vant oss att känna 
dem drar sig tillbaka.  

I många sammanhang talas om tre ekonomier, nämligen mark-
naden, den offentliga sektorn och den tredje sektorn eller den 
sociala ekonomin. Vi menar att den sistnämnda är mer svårfång-
ad på olika sätt än de två andra. Den är mer avig. Samhällsentre-
prenörskapet har på många sätt en självklar koppling till eller 
hemvist i denna och det finns på många sätt ett allt större intres-
se för det civila samhällets roll. Vi är dock medvetna om och 
försöker lyfta fram att det också finns samhällsentreprenörer 
inom de två andra ekonomierna och att det då kan representera 
nya inslag i näringsliv och offentlig sektor. I samhällsentrepre-
nörskapets karaktärsdrag ligger att det ofta sker underifrån och 
möjligen på tvären mot tingen ordning i form av spelregler och 
dominerande trender och tendenser.  
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Idén om samhällsentreprenörskapet leder således till ett intresse 
för samhällsutveckling och samhällsförändringar i stora drag. 
Det finns anledning, menar vi, att ställa sig frågan; Vart är vi på 
väg? Många menar att det i de utvecklingsdrag som nu gäller 
finns ett särskilt, och möjligen förnyat, behov av samhällsentre-
prenörskap. Samhällsentreprenörskap kan således vara ett av 
svaren på följdfrågan; Vad gör vi åt det? 

Vi tror att samhällsentreprenörskapet på många sätt behöver en 
jordmån för att slå rot och utvecklas. En annan grunddimension, 
än tidsandan för oss när det gäller att försöka beskriva och förstå 
samhällsentreprenörskapet, är därför begreppet plats. Allting 
äger i någon mening rum någonstans.  Ett övergripande geogra-
fiskt sammanhang, och som i många avseenden förstärks av ut-
vecklingsdrag i tidsandan (eller ligger i själva tidsandan) är urba-
niseringen. Det finns även, när det gäller geografin generella ut-
vecklingsdrag, övergripande mönster och strukturer men också 
exempel på motsatser. Utvecklingen är inte given ens när det 
gäller små plaster och glesa bygder. Det finns skillnader i platsers 
karaktärsdag och dessa beror på tradition och lokal kultur i or-
dets breda mening. Det handlar om livsformer och livsmönster 
som varierar. Metaforer som klimat och jordmån används ofta 
för att beskriva att den lokala organisationsförmågan och viljan 
till lokala initiativ och gemensamma tag skiljer mellan olika plat-
ser och bygder. Ofta fångas dessa skillnader i begrepp som till 
exempel socialt kapital. Erfarenheter talar för att det lokala före-
tagandet också spelar roll för detta. Det finns hos många företa-
gare ett stort engagemang för bygden eller platsen. Mycket pekar 
även på att egen- och småföretagandet har många andra förteck-
en och anledningar än pengar.  I många fall kan man säkert tala 
om ett företagande mot alla odds. Vi tror att det finns anledning 
att i en diskussion om samhällsentreprenörskapet ägna dess loka-
la sammanhang uppmärksamhet.  
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Vårt intryck är att forskningen om samhällsentreprenörskap och 
lokal utveckling ofta handlar om goda exempel och lyckade fall. 
Vi har försökt att ägna oss åt samhällsentreprenörskapet utifrån 
två andra sammanhang, som vi menar är av betydelse för att för-
stå dess roll och funktion. Vi talar om två övergripande fråge-
ställningar. Dessa handlar om vad som kan kallas ett samspel el-
ler ett möte mellan 

• Samhällsentreprenörskapet och systemet.   

• Samhällsentreprenörskapet och den lokala omgivningen.  

De två frågeställningarna formulerades både som en avslutande 
reflektion och som idé för fortsatt forskning i rapporten Gör Vå-
gen! Samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken. Genom me-
del från Länsstyrelsen i Värmland har vi kunnat arbeta vidare. 
Frågeställningarna har sin bakgrund i iakttagelser som i nämnda 
rapport gjordes utifrån dialoger och samtal med bland annat 
samhällsentreprenörer och företrädare för regionala aktörer. I 
dessa gavs samhällsentreprenörskapet inte sällan lokaldemokra-
tiska förtecken. I den omprövning som sker av den offentliga 
sektorn liksom i den koncentration och centralisering i övrigt 
som äger rum ligger i samhällsentreprenörskapets idé att se möj-
ligheter och möta hot som finns. Det handlar om att tillgodose 
behov och fylla luckor som uppstår i omprövningen av den of-
fentliga sektorn och i förlängningen av kommunala besparingar 
och rationaliseringar. Från regionalt håll lyftes erfarenheter fram 
om att kommunerna fungerar olika när det gäller att bemöta per-
soner med idéer och lokala initiativ. Det fanns också en tydlig 
erfarenhet av att den att den lokala kulturen, klimatet eller jord-
månen varierar, vilket sänder olika signaler om företagsamhet 
och lokala initiativ. Från samhällsentreprenörernas sida önskades 
en annan förståelse från ”systemet” för betydelsen av företag-
samhet och samhällsentreprenörskap. Det fanns en önskan om 
att man från systemets sida borde våga ”släppa krånglarna loss”. 
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I vår strävan att tackla våra två frågeställningar har vi haft möten 
med forskare och värmländska samhällsentreprenörer, pratat 
med företrädare för regionala aktörer och intervjuat personer i 
ledande ställning inom Torsby kommun. Vi har också används 
oss av två enkäter, nämligen en webbenkät till samhällsentrepre-
nörer i Torsby kommun och en enkät på temat plastbilder.  Vi 
har tagit del av statistik och dokument om och från Torsby 
kommun. 

Vi har således ägnat ett särskilt intresse åt Torsby kommun. Vår 
rapport är dock inte en berättelse om Torsby kommun i sig.  
Våra möten och samtal har många gånger haft en mycket mer 
generell karaktär och vårt sätt att beskriva eller tackla frågeställ-
ningarna är många gånger allmänt hållet, även om perspektivet 
har varit Värmland och Torsby. En lärdom från vårt arbete är att 
det är lättare att prata om och diskutera samhällsentreprenörskap 
i allmänna ordalag än i specifika eller konkreta exempel. Vi 
namnger dock exempel på samhällsentreprenörskap i Torsby. 
Syftet har emellertid inte från vår sida varit att kartlägga sam-
hällsentreprenörskapet i Torsby. För att i någon mening konkre-
tisera eller exemplifiera händelser och sammanhang som på olika 
sätt kan sägas ha bäring på idén om samhällsentreprenörskap 
och lokal utveckling i Torsby kommun har vi klippt in ingresser 
från artiklar i regional press. 

Utmärkande drag för Torsby kommun är den förhållandevis sto-
ra ytan (cirka en fjärdedel av länet) och den påtagliga glesheten 
(tre invånare per km²). Sett till folkmängden bor 4,5 procent av 
länets befolkning i Torsby kommun. Kommunen står utan tve-
kan inför stora utmaningar när det gäller jobben och serviceför-
sörjningen. Även om bilden utifrån av Torsby varierar så får vi 
ett intryck av att medvetenheten om utmaningarna är stor och 
att arbetet med utvecklingsfrågor i olika bemärkelse är aktivt. 
Samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är, 



106 
 

som vi uppfattar det, nära och förtroendefullt. Det talas om 
Torsbyandan! Torsby ska också enligt dess övergripande mål-
sättning vara en bra företagskommun och kommunen tycks ar-
beta idogt med företags- och näringslivsfrågor. I kommunens 
strategiska visions- och måldokument berörs frågorna om kon-
kurrensutsättning av verksamhet och möjligheterna att i upp-
handlingar av olika slag ha lokala leverantörer/producenter i 
åtanke. Vi har dock inte funnit att någon mer tydlig diskussion 
om eller på temat samhällsentreprenörskap och lokala utveckling 
i mer strategisk mening har satts på pränt. En känsla av otillräck-
lighet finns, menar vi, när det gäller förväntningar på lokal närva-
ro från kommunens sida.  

En bärande tankemodell i vårt sätt att försöka beskriva och för-
stå samhällsentreprenörskapets förutsättningar, former och be-
tydelse är den nödvändiga triangeln för lokal utveckling – se fi-
gur 1. Enligt denna skapas viktiga förutsättningar för lokal ut-
veckling bland annat genom ett möte eller ett samspel mellan 
görare (i vårt fall samhällsentreprenörer) å ena sidan och stödjare 
och möjliggörare å den andra. Modellen kan ges systemteoretiska 
sammanhang. När vi talar om systemet så handlar det om aktö-
rer som sätter spelregler och ger förutsättningar för samhällsent-
reprenörskap i olika former. Systemet är från vår sida inte något 
på förhand väldefinierat och tydligt avgränsats utan mer en för-
utsättningslös tanke.  

Som bakgrund till vår empiri refererar vi i övergripande mening 
några rapporter med bäring på våra två frågeställningar. Syftet är 
att ge sammanhang och exemplifiera möjliga infallsvinklar. I 
rapporten Välfärd bortom staten och kommunen – Civila samhällets 

närvaro och förutsättningar i välfärden konstateras att områdena vård, 
skola och omsorg är expanderande marknader. Det civila sam-
hällets organisationer spelar i Sverige dock inte samma roll som i 
många andra länder när det gäller att vara alternativ till den of-
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fentliga sektorn eller privata företag. Idén om det civila samhället 
i betydelsen rikt föreningsliv och frivillighetens roll har dock stor 
folklig förankring. Det finns också ett växande intresse för den 
roll som det civila samhället skulle kunna spela, samtidigt som 
det finns hinder i vägen. Dessa har bland annat att göra med fi-
nansieringsvillkor, bidrag och regelverk.   

En nyligen gjort Kartläggning av stödjandesystemet för företagande i 
Värmland knyter mer tydligt an till vår tankemodell om aktörer 
som har till uppgift att stödja och möjliggöra. Kartläggningen 
har en bred ansats och omfattar 75 aktörer. Bilden av stödsyste-
met blir med en sådan avgränsning komplex, mångfacetterad 
och svåröverblickbar. Stödsystemet framstår som byråkratiskt 
och i avsaknad av en gemensam målbild och gemensamma stra-
tegier och nätverk. Det pekas på att görarna (enligt vår modell) 
skulle önska andra och motsatta karaktärsdag, som överblick-
barhet, enkelhet och tillgänglighet. 

Våra samtal med regionala aktörer och kommunala chefer ger, 
menar vi, en mindre problematiserande bild. Vår inledande fråga 
hade vi formulerat som Vad innehåller systemet? På många sätt 
fanns en i varierande grad vana att resonera i systemtermer. Vår 
bild är att det enligt många finns en kärna av aktörer som i hu-
vudsak spelar roll och att rollfördelningen dem emellan ofta är 
eller upplevs som tillräckligt tydlig och att relationerna dem 
emellan är öppna och goda. Kommunen spelar, enligt vår webb-
enkät, en central roll i systemet. Kommunen är inte bara en dörr 
in till det utan den spelar för samhällsentreprenörskapet en cen-
tral roll som både stödjare och möjliggörare. Viktiga aktörer för 
samhällsentreprenörskapet är också arbetsförmedlingen och 
banker. Det ligger en problematik i samhällsentreprenörskapets 
bredare målsättningar och syften. Detta skapar svårigheter inte 
minst i diskussioner om möjligheter till finansiering. Samhälls-
entreprenörskapet passar ännu inte in i mönstret av före-
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tagsamma initiativ med breda syften, men samtidigt får vi ett in-
tryck av att mönstret när det gäller orsaker till och syften med 
företagande har blivit mer mångfacetterat.20 

Kunskapen om den kooperativa formen och den ekonomiska 
föreningen som företagsform tycks vara bristfällig. Från många 
håll lyfts betydelsen av nätverk och mötesplatser fram som vikti-
ga komplement till och komponenter i stödjandesystemet. Vår 
enkla webbenkät till samhällsentreprenörer i Torsby visar, enligt 
vår mening, på en i stora drag gillande bedömning av stödsyste-
mets sätt att fungera. På olika sätt och från olika håll berörs pro-
blematik som ligger i den allt mer förhärskande projektkulturen. 

I vår intention om att ge samhällsentreprenörskapet samman-
hang och perspektiv har vi, som nämnts, tagit utgångspunkt i 
dels vad vi kallar tidsandan och vad som ryms i den, dels plat-
sens betydelse. Idén om platsens betydelse knyter an till vår 
andra frågeställning om samhällsentreprenörskapet och den lo-
kala omgivningen. Vi refererar i vårt försök att besvara frågan till 
boken Landet utanför. Ett reportage om Sverige bortom storstaden. I bo-
ken exemplifieras skillnader i jordmån och lokal kultur för före-
tagsamhet och lokala initiativ med Filipstad (som saknar geist) 
och Sunne (vars myter ser annorlunda ut). Det är således uppen-
bart att det skiljer mellan olika platser, men vad det är som gör 
att det skiljer är svårare att sätta fingret på.  

I våra samtal och intervjuer om den lokala omgivningen hade vi 
formulerat vår inledande fråga som Vad skiljer bra och dålig jord-
mån åt? Svaren blir ofta av naturliga skäl svepande. Det finns en 
stor uppslutning, byggd på erfarenhet, bakom tanken om att det 
skiljer mellan platser och bygder. Bruksorterna får på många sätt 

                                                             
20 I Göteborgs Posten den 19 februari 2013 kunde vi läsa en ledarkommentar med rubri-
ken Utan pengar går det inte. Kommentaren uppmärksammar att Tillväxtverket har tillde-
lats två miljoner kronor till idéburet företagande. Avsikten är att stimulera kyrkor och 
samfund till att starta fler icke vinstdrivande verksamheter inom vård och omsorg. 
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exemplifiera där det är mindre bra. Enligt våra samtal finns det 
också skillnader i Torsby kommun. Torsby saknar dock platser 
med bruksortens renodlade karaktärsdrag. Det är också tydligt 
att man drar sig för att namnge och peka ut bygder och platser 
som skiljer sig åt. Det är också, som sagt vad, svårt förklara vad 
det är som gör att det skiljer. Svaren knyter an till idéer om soci-
alt kapital i olika grad. Vi får intrycket av att idén om ett sådant 
kapital verkar tankemässigt och teoretiskt förankrad. Detta ska-
pas bland annat av ett rikt föreningsliv och många företag(are).  
Det handlar om tradition och kultur i ordets breda mening. Det 
sociala kapitalet utrycker vilja och förmåga till gemensamma tag 
och lokala initiativ.  

I vår webbenkät har vi bland annat använt ord som uppmunt-
rande, aktivt stödjande, erkännande med flera omdömen för att 
försöka fånga eller sätta ord på mötet eller samspelet mellan 
samhällsentreprenörskapet och den lokala omgivningen. Svaren 
pekar, med något undantag, på att dessa ord spelar större roll än 
mer negativt laddade ord som ifrågasättande, ointresserad och 
undrande. Denna erfarenhet från samhällsentreprenörer förstär-
ker utifrånbilden om att Torsby har viktiga och betydelsefulla 
karaktärsdrag med bäring på samhällsentreprenörskap och lokala 
utveckling som bör kunna lyftas fram, utvecklas och på det sättet 
vårdas. 

Våra samtal har också handlat om möjligheterna att påverka 
skillnader i lokala kulturer. Från de regionala aktörerna finns ofta 
en tanke om att dessa skillnader handlar om sega strukturer och 
svårpåverkade mönster och att påverkan av dessa kräver stor 
tålmodighet. Från kommunalt håll finns nog en tydligare idé om 
att man måste försöka och att man i någon mening ständigt mås-
te arbeta med dessa frågor. 

Vi tror att vårt sätt försöka förstå samhällsentreprenörskapets 
förutsättningar och karaktärsdag utifrån idén om systemet re-
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spektive den lokala omgivningen känns riktigt och viktigt. Vi tror 
utifrån den empiri som vi redovisar att dessa begrepp i hög grad 
spelar roll och sätter spelregler för samhällsentreprenörskapet. 
Vi har dock inte kunnat gå på djupet när det gäller att söka svar 
på våra två frågeställningar. Det finns, som vi ser det, mycket 
mer att belysa och konkretisera. Vi menar att båda begreppen – 
systemet och den lokala omgivningen – kan tjäna som utgångs-
punkt för en slags själreflektion från till exempel olika aktörers 
sida. Och att en sådan självreflektion kan leda till resonemang 
som går bortom enskildheter och exempel var för sig. 

Vi tycker att det ligger något viktigt i idén om samhällsentrepre-
nörskapet. Vi konstaterar också att det inte har någon tydlig plats 
i strategiska dokument av olika slag varken på lokal eller regional 
nivå. Kanske är det dags för detta och att det kan tas tillvara i all 
sin spretighet i en diskussion om samhällsförändring och utveck-
ling med breda och hållbara förtecken. Vi delar uppfattningen 
som uttrycks av att lösningen inte är ytterligare någon stödjande 
eller möjliggörande aktör i sig. Idén om samhällsentreprenörska-
pet är allt för sammansatt för en sådan lösning. Istället handlar 
frågan om breda sammanhang och många infallsvinklar. Det bör 
således vara en uppgift för många aktörer att försöka förstå och 
agera inom sina ramar och spelregler, men kanske också att på-
verka dessa. 

Vi menar att vi i all ödmjukhet har något att berätta. Vi har idéer 
och intentioner om detta. Vi skulle också vilja vidga våra vyer 
och utveckla kontakter och nätverk nationellt och varför inte in-
ternationellt. Avslutningsvis vill vi lyfta några – olika – breda 
forskningsinriktningar där idén om samhällsentreprenörskapet 
skulle kunna spela roll både för teori och praktik. En del av des-
sa forskningsinriktningar rymmer redan viktig forskning vid 
Karlstads universitet. Andra skulle nog kunna ses som mer nya. 
Dessa forskningsinriktningar skulle kunna vara; 
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• Det sociala arbetet. Både i det sociala arbetandets stödjande 
och förebyggande former har det funnits utrymme för och 
finns behov av andra aktörer än den kommunala social-
tjänsten och omsorgen. Inslaget av sådana andra aktörer, 
såväl privata som med andra kooperativa och ideella för-
tecken har ökat. Det finns på många sätt ett erkännande av 
den roll som föreningsliv och ideella krafter spelar liksom 
för lösningar eller alternativ som hör den sociala ekonomin 
till. Stora välfärdsvinster finns i till exempel arbetsintegre-
rande sociala företag och kooperativa lösningar med andra 
förtecken. Möjligheter finns inom vad som kallas grön om-
sorg och dess rehabiliterande kraft. 

• Kulturella näringar. Ett växande intresse finns för kulturens 
roll inte minst med instrumentella förtecken, det vill säga 
för dess mervärde för tillväxt, företagande och jobb. Ge-
nom den så kallade portföljmodellen har det regionala an-
svarstagandet för att samordna samhällets stöd till kulturen 
ökat. Rikt kulturliv blir en del av det regionala utvecklings-
arbetet och insatser görs för att utveckla kreativa och kul-
turella näringar. Nätverk och samverkan tycks vara viktiga 
nyckelord också i sådana satsningar. Kultur och ett rikt 
kulturliv förutsätts gynna och medverka till det sociala ka-
pitalet och ha bäring på eller betydelse för lokal utveckling. 
Idén om kulturell planering växer i teoretisk mening. 

• Den nykooperativa rörelsen. FN proklamerade år 2012 som 
kooperationens år. Detta synliggjorde på många sätt ko-
operationens roll – världen över – för att skapa tillväxt, 
välfärd och demokrati. Kooperationen har karaktärsdrag 
som i hög grad hör samhällsentreprenörskapet till. Stora 
delar av den etablerade kooperationen har lång tradition 
och bred förankring. Vid sidan om denna finns en växande 
nykooperation. Inte minst i ett EUropeiskt sammanhang 
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anses den ekonomiska föreningen och kooperativet vara 
en snabbt växande företagsform. En särskild struktur finns 
och har funnits under ganska lång tid för att stödja och 
uppmuntra sådan ny kooperation inom olika områden. 
Värmlandskooperativen firar under 2013 30 år. Någon mer 
sammanhållen tillbakablick på eller studie av vad som skul-
le kunna kallas den nykooperativa rörelsen i länet har inte 
gjorts. En sådan skulle ge viktiga perspektiv på och öka 
kunskapen om kooperativ som organisations- och före-
tagsform. 

• Bredbandsutbyggnaden. Stora förväntningar finns på målet om 
bredband åt alla. Satsningarna på bredband ses på många 
sätt som en nödvändig förutsättning för att platser och 
bygder ska kunna hänga med i utvecklingen. Satsningarna 
handlar om mycket stora belopp. Mycket pekar på att var-
ken staten eller marknaden ensamma eller tillsammans 
kommer att gå iland med en sådan utbyggnad som önskas, 
överallt. Det krävs kompletterande insatser inte sällan med 
kollektiva förtecken. En lösning, som prövas på många 
håll, är lokala bredbands- eller fiberföreningar. Satsningen 
på eller utbyggnaden av bredband kräver således lokal or-
ganisationsförmåga. Kanske är den lokala organisering som 
krävs för utbyggnaden av bredband på många håll ett ut-
tryck för en av de större och mer genomgripande mobili-
seringsprocesser som har gjorts på svensk landsbygd. 
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Bilaga 1: Personer som vi varit i kontakt med under 

arbetets gång 
 

Företrädare för regionala aktörer som vi har samtalat med; 

Leif Tyrén, Värmlandskooperativen 

Thorbjörn Bäckström, ALMI Värmland 

Anders Olsson, Region Värmland 

Bo Jonsson, Länsstyrelsen Värmland 

Jonas Enström, Värmlands läns Hushållningssällskap 

Pernilla Samuelsson, Communicare 

 

Forskare vid Karlstads universitet, work-shop den 3maj 2012 

Eva Olsson, Sociologi 

Birgit Häger, FoU Välfärd Värmland 

Jenny Höglund, Socialt arbete 

Lasse Högberg, Medie- och kommunikationsvetenskap 

Lars Aronsson, Kulturgeografi 

Bertil Lundberg, Kulturgeografi 

 

Samhällsentreprenörer, workshop den 21 maj 2012 

Inga-Lill Lindqvist, Sunne 

Ea Damsgaard Wester, Torsby 

Bengt Gustavsson, Ekshärad 

Richard Ohlin, Sillerud 

Leif Petersson, Långserud 
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Företrädare för Torsby Kommun, som vi har telefonintervjuat 

Kommunalråd Håkan Laack 

Tf Kommunchef Anders Björck 

Näringslivschef Hans Nilsson 

Kulturchef Ingemar Nordström 

Socialchef Ulf Johansson 

Arbetsmarknadsstrateg Gösta Kihlgren 

 

Tillhandahållet material från Torsby kommun 

Controller Mikael Westin (121211)  
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Bilaga 2: Platsbild(er) Torsby 
 

Forskare vid Karlstads universitet 

Siffran 1 står för ”i mycket liten utsträckning” och siffran 6 för 
”på ett mycket påtagligt sätt”  

 

 1 2 3 4 5 6 

Konkurrenskraft   3 1 1  
Jobbmöjligheter  3  1  1 
Små- och egenföretagande   2 2 1  
Nyföretagande  1 2 2   
Innovation och uppfin-
ningsrikedom 

  
 
1 

 
3 

 
1 

 

Kommunalt nytänkande   2 3   
Vilja att pröva nytt   1 4   
Öppenhet för det nya och 
alternativa 

  
 
2 

 
2 

 
1 

 

Risktagande  1 3   1 
Socialt kapital  1  2 2  
Lokal organisationsför-
måga 

  
 
4 

 
1 

  

Nära sociala relationer   1 2 1 1 
Aktivt föreningsliv   1 3 1  
Vilja till gemensamma 
tag 

  2 2 1  

Samhällsentreprenörskap   1 3 1  
Vana att ta lokala ini-
tiativ 

  1 2 2  

Kultur och nöjen, puls  3  1 1  
Tradition   1 1 2 1 
Framtid  1 1 2 1  
Omvärldsorientering  2 1 1 1  
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Värmländska samhällsentreprenörer 

Siffran 1 står för ”i mycket liten utsträckning” och siffran 6 för 
”på ett mycket påtagligt sätt”  

 

 1 2 3 4 5 6 
Konkurrenskraft  2 1 1 1  
Jobbmöjligheter  2  2 1  
Små- och egenföretagande   2 1 2  
Nyföretagande  1 2 2   
Innovationer och  
uppfinningsrikedom 

 1 1 2 1  

Kommunalt nytänkande  2 2  1  
Vilja att pröva nytt  1 2  2  
Öppenhet för det nya och 
alternativa 

 1 1 2 1  

Risktagande  1 2  2 1 
Socialt kapital  1 2 3   
Lokal  
organisationsförmåga 

  3 1 1  

Nära sociala relationer   3 1 1  
Aktivt föreningsliv   1 2 1 1 
Vilja till gemensamma 
tag 

  2 1 2  

Samhällsentreprenörskap  1 1 3   
Vana att ta lokala ini-
tiativ 

 1  2 1 1 

Kultur och nöjen, ”puls”   1 3 1  
Tradition    2 2 1 
Framtid  1 2 2   
Omvärldsorientering  1 2 2   
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Företrädare för regionala aktörer  

Siffran 1 står för ”i mycket liten utsträckning” och siffran 6 för 
”på ett mycket påtagligt sätt”  

 

 1 2 3 4 5 6 
Konkurrenskraft  1 2 2 1  
Jobbmöjligheter  1 2 2 1  
Små- och egenföretag.   2 2 1 1 
Nyföretagande  1 1 3  1 
Innovationer och uppfin-
ningsrikedom. 

 
 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 

Kommunalt nytänkande 1  2 2 1  
Vilja att pröva nytt   3 1 2  
Öppenhet för det nya och 
alternativa 

 
 
1 

 
 
5 

  

Risktagande    4 2  
Socialt kapital   1 4 1  
Lokal organisations- 
förmåga 

  
 
1 

 
3 

 
2 

 

Nära sociala relationer    3 2 1 
Aktivt föreningsliv    3 3  
Vilja till gemensamma tag  1  4 1  
Samhällsentreprenörskap   1 2 3  
Vana att ta lokala initia-
tiv 

   2 4  

Kultur och nöjen, ”puls”  2 3  1  
Tradition    1 5  
Framtid  1 2 3   
Omvärldsorientering 1 1 2 2   
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Bilaga 3: Samhällsentreprenörer i Torsby kommun 

som vi skickade vår webbenkät till 

 

Bovilgården 

Elviscafé 

Föreningen Östmarksbygden  

Höljes handel 

Kooperativet Dagens ljus  

Kulturkroppa Mattila Fritid  

Nordvärmlands FF  

Rullarnas Ekonomiska förening 

Sahlströmsgården 

Sebra Film  

Sörmarks friskola  

Transtrands friskola 

Östmarks handel 
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Bilaga 4: Sammanställning av svar på webbenkät 
 

Tabell 1. Vi har haft kontakt med följande aktörer under de 

senaste två åren 

 
Ofta 

Då och 
då 

Någon 
enstaka 
gång 

Inte alls 

Kommunen 5 0 0 0 
Region Värmland 0 2 1 2 
Länsstyrelsen 0 2 1 2 
Almi 0 0 1 4 
Värmlandskooperativen 0 2 0 3 
Hushållningssällskapet 0 0 0 5 
Arbetsförmedlingen 2 1 1 1 
Skattemyndigheten 0 1 4 0 
Bank 1 3 1 0 
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Tabell 2. Våra kontakter har handlat om eller har haft ka-

raktären av; 

 Ja Nej 
Allmän rådgivning 4 1 
Coachning/mentorskap 2 3 
Opinion/attitydpåverkan 2 3 
Informationsträffar/seminarier 4 1 
Bidrag 4 1 
Lån 4 1 
Riskkapital 1 4 
Nätverk 4 1 
Mäklare/lots 0 5 
Företags-/affärsutveckling 3 2 
Innovationer 4 1 
Patent 0 5 
Utbildning 4 1 
 
 
Tabell 3. Våra erfarenheter av kontakter mer i stort är; 

Siffran 1 = Mycket dåliga, siffran 6 = Mycket bra  

 1 2 3 4 5 6 
Nåbarhet 0 1 0 3 1 0 
Bemötande 0 0 0 3 2 0 
Professionalitet 0 0 1 3 1 0 
Nytta 1 0 0 3 1 0 
Förväntansinfrielse 0 2 0 2 1 0 
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Tabell 4. Min/vår lokala omgivning är; 

Siffran 1 = instämmer inte alls, siffran 6 = instämmer fullt ut 

 1 2 3 4 5 6 
Uppmuntrande 1 0 0 2 2 0 
Aktivt  
stödjande 

1 0 0 1 3 0 

Erkännande 1 0 0 1 3 0 
Förtroendefull 0 1 0 2 2 0 
Ifrågasättande 0 2 1 0 2 0 
Ointresserad 2 2 1 0 0 0 
Undrande 0 1 0 2 2 0 
 



urn:nbn:se:kau:diva-27442

Två räta och en avig

Samhällsentreprenörskapet kännetecknas av samhälleligt engagemang och 
entreprenöriellt handlande i förening. I rapporten ges samhällsentreprenörskapet 
sammanhang och perspektiv genom resonemang om vad som ligger i tidsandan 
och i platsens betydelse som bra eller dålig jordmån för företagsamhet och lokal 
utveckling. I dess karaktärsdrag ligger att det ofta sker underifrån och möjligen på 
tvären mot tingens ordning i form av spelregler och dominerande trender. Det 
handlar om förnyelse och förändring med samhälleliga och hållbara förtecken.

Rapporten bygger på möten, samtal och intervjuer samt enkäter. Empirin handlar 
om Värmland och Torsby kommun. Utgångspunkten är två frågeställningar om 
samhällsentreprenörskapets samspel med vad som kan kallas systemet å ena sidan 
och den lokala omgivningen å den andra. Begreppen systemet och den lokala 
omgivningen spelar roll och sätter spelregler för samhällsentreprenörskapet och 
bör kunna användas för en slags självreflektion från olika aktörers sida som går 
bortom enskildheter och exempel var för sig. Samhällsentreprenörskapet skulle 
säkerligen vinna på att ges legitimitet i övergripande programdokument på 
regional och lokal nivå.
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