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Sammanfattning 

Trenden idag är att se staden som den naturliga platsen för tillväxt. Begreppet tillväxt är idag i 

regel dock inskränkt till att endast handla om ekonomiska värden. I samhället finns det 

individer som driver egna verksamheter som inte endast syftar till ekonomisk vinst. Även 

sociala och ekologiska värden är en integrerad del i deras företag. Dessa så kallade 

samhällsentreprenörer kan ses som representanter för ett bredare perspektiv att se på tillväxt. 

Uppsatsen syfte är således att undersöka om samhällsentreprenörerna kan ses som 

representanter för ett utvidgat tillväxtbegrepp. För att kunna besvara detta är mina 

frågeställningar formulerade på följande sätt: 

- Vilka motiv hade samhällsentreprenörerna för att starta upp sina verksamheter? 

- Vilka möjligheter uppfattar samhällsentreprenörerna att deras verksamhet erbjuder 

dem själva som yrkes- såväl som privatpersoner? 

- Hur ser samhällsentreprenören på sin verksamhet i relation till lokalsamhället och 

det övriga samhället? 

Genom kvalitativa djupintervjuer med fem individer i en kommun har jag fokuserat på 

samhällsentreprenörer på landsbygden. Utifrån intervjuernas innehåll har jag skapat ett antal 

teman som beskriver informanternas uppfattningar och syn på sin verksamhet som 

entreprenör. Till grund för tematiseringen utgår jag bland annat från Perrons (2011, 2012) 

resonemang om ett utvecklat tillväxt begrepp och Floridas teori om den kreativa klassen, 

omarbetad av Hauge och Thulemarks (2012) till en landsbygdskontext. Även Dahlgrens et al 

(2011, 2013) definitioner av den svenske samhällsentreprenören har fungerat som vägledande 

under arbetet. Då jag sökt intervjupersonernas livsberättelser och förståelse för dessa har jag 

utgått från ett humanistiskt perspektiv där jag som forskare är delaktig i ”skapandet” av den 

kunskap informanterna förmedlar.  

   Studiens slutsatser formuleras i nämnda teman och uttrycker, på ett övergripande plan, 

samhällsentreprenörernas känsla för samarbete, deras ideella engagemang, känsla för plats 

och ideologiska övertygelser vilka kan ses som något mer än ett fokus på ekonomisk vinst. 

 

Nyckelord: samhällsentreprenör, ideellt arbete, plats, livskvalitet.  



 

Summary 

The trend today is to see the city as the natural place for growth. The concept growth is today 

often limited to only include economical values. However there are individuals who run their 

own businesses and are not primarily motivated by economical profit. Social and ecological 

values are an integrated part of their businesses. The thesis’ purpose has therefore been to 

investigate if these so called social entrepreneurs can be representatives for a widened growth 

concept. To be able to fulfil this objective I asked following research questions: 

- What motives did the social entrepreneurs have for starting up their business? 

- What possibilities do the social entrepreneurs believe that their business offers 

themselves as a professional and private person? 

- How do the social entrepreneurs reflect on their business in relation to the local 

society and the rest of society? 

By conducting qualitative in-depth interviews with five individuals in the municipality of Eda, 

I have focused on social entrepreneurs in the rural context. From the content of the interviews 

I have created several themes which describe the informants’ opinions and how they view 

their operations as social entrepreneurs. For the foundation of the thematisation I draw upon 

for instance Perrons’ (2011, 2012) arguments concerning a developed growth concept and 

Richard Floridas theory of the creative class, revised by Hauge and Thulemark (2012) to a 

rural context. Also Dahlgren’s et al (2011, 2013) definition of the Swedish social entrepreneur 

has functioned as a guide throughout the thesis. Since I have sought the informants’ life 

stories and to understand these I have had a humanistic perspective where I as a researcher is 

a participant in the “creation” of the knowledge the informants mediate.  

   The study’s conclusions are formulated in the already mentioned themes which express, on 

a schematically level, the social entrepreneurs’ sense of cooperation, their non-profit 

involvement, sense of place and ideological convictions which can be seen as something more 

than just a focus on economical profit.  

 

Key words: social entrepreneurs, non-profit involvement, place, quality of life.  
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1. Inledning 

Min uppsats kommer att handla om landsbygdsutveckling och landsbygdens 

samhällsentreprenörer. Vad deras livsstil kan innebära för begreppet tillväxt som idag i 

regel endast innefattar ekonomiska värden.  

   Jag har alltid känt det som en rättighet att människor ska kunna bo var de själva 

behagar. Personligen har jag länge varit kluven mellan en större stads utbud i form av 

jobb, kultur och nöjen och landsbygdens lugn och närhet till natur. Frågor som är 

intressanta för min studie; behöver jag välja mellan ett urbant liv eller ett liv på 

landsbygden? Som fallstudieområde valde jag till en början Tiveden då min familj har 

sommarstuga där och platsen varit med mig under hela mitt liv. Dock fick jag av min 

handledare möjligheten att spela en liten roll i ett förstudieprojekt Landsbygdens 

utvecklingskraft – Tillväxt och livstillfredsställelse i Sverige och Norge i gränslandet 

Sverige-Norge som pågår under 2014. Förstudien kommer att mynna ut i en 

huvudansökan om Interregmedel
1
. Projektet handlar i korthet om alternativa sätt att se på 

tillväxt och relationen mellan stad och landsbygd. Efter någon veckas fundering beslöt 

jag mig för att ändra fokusområde för min uppsats och deltog i möten med 

forskningsgruppen. Under dessa samtal omformades min problemformulering och sättet 

jag tänkt bedriva min forskning på. Från att ha fokuserat på platsens identitet och hur den, 

och attityder, påverkas av demografiska förändringar inriktar jag mig nu mer på att se hur 

de så kallade samhällsentreprenörerna kan ses som ett fenomen som utmanar det 

traditionella sättet att se på tillväxt.  

Trenden idag, världen över, är att människor flyttar in till städerna. Framförallt är det den 

arbetsföra, unga befolkningen som lämnar de mindre orterna i Sverige för att ta del av de 

möjligheter ett liv i staden medför. Industrierna som bruksorterna växt fram kring läggs ner 

och teknologiska framsteg gör att färre människor behövs inom exempelvis skogsnäringen. 

Med en minskande arbetsför befolkning i utflyttningskommunerna leder detta till sviktande 

skatteintäkter vilket leder till att investeringar i service, infrastruktur och välfärd minskar.  

   För att landsbygdsorter ska kunna överleva inriktar sig många på mer diversifierade 

näringar så som tjänstesektorn och turism, tillsammans med några kvarvarande rester av den 

gamla ekonomin. Kravet på innovativa lösningar, kreativitet och samarbete mellan företagare 

och offentliga institutioner höjs. 

                                                           
1
 Ett EU-finansierat initiativ för att stimulera projektsamarbeten över nationsgränserna i Europa. 
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Det kan uppfattas som en något oortodox disposition då jag väljer att lägga 

litteraturgenomgången och teorikapitlet innan mitt syfte och frågeställningar. Jag gör detta för 

att det då enligt mig blir tydligt vad jag grundar min forskning i. Mina syften och 

frågeställningar är ju sprungna ur tidigare forskning och mitt förhållningssätt inspirerat av 

vedertagna teorier varför det för mig blir naturligt att presentera dem först. Det ökar 

förhoppningsvis också läsbarheten och läsarens förståelse för min egen forskningskontext. 

Dispositionen av uppsatsen är således processorienterad och inte produktorienterad.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en presentation av de teorier jag valt att utgå från. Det är för mig 

intressant att se hur människan uppfattar sin omvärld och vilka känslor för platser vi kan 

ha. Jag finner det därför mindre intressant att utgå från kvantitativa och rent logiska 

perspektiv såsom positivismen då detta perspektiv inte skulle ge mig en verktygslåda för 

att söka förstå en uppfattad förändrad livsvärld hos exempelvis lokalbefolkning och 

nyinflyttade på landsbygden.  

   Samtidigt som jag dras mot ett mer humanistiskt perspektiv är jag medveten om att det 

finns rådande strukturer idag som påverkar människors agerande. Därför vill jag också se 

till perspektiv som är kritiska till den humanistiska geografins tilltro till människors 

möjlighet till ”fria val” men ändock ser individer och deras interaktion med varandra och 

sin tillvaro som centrala.  

2.1 Humanistiska geografin 

Den humanistiska geografin växte fram som en motreaktion till positivismen. Syftet med 

detta var att synliggöra människans roll som central i upplevelsen av platsen. Betydelsen 

av att en plats uppfattas olika av olika individer var grundläggande för de humanistiska 

geograferna och två filosofier växte fram, fenomenologin och existentialismen (Nayak & 

Jeffrey 2011). Båda perspektiven betonar den subjektiva synen på människan och hur 

världen kan uppfattas olika. Utöver detta framhålls individers möjlighet till fria val; deras 

agency är framträdande. Grundläggande för denna typ av geografi är att den inte söker 

efter, eller utger sig för att vara, en helhetsförklarande teori som är applicerbar på alla 

platser. Det framhäver en mer komplex verklighet där verkligheten skapas av subjekten, 

människorna. En av de framträdande humanistiska geograferna var Yi-Fu Tuan som med 

böcker som Space and Place och Topophilia gjort avtryck i framväxten av 

subdisciplinen. Människan är, enligt Tuan, ensam i världen om att ha möjlighet till 

reflektion över sin tillvaro. Detta innebär att varje människa genom sina reflektioner 

kommer fram till en egen verklighet. Tuan (1977) beskriver hur människors uppfattning 

om sin omvärld förändras genom mognad. Han ser heller inte rummet som något absolut 

då människan genom exempelvis teknologiska uppfinningar kan förändra detta. Genom 

att erövra rummet i form av ökad mobilitet och uppstyckande av marken skapas 

maktrelationer och rikedom (ibid.). 
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Relph (1976) intar, precis som Yuan, ett fenomenologiskt perspektiv när han 

problematiserar den bild av rum som tidigare perspektiv presenterat. Den tidigare 

definitionen av rum som tomrum eller en absolut behållare av platser är inte 

tillfredställande för honom och därför ser han värde i att undersöka det upplevda rummet, 

såväl som den upplevda platsen. I sitt undersökande av rummet kategoriserar han 

individers känsla om en plats som antingen en plats där man känner sig hemma 

(insideness) och en plats där man inte känner sig hemma (outsideness). Jag anser att det 

blir både särskilt intressant och relevant om resonemanget om platsens betydelse utvidgas 

till att gälla även hur individer ser på andra individer. Inte endast handlar det alltså om 

individen egen uppfattning och relation till en plats utan också en individs uppfattning 

om en annan individs relation till platsen, där vissa ses som ”insiders” och andra som 

”outsiders”. 

Den humanistiska geografin får kritik för att inte vara realistisk i sin syn på 

begränsningen av människans ”fria viljas”. Bland annat räknas strukturer upp som 

exempel på faktorer som hindrar den fria viljan (Nayak & Jeffrey 2011). Utöver detta får 

Relph kritik för att han inte tar olika omständigheter i beaktande, såsom historiska, 

kulturella och personliga omständigheter. Den humanistiska filosofin kritiseras för att den 

söker den ”sanna” mänskliga kärnan och därför inte tar hänsyn till rådande 

omständigheter (Seamon & Sowers 2008). Då betydelsen av sociala strukturers påverkan 

på människans upplevda verklighet inte uppmärksammats av de humanistiska 

geograferna har ett perspektiv, agency-structure, växt fram som både tar hänsyn till 

människans förmåga till agerande (agency) och de sociala strukturer (structure) som 

existerar i samhället (Nayak & Jeffrey 2011).  

2.2 Agency-structure 

En framträdande teoretiker inom detta perspektiv är Giddens (Holt-Jensen 2009; Nayak 

& Jeffrey 2011) som söker en mer holistisk teori som skulle kunna sammanföra 

dualismens strukturteorier och den humanistiska geografins tilltro till människans fria 

vilja. Genom att erkänna att det finns strukturer i form av lagar, normer och ekonomiska 

ojämlikheter skapas det rum människan lever och verkar i. Det är i detta rum människans 

ageranden (agency) sker och styrs av strukturerna samt reproducerar varandra. De ses 

inte av Giddens som en dikotomi utan samspelet mellan dem återskapar den (upp)levda 

världen (Nayak & Jeffrey 2011). Samtidigt finns möjligheten för människans agerande att 

förändra strukturer.  
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För mig blir detta teoretiska perspektiv mycket intressant då jag vill se vilka hinder och 

möjligheter det finns för samhällsentreprenörerna att utveckla sina verksamheter i form 

av formella och informella förutsättelser som råder på platsen. Entreprenörers agerande i 

form av ”icke-konventionella” överenskommelser och vägar till lösningar kan rimligtvis 

ses som ett exempel på en tillämpning av detta perspektiv, då strukturer utmanas och inte 

ses som naturlagar utan kan förändras under påtryckningar.  

   Bourdieu utvecklar kapitalbegreppet i relation till individens möjlighet att röra sig inom 

strukturer. Kapital ses här inte endast som ekonomiskt, utan ska även förstås som socialt 

och kulturellt. En individ kan genom att samla på sig socialt kapital förändra sin 

livssituation, likaså genom att stärka sitt kulturella kapital (ibid.). För 

samhällsentreprenören på landsbygden är det sociala kapitalet betydelsefullt (se kapitel 

3.2 Samhällsentreprenören och samhällsentreprenörskapet). 

   Min studie har genomförts i Eda kommun och i följande avsnitt presenteras 

förutsättningar för företagandet i kommunen.  

2.3 Kommunen – förutsättningar för företagande  

Eda kommun är del av Värmlands län. Idag ses regionen som en mer passande nivå att 

bedriva demokrati och nå konkurrenskraftiga fördelar än tidigare, då den statliga och 

kommunala nivån traditionellt varit starka (Nilsson 2012). Att tala om Värmlands län som en 

region kan dock te sig problematiskt. Lokala olikheter som exempelvis ortsanda men också de 

demografiska förändringarna inom regionen anser jag vara viktiga att belysa för att förstå 

vilka olika utmaningar olika delar av regionen står inför.  

   Sedan 1950-talet har Värmlandsregionens befolkning minskat något. Att se på en lokal nivå 

vad denna utveckling betytt är, enligt mig, både intressant och nödvändigt då vissa orter haft 

en befolkningsminskning på 40 %, medan centralorten Karlstad samt Hammarö haft en 

dramatisk befolkningsökning (Norell 2012). Dessa förändringar medför utmaningar både för 

den kommun folk flyttar från och kommunen folk flyttar till. Exempelvis kan nedläggning av 

skolor ske och minskade skatteintäkter uppstå. Å andra sidan krävs bostadsbyggande och 

utveckling av infrastruktur och service i orterna där befolkningen ökar.  

   Jag har dock inriktat mig på hur ortsandan skiljer sig i regionens olika delar och hur detta 

kan påverka förutsättningarna för att bedriva företag på landsbygden. Hagsmo (2012) påvisar 

att det finns märkbara regionala skillnader i hur företagande och arbete bedrivits. I de östra 

delarna av regionen har bruk traditionellt varit den framträdande företagsformen medan det i 

de västra delarna (där jag placerar Eda kommun) till större del varit lantbrukare som bedrivit 
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verksamheter i egen regi. Hagsmo (2012) menar att detta har medfarit att olika identiteter 

vuxit fram. Den så kallade bruksmentaliteten, vilket förenklat kan beskrivas som stark 

gemenskap men samtidigt initiativskvävande, är mer påtaglig i öster medan orter i väster har 

tydligare inslag av självständighet och samarbete.  

   Eda kommun tycks således ha relativt goda grundförutsättningar för att bedriva 

småföretagande på landsbygden, åtminstone vad gäller den självständiga verksamhetstradition 

som finns i västra Värmland. Vissa statistiska uppgifter över företag i Värmlands län kan 

möjligen visa på skillnader i människors förmåga och möjligheter till egenföretagande. 2012 

hade Eda kommun (med 8496 invånare) 634 företag medan Filipstads kommun (10 549 

invånare) i östra delen av regionen endast hade 491 företag. Samtidigt sysselsatte företagen i 

Filipstad fler personer vilket innebär att antalet småföretagare per capita i Eda är fler (SCB). 

Statistiken är överensstämmande med vad Hagsmo (2012) funnit i sin forskning angående 

traditionella sätt att försörja sig, vilket möjligen kan kopplas till de olika identiteterna i olika 

delar av regionen. Jag anser det oundvikligt att tala om orters anda utan att nämna begrepp 

som identitet och platsidentitet, vilka även är förknippade med socialt kapital och kultur. 

Andan, det sociala kapitalet och kulturen är alla delar jag inräknar i begreppet platsidentitet. 

Hur individer uppfattar och identifierar sig med en plats är något Grundel (2012) bland annat 

behandlar. Vissa platser känner man sig mer hemma på, där man trivs och vill leva. Som jag 

skrev i kapitel 2.2 Agency-structure kan platsidentiteten och rummet produceras och 

reproduceras av de individer som finns på platsen. Men möjligen också av individer som 

projicerar en bild av en plats de inte befinner sig på.  

Vad jag inte tittat nämnvärt närmare på i detta arbete, vilket kan ha påverkan på 

småföretagandet på landsbygden, är politikens roll i näringslivet. Det kan därför vara av 

intresse att undersöka om politikerna är aktiva i att främja företagande på landsbygden. I 

denna studie är det dock samhällsentreprenörernas anda, sociala kapital och ideella 

engagemang som undersöks. Begreppet socialt kapital kopplat till samhällsentreprenören 

utvecklas i kapitel 3.2 Samhällsentreprenören och samhällsentreprenörskapet. 

3. Forskning om landsbygdsutveckling och samhällsentreprenörer 

För att få en uppfattning om dagens forskningsläge och tidigare forskning om landsbygd 

och landsbygdutveckling anser jag att det är värdefullt att söka få en översikt över olika 

forskningsområden inom denna disciplin, inte bara inom de områden som är intressanta 

för studien. Detta ger indikationer på vilka områden inom landsbygdsforskning som är 
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störst och sådana där en mindre andel forskning bedrivs och bedrivits. Jag kommer därför 

att kortfattat nämna olika delar av forskningen i inledningen av detta kapitel för att sedan 

gå djupare inpå de forskningsområden jag finner relevanta för min forskning.  

 

Det finns all anledning att uppmärksamma forskning i såväl ett nationellt som 

internationellt perspektiv. Jag anser nämligen att det är problematiskt att det råder olika 

definitioner av och diskurser/meningar om vad landsbygd är beroende på vilket land 

forskaren kommer från, och vilket språk forskningen bedrivs på. Detta är något som 

Halfacree (2006) exemplifierar med att det engelska ordet ”countryside” inte har någon 

direkt motsvarighet på det tyska språket. Definitionen av landsbygd och glesbygd 

(rurality) är därför intressant att titta närmare på, något jag dock inte kommer att göra i 

denna uppsats. Anmärkningsvärt är också att den svenska definitionen av landsbygd eller 

glesbygd inte är allmängiltig. Det tidigare Glesbygdsverket definierade 

landsbygd/glesbygd på olika sätt. Man ansåg nämligen att olika definitioner var att 

föredra beroende på vad definitionerna skulle användas till. Beroende på avståndet (45 

minuter) till närmsta tätort definierades områden som antingen glesbygd eller tätortsnära 

landsbygd (Glesbygdsverket 2008).  

   På tal om definition är det också av vikt att inse att landsbygd eller glesbygd inte är ett 

enstämmigt begrepp. All landsbygd är inte likadan på alla platser utan bland annat ser 

olika ut, fungerar på olika sätt och har olika kulturella arv. Detta är också ett av skälen till 

att det finns olika definitioner av landsbygd/glesbygd.  

En betydande del av de artiklar och litteratur rörande landsbygdsutveckling jag tagit del 

av har fokuserat på jordbruk och matproduktion. Bland andra har H. Buttel (2006) och 

Douwe van Der Ploeg (2006) skrivit om de utmaningarna inom matproduktion den 

moderna världen står inför
2
.  

   Många av de artiklar som publiceras behandlar landsbygdsproblematiken i länder i Syd, 

vilka som tidigare kallades utvecklingsländer. Dessa förhållanden skiljer sig från den 

svenska landsbygden vilket gjort att jag inte berört dessa artiklar nämnvärt. 

Artiklar relaterade till landsbygdsturism är också frekvent förekommande. Turism ses 

som en nyckelsektor i hur man kan skapa en ekonomisk hållbar utveckling för 

landsbygden. Både artiklar rörande jordbruk och turism anser jag att man kan 

                                                           
2
 Vetenskapliga artiklar som behandlar samma ämne är ofta återkommande i de sökningar jag gjort i exempelvis 

Google Scholar och Libris. 
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sammankoppla med en tredje typ av vetenskapliga artiklar som handlar om det nya 

landsbygdsparadigmet (the new rural paradigm). Petrick (2013) kan nämnas bland andra 

som utvärderar begreppet där utveckling och insatser för landsbygdsutveckling ska 

investeras i projekt startade av initiativtagare på orten, med ett tydligt 

underifrånperspektiv.  

   Även om jag inte lagt någon större vikt vid jordbruksforskningen är forskning rörande 

turism och ekonomiska åtgärder betydelsefulla för min undersökning. Störst fokus har jag 

dock lagt på definitioner av samhällsentreprenören och forskningen kring alternativa 

tillväxtmått. Jag kan också se en skillnad i forskning om de områden jag valt att fokusera 

på. Vissa studier syftar till att klarlägga olika sätt att se på landsbygd och problematiken 

mellan land och stad, medan andra handlar mer om att se konkreta åtgärder för att söka 

skapa en hållbar utveckling i glesbygden. Samtidigt är de alla betydelsefulla för att ge 

mig en bredare förståelse om de processer som pågår inom landsbygdutvecklingen. 

Denna bredd är enligt mig en förutsättning för att man ska kunna orientera sig i det 

vetenskapliga sammanhanget. 

3.1 Alternativa tillväxtbegrepp 

I detta avsnitt utgår jag främst från Perrons (2011; 2012) som problematiserar den nuvarande 

dominerande definitionen av tillväxt, vars fokus ligger på ekonomin. Hon menar att mått som 

BNP missar komplexiteten i den regionen de är tänkta att beskriva. Sociala och ekologiska 

värden räknas inte in i. Industrier som producerar varor som kan ifrågasättas rent etiskt 

beskrivs utifrån ekonomiska vinster eller förluster och inte vad dessa kan ha för inverkan på 

sin omvärld. Områden bedöms ensidigt utifrån sin ekonomiska kapacitet. Perrons (2011) 

beskriver hur London ses som centrum för utveckling i Storbritannien men pekar samtidigt på 

de antal barn som lever i fattigdom. För att fånga en mer komplex bild av de ekonomiskt 

framgångsrika regionerna har Perrons utvecklat ett index hon kallar för Regional 

Development Index. Med utgång i FN:s Human Development Index framhåller hon andra 

värden än de ekonomiska.  

   I Sverige har Statsrådsberedningen sökt utveckla sättet att mäta utveckling. I rapporten Nya 

mått på välfärd och livskvalitet i samhället (2012) presenterar Fors ett bredare perspektiv på 

tillväxt och välfärd än att endast mäta utifrån BNP. Betydelsen av att se till vad Fors kallar 

människors subjektiva livskvalitet har blivit viktigare då den ekonomiska standarden ökat. Att 

idag investera i sig själv, uppfylla drömmar och söka lycka har inte lika mycket att göra med 
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ekonomi att göra som tidigare
3
. Dessutom betonas det att långsiktighet saknas de 

dominerande välfärdsmåtten idag. Därför är det, menar Fors, av vikt att undersöka faktorer 

vilka är miljörelaterade, då dessa kan vara avgörande för framtida generationer.  

   Fölster och Renstig (2013) kartlägger i sin rapport svenska kommuner och orters 

ekonomiska, sociala och subjektiva status. De har utvecklat ett index utifrån FN:s HDI
4
 där de 

utgår från fem huvudteman, däribland temat hopplöshet och utanförskap. Även om fokus i 

rapporten ligger på kopplingen mellan invandrartäthet och utveckling i områdena kan detta 

(vilket också gjorts i studien) appliceras på orter runtom i Sverige, utan att det nödvändigtvis 

behöver beröra den uppfattade problematiken om invandrartäta områden.  

3.2 Samhällsentreprenören och samhällsentreprenörskapet 

För enkelhetens skull använder jag mig hädanefter endast av begreppet 

samhällsentreprenör(er), där även samhällsentreprenörskapet innefattas. Flera, bland andra 

Gawell et al. (2009), menar att begreppet samhällsentreprenör är svårtdefinierat, men att det 

finns ett värde att låta det vara så. Att skapa en alltför snäv definition av detta begrepp är att 

riskera att stänga ute aktörer som har betydelse för samhällsutvecklingen. Skillnader kan ses i 

de svenska definitionerna i jämförelse med de amerikanska. En större betoning på 

samhällsentreprenörens som del av en kollektiv rörelse dominerar i svensk forskning 

alltmedan individens roll är utgångspunkten i amerikansk forskning (Dahlgren et al. 2013). 

Med fokus på den lokale samhällsentreprenören på landsbygden har Agnemyr och Dahlgren 

(2011) intervjuat forskare vid Karlstads universitet där utgångspunkten i intervjuerna varit hur 

man ser på bredden av begreppet. Även valet av intervjupersoner speglar deras uppfattning av 

breddens betydelse.  

   Det framträder dock några gemensamma värden som kopplas till begreppet, bland annat att 

samhällsentreprenörerna startar sina verksamheter med fokus på andra vinster än ekonomiska. 

Vikten av att få leva på den plats man vill och att få känna självständighet presenteras som 

mer betydelsefulla än att göra ekonomisk vinning, även om detta självklart är en förutsättning 

för att verksamheten ska kunna fortsätta (ibid.). Landsbygdens samhällsentreprenörer kan 

beskrivas som nödvändiga motpoler till de senaste decenniernas ekonomiska utveckling. Ett 

klimat där fokus på globalisering, konkurrens, nedmontering av välfärd lett till att staden ses 

som det naturliga centrat för ekonomisk tillväxt har lett till att insatserna för en levande 

landsbygd minskat (Dahlgren et al. 2013). Här blir samhällsentreprenörernas roll att 

                                                           
3
 Fors (även Perrons) refererar till ekonomer som Stiglitz och Sen vilka gjort stora bidrag till utvecklingen av 

mått på välfärd, bland annat genom den så kallade Stiglitzrapporten som kom 2009.  
4
 Human Development Index. 
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överbrygga klyftan mellan den offentliga sektorn och den civila. Genom 

samhällsengagemang, innovation och samarbete över ”traditionella” gränser kan nya 

lösningar framträda för att säkra bygdens fortlevnad (ibid.). Paralleller mellan 

samhällsentreprenören och socialt kapital anser jag med lätthet kunna dras. Viljan att hjälpa 

andra, att visa ömsesidighet, tillit och hederlighet är alla egenskaper Putnam (2001) menar är 

starkt knutna till socialt kapital. Tilliten handlar här inte om tilliten till staten utan till 

varandra, en social tillit. Han menar dock att ett starkt socialt kapital kan leda till minskad 

tolerans med polarisering som följd
5
.   

Detta samarbete mellan olika aktörer på landsbygden har Dahlgren och Agnemyr (2011) 

utvecklat
6
. Förutom samhällsentreprenörer som genomför projekt behövs det stöd från 

regionala och offentliga aktörer. Utöver detta krävs det en part som står för finansieringen. 

Dessa tre, beskrivna som görare, stödjare och möjliggörare, är inte alltid tre åtskilda grupper. 

Offentliga verksamheter kan ses som stödjare och möjliggörare. Regionala aktörer kan 

uppfattas som samhällsentreprenörer och stödjare. Dessa stödjare och möjliggörare anser jag 

utgöra ett exempel på de strukturer som formar människors agency (se kapitel 2.2 Agency-

structure).   

Utöver en hög social kapacitet ses även egenskaper som kreativitet och förmåga till 

innovativa lösningar som grundläggande för en samhällsentreprenör på landsbygden. Det går 

inte att tala om den kreativa människan utan att nämna Richard Florida (2002) som kom att ha 

stor påverkan på debatten om vad och vilka dessa personer är. Karlsson och Lönnbring (2011) 

menar dock att Floridas resonemang, som grundas i att den kreativa människan behöver 

staden för att trivas, är för snävt och argumenterar för att kreativa människor även finns på 

landsbygden. Livet på landsbygden beskrivs som en plats som ställer krav på människors 

förmåga till självständighet och initiativtagande, något som kan ses som egenskaper viktiga 

för samhällsentreprenören. Det är för mig intressant att se att stadens kreativa människor, 

enligt Florida, är effektivast när de sociala banden är relativt svaga medan de ses som viktiga 

för landsbygdens kreativa samhällsentreprenörer (Karlsø et al. 2011).  

Att teorin om den kreativa klassen i flera fall applicerats utan att resonera kring kontexten 

problematiserar även Hauge och Thulemark (2012). De försöker att göra teorin applicerbar på 

landsbygden och mindre orter, där Floridas kärnområden för att mäta hur bra platsen lämpar 

                                                           
5
 Putnam har även skrivit Den fungerande demokratin, där han studerar befolkningen i södra och norra Italien 

och deras förmåga till samarbete, tillit och solidaritet. 
6
 Resonemanget utgår från Reidar Almås nödvändiga triangel. 
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sig för kreativa människor definierats om för att kunna användas i en rural kontext. Teorin 

grundar sig i Floridas fyra T; talang, teknologi, tolerans och territoriella tillgångar. Med talang 

syftar Florida på humankapital medan Hauge och Thulemark menar att antalet 

högskoleutbildade människor inte kan ses som ett lämpligt mått för ett kreativitetsvänligt 

klimat på landsbygden. Istället läggs fokus på vilka praktiska erfarenheter personerna besitter  

bland andra entreprenörskap och serviceanda. Medan teknologi i grundteorin betyder 

högteknologiska arbeten avser det på landsbygden antalet entreprenörer. Det tredje 

stödjebenet i Floridas teori är tolerans som innebär att det råder en öppenhet inför olika sätt att 

leva. Hauge och Thulemark (2012) lägger vikten på det sociala kapitalet, att vilja vara med i 

lokalsamhället. När det gäller territoriella tillgångar handlade dessa från början om 

kulturutbudet men när det applicerats i landsbygdssammanhang har det kommit att syfta på 

livsstilsutbudet.  

3.3 Ekonomiska förutsättningar 

Jag anser att det är relevant att undersöka de ekonomiska förutsättningar som ges från 

regionalt håll då investeringar i exempelvis turism kan komma att påverka de bosattas 

upplevda värld. Inom EU har strategier lagts fram för att kunna utveckla tillväxten på 

landsbygden genom de så kallade LEADER-projekten. Petrick (2013) menar att dessa 

projekt bottnar i avsikten att förankra utvecklingen i bygden, för att stärka makten hos de 

boende på orten. Genom att utgå från befolkningen kallas denna strategi för neo-

endogenous (nyendogen?). Detta sätt att se på rural utveckling får dock kritik av 

Margarian (2013) som menar att policys för landsbygdsutveckling inte endast kan stödja 

sig på det nyendogena synsättet då det saknar vad hon kallar sund teoretisk grund.  

3.4 Relationen landsbygd – stad 

Att se landsbygden och staden som separata fenomen ifrågasätts idag av forskare. 

Vanligast är att relationen mellan stad och land handlar om stadens påverkan på 

landsbygden, men Woods (2009) hänvisar till ståndpunkter i vilka det hävdas att det 

pågår en påverkan i motsatt riktning. Termen ex-urbanisering har använts av flera 

forskare och syftar till människor som flyttar från staden till landsbygden och för med sig 

värderingar och annat kapital som förändrar området. Larsen et al (2007) ser områden 

som hybrider mellan stad och landsbygd. Förändringen av området är inte alltid helt 

friktionsfri menar de då inställningen till naturen och omgivningen skiljer sig åt mellan 

de nyinflyttande och den redan bofasta befolkningen. De anser samtidigt att det inte är 

möjligt att se den ”nya” och ”gamla” befolkningen som homogena grupper, värderingar 
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och synen på omgivningen skiljer sig åt. Ytterligare en iakttagelse gör forskarna då de 

påpekar att både befolkningsgrupperna kan värdera samma fenomen, men utifrån olika 

betydelser eller innebörder. Medan vissa uppskattar det estetiska värdet kan andra se 

produktionsvärdet. 

   Hauge (2012) menar att efterfrågan på högutbildad arbetskraft idag är högre och att 

etablerandet av verksamheter sker där en högre koncentration av dessa människor finns, 

vilket främst är i städerna. Att städerna ska locka till sig den högutbildade, kreativa 

klassen gör att landsbygden riskeras urholkas på både välutbildad arbetskraft men också 

på verksamheter som kräver dessa. 

Med en större insikt om vad samhällsentreprenörer kan tänkas vara och deras 

förutsättningar för deras verksamheter samt en teoretisk grund för min egen forskning går 

jag vidare till problemformuleringen och mitt syfte. 



 13 

4. Problemformulering 

Tillväxtbegreppet är idag inskränkt till att i princip endast handla om ekonomiskt tillväxt. 

Ändå finns det människor som gör val utifrån andra skäl än ekonomiska. Kan dessa 

livsval representera en annan syn på vad tillväxt är, eller kan vara?  

5. Syften och frågeställningar 

Med denna uppsats vill jag undersöka hur samhällsentreprenörer uppfattar och ser på sina 

verksamheter, detta på landsbygden där jordmånen för företagande står inför andra 

utmaningar än i staden. Syftet är även att se om det finns några andra skäl än just 

ekonomiska som gör att de bedriver företag. Mitt fokus i dessa syften är om deras 

uppfattningar och syn på deras verksamhet kan ge en djupare förståelse för ett bredare 

tillväxtbegrepp. Dessa övergripande syften formuleras i följande frågeställningar: 

 

Agnemyr och Dahlgren (2011) menar som, jag tidigare visat i kapitel 3.2 

Samhällsplaneraren och samhällsentreprenörskapet att andra värden än ekonomiska 

tycks spela stor roll för samhällsentreprenörerna. Därför är det intressant för mig att 

fråga: 

- Vilka motiv hade samhällsentreprenörerna för att starta upp sina verksamheter? 

Dahlgren et al låter i sina böcker Två räta och en avig samt Gör vågen! ett antal 

samhällsentreprenörer presentera sina verksamheter. Dessa representerar något annat som 

kan tänkas ”utmana” den dominerande diskursen kring tillväxt; att den endast är 

begränsad till ekonomisk sådan. Därför vill jag veta: 

- Vilka möjligheter uppfattar samhällsentreprenörerna att deras verksamhet 

erbjuder dem själva som yrkes- såväl som privatpersoner? 

Den alltmer urholkade välfärden (Dahlgren et al. 2013) ställer andra krav på 

landsbygdens befolkning. Samhällsentreprenörerna ses som viktiga aktörer för att skapa 

en levande landsbygd: 

- Hur ser samhällsentreprenören på sin verksamhet i relation till lokalsamhället och 

det övriga samhället? 
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Studien fokuserar alltså på samhällsentreprenörers motiv för sin verksamhet och hur de 

uppfattar och ser på denna. I nästa kapitel redogör jag för hur jag har sökt besvara dess 

syften och frågeställningar. 
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6. Metod 

Jag har i kapitlet om teorier inriktat mig på humanistisk-geografiska teorier som söker 

förståelse för individers handlande. Det är min övertygelse att människors handlande inte kan 

förklaras utifrån allmängiltiga lagar. Jag är väl medveten om att jag tar ställning i hur 

människors agerande kan tolkas och anser det därför vara av vikt att diskutera objektivitet och 

subjektivitet inom forskning. Traditionellt sätt har objektivitet inom forskningen setts som 

eftersträvansvärt, om inte nödvändig. Kitchin och Tate (2000) menar dock att objektiviteten 

på senare tid kommit att bli ifrågasatt. Även Kvale och Brinkmann (2009) ifrågasätter 

objektiviteten och beskriver kunskap som bland annat kontextuell och bunden till språket 

forskaren behärskar och använder. Kunskapen blir således relationell mellan mig som 

forskare och personen jag intervjuar. Hur kan en forskare ställa sig objektiv till ett fenomen 

denne undersöker? Det faller sig för mig naturligt att världen uppfattas olika av olika 

individer. Det finns således skillnader i hur en plats tolkas, hur språkbruk och hur relationer 

mellan individer uppfattas. Denna antirealism talar bland andra Kitchin och Tate (2000) om. 

Jag kan själv känna att det är utifrån ett personligt intresse jag har valt detta ämne att skriva 

min uppsats om. Mina föreställningar och förförståelse om landsbygden och dess relation till 

staden påverkar även de min hållning. Detta engagemang ser jag som ofrånkomligt och det 

kan mycket väl komma att forma min forskning. Det ligger sannerligen subjektivitet i att ens 

välja ett teoretiskt angreppssätt till fenomenet landsbygd.  

   Hur jag väljer att problematisera detta kan inte göras objektivt, i min mening. Här tar jag 

stöd i Kvale och Brinkmann (2009) som menar att man i vissa fall kan beskriva forskaren som 

en resenär till en främmande plats som skapar sig en uppfattning om sin omgivning genom 

samtal med andra på platsen. I den hermeneutiska forskningsprocessens natur ligger det att 

söka förstå mänskligt handlande och resonemang (Thurén 2007). Jag söker i viss mån 

förståelse för samhällsentreprenörernas handlande inom de formella och informella 

strukturerna men jag gör inte anspråk på att min studie är en regelrätt hermeneutisk studie. 

Skälet till att jag inte väljer ett teoretiskt perspektiv som söker allmängiltiga lagar ligger i 

fenomenets natur. När staden ses som den naturliga platsen för ekonomiskt tillväxt, hur 

kommer det sig att vissa väljer att stanna kvar på en, enligt vissa, näringsfattig jordmån för att 

bedriva företagsverksamhet eller andra ekonomiska organisationer? 

   Kvale och Brinkmann (2009) menar att om man vill få reda på något om människors 

uppfattningar kan man faktiskt fråga dem. Jag har därför intervjuat ett antal 

samhällsentreprenörer, fortsättningsvis kallade informanter.  
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6.1 Typ av intervju 

Utifrån tidigare forskning i området av bland andra Eva Olsson
7
 (2014) utarbetade jag mina 

intervjufrågor. Hennes gjorda intervjuer och intervjufrågor fungerade som inspiration och jag 

kunde utforma en relativt ostrukturerad intervju. Jag sökte utarbeta breda intervjuteman som 

kunde fånga informanternas livsval, inställning till landsbygden och dess relation till staden. 

   I början i arbetet med min studie fokuserade jag på att jag ville undersöka identiteter och 

attityder bland landsbygdsbefolkningen, hur förändringar (inflyttare, utflyttare, et cetera) har 

påverkat deras uppfattning om sin hembygd. Jag anser själv att min frågeställning och 

förståelse för uppsatsämnet har mognat under studiens inledande processer vilket gjort att mitt 

fokus har skiftat något. Det jag i mina intervjuer slutligen sökt var samhällsentreprenörernas 

berättelser om varför de hamnat på denna plats. Jag har utgått från ett induktivt angreppssätt 

då jag utifrån vad jag lärt mig av informanterna kunnat se vilka teorier som passar in. 

Mognaden i arbetet med uppsatsen gjorde att jag frångick ett deduktivt angreppssätt av 

fenomenet samhällsentreprenörer på landsbygden (Larsen 2009; Kitchin & Tate 2000).  

6.2 Intervjufrågor 

De tidigare nämnda intervjutemana var utgångspunkten för intervjuerna och frågorna fanns 

där som stöd för att få ett flyt och att kunna hjälpa mig precisera vissa mer intressanta 

områden för min studie. Intervjufrågorna finns som bilaga. 

6.3 Etiska riktlinjer 

I enlighet med Vetenskapsrådet har jag försökt följa deras fyra krav; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Jag planerade att låta 

informanterna ta del av mitt material från intervjuerna och upplysa dem om var denna 

information kommer att publiceras. Det var också av betydelse att informanterna blev 

medvetna om att jag hade tystnadsplikt och att intervjuerna kommer att förvaras på ett sätt 

som inte kränker deras integritet samt att deras medverkan kommer att vara anonym.  

6.4 Urvalsprocessen av intervjupersonerna 

Jag har genomfört intervjuer med fem stycken samhällsentreprenörer. Den första kom jag i 

kontakt med genom kontakt med Eda kommuns näringslivsutvecklare. Jag använde mig alltså 

av snöbollsmetoden (Larsen 2009). Samma metod blev aktuell när jag under en intervju fick 

förfrågan om att intervjua två personer till på samma arbetsplats.  

   Person fyra fann jag genom att gå igenom Eda kommuns företagsregister. Denna granskning 

                                                           
7
 Eva Olssons intervju med en samhällsentreprenör, 5 mars 2014. 
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gjordes egentligen endast för att skapa mig en uppfattning om företagsverksamheterna i 

kommunen. Utifrån de korta beskrivningarna av företagen och mina egna kriterier kunde jag 

dock välja ut några företagare jag såg som potentiella samhällsentreprenörer. Mina kriterier 

var: 

- Har personen utländsk bakgrund? 

- Finns möjligheten att företaget bedrivas i en form som förutsätter samarbete med 

andra småföretagare i kommunen?  

- Representerar företaget/företagaren en livsstil som kan tolkas som ”alternativ”?  

Jag är medveten om att dessa kriterier endast är ett fåtal av många jag skulle kunna ha använt 

mig av när jag valde företag att rikta mig mot. Hur kunde jag veta att de företagare jag valt ut 

är samhällsentreprenörer? Det visste jag inte och det i sig finner jag viktigt då de möten och 

samtal jag kommer att ha kan bidra till en utökad förståelse för begreppet. Företagen behövde 

heller inte uppfylla alla tre kriterier. Mitt intresse för personens bakgrund bottnar i 

resonemanget kring det alternativa tillväxtmåttet och människors livsval. Hur hamnade 

personen i Eda kommun? Angående kriteriet rörande samarbetet intresserade jag mig för det 

sociala kapitalet, förmåga till kreativa lösningar på problem.  

   Sista kriteriet valde jag då jag anser att man kan se ett beslut att bryta upp från sin tidigare 

yrkesbana för att göra något helt annat som ett aktivt livsval. Ett sådant val stämmer möjligen 

mer överens om vad personen vill göra än bör göra sett utifrån ett karriärmässigt perspektiv? 

Kan företaget/företagaren symbolisera livsval som inte prioriterar ekonomisk vinning?  

   Utifrån nämnda register fann jag en intervjuperson som i sin tur tipsade om den femte och 

sista personen.  

6.5 Intervjupersonerna 

Informant  A 

Kön: Kvinna 

Ålder: 63 

Intervjuplats: informantens hem 

Rumskontext: Landsbygd, privat hem, plats för produktion 

Datum: 5/5 2014 – 13.00-15.00 

Vilka närvarande: Peter Karnung och informant A. 
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Inspelning: Diktafon (iPhone) 

Notering: Informant var avslappnad och intervju ägde rum efter arbetsdag 

 

Informant B 

Kön: Man 

Ålder: 55+ 

Intervjuplats: Informantens kontor 

Rumskontext: Landsbygd, arbetsplats 

Datum: 6/5 2014. 10.00-11.00 

Vilka närvarande: Peter Karnung och informant B 

Inspelning: Diktafon (iPhone) 

Notering: Intervjun ägde rum under arbetstid.  

 

Informant C och D 

Kön: Man resp. kvinna 

Ålder: 25+ 

Intervjuplats: Konferensrum på arbetsplatsen 

Rumskontext: Landsbygd, arbetsplats 

Datum: 6/5 2014. 11.30-12.30 

Vilka närvarande: Peter Karnung, informant C och D 

Inspelning: Diktafon (iPhone) 

Notering: intervju under arbetstid.  
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Informant E 

Kön: Kvinna 

Ålder: 38 

Intervjuplats: Informantens hem 

Rumskontext: Landsbygd, privat hem 

Datum: 6/5 2014. 14.00-15.30 

Vilka närvarande: Peter Karnung och informant E 

Inspelning: Diktafon (iPhone) 

Notering: Flera yngre barn närvarandre som ibland krävde informantens uppmärksamhet.  

 

Informanternas bakgrund skiljer sig åt märkbart. Av de fem personerna är tre kodade B, C och 

D uppväxta i kommunen. De tre är två generationer inom samma familj och arbetar inom 

familjeföretaget på orten. Person A är i sextioårsåldern och immigrant från ett europeiskt land 

och har bott i Sverige i cirka 30 år och driver tillsammans med hens livspartner ett företag 

inom matproduktion. Person E kommer från Norrbotten och har bott i Gunnarskog i cirka 15 

år. Hen är den enda av de intervjuade som inte bor i Eda kommun men har sin verksamhet 

där, även den inom matproduktion. Verksamheten startade som en hobby under åren hen 

studerade vid Karlstads universitet. Vid examen var arbetsmarknaden på nedgång vilket 

medförde att person E valde att satsa fullt ut på sitt företag. För person A och hens livspartner 

var det självklart att de skulle flytta till Sverige, men att de hamnade i Skillingmark var 

slumpartat. Deras verksamhet lämpar sig dock väl i den värmländska naturen.  

   Att bli kvar inom familjeföretaget var inte helt självklart för person B som funderade på att 

utbilda sig till läkare. Dock föll valet på civilekonom och då var det naturligt att fortsätta inom 

företaget. Liknande väg har hens barn, person C och D, gått.  

6.6 Bearbetning av empiri 

Efter transkriberingen av intervjuerna kategoriserade jag texten. Detta finns vidare beskrivet i 

kapitel 7. Resultat. Denna tematisering följdes av en meningskoncentrering som syftade till att 

förmedla de huvudsakliga innebörderna av berättelserna vilka jag ansåg besvara mina 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2009). Transkriberingen finns tillgänglig för 

intresserade. 
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6.7 Källkritik 

Det argumenteras för att det inte går att generalisera utifrån kvalitativa metoder då antalet 

personer som deltar i studien är för få, bredden blir för liten (Larsen 2009). Det är dock inte 

min önskan, utan mitt mål är att söka intervjupersonernas berättelser och söka förstå deras 

livsval. Målet har alltid varit att dessa fem personers berättelser kan vara en ytterst liten 

pusselbit i bilden av hur livet kan vara och hur det kan levas. Studien kan därför betecknas 

som fallstudie (Thurén 2013). 

    Det är under intervjuerna av ytterst betydelse att sträva efter att påverka informanterna i så 

liten utsträckning som möjligt. Den intervjuteknik som beskrivs av Larsen (2009) gjorde mig 

medveten om att hur frågorna presenteras och min egen framtoning kan påverka de 

intervjuades svar. Hur jag än framstår hos informanten kan jag inte vara säker att denne svarar 

helt sanningsenligt. Svaren kan vara vad informanten tror att jag vill höra. Thurén (2013) 

påminner också forskaren är uppmärksam på informanternas möjliga partiskhet. 
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7. Resultat  

I detta kapitel redovisas slutsatserna från den gjorda analysen av intervjuerna. Efter att jag 

transkriberat de genomförda intervjuerna och bekantat mig med materialet kunde jag utarbeta 

några teman som var återkommande. De syftar till att beskriva de intervjuades uppfattningar 

om sina roller som samhällsentreprenörer. Vilka teman som var relevanta för mitt syfte och 

frågeställningar kan även tänkas bottna i den tidigare forskning jag tagit del av. 

Tematiseringen är i regel uppdelad i överteman och underteman. Undertemana syftar till att 

ytterligare precisera övertemana och redovisas i kursiv stil. Jag använder även några citat för 

att representera det centrala innehållet som ligger till grund för tematiseringen. Genom denna 

kategorisering kunde jag tydligare utläsa informanternas uppfattning om deras livsvärld och 

detta ökar även läsbarheten i arbetet. Mina överteman var: 

- Bakgrund (flyttades till kapitel 6. Metod för att ge läsaren en introduktion till 

informanterna. Detta tema ansåg jag inte besvara mina frågeställningar.) 

- Arbete och samarbete 

- Ideella krafter 

- Ideologi 

- Livskvalitet  

- Plats och identitet  

Det var inte helt enkelt att särskilja dessa i vissa fall, men jag anser att det är delar av en 

komplex livsbild vilka interagerar med varandra. Temat bakgrund är intressant för mig då det 

ger en bakgrund om vem personen är och vart den kommer ifrån. Det kan ge en viss förståelse 

för hur en person uppfattar en plats och hur personen kan komma att uppfattas av andra. I 

temat arbete och samarbete ville jag se vad informanterna arbetade med och hur samarbetet 

mellan olika aktörer kunde se ut. Detta anser vara jag viktigt då det kan ge hänvisning om hur 

informanten interagerar med platsen och människor i sin närhet. I ideella krafter räknar jag 

både in informantens engagemang men också vad informanten säger om andra ideella initiativ 

runtomkring i bygden. Att endast inrikta sig på informantens engagemang anser jag vara att 

sätta på skygglappar för en större förståelse för vilken anda som kan råda på platsen. Att ta del 

av intervjupersonernas upplevelser av andra ideella element på bygden är för mig att ta del av 

deras livsvärld. I brist på ett bättre begrepp valde jag ideologi som ett tema. I det inräknar jag 
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informantens inställning till hur hen driver sin verksamhet men också vilken inställning hen 

har till exempelvis offentliga verksamheter. Temat plats och identitet använder jag för att se 

hur intervjupersonerna ser på platsidentitet men även vad hen identifierar sig med. Vad är 

hemma, vad är borta, vad är något annat? Temat livskvalitet är det tema tillsammans med 

ideologi och ideella krafter jag lägger mest fokus på i min uppsats då de ligger nära mina 

frågeställningar. De är också ibland svåra att särskilja, men jag anser att det ändå är motiverat 

att göra skillnad på dem. Resterande teman fungerar egentligen som stödjande till dessa för att 

skapa en mer komplex bild av informanternas livssituation och engagemang. 

   I analysen följer ännu en slags kategorisering som möjligen kan kallas för underteman. 

Dessa presenterar jag inte här utan de följer i kommande kapitel. De ska hjälpa till att lättare 

förstå hur jag tolkat vad intervjupersonerna uttryckt. Undertemana är inte strikt kopplade till 

ett specifikt övertema utan återkommer i flera teman.  

Genom min kategorisering och val av vilka resultat att presentera i kapitlet anser jag att jag 

redan gjort en tolkning av min empiri. Därför anser jag det rimligt att jag fortsätter min analys 

i resultatkapitlet. Jag har tidigare i kapitel 6. Metod argumenterat kring problematiken om 

objektivitet inom forskning och detta kan ses som en fortsättning av mina reflektioner. 

   I följande avsnitt inleds redovisningen av teman. Det första avsnittet ”Arbete och 

samarbete” rymmer, till skillnad från de övriga, inga underteman.  

7.1 Arbete och samarbete 

Känslan av att göra något eget och att få det att gå runt är något jag anser är framträdande i 

intervjuerna. Det är mycket arbete men självständigheten är ett egenvärde i sig. Avsnittet är 

betydande för att förstå den kontext samhällsentreprenörerna befinner sig i.  

Person A menar att det är mycket jobb under veckorna, att det är sällan hen och hens 

livspartner kan vara helt lediga. Tiden är dock någon de kan styra en del över själv. De kan 

välja att gå upp åtta istället för sju. Riktigt lediga är de när de åker till gamla hemlandet. Hen 

betonar vikten av att samarbeta inom branschen när man bor på landsbygden. Tillsammans 

med ett par andra företagare inom samma bransch kan de skapa en kostnadseffektiv 

logistikkedja genom att sälja varandras varor på olika marknader. I första hand är det person 

A och hens livspartner som driver verksamheten men under sommarens mest hektiska tid har 

den en person timanställd.  

   Person B driver ett av kommunens större företag vilket är fokuserat på export, framförallt 

Norge som är en relativt stor marknad inom korta avstånd. På grund av att Norge inte är 
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medlem i EU är gränsen reell, något som är betydande för företaget. Att bedriva 

företagsverksamhet på landsbygden har sina utmaningar men då råvaran finns i kommunen är 

det naturligt att även företaget ligger här.  

   Intervjupersonerna C och D jobbar på person B:s företag och har utbildat sig på flera andra 

orter. Person E handlar råvaror främst av en grossist i Eda kommun, där hen har sin 

produktion. Det finns även några fler samarbetspartners hen säljer sina produkter till. Utöver 

dessa står hen själv på marknader, vilka är säsongbetonade och flest under högsommar och 

tidig höst. Person E delar person A:s logistikkedja. Det finns flera inom kommunen som säljer 

liknande produkter så viss konkurrens känner hen av. Dock menar hen att de kompletterar 

varandra och att det finns en moral handlarna emellan. 

Det finns väl någon hederskodex. Det finns ingen man tycker direkt illa om, utan alla är ju väldigt 

trevliga mot varandra. Men sen måste ju var och en få runt sitt eget, man måste ju ha viss 

omsättning för att det ska gå ihop sig. – (Person E) 

Denna hederlighet kan jag se som tecken på det sociala kapital Putnam menar är viktigt för 

samhällen. För person E är också gränsen märkbar, då hen handlar med livsmedel. Dessa 

varor måste förtullas, vilket blir ett hinder.  

7.2 Ideella element 

Det framgår i intervjuerna att informanterna har olika engagemang och aktiviteter både i och 

utanför sin yrkesroll som skulle kunna betecknas ”ideella”. Det är även av intresse för studien 

att jag presenterar andra ideella krafter som finns på landsbygden och att se om och hur dessa 

samverkar.  

Person A är engagerad i olika föreningar, vissa är kopplade till yrkesbranschen medan andra 

handlar om fritidsintressen. Föreningarna på orten har under sommaren ansvar för ett café på 

orten och jobbar gratis. Efter sommaren delas inkomsterna lika mellan de deltagande 

föreningarna, oavsett hur mycket enskild förening tjänat. En av föreningarna hen är med och 

engagerar sig i ekonomisk hjälp, både till utlandet och inom kommunens gränser. De har 

fadderbarn i Syrien och deltar i att göra luncher och middagar till behövande i Koppom. Det 

samarbetet och känsla för solidaritet är även det enligt mig tecken på det sociala kapitalet. 

   Hen betonar kyrkans och framförallt prästens betydelse för bygden. Kommunen vill lägga 

ner församlingshemmet, vilket skulle slå mot ortens identitet, menar person A. Därför 

funderar de på att lösa det genom att skapa ett kooperativ eller ge det till byalaget.  

   Som ett av kommunens större företag känner person B ett ansvar för att stödja de lokala 
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föreningarna, för att stärka den lokala förankringen. Även i kapitel 7.3 Ideologi är detta 

framträdande. Hen menar att det finns en problematik i att många företag inte är grundade i 

kommunen:  

... många fjärrstyrda företag i kommunen som enkelt kan hänvisa till företagspolicy att inte bidra. 

De känner inte trycket som vi andra företagare gör. – (Person B) 

 

Bland annat har företaget bidragit med pengar för att få skolan i Adolfsfors att fungera. 

Skolan är i kommunal drift men lokalerna ägs av en ideell förening. Tillsammans med 

staten och kommunen har företaget också finansierat förbättringen av vägarna i 

företagets närhet. Följande citat anser jag tydliggöra informantens inställning till sin 

egen roll som aktör i överbryggandet av klyftan mellan det offentliga och befolkningen: 

Det får vi vara beredda på att göra här på landsbygden, vi kan inte riktigt räkna med att det 

offentliga kan vara med på allt så man får vara med lite grann så. – (Person B) 

Person C är lokalpolitiskt engagerad och är även med i styrelsen för LEADER Växtlust, där 

flera kommuner i Värmland deltar. LEADER har ansvar för att dela ut EU-medel till projekt 

inom landsbygdsutveckling. Dessa medel får inte delas ut till företag, det är privatpersoner 

eller ideella föreningar som ansöker. Hen är imponerad av hur många bygder det är som 

engagerar sig och förenas i ideella projekt. Det är hens mening att det ideella engagemanget är 

större på landsbygden än i staden. Genom dessa projekt enas personer och bygder vilket 

person C ser som skälet till att landsbygden lever kvar idag och fortsättningsvis kommer att 

fortleva. För mig är detta ett uttryck för en starkare landsbygdsidentitet där relationen (och 

dess problematik) mellan stad och landsbygd blir tydlig. Även person B ger uttryck för att 

samhällstrenden tenderar fokusera på urbanisering där staden är central och landsbygden 

perifer. Den strävan efter att föra samman orter på landsbygden är enligt mig en strävan efter 

att skapa starkare sociala band. 

   Att så få människor bor på landsbygden gör att offentliga verksamheter inte satsar lika 

mycket på dem, vilket gör att folk måste bli mer företagsamma själva: 

… ska något bli gjort får vi göra det själv. – (Person C) 

I sin roll som styrelsemedlem i LEADER Växtlust anser jag att kan person C ses som både 

möjliggörare och görare (för att använda Dahlgren och Agnemyrs begrepp). Genom sitt 

”görande” möjliggör hen samtidigt för andra görare. Hens agency blir samtidigt strukturer 

människor har att förhålla sig till. 
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Även person C märker av de ideella krafterna inom barnomsorgen, att det är föräldrarna som 

driver den. Person D menar också att det ideella engagemanget inom skolan är viktigt, inte 

bara för barnen utan även för framtiden och hur man ser på orten. Att det finns en liten skola 

på en mindre ort istället för att centrera barnomsorgen ger signaler om att de mindre orterna 

ändå kan ses som livskraftiga. För att få någonting gjort krävs det ett större ideellt 

engagemang från befolkningen på landsbygden än i staden.  

Person E är uppväxt inom föreningsliv och är nu med i styrelsen för länstäckande ideell 

förening inom branschen för matproduktion. Hen är även engagerad i en lokal idrottsförening 

då hennes barn tidigare spelat fotboll.  

   Byalaget på orten driver ett vandrarhem och har varit en pådrivande kraft för att få EU-

projekt till att anlägga vandringsleder. Annars ser hen kyrkan som en ideell kraft som ser till 

att barn och unga har några aktiviteter på kvällarna, med scoutrörelse och möjlighet till att 

nyttja gymnastiksalen. Alla kommunens sportlovsaktiviteter ligger inne i Arvika, en 

betydande bit från orten person E bor på. 

   I bygden finns också en fond till vilken småföretagare kan vända sig för ekonomiskt stöd. 

Fonden kan bland annat borga för företaget men också ge lån. Utifrån den ekonomiska hjälp 

fonden kan bidra med kan den ses som möjliggörare och stödjare för samhällsentreprenörer 

och småföretagare i allmänhet. 

Det är tydligt att intervjupersonernas olika ideella engagemang skiljer sig åt. Möjligen bottnar 

initiativen i olika förväntningar, både hos individen själv men även i bygden i stort. Någon 

deltar delvis för att ta del av ett socialt sammanhang medan en annan uppfattar att det 

förväntas att personen ska bidra. Vad allas engagemang, enligt mig, ger tydligt uttryck för är 

uppfattningen att den offentliga verksamheten inte räcker till på landsbygden. Det finns hål i 

välfärden som individer, föreningar och företag måste hjälpas åt att täppa till. Här visar det sig 

att samhällsentreprenörerna kan komma att spela en viktig roll. Detta är något som även är 

framträdande i kapitlet Ideologi. I samarbetet mellan orter stärks de sociala banden men det 

sociala kapitalet kan även vara polariserande, se kapitel 7.5 Plats och identitet. 

7.3 Ideologi 

Genomgående hos intervjupersonerna finns det en tydlig vilja till att skapa en levande 

landsbygd, men att det finns en problematik kring vilka förutsättningar de har att genomföra 

detta. Deras sätt att se på offentliga verksamheters prioriteringar kan möjligen avslöja 

hindrande faktorer i samhällsstrukturen för att bedriva samhällsentreprenörskap på 



 26 

landsbygden. Värdet av att få driva verksamheten på deras egna villkor är betonande, även när 

det innebär att de ekonomiska vinsterna blir lägre.   

För person A är det viktigt att de stödjer de lokala bönderna. Närmiljön skulle påverkas 

negativt av att den inte nyttjas om vi endast skulle köpa utländska varor. Under och efter tiden 

hens livspartner var sjuk har hen ändå haft framtidstro. Sjukdomsperioden har medfört att de 

spenderar mer tid tillsammans, under tiden de utför en del av arbetsuppgifterna. Gällande 

produkterna de framställer använder de så lite kemikalier som möjligt, även om det påverkar 

deras produktivitet. Under 90-talet ville myndigheter att de skulle använda kemikalier för att 

komma tillrätta med vissa problem, men detta vägrade paret: 

... jag slutar hellre. – (Person A:s livspartner) 

De fick då väldig kritik från kommunalt håll. Detta är dock något som med tiden har 

förändrats. Person A säger att produkten måste vara ren och det är deras övertygelse att 

kemikalierna följer med i de produkter de framställer. De gick ur den nationella föreningen 

inom branschen när flera producenter började blanda ut produkten med andra tillsatser, vilket 

de ansåg inte vara rätt. Både myndigheternas och de andra medlemmarnas agerande är för mig 

tecken på strukturer i samhället, strukturer person A och hens livspartner vägrat att ställa upp 

på.  

   Att person A och hens livspartner har ett tydligt engagemang för miljön och bygden gör att 

de kan ses som samhällsentreprenörer; de ser en problematik i att inte stödja lokala 

verksamheter, både ur ett socialt men också miljöperspektiv. Att de uppvärderar dessa 

perspektiv är för mig en indikation på att de kan representera ett bredare tillväxtperspektiv. 

   Hen menar att kommunen försöker, men att ingenting händer. Fokus från offentliga 

verksamheter ligger på Olav Thons affärer och så har det varit länge. Kommunen satsar på 

tätorterna, bland annat ska skolan läggas ner och barnen får gå i Koppom. Person A menar att 

det är viktigt med en skola på bygden då det bygger band mellan barnen som är viktiga för att 

skapa en sammanhållning när de växer upp, vilket kan stärka orten. För mig är detta ett 

uttryck för en syn där landsbygden placeras i periferin där det lokala bygdsamhället blir ett B-

lag. 

   Även om de jobbar mycket känns det ofta inte som arbete. Det är deras livsstil. De sätter 

värde på att kunna säga till kunderna i Arvika var produkten kommer från, att den är 

lokalproducerad. På samma sätt borde kommunen ta ansvar och köpa närodlad mat, istället för 

att importera billig mat. 
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Hen frågar sig varför vi måste ha mer tillväxt, det talade politikerna om redan på Ingvar 

Carlssons tid. Hen ser reportage om unga som flyttar ut på landet, vilka ger avkall på vissa 

bekvämligheter och därmed väljer en annan väg i livet. Det är dock den stora massan som är 

svår att påverka, det kan man känna maktlöshet inför. Men person A anser att man får inte ge 

upp; att prata med andra människor är det enda som hjälper. Återigen kan jag se ett 

engagemang och en vilja att förändra. Möjligen kan det klassas som ett globalt fokus, även om 

deras påverkan är lokal.  

Person B anser att det i kommunen råder en ganska svag företagarkultur, inte på samma sätt 

som i Årjäng där en starkare företagartradition finns med små och medelstora företag. Hen ser 

förhoppningsfullt på den nya företagarförening som startats upp på orten; att det kan stärka 

det lokala engagemanget som idag är ganska litet. Detta kan bero på de fjärrstyrda företagen 

med platschefer som inte bor i Eda kommun. Kommunen har spenderat mycket energi och 

pengar på dessa företag och de inte syns i företagarundersökningar vilka placerat Eda 

kommun långt ner på Sverige-rankingen. Den informella kontakten med företagarna skulle 

kunna bli bättre, att bli hörd och sedd är viktigt. Det är hens uppfattning att landsbygden 

bidrar till mycket av Sveriges inkomster, något som landsbygden inte får uppskattning. Istället 

är synen tvärtom att det är Stockholm som betalar ut till landsbygden:  

… vi är beroende av varandra, vi accepterar att storstäderna lockar till sig folk, det är inte det. Men 

landsbygden är viktig också för storstaden. – (Person B) 

Även för hens egen verksamhet är det viktigt att det finns barnomsorg i närheten för att de 

anställda ska ha nära till jobbet.  

   Behovet av den lokala förankringen är tydlig i person B:s argumenterande. I intervjusvaren 

ryms också problematiseringen om hur man ser på landsbygden som en ekonomisk förlust, 

något som faller inom undertemat relationen mellan stad och landsbygd. Samtidigt som 

företagarföreningen kan fungera som stödjare för samhällsentreprenörer kan 

bruksmentaliteten ha en motverkande effekt. Kommunens val att satsa på utomregionella 

aktörer representerar för mig strukturer småföretagare i kommunen har att förhålla sig till.  

För person C är det viktigt att kunna arbeta med något som var relevant för hens utbildning. 

Att hen hade möjlighet att arbeta i familjeföretaget är hen tacksam för och menar att det är 

svårt att annars hitta intressanta jobb på landsbygden. Det är viktigt att man kan visa att det 

går att driva och utveckla ett företag på landsbygden. På landsbygden är det få människor som 

förväntar sig att offentliga verksamheter ska lämpa saker i knäet, men de förväntar sig att de 
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har möjligheten att ordna det själva och att det uppmuntras. Jag tolkar det som att det verkar 

som det råder en skillnad i person B och person C:s uppfattning om människors vilja till egna 

initiativ för företagande på landsbygden. Båda uttrycker dock en önskan om ett större 

engagemang från kommunen, riktat mot de lokalförankrade företagarna. Detta är för mig ett 

uttryck i att de vill se en förändring i rådande strukturer för att öka de sociala banden mellan 

företagare och lokalbygden.  

De flesta som person D studerade med ville göra karriär som konsulter, men hen kände tidigt i 

utbildningen att hen ville arbeta i familjeföretaget. Att arbeta som konsult skulle innebära 

mycket resande och uppbrytande från platser för att ta steg i karriären, något som inte lockade 

person D. Att jobbet är utmanande är dock viktigt för hen, att arbeta på golvet enbart för att 

bo kvar på orten är inte aktuellt. Informanten säger att det inte bara handlar om pengar, att 

drivkraften handlar om att utveckla företaget. Det viktiga är att kunna visa att det går att driva 

ett företag på landsbygden på ett effektivt sätt och att det inte behöver vara centraliserat. I 

förlängningen anser jag att detta är ett uttryck mot dagens urbanisering och synen på staden 

som tillväxtmotor vilket även det faller inom undertemat relationen mellan stad och 

landsbygd. Jag menar att person B, C och D står för ett alternativt sätt att se på 

tillväxtområden. Dessa behöver inte vara lokaliserade i urbana miljöer. Att uppvärdera rurala 

områden som ekonomisk hållbara kan möjligen leda till en starkare social avkastning, där 

livsstilsmigration
8
 samspelar med ekonomisk tillväxt.  

När person E började med sin verksamhet bestämde sig hen för att inrikta sig mot sin egen 

målgrupp; småbarnsföräldrarna. Mindre förpackningar skulle innebära exklusivare produkter 

och mer ekonomisk vinst, men hen vill att barnfamiljer ska kunna köpa hens produkter. Att 

person E gör avkall på en större ekonomisk vinst för att göra produkten tillgänglig för en av 

samhällets ofta mindre köpstark samhällsgrupp är för mig en indikation på att sociala värden 

är betydande för hen. En slags socioekonomisk solidaritet som möjligen kan tolkas som en 

utvidgning av begreppet tillväxt, där det finns ett samband mellan ekonomisk vinst och en 

social dimension. Något som tydliggörs även i följande stycke.  

   Råvaran köps främst in från en grossist i Koppom, annars via kontakter i Norrbotten. Det är 

viktigt att kunna försvara hela leveranskedjan. Att inte någon som har plockat råvaran blivit 

blåst på pengar:  

                                                           
8
 En migration som styrs av en individs val att förändra sin livsstil, exempelvis flytta från staden till landsbygden 

eller flytta för att byta karriär. 
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... jag sover gott om natten, om en säger så då. Jag vill liksom att dom som har plockat produkten 

ska ha en skälig betalning, det jobbar h*n på X väldigt hårt för. – (Person E)  

Det finns en stolthet i att producera sin egen produkt, när den är uppskattad. Det är en 

drivkraft.  

7.4 Livskvalitet 

De sociala värdena premieras av samtliga intervjupersoner. Att känna sig trygg, spendera tid 

med familjen och kunna bestämma över sin egen tid är alla delar av vad de intervjuade menar 

är livskvalitet, vilka är mycket betydelsefulla för dem. Närhet till naturen är också en 

betydande faktor. Det framgår hos samtliga att pengar inte är den främsta drivkraften. För mig 

är det ett tydligt val personerna gjort när de valt att bo och leva som de gör. I Floridas teori, 

omarbetad till landsbygdkontext, är livsstilsutbudet viktigt för landsbygden och jag anser att 

de intervjuades livsval tyder på en livsstilsmigration där livskvaliteten spelar en stor roll. 

Dessa prioriteringar är något som Agnemyr och Dahlgren (2011), se kapitel 3.2 

Forskningsläget samhällsentreprenören, belyser viktiga.   

Man måste gilla livsstilen, vi är inte så intresserade av nya bilar. – (Person A) 

Person A menar att man inte blir rik på detta, men att de ändå kan leva gott. Det finns inte 

utrymme till så mycket semester men de har det väldigt bra på grund av landskapet och de 

köper god mat. Det många betalar mycket pengar för att uppleva har paret nära och kan njuta 

av. På grund av livspartnerns sjukdom har de satt extra värde på att vara tillsammans. De gör 

arbetsuppgifter till utflykter och tid till att umgås.  

För person B är livskvalitet närheten till naturen och friluftslivet. Hen menar att det finns 

många positiva värden med att bo på en mindre ort. Att man känner sig trygg i sin omgivning 

och känner sina grannar. Servicen måste dock vara hyfsad, kommunikationerna måste 

fungera. För många på landsbygden runtomkring är jakten helig och en viktig orsak att de bor 

där de bor.  

Skogen och friluftslivet är också vad person C och D framhåller som viktiga för 

livskvaliteten, i staden kände de sig instängda. För person C var det betydelsefullt att komma 

hem när hen och hens livspartner skulle flytta ut på landsbygden. Tryggheten och kopplingar 

till släkt och vänner är betydande. Att det inte är mer än en och en halv timme till Oslo gör att 

känslan av att leva i periferin inte är alltför stark. Platsens geografiska läge blir betydelsefullt 

för att personen C ska känna en ökad livskvalitet.  
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Pengar har aldrig varit person D:s starkaste drivkraft, som menar att hen inte lever ett 

extravagant liv. Intresset för bilar gör att hen kör en ”frän bil”. Som boendes på landsbygden 

är rörligheten viktig. Att det är rimliga transportkostnader är ett måste för att kunna leva på 

landsbygden.  

Möjligheten att vara hemma och ha tid till de yngre barnen har varit livskvalitet för person E. 

Som verksamheten ser ut idag kan hen välja att vara hemma. Genom att inte arbeta heltid med 

verksamheten frigörs en hel del tid till barnen. Under studietiden utan studielån lärde sig 

familjen att leva snålt, en egenskap som varit viktigt som deltidsaktiv inom verksamheten.  

Egentligen har man dem bara till låns medans de är små, sen får man hoppas att de vill hälsa på när 

de blir äldre också. – (Person E) 

Hela familjen kan engagera sig i verksamheten, då de kombinerar marknadsdagar med 

utflykter. För hens livspartner är det också en möjlighet till att möta nya människor och se 

andra platser än den industri hen arbetar på med monotona arbetsuppgifter.  

7.5 Plats och identitet 

Person A anser att det är viktigt alltid vara på plats på marknaderna. Kunderna ska veta att 

hen alltid är där. Det personliga mötet är betydelsefullt, att kunden kan ge positiv eller negativ 

feedback om produkten. Kunderna vill inte att hen slutar, vilket är glädjande att höra. Hen 

talar om storytelling, att man måste bjuda på sig själv. Kunderna kommer inte allt bara till hen 

för att handla, utan bara att prata lite och fråga hur hens livspartner mår. För mig tyder detta 

att person A inte endast är en försäljare i kundernas ögon, utan att det finns ett starkare socialt 

band dem emellan, något som kan skapa mervärde i de inblandades liv. Den sociala 

dimensionen kan möjligen även leda till en större ansvarskänsla för att göra ett gott arbete. 

Intervjupersonens identitet knuten till platsen och verksamheten är framträdande. 

   Trots sin bakgrund som immigrant känner sig person A och hens livspartner som riktiga 

ortsbor. Hen menar att mycket beror på sig själv och hur du möter andra, man måste vara 

ödmjuk. Genom att ha barn i svenska skolan fick de mycket kontakt med befolkningen på 

orten. Deltagandet i kören gjorde att hen tog del av den svenska kulturen. Dagens tekniska 

utveckling ser person A som ett hinder att komma in i den svenska kulturen när man kan få 

tag på det gamla hemlandets tv med enkelhet. När de kom till Sverige fanns bara svensk tv. 

Att orten ligger nära gränsen till Norge märks på huspriserna. Sonen till person A kunde dock 

köpa ett hus då säljaren avbröt budgivningen för att sälja till en person med anknytning till 

orten. Något som även hände en bekant. Detta är för mig ett exempel på hur starkt det sociala 
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kapitalet på platsen är. 

   Avsnittet avslöjar inställningen paret har till den nya platsen och människorna på orten. 

Attityden och viljan att delta i samhället och bli en ortsbo är även de tecken på socialt kapital 

vilket är en förutsättning för samhällsentreprenörerna på landsbygden, men det visar också på 

att det finns en mottagande inställning i bygden. De sociala banden på orten anser jag bli 

tydliga när en husägare hellre säljer sitt hus till ett billigare pris för att en annan ortsbo ska 

kunna bo kvar, den lokala förankringen tycks vara viktig för ortsbefolkningen. Den lokala 

förankringen kan i detta fall också möjligen översättas till lokal solidaritet.  

Känslan av att vara rotad i hembygden är tydlig hos person B. Det är något som saknas hos 

många i kommunen menar hen, framförallt bland de lite större företagen:  

… bara en sån sak som att man stödjer föreningslivet och lokalt, det blir ju vi som har förankring. 

– (Person B) 

Något som påverkat gemenskapen är vad hen kallar butiksdöden, att lanthandeln stängt 

ner. En träffpunkt har försvunnit.  

   Bruksmentaliteten är kvarvarande i kommunen, där få människor är beredda att bli 

egenföretagare. Landsbygden som plats ger heller inte särskilt många arbetstillfällen för 

personer med en högre utbildning. Hen ser en svårighet i att rekrytera akademiker som 

inte har lokal förankring då dessa riskerar att försvinna när de hittar jobb som ligger 

närmre platsen de hellre vill bo på, något som är förståeligt enligt person B. 

   Att vara ny i kommunen och komma in i gemenskapen kan nog vara svårt, menar hen. 

Svenskan är ett svårt språk att lära sig, speciellt med den tunga dialekt de pratar i Eda 

kommun. Det man säger är inte alltid det man menar, det förstår de som bor här men 

kanske inte de som kommer från ett annat land. Person B menar att det nog kan finnas 

en skepticism mot främlingar, på orten är många släkt med varandra och alla känner 

varandra. Hen tänker att det nog är två sidor av det hela, då alla samtidigt tycker att det 

är roligt när det kommer nytt folk. Som Putnam (2001) menar kan det starka sociala 

kapitalet här verka främjande för orten men också vara utestängande för personer som 

inte är från bygden. Mycket tycks hänga på hur den inflyttades attityd till lärande och 

intresse är. Kan detta ses som en strukturell omöjliggörare eller icke-stödjare?  

   Samtidigt som medelinkomsten må vara låg är levnadskostnaderna relativt låga.  

Vi lever inte i sånt armod som statistiken visar… Det betyder ju inte att vi har lägre livskvalitet eller 

levnadsstandard. – (Person B) 
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För att landsbygden ska kunna locka folk menar person B att det måste satsas på vad 

landsbygden kan erbjuda, de små tätorterna ska inte försöka erbjuda en större stads utbud. Det 

är landsbygden som ska vara tilldragande, men att det ska kunna gå att arbeta modernt. 

Samtidigt är det svårt att konkurrera med storstaden, många ungdomar rör sig dit. Dock har 

person B en positiv känsla angående ungdomars vilja att bo på landsbygden. 

 

Att komma in i bygden handlar mycket om personens inställning, menar även person C. Så 

länge man visar sig intresserad av bygden, människorna och visar entusiasm är det nog 

relativt lätt att bli accepterad. Att dela intressen som jakt och friluftsliv är viktigt, man har 

något att tala om. Folk är nog nyfikna på den nya personen men att bryta isen är viktigt. De 

kan också vara väldigt nervösa inför att behöva prata engelska. Dialekten på orten är svår. 

Den är något folk här är stolta över.  

Jag tror folk drar sig för att anpassa sig om det kommer någon ny… man ger liksom avkall på 

sin identitet på något vis. – (Person C) 

 Person C känner en stolthet till bygden mer än till Eda kommun, det är orterna i kommunen 

som betyder något. Skalan förändras dock beroende på vart man är. Utanför Värmland är man 

värmlänning, utanför Sveriges gränser är man i första hand svensk. Det finns stark rivalitet 

mellan olika orter i Värmland vilket gör att de inte kan samarbeta. Deras stolthet gör att de 

inte kan unna varandra någonting. Återigen visar intervjuerna på antydan att för starkt socialt 

kapital riskerar leda till polarisering. De starka sociala banden är viktiga för 

samhällsentreprenören men de kan möjligen leda till en likriktning som kan hindra att se 

landsbygdsproblem utifrån andra perspektiv och möjliga lösningar.  

   Person D tar upp hur landsbygden ska profilera sig för att locka till sig folk. Landsbygden 

måste ha något speciellt, den ska inte ha samma tänk som Arvika eller Karlstad. Vad är det 

som är bra med att bo på landsbygden?  

… ska landsbygden leva måste landsbygden locka med något annat än vad att bo i ett samhälle gör. – 

(Person D) 

Det är en intressant poäng intervjupersonen gör. Uppfattningen att man idag från 

planeringshåll över hela landet väljer att satsa på samma investeringar för att locka folk. 

Gränsen mellan stad och landsbygd suddas ut. Ifrågasättandet av varför landsbygden eller de 

mindre orterna i en glesbefolkad kommun ska ha ett mer stadslikt utbud anser jag vara högst 

relevant i relationen stad och landsbygd. 
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Person E som säljer produkter i Karlstad upplever det som att det är lite storstadsattityd där. 

Uppfattningen om produkter från orten hen kommer från är att det är bra grejer som kommer 

från skogen. Hen ser en skillnad i uppväxtsorten gentemot orten bor på idag i att människor 

flyttar tillbaka till den värmländska orten medan detta inte sker i Norrbotten. Här upplever hen 

en mer positiv inställning till företagsamhet och egna initiativ, vilket jag anser att man kan 

tolka som en möjliggörande faktor till samhällsentrenörskap. Det följande avsnittet kan dock 

ses som en hindrande faktor. 

   Det är person E:s uppfattning att varken tjänstemän eller politiker i kommunen inte bryr sig 

om människorna som bor på landsbygden och uttrycker en oro för livet på landets överlevnad. 

Den offentliga verksamhetens fokus ligger på staden Arvika. Om tiden fanns skulle hen 

möjligen engagera sig i att föra fram medborgarförslag som rör landsbygden. Synen på att 

landsbygden ses som perifer tolkar jag återigen som ett uttryck för relationen mellan stad och 

landsbygd. 

Vad jag tycker är tydligt genom alla teman hos alla intervjupersoner är att de söker ett 

självförverkligande som är viktigare än maximerande av den ekonomiska vinsten. Dessa kan 

ses representera den mer komplexa bild av livskvalitet Fors (2012) lagt fram där ett alltmer 

ekonomisk välmående fått oss att söka efter en mer kvalitativ lycka, baserad på vår personliga 

utveckling. De kan därför ses som representanter för ett utvidgat tillväxtbegrepp som 

uppvärderar sociala och ekologiska värden. De kopplingar jag har gjort mellan 

samhällsentreprenörerna och begreppet socialt kapital anser jag också har tydliggjorts i 

studien. 

   Jag anser även att den har visat är att samhällsentreprenörerna är, och ser sig själva, som en 

nödvändig brygga som saknas mellan välfärdssystemet och befolkningen på landsbygden. 

Detta är även något tidigare forskning, bland andra Dahlgren et al. (2013) som tidigare 

presenterats, visar. 
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8. Diskussion 

När ett relativt stort arbete och en lång process lider mot sitt slut tycker jag att det är 

värdefullt att titta tillbaka och reflektera över arbetets gång, mitt förhållningssätt och 

intressanta resultat jag funnit som faller utanför mitt syfte. 

Jag kan se det som en utmaning att ha försökt hålla en röd tråd genom mitt syfte, mina 

frågeställningar och min resultatanalys. Genom arbetets mognad under tid har en del avsnitt 

blivit inaktuella medan andra har tillkommit. Det kan argumenteras för att en del av resultaten 

som presenterats inte besvarar mina frågeställningar men jag anser att en skillnad kan göras 

mellan resultatet som syftar till att besvara mina frågor och slutsatser som jag tagit med för att 

hjälpa läsaren igenom detta arbete. Det finns ett värde att låta läsaren få ta del av 

intervjupersonernas livsvärld. Det kommunikativa stöd dessa resultat innebär ger enligt mig 

läsaren en kontext som annars skulle riskera att gå förlorad. Jag har också under mina 

intervjuer fått ta del av många intressanta perspektiv vilka i sig skulle kunna utgöra grunden 

för ytterligare en uppsats eller uppslag till vidare forskning. Några av dessa presenteras 

kortfattat längre fram i kapitlet. Att särskilja dessa från studiens resultat har inte varit helt 

enkelt. När jag har med personers livsvärldar att göra, var går gränsen för vad som är inom 

studiens ramar och vad hamnar utanför? 

   Jag har flera gånger frågat mig själv om alla de intervjuade personerna verkligen kan räknas 

som samhällsentreprenörer. Jag har i tidigare kapitel (se kapitel 3.3 Forskning om 

landsbygdsutveckling och samhällsentreprenörer) påpekat att begreppet samhällsentreprenör 

har en väldig bredd och det är motiverat att det fortsätter vara så. Jag anser mig ha sett klara 

tendenser att intervjupersonerna genom engagemang och livsstilar kan klassas som 

samhällsentreprenörer, men vad någon annan tolkar dem som är upp till var och en. I 

sammanhanget tycker jag att det viktigaste kanske inte handlar om hur jag beslutar mig för att 

kategorisera intervjupersonerna utan den insikt samtalen med dem har givit mig. Denna insikt 

kan sammanfattas i berättelserna om hur livet på landsbygden kan ta samhällsentreprenöriella 

riktningar i form av ideellt engagemang, syn på livskvalitet och inriktning på ekonomiska 

verksamheter som syftar till något annat än att maximera den ekonomiska vinsten. 

   När jag tänker tillbaka på hur arbetet fortskridit funderar jag på moment där jag kanske 

skulle kunna ha gjort annorlunda, till exempel i de fall där olika beslut lett till att resultatet 

blivit påverkat. Så är troligen fallet i alla beslut, men det är väl en del av att vara en subjektiv 

forskare. Huvudsaken, som jag ser det, är att man förberett sig så väl som möjligt och tagit 

framförallt intervjutillfällena på allvar. Att inte vara en närvarande intervjuare riskerar att inte 
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leda till några goda resultat. Detta är något jag lade märkte till när tillfälligheter gjorde att jag 

genomförde tre intervjuer samma dag. Inför den tredje intervjun var koncentrationen märkbart 

påverkad, men det var givetvis viktigt för mig att försöka vara professionell även då.  

   Att förvänta sig att kunna få samma resultat från exempelvis intervjuer om man går tillväga 

på exakt samma sätt som tidigare forskare anser jag att är en förenklad bild av vad 

verkligenheten och möten mellan människor är. Kvale och Brinkmann (2009) menar att flera 

utomstående faktorer kan spela in på vad den intervjuade kommer att svara. Bara en sådan sak 

som väder, privata förhållanden och kemi mellan den som intervjuar och intervjupersonen kan 

leda till att svaren blir olika. Dessutom är tidsaspekten relevant då en människa utvecklas med 

tiden. Uppfattningar en person hade för ett år sedan kan mycket väl kommit att ha förändrats. 

Därtill hör forskarens roll som tolkare av intervjuerna. Kommer en annan forskare att tolka 

resultaten på samma sätt som jag gjort? Detta diskuterar Kvale och Brinkmann (2009) och 

menar att strävan efter att göra intervjuerna objektivt starkare och därmed öka reliabiliteten 

hotar att begränsa intervjuarens kreativitet. Även vad som är validitet inom den kvalitativa 

forskningen kan ifrågasättas. Validitet innebär i sin ursprungliga positivistiska betydelse bland 

annat att mäta fenomen för att avgöra giltigheten i en slutsats. Kvale och Brinkmann 

(2009:266) menar dock att kunskap som baseras på preciserade mätförfaranden inte längre 

kan ses ”som verklighetens spegel” utan att verkligenheten är en social konstruktion där 

kommunikation av kunskap skapar en gemensam diskurs för hur vi uppfattar vår omvärld.  

 

8.1 Etikproblem och källkritik 

Från början av arbetet utgick jag från att jag skulle hålla mina informanter anonyma. I en så 

pass liten kommun som Eda med cirka 8 500 invånare är detta något som tedde sig mer 

problematiskt än jag räknat med. Jag anser dock att jag gått så långt jag har kunnat för att 

säkra informanternas anonymitet.  

   Att ta del av en annan människas livsberättelse ställer också krav på forskaren. Min egen 

livserfarenhet anser jag har spelat en stor roll i hur jag bemött intervjupersonens svar. Hur 

tolkar och reagerar jag som intervjuare när en intervjuperson berättar om svåra livsöden jag 

själv inte upplevt? En äldre forskare, eller en forskare med en livserfarenhet vilken varit mer 

lik intervjupersonernas, hade troligen kunnat utläsa andra tendenser i informanternas utsagor 

och på så sätt kunnat styra intervjuerna mot ett annat håll. På samma sätt skulle en forskare 

med mindre eller annan livserfarenhet säkerligen styra eller tolka intervjun annorlunda.  
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Intervjuernas olika karaktärer kan också de ha påverkat utfallet. Två intervjuer genomfördes i 

informanternas hem efter arbetsdagens slut, medan de tre andra intervjuades på kontoret. 

Vetskapen om att intervjun genomfördes under arbetstid kanske undermedvetet påverkade 

mig som intervjuare, exempelvis i form av att jag själv uppfattar det som att jag upptar 

intervjupersonens arbetstid. 

8.2 Intressanta resultat utanför uppsatsens syfte 

Under analysen av intervjuerna har mycket information framträtt som jag anser vara 

berikande för min uppsats. Det har ibland varit en utmaning att särskilja det som är relevant 

för uppsatsen syfte då många utsagor kan hjälpa till att ge läsaren en klarare bild av 

samhällsentreprenörerna och deras kontext. En del av resultatet har jag dock bedömt som 

alltför långt bort från mina frågeställningar, men jag vill ändå presentera en del av dem här.                  

Vad alla informanter tagit upp under intervjuerna har varit teknologiskt stöd i form av 

utbyggnaden av fibernätet och tron på att detta skulle ge framförallt fler företagare 

möjligheten att verka på landsbygden. Att kunna bo på landsbygden men arbeta modernt 

framfördes av en av intervjupersonerna vilket gör att frågan om vilka landsbygden i framtiden 

kommer att vara till för blir aktuell.  

Det kommer vara en mobilisering av ideellt arbete som vi nästan aldrig sett förut, där alla i bygden 

i princip måste vara med – (Person C) 

Engagemanget från fiberföreningar och bygderna gör att detta skulle kunna falla inom temat 

Ideella element men flera intervjupersoner kopplar fiberutbyggnaden samman med andra 

möjligheter och därför väljer jag att presentera dem här. Både person C och D menar att vara 

född och uppväxt på en mindre ort kan innebära ett stort steg att flytta till en storstad för att 

studera. Därför kan det vara positivt med den tekniska utvecklingen med fiberutbyggnaden. 

Dessutom kan fler som vill utbilda sig kan göra detta via distansutbildningar. Världen 

kommer ”närmare” när den är mer sammankopplad på detta vis. Problematiken som jag ser 

det bottnar det i ett socialt självförtroende kopplat till den plats man kommer ifrån och 

identifierar sig med, man kanske inte vågar som landsbygdsbo flytta till en främmande 

storstad.  

Den identitetskänslan man kan känna till en plats tydliggörs även av person C och D som 

upplever att det är flera i deras egen ålder som flyttar mot hemtrakterna när det är dags att 

bilda familj. En känsla person D delar. De menar att det heller inte är ovanligt att en 

värmlänning som studerar i exempelvis Göteborg eller Stockholm blir tillsammans med en 
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annan värmlänning och bildar familj. Det ter sig då naturligt att de flyttar hem mot Värmland. 

För person C spelade familjen en roll för att flytta hem. Även om ett av mina teman är Plats 

och Identitet anser jag att detta faller utanför mina frågeställningar då detta är 

samhällsentreprenörernas allmänna känsla av hur de uppfattar andra unga värmlänningars 

uppfattning av begreppet hemma eller hemkänsla. 

Närheten till Norge har visat på både fördelar och nackdelar för de boendes i kommunen. 

Även Eda kommuns lokalisering i gränstrakterna problematiseras av person B som menar att 

det är fel att se kommunen som ute i periferin. Det är nära till Oslos internationella flygplats 

Gardemoen. Närheten till Norge med höjda huspriser som följd kan ses som både positivt och 

negativt. När priserna stiger är det en mindre förlustaffär att bygga nya hus. Bostadsbyggandet 

är dock fortfarande nästintill obefintligt då man inte får tillbaka de investerade pengarna. Att 

höjda huspriser till följd av närheten till Norge skulle medföra att Eda kommun blir en mer 

attraktiv plats för nybyggen anser jag vara en intressant poäng. Möjligheterna att gå med vinst 

vid försäljning skulle då öka. Detta faller dock utanför mina frågeställningar och syfte, men 

relationen mellan platsens geografiska läge, huspriser och möjligheten till att locka nybyggare 

är för en kulturgeograf intressant.  

   Utöver detta kan det vara av intresse att undersöka de offentliga aktörernas möjliggörande 

för samhällsentreprenörernas verksamheter. I denna uppsats har endast intervjupersonerna 

kommit till tals. Att intervjua exempelvis kommunala tjänstemän och politiker för att höja 

deras bild av situationen till ytan skulle ytterligare klargöra den kontext landsbygdens 

samhällsentreprenörer verkar i. 

8.3 Avslutande reflektioner 

Att få ta del av dessa personers liv och berättelser har för mig personligen betytt mycket. Det 

har varit utvecklande för min egen del att se hur olika liv dessa samhällsentreprenörer lever 

och de är för mig levande bevis på att det mer eller mindre går att leva ett liv efter sina egna 

val. Deras insatser vilka är av olika karaktärer menar jag visar på betydelsen av att behålla 

bredden av begreppet samhällsentreprenör.
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10. Bilaga 1. Intervjufrågor – samhällsentreprenören 

 

Berätta lite om din bakgrund? 

Hur kom det sig att du startade upp verksamheten? 

Vad gjorde att du hamnade just här? 

Vilka är de starkaste drivkrafterna för dig som företagare? 

Vilka hinder och möjligheter ser du som småföretagare på landsbygden? 

Hur ser du på kommunens roll? Aktiv eller passiv? 

Vad tror du folk på bygden har för syn på människor som flyttar in? 

Vad innebär livskvalitet för dig? 

Tror du att det är skillnad att vara företagare på landsbygden än i staden?  

Finns det samarbete mellan företagare på landsbygden?  

Är du involverad i ideella verksamheter?  

Vad betyder tillväxt för dig?  

Är det viktigt att få styra sin egen tid, att vara sin egen chef?  

Finns det en tydlig anda på orten?  
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