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Abstract 

Studien handlar om att beskriva möjligheterna forskare och andra deltagare i kollektiva 

sammanslutningar har att bidra till samhällsutvecklingen som entreprenör, genom att relatera 

till en studie om kollaborativa och intervenerande approacher vid vindkraftsetableringar i 

Laholms kommun. Jag vill ta upp på vilka sätt forskare och andra kan bidra till utveckling 

genom deltagande och till och med ledande de processer som verkar för utveckling i samband 

med naturresursprojekt i landsbygd.  

 

Studien kommer dels att omfatta tankar kring hur samhällets komplexitet kräver nya sätt att 

förstå fenomen. Jag driver därför en tes om att vi behöver begreppsliga hybrider för att förstå 

problematiken kring samhällsentreprenörskap. Dels vill jag försöka formulera hur forskaren 

kan bidra till samhällsutveckling i samma andetag som man genomför forskning. Forskning är 

ingen utanförstående aktivitet som kan förhålla sig neutral till det fält man undersöker. 

Forskaren är, tvärt om, en katalysator för händelser och idéer genom sin närvaro. En del i 

arbetet ägnas därför åt den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för interaktiv forskning. Dels 

vill jag driva tesen om att samhällsentreprenörskapet inte alltid behöver vara ett ”one-man-

project”. Erfarenheterna från forskning kring lokala utvecklingsfrågor talar snarare för att man 

samarbeta med olika aktörer på ett systematiskt vis. Poängen som artikeln vill driva är att man 

bör bilda kompetensgrupper för samhällsentreprenörskap (KfS) där syftet, förutom att bidra 

till entreprenörskap, är att generera nya kollektiva färdigheter och kompetenser. 

 

I slutet av artikeln presenterar jag de olika sätten som forskare och andra kan ingå som 

samhällsentreprenörer mot bakgrund av en egen studie som ägde rum under sommaren och 

hösten 2007-2008, med titeln ”Vindkraft och landsbygdsutveckling ur ett kollaborativt 

perspektiv”.  

 

Syftet med mitt bidrag är en förståelse av hur kollektivt entreprenöriella ordnande krafter kan 

användas för att åstadkomma en utveckling genom konstruktionen av process- och 

projektgrupper med forskaren som en av flera aktiva deltagare. Målsättningen med 



samhällsentreprenörskap handlar i denna mening om att skapa systematik kring hur dialoger 

och processer kan ledas för att åstadkomma ett brukarinflytande med utgångspunkt i ett 

synsätt där multipla ordningar och performativa praktiker som omfattar mer än bara en typ av 

rationalitet. I en sådan systematik är det väsentligt att beakta de vetenskapsteoretiska 

dilemman som de interaktiva forskningsansatserna väcker en diskussion kring. 



 
Hybriden 
En av svårigheterna med att acceptera samhällsentreprenörskap och den sociala ekonomins 

betydelse för samhällsutvecklingen handlar om den traditionella uppdelningen mellan 

ekonomi och politik, samt mellan ekonomi och samhälle. I takt med ett samhälles utveckling 

mot alltmer komplexa organisationsformer, bygger förståelsen av detta samhälle på ytterligare 

en räcka uppdelningar och tudelningar med utgångspunkt från dessa funktioner potential att 

verka i samhället. Vi kallar inte längre nationalekonomi för politisk ekonomi, trots att vi vet 

att ekonomi kan vara såväl ideologisk som emotionell, i alla fall när vi pratar om drivkrafter 

för börsaktiviteter. Inte heller tycks vi hitta resonemang som för samman det existentiella och 

det affärsmässiga, trots att sådana kopplingar uppenbarligen finns.1  

 

Uppdelningsproblematiken har inom ämnet kulturgeografi under en tid uppmärksammats av 

Amin & Thrift som driver en tanke på nya sätt att återförena tidigare separerade beskrivningar 

av samhällets vitala delar.2 De undersöker den hybrid som uppstått mellan ekonomi och kultur 

som gemensam nämnare i det stora rationaliseringsprojekt som vi kallar för ett sökande efter 

välstånd: “The production, distribution, and accumulation of resources – loosely the pursuit of 

prosperity – have always been a cultural performance”.3 I takt med att ekonomi och 

ekonomiska kunskaper har utvecklats till egna kunskapsområden har de kulturella aspekterna 

också sorterats ut. Amin & Thrift utmanar denna ståndpunkt genom att visa hur jakten på 

välstånd i själva verket är en hybrid-process bestående av sammanfogning och 

ordningsskapande som inte kan reduceras vare sig till ekonomi eller till kultur, och de menar 

istället att vi borde prata om en process bestående av kultur-ekonomi. Men, det handlar inte 

bara om att addera kulturella aspekter till vad som i slutändan ändå tros vara av en ekonomisk 

kärna. Inte heller handlar det om att argumentera för att det finns inneboende ekonomiska 

lagar som spelas ut via ett medium som vi kallar kultur, d v s att ekonomin är invävd i 

kulturen. Inte heller är det intressant att se hur kulturella saker kan mobiliseras för 

ekonomiska syften. Det som är intressant, enligt Amin och Thrift är att se hur välstånd är 

något som omfattar strävan efter många mål samtidigt, från omedelbara materiella behov och 

ackumulerande av rikedomar, till strävan efter symbolisk tillfredsställelse av njutningar: “For 

most of the time these goals are pursued through hybrid and temporary coalitions, but set 

against the background of various kinds of ordering frames, from the swathe of regulations 

                                                 
1 Se Johannisson, 2005:83 
2 Amin & Thrift 2004 
3 Amin & Thrift 2004:xii 



that order the conduct of competition to the mundane ordering of everyday economic life 

through various crucial infrastructures such as roads, pipes, and cables”.4  

 

En förståelse av samhällsentreprenörskap kan ta flera former, antingen kan den placeras med 

utgångspunkt från behovet av en modell som tar hänsyn till att samhällets delar hör samman 

och att diskriminering mellan samhälle och ekonomi inte är befogad, basta! Eller kan 

begreppet samhällsentreprenörskap i sig skvallra om behovet av en förståelse av ett fenomen 

som verkar i en empirisk verklighet och som faktiskt har betydelse för samhällets utveckling. 

Båda utgångspunkterna antyder att det i grund och botten finns ett lätt motstånd mot en 

förändring av det invanda sättet, som alltså ser uppdelningen som effektiv och rationell, till ett 

förståelseläge som kan uppskatta hybriden ”samhällsentreprenörskap”. Detta kapitel försöker 

skissa på en sådan förståelse genom att se på forskaren i konstellation med andra aktörer som 

gränsgångare mellan akademi och empiriskt fält i frågor som rör entreprenörskapets 

förutsättningar i landsbygden i sydvästra Sverige.  

 

Samhällsentreprenörskapshybriden 

En förståelse av landsbygdsutvecklingens ordningar kräver alltså en syntetisk modell där 

samhälle och entreprenörskap blir partners, inte där sociala och samhälleliga element endast 

läggs till en entreprenöriell förklaring. I denna hybridmodell blir samhälle och 

entreprenörskap verktyg för att fokusera på olika typer av ordningar.  

 

Även om konsumtionspreferenser i upplevelseekonomin och kunskapsproduktionssamhället, 

tillsammans med det supernationella projektaktivitetssamhället med krav på medfinansiering 

och långsiktiga resultat, har suddat ut gränserna mellan “lokalsamhälle” och “Europa”, så har 

utvecklingen av landsbygden inte svarat lika snabbt på efterfrågan på en sådan utveckling.5 

Tesen som drivs i detta arbete är att det krävs en mer utvecklad och kontextkänslig förståelse 

av utveckling ur ett lokalt perspektiv, och en systematisk procedur kring iscensättandet av de 

krafter som verkar för en utveckling av landsbygden där samhällets samlade kunskapskapital 

kan sättas i synkron rörelse mot utveckling, istället för att hävda de revir som separationerna 

en gång skapat. En ingrediens i en sådan förståelse och procedur är tanken med forskaren i 

                                                 
4 Amin and Thrift, 2004:xiv 
5  Detta har skett t ex genom ett systematiskt involverande av lokalsamhällen i utvecklingstänkande i EU-
program som Leader, Landsbygdsutvecklingsprogrammet etc. 



kollaborativt samarbete med det jag senare kommer att tala om i termer av kompetensgrupper, 

vilka verkar som en form av hybrid och samhällsentreprenörer.  

 

Ett litet förbehåll bara. För trettio år sedan hejade aktivistiskt och empiriskt inriktade forskare 

på begrepp som ”holistiskt synsätt” och ”helhetstänkande” utan att kanske vilja inse 

konsekvenserna av sitt engagemang i lokala utvecklingsfrågor djupt inne i samhällets 

skrymslen och vrår. Då var helhetstänkande ett närmast magiskt ord som i kraft av sin egen 

klarsynthet skulle överbrygga och förlösa oss ur det kluvna samhällets oförmåga att 

åstadkomma synkrona och samverkande rörelser med hjälp av forskning, näringsliv och 

offentlig verksamhet. Kritiken blev förödande eftersom de delar som delats upp i ett samhälle, 

inte självmant ger upp sitt oberoende till förmån för helheten, såvida inte aktörerna upplever 

att deras del stärkts i sin självständighet i en sådan diskussion! Poängen är att 

helhetstänkande, hybrider, samproduktion, samhällsentreprenörskap, social ekonomi,  är 

komplexa problem som måste ta uppdelningens incitament på allvar. Det innebär i sin tur att 

förståelsen av de processer som motsätter sig förändring kräver ett extra engagemang när det 

gäller förståelse och förklaringar av hur och varför forskaren bör verka som 

samhällsentreprenör. Mitt förbehåll är då att det därför inte blir enklare, utan det blir svårare 

att begreppsliggöra samhällsentreprenörskapet, om man inte vill riskera att hemfalla åt samma 

begreppsmagi som ivrarna för holism ägnade sig åt.  

 

Landsbygdsutveckling är idag ett mer utvecklat akademiskt fält i det hänseendet eftersom det 

syftar till förståelser av de multipla och rumsliga ordningar som skapas i ett 

utvecklingsprojekt utanför det urbana, d v s hur entreprenörskap flätas in i samhälle och hur 

olika rationaliteter omformuleras i begrepp och värden. Förståelsen av 

samhällsentreprenörskap i landsbygd har tvingats utveckla en känslighet inför artikuleringen 

av samhällsentreprenörordningar som performativa, multipla och samtidiga, eftersom de är 

processer av pågående samtida värdesystem som i sig är i skapande. Det finns alltså en större 

beredskap inför mötet med de kritiska frågorna när nu entreprenörskap och samhälle möts för 

ett försök att enas igen.  

 

Vetenskapsteoretiska dilemman 

En av svårigheterna med samhällsentreprenörskapet är att det får konsekvenser för synen på 

skillnader mellan vetenskapligt arbete och empiri, där forskaren har en gränsöverskridande 

roll. Det existerar alltså ett grundläggande glapp mellan det empiriska fältet och det arbete 



som sker vid skrivbordet, och ytterligare ett avstånd till det som sedan blir resultatet i en 

vetenskaplig text. Dessa glapp är till sin karaktär kronologiska, tolkningsberoende, rumsliga, 

institutionella och sociala. Johannisson beskriver förflyttningar mellan dessa glapp där 

forskaren lätt skrivs in och skriver in sig i rollen som distanserad teoretiker och analytiker: 

”Bra forskning beskrivs som distanserad forskning. Närgången forskning som 

aktionsforskning, för att ni inte tala om iscensättande forskning, syns fjärran för de flesta”.6 

Trots att forskarens ambition många gånger är att åstadkomma ett så orört utsnitt av 

verkligheterna vi studerar och sätta dem in i helt nya textsammanhang än de ursprungligen 

producerades i, så måste vi acceptera att det existerar olika samexisterande verkligheter, 

sådana som vi hamnar i när vi är i fält, andra som vi befinner oss i när vi författar berättelser 

om båda verkligheterna samtidigt hemma vid våra skrivbord, och ytterligare andra där vi 

skriver en bok där en ny nivå för förståelse av fenomenen måste författas.  

 

Översättningsproblematiken bör tas på allvar när samhällsentreprenörskapet omfattar 

aktionsforskning eller intervenerande forskning eftersom forskaren plötsligt blir en del av sitt 

fält som denne studerar. Den samhällentreprenörielle forskaren har gått från en distanserad 

observatör till en potentiell förändrare av det fält denne ingår i. Särskilt gäller detta när man 

ingår i grupper av människor, som kommer att tolka forskarens avsikter på olika sätt och vars 

närvaro utgör en katalysator för handlingar, emotioner, tankar och materiella konsekvenser. 

När så forskaren återvänder till sitt skrivbord är hon eller han dessutom påverkad av de 

institutionella ramar som omger den enskilda vetenskapsdisciplinen, den enskilda 

institutionens kritiska massa, och den enskilde forskarens drivkrafter och förmågor. 

 

En forskare måste således behärska de olika, och lätt inkompatibla rollerna till fullo. 

Forskaren måste vara lika hängiven och intresserad av sina studiesubjekts förehavanden och 

intentioner, som av sina intentioner att publicera resultaten från studien. I fält så är jag en 

katalysator för händelser och emotioner, jag är ingen ”fluga” på väggen eller ”neutral” person, 

utan en: ”… potential collaborator in the process of (an) ongoing negotiation among different 

voices in different landscapes – (a) placemaker among placemakers”.7 Ytterligare en 

epistemologisk utgångspunkt är att deltagaren ses som någon med en röst och inte bara en 

förmåga att lära, utan att även lära sig att lära andra i ett projekt.8 

                                                 
6 Johannisson, 2005:170 
7 Jonasson, 2001:56 
8 Balcazar et al, 2004:19 



  
Hemma vid skrivbordet reflekterar jag över de konsekvenser som mitt deltagande kan ha fått 

för möjligheten att skapa utveckling i den bygd där forskningen äger rum. 

	  

Aktionsforskningen	  gavs	  uppmärksamhet	  när	  Kurt	  Lewin	  försökte	  testa	  det	  sociala	  

livets	  lagar	  i	  praktiken	  med	  hjälp	  av	  aktionsforskning.9	  Forskningsansatserna	  hamnade	  i	  

skymundan	  under	  den	  positivistiska	  eran	  eftersom	  man	  inte	  kunde	  producera	  empiriska	  

generaliseringar	  så	  som	  kvantitativa	  metoder	  åstadkom.10	  Aktionsforskningen	  

återupptäcktes	  i	  en	  utbildningskontext	  där	  man	  menade	  att	  lärares	  professionalism	  

kunde	  ökas	  genom	  att	  man	  gav	  lärarna	  en	  forskarroll.11	  Därigenom	  kunde	  praktiker	  

testa	  teorier	  på	  det	  sociala	  livet	  samtidigt	  som	  både	  teorier	  och	  den	  professionella	  

praktiken	  kunde	  utvecklas.	  Aktionsforskning	  visar	  således	  på	  vikten	  av	  reflektion	  över	  

etiska	  och	  kvalitetsaspekter	  inom	  en	  professionell	  praktik	  och	  därmed	  involveras	  även	  

frågor	  som	  rör	  metodologi.	  Eftersom	  det	  är	  mycket	  svårt	  att	  vara	  en	  distanserad	  

undersökare	  i	  många	  typer	  av	  fält,	  så	  måste	  alltså	  en	  forskare	  som	  praktiserar	  sitt	  yrke	  

också	  ta	  ett	  aktivt	  ställningstagande	  när	  det	  gäller	  de	  processer	  som	  de	  startar	  som	  

undersökare	  av	  ett	  fält.	  Detta	  aktiva	  ställningstagandet	  baserar	  sig	  på	  en	  reflektion	  över	  

den	  egna	  praktikens	  konsekvenser,	  både	  när	  det	  gäller	  de	  vetenskapliga	  kraven	  på	  

validitet	  och	  saklighet,	  och	  när	  det	  gäller	  de	  processer	  som	  forskaren	  är	  en	  katalysator	  

för	  i	  fält.	  	  

	  

Aktionsforskningen	  är	  ett	  verktyg	  som	  tar	  steget	  fullt	  ut	  när	  det	  gäller	  att	  försöka	  

använda	  sig	  av	  kunskaperna	  från	  akademin	  för	  att	  åstadkomma	  en	  förändring	  för	  en	  

bättre	  värld.	  Ställningstagandet	  innebär	  i	  sig	  ett	  mått	  på	  aktivism	  i	  motsats	  till	  

relativism,	  närhet	  i	  motsats	  till	  distans.	  Men,	  när	  aktionsforskningen	  kombineras	  med	  en	  

samtidig	  och	  systematisk	  reflektion	  över	  vilka	  konsekvenser	  forskningen	  bidrar	  med,	  

kan	  den	  utveckla	  såväl	  världen	  som	  studeras,	  som	  de	  analytiska	  verktyg	  och	  praktikerna	  

varmed	  studier	  görs.12	  

 

                                                 
9 Adelman, 1993; Lewin, 1952, p. 564 
10 Carr, 2006:424 
11 Stenhouse, 1975 
12 Se Rönnerman, 2006 



Att vara aktionsinriktad eller iscensättningsinriktad som forskare är ett ställningstagande som 

tillåter att någon blir fångad av samhällsentreprenörskapet. Hur kan man annars få en 

förståelse för innehållet i processerna som entreprenörskapet består av?  

 

 

Vindkraftsproblematiken  

Vindkraftsproblematiken involverar planerings- och beslutsprocesser på europeisk, nationell 

och lokal nivå.13 Frågan om vindkraft blir ytterligare komplicerad av att stora företags 

intressen ska balanseras på ett effektivt sätt mellan nationell politik – lokal politik och 

myndigheter – och en implementering som är hållbar. Som i de allra flesta sammanhang kan 

man se trender i fokusering på olika frågor som rör samhällsplanering och acceptans och 

brukardeltagande.  

 

Inom vindkraften har planerare förvånats över motståndet mot att förlägga etableringar på 

platser som uppfattats som uppskattade. Pasqualetti menar att projektörer och planerare antog 

att människor skulle acceptera vindkraftverk av det skälet att de var miljövänliga, men i själva 

verket gjorde de visuella effekterna av kraftverken att motståndet mot etableringen var hårt.14 

Studier av implementering av vindkraft har gett upphov till kunskapen om ett glapp mellan 

positiva attityder hos allmänheten och det negativa beteendet när det gäller specifika projekt. 

Detta glapp finns beskrivet som ”Not-In-My-Backyard”, eller ”nimby” förklaringen. 

Förklaringen tros hantera det paradoxala i att människor kan säga sig vara positivt inställda 

till vindenergi, men att de samtidigt kan vara negativa till att ha den nära inpå sig. 

Förklaringen bygger på att människor maximerar sin egennytta och att ingen vill offra sin 

utsikt för högre målsättningar. Man har dock senare upptäckt att relationen mellan attityder 

och beteenden är mer komplexa än så, och att förklaringen inte alltid kan användas i alla 

sammanhang. En besvärande komplexitet är naturligtvis att ekonomiska teorier använts som 

förklaringsmodeller vilket även kan få konsekvenser för hur människor som studerats kommer 

att uppfatta sig själva när man blir medveten om att man anses ha en ensidig syn på världen 

som en nyttomaximerare.  

 

I och med att intresset på allvar förskjutits mot att betrakta själva planeringsprocesserna som 

en viktig utvecklingsdel när det gäller utvecklingsprojekt och lokal planering. I Västeuropa 

                                                 
13 Se Breukers, 2006:21 
14 Paxqualetti, 2000 



ligger lokalt styre i linje med principerna för representativ eller indirekt demokrati. 

Medborgarna har således möjlighet att reagera på planeringsförslag och de lokala 

myndigheterna beslutar om reaktionerna ska tas hänsyn till eller inte. Breukers kommer till 

slutsatsen att många reaktioner på projektförslag är negativa till sin karaktär.15 För 

beslutsfattarna kan det därför vara frestande att inte involvera medborgarna i tidiga skeden i 

processen, eftersom det kan leda till förseningar i processen. Blockeringarna kan dock bli 

ömsesidiga i s k DAD-approacher (Decide-Announce-Defend) och mycket energi förbrukas 

på just konflikterna mellan de skapade utgångspunkterna. DAD-approachens utgångspunkt 

blir nämligen att de lokalas kunskaper och intressen inte är användbara eller legitima, utan de 

härrör från en utgångspunkt som saknar kunskaper om problemens karaktär. Planerarnas 

respons på motstånd från vindenergiprojekt är då ofta en ensidig informationsproduktion som 

förklaras utifrån ”nimbyism” och människors egenintressen och patriotism.16  

 

I Sverige görs ofta gällande att vi redan har en fungerande demokrati och att beslutordningar 

genomsyras av just den principen. I frågor som rör vindkraft har vi t ex samrådsmöten där 

vindkraftsbolagen får beskriva sina intentioner för lokalbefolkningen. Ofta står kommunala 

planeringsmyndigheter för en del av organiserandet av dessa möten. När man i detalj studerar 

ett samrådsmöte utifrån ett lokalt deltagandeperspektiv, så är det dock oftast så att agendan 

och talarlistan är fulltecknad av andra än lokalbefolkningen. Det innebär att åhörarna är 

utestängda från den planerade rätten att tala och alla försök att göra så kan komma att 

innebära att man stör ordningen. Rummet är ofta organiserat så att någon står framme vid en 

skärm eller en tavla och informerar ut mot ett auditorium. Den rumsliga organisationen är 

därmed skapad för envägskommunikation och inte dialog. Såväl planerande myndigheter som 

företag saknar alltså många gånger organisatoriska metoder för att hantera brytandet av 

åsikter, viljor, önskningar, lärande och progressiv utveckling i frågor om lokal utveckling. 

Sådana kontextnära verktyg finns, t ex i form av sökkonferenser, dialogkonferenser och 

framtidsworkshops, och här har samhällsentreprenören en viktig roll att fylla som 

organiserare av sådana gruppkonferenser.17 

 

                                                 
15 Breukers, 2006:43 
16 Ibid 
17 Drewes Nielsen, 2004:89-113 



 
Foto 1. Samrådsmötets organisering av ett rum för envägskommunikation.  

 

En av poängerna med denna artikel är således att peka på det faktum att det krävs en 

systematisering av processen kring implementering som inte får gå för fort och inte får förbise 

aktörer och nätverk. Slutligen krävs det någon eller några som förtroendefullt kan agera i de 

kontexter där det sociala kapitalets nätverk behöver hållas ihop och idéer måste brytas.  

 

Många gånger väljs troligen istället en utväg där idéer inte behöver brytas och där utrymmet 

för röster utanför den planerade agendan utesluts. I vindenergisammanhang kallar man detta 

för skillnaden mellan kollaborativ planering och konkurrensmässigt förhandlande. 18 

Kollaborativa approacher bygger på konsensusskapande, involvering av alla intressenter, och 

identifiering av olika intressen, samt att uppmuntra dem som normalt inte brukar delta.19 Ett 

högre deltagande i beslutsprocessen kan mycket väl bidra till starkare argument mot 

förslagen, d v s en större intensitet i idébrytandet, men i gengäld så har projekten med högt 

deltagarinslag lett till en högre acceptans för förslagen, och de projekten blev framgångsrika. I 

de fall där motståndet var mycket starkt och de lokala grupperna var väl organiserade emot ett 

förslag, hade de troligen lyckats motarbeta förslaget vilka metoderna än hade varit.20  

 

För att ett systematiskt utvecklande av landsbygden ska kunna äga rum krävs det kunskaper 

om samhällsentreprenörskapets förmåga att stimulera kapacitetsbyggande processer, och som 

också erkänner de sociala kapital som sätts i rörelse vid omvandling av samhällen.21  

 

Förutsättningar och former för det sociala entreprenörskapet 

Forskning om den lokala kraften i sociala rörelser visar att gemensamma aktioner är beroende 

av flera samverkande faktorer. En grundläggande förutsättning är att det finns en 

samhällsanda som tillåter påtryckningar från utomstående grupper och inger tillit om att 

gemensamma aktioner är meningsfulla. Vidare spelar styrkan, dynamiken och funktionen i 

                                                 
18 Dryzek, 2005; Kahn, 2003; Wolsink, 2000 
19 Bell et al, 2005; Breukers, 2006 
20 McLaren-Loring, 2004; Kahn, 2004 
21 Se bl a Allen 2001; Forsberg m.fl 2002;Pascual & Rodriguez 2004; Putnam 1996; Westlund & Westerdahl, 
1996; Sobels m.fl, 2001, för forskning om socialt kapital.  



den institutionella makten in, vissa värderingar gynnar kollektivt handlande, medan andra 

motverkar det.22 I det vindkraftsprojekt som jag deltog i förutsåg politiker och 

landsbygdsutvecklare dilemmat med en tidigare exploatering av vattenkraften ur Lagan i 

trakterna kring Knäred som startade kring sekelskiftet. En röst sade att det tog 10 år av 

leveranser av el till Malmö innan hushållen i Knäred fick ström, vilket antyder att företagen 

som då exploaterade vattenresurserna inte gav något tillbaka till den plats varifrån resursen 

togs. När så vindkraftsprojektet tog form drevs frågan om bygdemedel som en del i det 

strategiska arbetet med energifrågor i kommunen.23 Inte bara forskaren har en roll i det lokala 

samhällsentreprenöriella utvecklingsarbetet, utan även andra yrkesprofessionella egenskaper 

kan alltså komma till användning.  

 

En av de stora utmaningarna kan ibland vara att bara få lokala grupper att förstå att de 

behöver stöd för att driva processer. Det kan dessutom vara mycket svårt att samla människor 

som lever utspridda över en stor yta och där man samtidigt saknar kontinuerliga mötesplatser. 

Under en konferens jämförde jag mina erfarenheter med en engelsman som försökt hjälpa mig 

att hitta fram till lokalbefolkningen i Knäred. Han sa att det var mycket enkelt, gå bara till den 

lokala puben och prata med folk! När jag påpekade att vi inte har samma möteskultur i 

Sverige, svarade han att för egen del hade han mycket svårt att få folk att hålla tyst så snart 

han visade sig.  

 

Lokala grupper behöver alltså ofta stöd under genomdrivandet av processer i sammanhang där 

vindkraftsprojekt är aktuella. Detta stöd för utvecklingsarbete sammanfattas i form av en 

triangel.24 Den första viktiga faktorn är lokal resursmobilisering som betecknar det väsentliga 

i att det kan finnas en grupp människor på lokal nivå som satsar energi, tid och kunskap för att 

förverkliga ett projekt. I gengäld kan deltagarna få uppskattning, uppmärksamhet, ära samt 

nya erfarenheter och kunskaper. Den andra viktiga faktorn är offentlig uppbackning. Detta 

svarar för att lokala grupper behöver stöd och uppmuntran från kommuner, landsting, 

länsstyrelser eller andra myndigheter. Dessa organisationer kan stötta genom att initiera, 

inspirera, stimulera, samordna, bistå och följa upp projekt.  
                                                 
22 Ronnby 1995 
23Projektbeställaren beställde även ett förslag på tillägg i kap 8 i Miljöbalken (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet där man vill att den verksamhetsutövare som bedriver tillstånds- eller 
anmälningspliktig vindkraftsverksamhet skall betala en årlig bygdeavgift som bestäms av den kommunala 
nämnden, länsstyrelsen eller miljödomstolen att tas ut efter vissa avgiftsenheter och avgiftsklasser. Tanken är att 
dessa medel fonderas och kan gå tillbaka till bygden för att finansiera utvecklingsprojekt eller föreningsliv. 
Liknande avgiftssystem finns redan idag för vattenkraft och kan alltså anpassas för vindkraft. 
24 Ronnby 1995, 2000 



 

Den samhällsentreprenörielle forskaren och andra aktörer kan alltså skapa legitimitet för ett 

flexibelt, tillmötesgående och uppmuntrande förhållningssätt gentemot de lokala grupperna. 

Det optimala är att samhällsentreprenören har kunskaper om processledning och hantering av 

gruppdynamiker så att denne kan hantera relationer på myndighetsnivå såväl som på 

lokalgruppsnivå, så att en i förvaltningsstrukturen kan främja ett klimat där det på ett snabbt 

och obyråkratiskt sätt kan ges råd, vägledning och tillstånd. Legitimiteten kan särskilt stärkas 

genom att den samhällsentreprenöriella forskningen delvis finansieras av kommun, landsting, 

länsstyrelse eller andra myndigheter.  

 

Den tredje viktiga faktorn som tas upp av Ronnby är extern stimulans som refererar till olika 

former av inspirationskällor.25 Det kan handla om att gruppen blir stimulerad av lokalt 

utvecklingsarbete i annan kommun eller av en nationell landsbygdskampanj. Den 

samhällsentreprenörielle forskaren kan bistå även här genom direkt deltagande i 

utvecklingsarbetet eller genom insamlande av information från andra håll och genomförandet 

av lokala seminarier där omvärldskunskaperna behandlas.  

 

Lokala utvecklingsprocesser är beroende av samhällsentreprenörer.26 Detta är personer med 

förmåga att se möjligheter, initiera projekt, ta ansvar, organisera och överskrida hinder. En 

annan betydelsefull beståndsdel är innovationer, det vill säga nya idéer som ofta uppkommer 

som en respons på ett uppmärksammat problem. Som forskare har man möjlighet att agera 

som samhällsentreprenör och intermediär mellan olika typer av aktörer och nätverk. Om 

forskaren är okänd kan det vara lämpligt att utvecklingsarbetet allierar sig med någon lokal 

samhällsentreprenör som redan har legitimitet och erkännande från övriga boende i bygden.27  

 

Hur organiseras samhällsentreprenörskapet – ett individuellt projekt eller en 

kollaborativ uppgift? 

Johannisson pekar på två typer av organiserade kontexter för företagande i en 

näringslivsomvandling. Dels finns de spontant framväxta organiserade kontexterna och dels 

finns de organiserade iscensättningarnas i omvandlingen av näringslivet.28 I organiserade 

iscensättningar spelar samhällsentreprenörer en viktig roll genom lokalt engagemang och 
                                                 
25 Ronnby, 1995; 2000 
26 Moseley, 2003 
27 Se Berglund, 1995 
28 Johannisson, 2005:82 



personligt nätverkande. Det är aktörer som har förmågan att samla både lokalbefolkning, 

inflyttade, företagare och forskare kring sig.  

 

Komplexiteten i uppdraget med att samla aktörer kring sig är betydande. Det kan hända att 

lokala samhällsentreprenörer har personligheter som rimligtvis inte kan innehålla alla de 

element som en ”idealentreprenör” enligt teorin bör ha. Det finns exempel på mycket 

excentriska personer som lokalt driver frågor med stort engagemang och med tydliga mål för 

samhällets bästa, men som saknar förmåga att kommunicera och interagera med den övriga 

lokalbefolkningen och med samhället i stort. Det finns också exempel på 

samhällsentreprenörer som är beroende av ett visst motstånd för att driva sina idéer och 

projekt. I vissa fall kan dessa vara beroende av olika drivkrafter, om man har politikerna med 

sig kan motståndet från lokalbefolkningen bli till en drivkraft, men även tvärt om. Så snart 

alla övriga aktörer går i samma riktning som entreprenören gör, så finns risken att 

entreprenören förlorar intresset och drar vidare mot nya projekt.  

 

Det som kan synas vara problematiskt är att även de asociala och aparta drivkrafterna måste 

anses vara utvecklingsdrivande även om de inte direkt kan förknippas med egenskaper som 

förknippas med den sociala ekonomin där. Det är långt ifrån alla krafter som i verkligheten är 

demokratiska eller kooperativa, utan många av krafterna kan vara för egenvinning, för 

åtnjutande av respekt och bekräftelse och motiven kan rent av vara obegripliga ibland. Ett av 

samhällsentreprenörskapets dilemman handlar alltså om att kunna hantera spänningar mellan 

de olika krafterna som det individuella och bångstyriga entreprenörskapet härbärgerar. 

 

Den ensamt forskande samhällsentreprenören kan lätt fastna i ett sympatiförhållande skapat 

av starka eller ensidiga kontakter i ett empiriskt fält. Det är med andra ord lätt att måla upp 

bilden av vindkraftsbolagen som hänsynslösa i sin framfart i kontrast mot den värnlösa 

lokalbefolkningen. Forskaren kan då lätt utrusta sig med teorier och exempel som rör ” local 

empowerment” och aktivt motstånd. Utan stöd av ett kollektiv är det t e x lätt att glömma bort 

att företagens intresse och investeringar kan innebära för en bygd som riskerar att avfolkas 

och mista de sociala servicefunktioner man har kvar. Rätt tillvaratagna kan företagens 

investeringar innebära en större självständighet och en ökad medvetenhet kring lokala 

utvecklingsfrågor i vidare bemärkelse.  

 



Poängen här är att det kan finnas skäl att se själva organiserandet och samlandet av krafterna 

som kan ingå i ett samhällsentreprenörskap som en viktig fråga i sig. Det måste ju inte vara så 

att man söker med lykta efter en person som har alla de lämpliga egenskaperna som 

förknippas med entreprenörskap. Det går även att utnyttja en konstellation av människor i 

grupp som tillsammans personifierar samhällsentreprenörskapets hybrida organisation, i något 

som skulle kunna kallas för management av samhällsentreprenörskap. En sådan 

organisationshybrid kan således bygga på både organiserade kollektiva krafter, såväl som 

enskilda, ibland excentriska och asociala och oorganiserade krafter, i stimulerandet av 

företagande och utveckling i landsbygd. Då blir frågan föremål för hur olika talanger kan 

tillvaratas i ett mer eller mindre beständigt kollektivt arbete som syftar till stimulans av 

företagande och utveckling i landsbygd. Slutsatsen blir att samhällsentreprenörskapet är ett 

kollaborativt projekt som i sig kan bidra med kunskaper för både vetenskapen och lokala 

utvecklingsgrupper.  

 

Kompetensgrupper 

Sarah Whatmore som är professor vid Oxford university, leder ett större forskningsprojekt i 

Storbritannien som handlar om att göra forskningen av miljöproblem användbar i en 

samhällskontext.29 I det projektet arbetar man med något som kallas för ”Competence 

Groups” (CGs), vilket betyder att man samarbetar i konstellationer av människor från 

vetenskapssamfundet och människor utanför akademin i syfte att generera nya kollektiva 

färdigheter och kompetenser. Tankarna är överförbara när det gäller 

samhällsentreprenörskapet i lokala utvecklingsprojekt med det tillägget att det just handlar om 

kompetensgrupper för samhällsentreprenörskap (KfS).  

 

Istället för att enbart fokusera på individen eller samhällsentreprenören i detta fall är det 

möjligt att utgå från ett assemblage av personligheter och färdigheter som kan organiseras 

efter olika typer av uppdrag. Det är då möjligt att se en eller flera positioner som just 

forskaren kan inneha i en utvecklingsprocess, samtidigt som processen då gärna också 

utforskas. Om inte andra kompetenser finns i den kollektiva kompetensgruppen för 

samhällsentreprenörskap har forskaren t ex en plats när det gäller att arrangera och leda 

processer som hanterar frågor om resursutnyttjande och utvecklingsfrågor. Färdigheten att 

hantera konflikter i mötet mellan olika aktörer och nätverk, genom att t ex bidra med metoder 

                                                 
29 Se bl a anförande vid RGS/IBG Annual International conference 2008; samt 
http://www.relu.ac.uk/events/Janconf06/Presentations/Whatmore.pdf  



för mötesgenomförande och ett ökat deltagarmedverkande finns redan hos många forskare 

som samtidigt arbetar som lärare. Vidare kan forskaren även bidra genom att samla 

erfarenheter och kunskaper från liknande projekt och direkt tillföra dessa erfarenheter i de 

projekt som pågår, och blir därmed en direkt implementerare av pågående forskning.  

 

Kompetensgrupper för samhällsentreprenörskap utgör en viktig omdirigering av de primära 

målsättningarna för arbetet med entreprenörskap. Det är lätt att få för sig att den enskilde 

samhällsentreprenörens i sig alltid har förmågan att själv åstadkomma affärsverksamheter 

eller nyföretagande, där exemplen från Bengt och Carolines studier av entreprenörer visar hur 

viktiga personer som Big Bengt är för materialiserandet av nya företag. Kompetensgrupperna 

för samhällsentreprenörskap visar tydligare att de kollektiva krafterna riktas mot skapandet av 

det Johannisson kallar för skapandet av förutsättningar för materialiserandet av nya 

organisationsnummer, där man tar vägen via kunskapen och ser den som en entreprenöriell 

tillgång i sammanhanget: ”Entreprenörskap handlar om att organisera etablering av tillväxt av 

verksamhet så att också andra resurser än de som entreprenören disponerar genom ägande kan 

brukas för att realisera en vision”.30 Det ligger i linje med Josef Schumpeters (1911/1934, 

definition av entreprenörskapet (om man får skyffla runt lite i hans definition) som fem 

nydanande mönsterbrott och innovationer, nämligen genom att prata om det indirekta 

skapandet av nya produkter, nya ingångsmaterial, nya marknader och nya former för att 

organisera affärsverksamhet, via nya processer och kunskap.31 Kompetensgrupper för 

samhällsentreprenörskap skapar kollektiva resurser genom samverkan med aktörer som i sin 

tur behöver stöttning för att etablera organisationer. Samhällsentreprenöriella 

kompetensgrupper kan bidra med direkta kunskapstillgångar (genom det direkta kollektiva 

resursbyggandet) eller indirekt genom det nätverk som kompetensgrupperna skapar.  

 

Såväl forskaren som entreprenören behöver personliga nätverk för att realisera sina visioner. 

Forskarens konstellationer av nätverk består t ex av doktorander, informanter, dörröppnare i 

fält, studenter, kollegor, forskningsråd, myndigheter, intendenter och andra aktörer som råkar 

komma i dennes väg. Särskilt gäller detta i utvecklingsprojekt där man behöver bygga olika 

konstellationer av roller som agerar, leder och registrerar skeenden i längre och kortare 

processer. De samhällsentreprenöriella kompetensgrupperna skapar således ofta sina 

nätverkskonstellationer i anslutning till ett specifikt projekt. De olika aktörerna i dessa nätverk 

                                                 
30 Ibid, 2005:37 
31 Ur Johannisson, 2005:41 



kombinerar olika instrumentella intressen32, inte bara finansiella utan även i form av 

engagemang, kunskaper och ömsesidiga intressen. Genererandet av nya kollektiva färdigheter 

i en sådan grupp handlar då om att hjälpa varandra med att betrakta skriftliga rapporter ur ett 

kritiskt perspektiv för att på så vis både höja den vetenskapliga kvaliteten och bidra med ökad 

kollektiv kompetens.  
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