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1. Bakgrund till projektet ’Entreprenöriella landsbygdsenklaver’ 
 

Projektet ’Entreprenöriella landsbygdsenklaver’ är det första projekt som tilldelats medel av 
Familjen Kamprads stiftelse inom området entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en 
levande landsbygd. Projektet bygger på idén att varje bygd har sina specifika förutsättningar 
och att människorna som bor där också är speciella, varför varje bygd har unika 
förutsättningar för entreprenörskap. En bygd definieras av Nationalencyklopedin som ”ett 
bebyggt område i landsorten, vilket enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk 
enhet”. Beroende på perspektiv kan områdets storlek variera, att begreppet landskap 
fortfarande används kan förklaras av att många människor fortfarande hellre uppfattar 
landskapet (t ex Småland) än länet som sin hembygd. Tingsryd och Emmaboda ses som 
landsbygdskommuner i Småland. Men även dessa kommuner består i sin tur av bygder. Tidigt 
i planeringen av projektet skapades begreppet ”landsbygdsenklav” och med detta begrepp 
som ledstjärna identifierades socken som ett möjligt sätt att uppfatta och beskriva en 
entreprenöriell bygd präglad av stark samhörighet och handlingskraft. I planeringen av 
projektet diskuterades vilka bygder (socknar) som kunde ingå i studien, vilket ledde till att 
socknarna Långasjö i Emmaboda kommun samt Älmeboda/Rävemåla och Urshult i Tingsryds 
kommun valdes ut. 

Syftet med projektet formulerades på följande sätt: 

• Att kartlägga förutsättningar för samt mobilisera entreprenörskapet i tre mindre 
småländska samhällen (Älmeboda/Rävemåla, Urshult och Långasjö). 

• Att utveckla nydanande teorier och begrepp för utveckling av entreprenörskap för en 
levande landsbygd med utgångspunkt i de utvalda samhällena. 

• Att rekrytera och engagera framstående studenter i mobiliserandet av entreprenörskap 
i dessa småländska samhällen och att påbörja utformandet av en struktur vid 
Ekonomihögskolan, där studenter utbildas för entreprenörskap i regionen och tränas 
till att bidra till regionens utveckling. 

• Att sprida lärdomarna från projektet.  

Projektets inleddes med en förstudie av de tre bygderna som avslutas med denna rapport. 
Förstudien inleddes med att fyra av forskarna i projektet besökte de tre landsbygderna och 
knöt kontakter med personer som representerade bygden via företag, hembygdsföreningar, 
sockenråd, idrottsföreningar mm. Åtta stipendier utlystes till studenter som bereddes 
möjlighet att delta i förstudien. Som ett led i förstudien genomfördes fokusgruppsmöten i var 
och en av bygderna med deltagande av forskarna och studenterna.  Denna rapport avser 
Långasjö i Emmaboda kommun och är disponerad på följande sätt: 

Först beskrivs bygden baserad på kunskap som förmedlades vid de initiala kontakterna mellan 
forskarna, studenterna och de representanter för bygden med vilka kontakter knöts. Vidare 
bygger beskrivningen på dokumentation från tidigare genomförda projekt i bygden och inte 
minst Långasjökrönika 2012 (251 sid). Därefter följer en redogörelse för det genomförda 
fokusgruppsmötet. Detta följs av ett avsnitt där fokusgruppsmötet analyseras med avseende på 
hur deltagarna beskriver och konstruerar sin bygd. Därefter beskrivs de projekt som 
identifierats för genomförande våren 2013. Rapporten avslutas med ett avsnitt som är en 
inledande redogörelse för de teoretiska uppslag och generella lärdomar som förstudien 
utmynnat i. 
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2. Landsbygden Långasjö 
 

Långasjö socken i Emmaboda kommun utgörs av en mindre tätort (kyrkbyn) och 37 mindre 
byar. Långasjö ligger i Kalmar län, men tillhörde tidigare Kronobergs län. Det bor knappt 900 
personer i socknen. Som en typisk landsbygd är drygt 30% av befolkningen över 65 år (19% 
för riket) medan drygt 20% är under 20 år (lika med riket). Åldrarna 20-40 har kraftigt lägre 
andel av befolkningen jämfört med riket. Antalet ungdomar (13-19 år) är relativt högt, medan 
antalet barn är lite lägre (Lokal utvecklingsplan, 2010). Det finns därför en uppenbar risk att 
befolkningen i Långasjö kommer att fortsätta att minska kommande år. 

Det finns 113 företag i socknen varav 58 inom jord- och skogsbruk (Lokal utvecklingsplan, 
2010). Den största arbetsplatsen är sågverket Södra Timber med nu 122 anställda. Utöver 
detta finns verksamheter som VMF (virkesmätarföreningen) och Slipning av bandsågblad. 
Dessutom finns i socknen Bennsäters sågverk som är legotillverkare åt Södra Timber. Under 
hösten 2012 minskades personalstyrkan med 6 personer pga av konjunkturläget i branschen. 
Sparbanken Eken ger bygden en stark och självständig profil, med nio anställda vid kontoret i 
Långasjö. Banken bildades 2008 genom att den dåvarande Långasjö Sockens Sparbank som 
bildades 1880 slog samman med ett antal liknande sparbanker i regionen. Banken är viktig för 
bygdens utveckling och utmärker sig genom att ha kvar kontanthantering. 

Långasjökrönikan 2012 innehåller reportage om Kautto Möbel- och specialsnickeri, Långasjö 
Lanthandel, Långasjö växthus, Mundekulla (konferensanläggning) och Långasjö Vandrarhem 
som samtliga utgör goda exempel på företagsamheten i bygden. Exempel på andra företag 
som finns i bygden är Elofssons Smide & Service, Strands maskiner, Långasjö Bilservice, 
Långasjö vävstuga och Br Steens snickeri & Bondessons fönsterrenovering. 

Uppgifterna om antalet företag i lantbruket varierar beroende på vilken källa man går till. 
Enligt Långasjökrönikan finns det 303 fastigheter i socknen som är taxerade som 
lantbruksfastigheter. Samma källa anger antalet företag inom socknen till 41 st, varav tre med 
mjölkkor och 33 med nötkreatur i övrigt. Vidare finns några hästföretag och fårföretag. 
Fårföretag är den enda kategori som ökat i antal under senaste 10-årsperioden. Malin 
Gunnarsson driver en fårbesättning som med lammen uppgår till närmare 300 djur och är 
exempel på en entreprenör inom lantbruket som efter att ha arbetat som lärare nu på heltid 
ägnar sig åt lammproduktion. Ett annat exempel på aktiva företag inom lantbruksområdet är 
Koppekull lantgård. Lantbruket är fortfarande viktigt för bygden, men den stora mängden av 
lantbruk brukas endast på deltid eller ägs passivt. 

Långasjö skola hade läsåret 2011/12 53 elever. Skolan drivs i b-form för från förskoleklass till 
och med år 6. Elevantalet har sjunkit under senare år. I skolan inryms även förskola, 
fritidshem, bibliotek och fritidsgård. Allégården i Långasjö inrymmer särskilt boende med 17 
lägenheter och två korttidsplatser. Gården inrymmer även dagverksamhet som erbjuds alla 
personer med demenssjukdom samt ett allaktivitetshus med restaurang och café. I 
socialstyrelsens bedömningar av landets äldrevård toppade Emmaboda kommun listan i 
kategorin ”helhetsbedömning äldreboende”. Även utanför kommunens regi har initiativ tagits 
för förnyelse av äldreboendets möjligheter av byggmästare Bo Sunesson som uppfört fyra 
seniorvillor i Långasjö 2007-08. 

Det finns ett rikt föreningsliv i Långasjö med 20 föreningar listade i den lokala 
utvecklingsplanen. I Långasjökrönikan beskrivs ytterligare två bredbandsföreningar som 
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bildats för att förse byar i socknen med bredband via fiber. Föreningar som sockenrådet och 
hembygdsföreningen verkar brett för hela bygden. Sockenrådet ger ut tidningen Träskoposten 
som utkommer med 4 nr per år. Vidare finns sportklubbar, fiskevårdsföreningar, byalag, 
föräldrastyrelse mm. Det rika föreningslivet binder ihop människor i socknen i olika åldrar 
och med olika intressen. 

Långasjöandan 

P4 Kalmars reporter Peter Bressler gjorde hösten 2012 ett längre reportage ”Långasjö på 56 
minuter” och lyfter i detta reportage fram ”Långasjöandan” som sägs karaktärisera bygden 
båda av bygdens folk själva och bland folk som känner till bygden utan att bo där. Ett 
sammanhang där begreppet används finns i Träskoposten nr 1 från mars 2003. Där finns ett 
reportage från årets förening i Emmaboda, Långasjö Hästsportklubb som då utsågs till årets 
förening mot bakgrund av att föreningen genom mobilserandet av många frivilliga krafter 
hade bestämt sig för att bygga ett nytt ridhus. I artikeln förklaras Långasjöandan som en 
satsning av ett kollektiv av företagsamma individer som samverkar. Där antyds också att 
Långasjöandan kanske tidigare förknippats med enskilda kraftfulla entreprenörer (”påhittige 
John”). Att Långasjö valdes ut för denna studie hänger samman med att de forskare som skrev 
fram projektet också kände till uttrycket Långasjöandan. Den definieras av invånarna i bygden 
som en sammanhållning och styrka/handlingskraft att själva genomföra och förverkliga idéer 
utifrån ledordet: ”Det ska gå!” 

Det finns anledning att knyta an Långasjöandan till ett längre historiskt perspektiv. Långasjö 
är en bygd som fortfarande präglas av spår från emigrationen som ägde rum mellan 1850-
1930. Även om utvandringen skedde mot bakgrund av svåra förhållanden och kanske 
upplevdes som en nödvändighet för att få ett bättre liv kännetecknades utvandrarna också av 
handlingskraft, de representerade på sitt sätt Långasjöandan. Bygden lever och stoltserar i 
nutid med en rad sevärdheter och upplevelser från just dessa dagar. Arvet från utvandrarna är 
inte bara en anda, utan finns också materialiserat och utgör resurser idag, inte minst för 
turismen. Den mest kända attraktionskraften och något som sätter avtryck i bygden är en 
byggnad vid namn Klasatorpet. 

Klasatorpet 

Klasatorpet är ett torp med en stark och händelserik historia.  Torpet har sina fotspår redan 
från ca år 1800 då en dragon vid namn Per Klase flyttar in i torpet som vid denna tid endast 
bestod av en lada.  Klase står som grundare för torpet och bakom dess namn och som kommer 
att få en betydande roll för historien. Per Klase uppförde torpstugan år 1804, därefter några år 
senare antog stugan ett nytt namn under en klockare vid namn Abraham Abrahamsson. Denna 
Abraham tillsammans med sin fru och sina barn var det första paret som utvandrade från 
Långasjö och detta till Minnesota år 1853. Klasatorpet var vid denna tid och fram till 1953 ett 
dagverkstorp där torparen två dagar i veckan hjälpte till med arbetet på prästgården. Att torpet 
på detta sätt bevarades fick en avgörande betydelse för något som skedde mer än 100 år efter 
utvandringen och som har satt Långasjö på kartan nämligen filmen Utvandrarna som skildrar 
emigrationen till Nordamerika. De bevarade förhållanden som tydligt visar på hur man bodde 
och arbetade under 1800-talet var avgörande vid valet av torp där just Klasatorpet fick 
stoltsera som inspelningsplats för Jan Troells film Utvandrarna. Klasatorpet har via filmen 
utvandrarna från 1969 fått bära ett stort kulturarv vidare. 

Klasatorpet är idag en stark turistattraktion med årligen tusentals människor som besöker den 
kulturberikande byggnaden. På platsen idag visar hembygdsföreningen i Långasjö upp 
inspelningsplatsen från filmen samtidigt som man visar hur en torpmiljö kunde se ut på 1800-
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talet. På Klasatorpet finns idag ett gårdsmuseum, en krydd- & örtträdgård och på åkerlapparna 
runt torpet finns tidstypiska grödor. Slutligen finns det under sommarsäsongen hästar, höns, 
kaniner och grisar på torpet. Klastorpet är därför en stark turistattraktion för Långasjö. Utöver 
Klasatorpet spelar Mundekulla kursgård och konferensanläggning en viktig roll för att 
attrahera besökare till bygden vilket i sin tur är en bidragande förklaring till att antalet 
gästnätter på Långasjö vandrahem är ca 3.000 per år.  

Långasjön och dess historia 

En knutpunkt som knyter samman hela bygden och som utgör en av de tydligaste 
manifestationerna av Långasjöandan är den omtalade pärlan Långasjön som genomgående i 
bygden är något man är mycket stolt över. Historien bakom Långasjön är både intressant och 
komplex där sjön redan på 1300-talet med sitt blanka vackra vatten hade en avgörande roll vid 
byggandet av Långasjös första kyrka. Det var utifrån kyrkan och sjön som byn växte fram och 
namnet Långasjö kommer just från den 3 km långa sjön. Sjön var full med fisk och hade friskt 
vatten ända fram till 1930-talet. Det var vid detta årtioende de odlingsbara markerna började 
bli för få och för att försörja byn och bygden var en sjösänkning den enda lösningen. 
Sjösänkningen var en kortsiktig lösning som gav mer odlingsmark men lämnade vid mitten av 
förra seklet bisarra bieffekter. Det var under detta årtioende sjön sakta men säkert började 
växa igen. Det grunda vattnet och den ökade mängden konstgödsel satte sina avtryck där säv, 
vass och andra växtarter spred sig över den tidigare blanka sjön. Fiskarna dog och läget för 
sjön började bli ohållbart. Efter olika försök att rädda sjön såg läget väldigt mörkt ut och 
ingen visste riktigt hur man skulle lyckas återställa sjön. Det var vid denna tidpunkt Karl 
Gunnar Gunnarsson klev in och föreslog för markägare och hembygdsföreningen att sjön 
måste vallas in, vattnet pumpas ur och mycket måste grävas upp. Därefter var givetvis vatten 
tvunget att pumpas in men hur allt detta skulle finansieras var den stora frågan.   

I takt med att föreningar, stiftelser och företag började ställa sig bakom idén och sponsra med 
allt från urpumpning av vatten till byggande av vallar började läget se allt ljusare ut för 
Långasjön. 1986 var sjön nästan helt utgrävd och torrbelagd och genom bidrag från 
kommunen, frivilliga insatser från entreprenörer och en stor summa pengar från 
Långasjöborna började folk inse att arbetet faktiskt var på väg att lyckas.  Kostnaderna som 
till en början såg ut som ouppnåeliga krymptes till ca 500 000 för projektet och detta beroende 
på de enormt stora ideella krafterna i byn. 1987 var året som sjön invigdes – det blev en stor 
folkfest och en stor dag för Långasjös historia var ett faktum. 

Idag vilar Långasjön under Långasjös Naturvårdsförening som sköter och vårdar 
omgivningen. En belyst promenadslinga ringlar sig runt den vackra sjön som även har 
fågeltorn, badplats och ett rikt fiskevatten. Skapandet av Långasjön står som den kanske 
tydligaste markören för Långasjöandan under senare år, men det finns många andra exempel 
på kollektivt entreprenörskap, som t ex flyttandet av kyrkstallarna, ny affärslokal där 
lokalbefolkningen äger andelar i den ekonomiska föreningen Långasjö affärslokal, byggandet 
av ridhuset, ombyggnaden till vandrarhem och föreningsdriven fibernätsdragning. 
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3. Fokusgrupp/Rekryteringsövning  
 

Efter forskarnas inledande besök i Långasjö och insamlande av olika fakta om bygden samt 
tidigare genomförda projekt, av vilka utvecklandet av den lokala utvecklingsplanen framstod 
som central, genomfördes ett fokusgruppsmöte torsdagen den 15 november 2012 där åtta 
representanter från bygden träffade två av forskarna och två av studenterna. De åtta 
representerade bl a sockenrådet, hembygdsföreningen, företagen och idrottsföreningarna. 
Avsikten med fokusgruppen var att stimulera deltagarna till reflektion kring vad som 
utmärker deras bygd och till att begrunda vilka orealiserade potentialer som bygden erbjuder 
och hur dessa skulle kunna realiseras. 
 
Uppläget av fokusgruppen var att deltagarna från bygden fick i uppdrag att, med 
utgångspunkt i fyra fiktiva ansökningar till en tänkt tjänst som bygdeutvecklare i Långasjö, 
gemensamt ta fram och motivera den mest lämpade kandidaten samt att förbereda ett antal 
frågor att ställa till kandidaterna vid den tänkta intervjun. Efter genomläsning av uppgiften 
utsåg gruppen inom sig en ordförande. Tid avsattes så att var och en i gruppen fick rangordna 
de fyra sökanden och därefter fick var och en presentera sin rangordning. Det visade sig att 
gruppen hade rätt så olika uppfattningar om vem som var lämpligaste kandidat. 
”Röstsummorna” räknades samman och på så sätt kom gruppen fram till en rangordning som 
resulterade i att kandidat 2 fick flest röster följd av kandidat 3, 4 respektive 1. Var och en i 
gruppen fick argumentera för sitt val, och i viss mån lät sig gruppens medlemmar påverkas av 
argumenten. Dock strävade gruppen inte efter att nå en fullständig konsensus utan kom fram 
till beslut genom en demokratisk process. Eftersom gruppen var relativt stor (åtta personer) är 
förfarandet rationellt men kan också ses som uttryck för att gruppen var sammansatt för detta 
specifika tillfälle och rymde personer med delvis olika uppfattningar om bygdens utveckling. 

Följande frågor identifierades att ställa till kandidaterna vid den tänkta intervjun: 

1. Vad anser du är viktigt med en levande landsbygd? 
2. Vad är det första du vill ta itu med? 
3. Hur tycker du man bäst utvecklar entreprenörskap? 
4. Vad har du för erfarenhet av projektledning? 
5. Hur engagerar du folk i en bygd? 

 
Diskussionen mellan deltagarna pågick cirka en timme och nyckelord kopplade till utveckling 
av bygden som nämndes var nätverk och drivkraft. Samtidigt som diskussionen pågick tog 
forskarna och studenterna anteckningar, detta som underlag till fortsatt diskussion. Efter att 
deltagarna från bygden enats om en prioriteringsordning av kandidaterna samt tillhörande 
motiveringar fortsatte diskussionen mellan samtliga medverkande, kring Långasjö som 
landsbygd.  

Det som samtalades under mötet berörde följande områden; 

• Behovet av en samlingspunkt i bygden. Det fanns tidigare en restaurang, som 
dessvärre brann ned. Ämnet återkom under hela mötet och diskussionen kring ett 
eventuellt café eller en restaurang skulle enligt byborna vara en av de främsta 
lösningarna till att hålla Långasjö levande. En mötesplats, likt en restaurang eller ett 
café, skulle inte bara vara en plats för byborna att samlas kring utan också ett ställe 
som även turister/ ”förbipasserande” kan utnyttja. Idag måste man nämligen skicka 
alla besökare, som vill äta middag, till centralorten Emmaboda. Därmed tappar man 
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turister/ ”förbipasserande” som vill stanna en längre tid i bygden.  Idag har bygden löst 
problematiken kring lunchutbudet med att låta Allégården leverera matlådor åt 
företagen runt om i trakten. Detta är dock inte hållbart i längden eftersom resurserna 
att leverera matlådor inte är speciellt stora för ett kök i ett äldreboende. Enligt 
deltagarna från bygden så verkar efterfrågan av restaurang/lunchställe/cateringfirma 
vara så pass stark att det borde finnas underlag för en sådan verksamhet i Långasjö. 
Det finns dock inget underlag som klargör hur eftertraktat en sådan samlingspunkt är i 
dagsläget. En enkät har därför skickats ut till de boende i bygden. Det framkom vidare 
att stora företag som Södra Timber och Sparbanken dagligen beställer mat från 
Allégården. För att samlingspunkten ska vara möjlig är deltagarna ganska bestämda på 
att de måste bygga en lokal för att någon skall vilja komma till bygden och driva en 
restaurang. Lanhandlaren Hasse med lokal var tidigare ett hopp för bygden men vid 
intresseförfrågan var han inte intresserad av utbyggnad av sin verksamhet och därefter 
har byggprojektet avstannat. En tid in i mötet kom det dock fram att det finns lokaler 
som diskuterats, bl.a. matsalen i vandrarhemmet och gamla brandstationen (som idag 
ägs av kyrkan). 
 

• Ungdomarna i bygden har fått tillgång till ett musikhus som vuxna och unga vuxna, 
genom ett av Södras gamla sågverk, låtit bygga om. Här sker olika aktiviteter som 
främjar musik, teater och konst. Gruppen bakom musikhuset verkar dock inte se ett 
behov av externa bidrag i form av kapital eller kunskap. Enligt en av 
fokusgruppsdeltagarna, som är en utav personerna bakom det här projektet, sköter de 
sig själva och vill även fortsätta på det spåret inom den närmaste framtiden. (fas 1 av 
ombyggnad ska vara klar mars 2013 då första konsert ska hållas – ännu så länge har 
endast replokaler ställts i ordning får några band som hyr in sig övrig verksamhet har 
inte kommit igång ännu) 
 

• Intresset av att utveckla badplatsen vid sjön. Tidigare har det inom bygden diskuterats 
om man möjligen skulle bygga en bastu, toaletter och eventuellt en bastuflotte. Detta 
skulle göra området mer attraktivt för både bygdens invånare och turister (som 
exempelvis besöker vandrarhemmet på sommaren). Vidare pratade deltagarna under 
mötet om möjligheterna att bygga någon form av uteservering med utsikt runt 
sjöområdet.  
 

• Behovet av att bygga bostäder för blivande bybor. Enligt deltagarna finns inga 
hus/lägenheter till människor som vill flytta till Långasjö. Deltagarna menade på att 
billiga och smarta byggen skulle resultera i fler boende i trakten. Detta är ett problem 
enligt dem för att få bygden att växa och hållas levande.  Ett förslag som kom fram 
från deltagarna var att använda marken i Långasjö till ”smarta husbyggen” ett projekt 
att vidareutveckla t ex av studenter som studerar byggnadsutformning. Detta 
tillsammans med eventuellt Södra som samarbetspartner. Poängen låg i att få ned 
kostnaderna på husbyggen som i dagsläget kostar lika mycket på landet som byggen i 
städer. 
 

• Diskussion fördes även kring Långasjö som varumärke. Enligt samtalet finns ingen 
tydlig/gemensam profilering för bygden. En ny hemsida eller alternativa sätt för 
marknadsföring av bygden diskuterades vidare. En hemsida där entreprenörer från 
bygden samarbetar genom att länka till varandra och ständigt uppdatera alla de små 
aktiviteter som sker skulle kunna vara ett projekt att bygga vidare på. Det här skulle 
också kunna vara ett sätt, enligt några av deltagarna, att sprida information kring 
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bygden i syfte med att få fler att flytta in till bygden. Idag finns Träskoposten (men 
den vänder sig främst till personer som redan bor i Långasjö). Om det skulle öppna 
upp ett nytt café/restaurang i Långasjö finns det i dagsläget väldigt få medel för att nå 
ut med detta till övriga samhällen och städer i trakten. Att finna en länk för att lyfta 
fram aktuella händelser i trakten ses som viktigt för deltagarna. 
 

• Några utav deltagarna funderade på om det skulle finnas anledning av att ta fram 
underlag på diverse basfakta från bygden som skulle fungera som underlag till olika 
typer av företag som kan tänkas etablera sig/investera i eller runt omkring Långasjö.  
 

• Ridhuset är ett ämne som deltagarna ser som en värdefull resurs för bygden. Projektet 
verkar dock delvis ha avstannat och det finns möjligheter till vidare utveckling. 
 

• Aktiviteter som kan utvecklas och marknadsföras mer, alternativt skapa mervärde till 
bygden; 
- Skördefest, där alla lokala producenter ställer ut. Festen sker en ggr per år med stort 
intresse från övriga bygder.  
- Fisketävling 
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4. Analys: Hur konstrueras Långasjö av deltagarna i fokusgruppen? 
 

Den inledande delen av fokusgruppen blev en diskussion kring att rangordna fyra kandidater 
för rollen som bygdeutvecklare. Kandidaterna hade mycket olika profiler. Den kandidat som 
fick flest röstetal var en kvinna i 30-års åldern med akademisk utbildning som gruppen 
föredrog framför tre män vara av två äldre (en bilmekaniker, en chef i stort byggföretag, en 
yngre man med erfarenhet som bygdeutvecklare i annan kommun). Utfallet av diskussionen 
kan ses mot bakgrund av att kvinnan befinner sig i den åldersgrupp som är underrepresenterad 
i socknen (jämfört med riket). Man föredrar alltså att få in en resursperson som hör till en 
kategori som det är brist på i socknen (drivande kvinnor mellan 20-40 år). Den akademiska 
utbildningen och bakgrunden ses mer som en tillgång än ett handikapp. Detta understryks av 
att gruppen rankade de två äldre männen med gedigen erfarenhet (fast från helt olika 
områden) längst ned i rankingen och att den yngre man med lång erfarenhet av 
bygdeutveckling (men från ett avlägsen kommun i landet) rankades också lägre. Gruppens 
medlemmar var inte eniga om detta, men en slutsats är ändå enligt flertalet att en yngre kvinna 
med akademisk väl anpassad utbildning föredras framför äldre män med omfattande 
yrkeserfarenhet. Detta innebär att gruppens samlade bedömning är att en person med denna 
profil uppfattas ha bättre förutsättningar att engagera andra i bygden jämfört med de tre övriga 
profilerna (jfr fråga fem som gruppen formulerade att ställa vid intervjun). 

Ett genomgående tema när fokusgruppen reflekterade över möjligheten att rekrytera en 
bygdeutvecklare var hur denna kunde identifiera med bygden. Att en bygdeutvecklare med 
erfarenhet från Norrland inte sattes i främsta rummet kan ses i ljuset av att kontexten där 
uppfattas som radikalt annorlunda. ”Varför vill någon efter många år där uppe flytta ned hit?” 
De två äldre kandidaterna i 60-årsåldern uppfattades som mer intresserade av att få en 
behaglig övergång till pensionärslivet än att på ett äkta sätt vara intresserade av att identifiera 
med Långasjö. En av de sökande hade anknytning till en by ett antal mil norrut i Småland. 
Även denna koppling kom att ses som något som konkurrerade med ett äkta intresse för 
Långasjö och att utveckla Långasjöbygden. 

Samtalet efter rekryteringsövningen kom att handla mycket om möjligheterna att utveckla och 
vitalisera bygden. De förslag som presenterades var inte förslag och idéer som såg dagens ljus 
vid sittande bord, utan representerade sådana idéer som funnits under en längre tid i bygden. 
Mötet blev ett forum för att artikulera sådana möjligheter. På så sätt gestaltade mötet i sin 
helhet ett möjlighetstänkande. Överlag är man nöjd med och stolt över sin bygd, men man ser 
också olika behov av att utveckla bygden för att den ska behållas vital. Man ser fler styrkor än 
svagheter och tänker positivt. Samtidigt kom det fram att gruppen var heterogen i sin syn. Den 
huvudsakliga spänningen verkar bestå i lite olika syn på vad som ska driva utvecklingen. 
Bejakandet av enskilda individers initiativ, drivande människor som går till direkt handling 
verkar stå i ett spänningsförhållande till processer som omfattar hela bygdens utveckling och 
där dessa processer av några uppfattas som lite sega och att människor som söker engagera sig 
i sådana processer är mindre handlingskraftiga. Denna spänning mynnar tillspetsat ut i en 
fråga om utvecklingen bäst drivs av enskilda handlingskraftiga entreprenörer eller av 
kollektivt handlande.  

Långasjö har goda exempel på bådadera, vilket illustreras i Långasjökrönika 2012. Ett avsnitt 
handlar om företag i bygden. Mundekulla som drivs av Anne och Peter Elmberg kan ses som 
exempel på om inte en handlingskraftig individ så i vart fall handlingskraftig familj. Peters far 
kommer från bygden och Peter har flyttat in där tillbaka till sin fars rötter. Genom att arbeta 
som ett familjeteam har först en gammal mangårdsbyggnad restaurerats och efter hand en hel 
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konferensanläggning byggts upp med ett unikt koncept. Mundekulla drar många människor 
till Långasjö, som inte skulle kommit dit om inte Mundekulla funnits. Men det är framför allt 
den inre drivkraften hos den entreprenöriella familjen som skapat Mundekulla. En del 
Långasjöbor tycks ha entusiasmerats och engagerats av det som byggts upp i och kring 
Mundekulla medan andra håller mer distans. Mundekulla kan ses som representant för den 
version av Långasjöandan som handlar om att ta saken i egna händer och kunna driva ett 
projekt efter eget huvud utan oavsett hur påhejad man blir av andra i bygden. Ett annat sådant 
exempel är Malin Gunnarsson som på fem år byggt upp en KRAV-godkänd lammproduktion 
med 300 får, från början som lärare på deltid och fåraherde på deltid, numera det senare på 
heltid. För både Malin och hennes familj liksom familjen Elmberg är företagandet starkt 
förknippat med en livsstil som är starkt knuten till platsen och landsbygden.  

Det kollektiva entreprenörskapet kan samtidigt uppvisa några mycket goda exempel i 
Långasjö. Det starkaste exemplet synes skapandet/renoverandet av Långasjön vara. Ett 
projekt som många från början såg som mer eller mindre omöjligt kunde genomföras tack 
vare ett stort engagemang från kollektivet. Här pekas också på att det fanns en pådrivande 
eldsjäl framför andra, men hela processen som sådan var till sin natur kollektiv och dess 
resultat gagnade också bygden i sin helhet. Ett annat liknande exempel är byggandet av 
ridhuset som också var ett mer eller mindre omöjligt projekt som kunde förverkligas därför att 
det mobiliserades en stark kollektiv handlingskraft. 

Det som kan inbjuda till en viss skepsis till en betoning av de kollektiva processerna är att det 
nu är mer än 25 år som passerat sedan Långasjön omskapades. Ridhuset har bara 10 år på 
nacken. Men det finns röster som påpekar att visionerna med Ridhuset inte fullt ut kunde 
realiseras. Långasjöandan i dess kollektiva version kan därför sägas vara i viss mån utmanad 
av skeptiker som menar att det är något som saknas i den kollektiva handlingskraften. 
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5. Studentprojekten i Långasjö 
 

Projektplan - Mötesplats i Långasjö 

Sanna Östmark 

Bakgrund  

Det övergripande projektet "levande landsbygd” bygger på ett nära samarbete mellan 
representanter från Långasjö, Urshult och Rävemåla/Älmeboda samt Linnéuniversitetet, som 
tillsammans skall arbeta för att med nya idéer skapa underlag eller projekt där utveckling av 
bygden skall kunna formeras.  

Grunden till projektet mötesplats i Långasjö, som vidare kommer att presenteras i den här 
projektplanen, bygger på information som inhämtats från fokusgruppsmötet (se avsnitt 3) 
samt den lokala utvecklingsplanen1. Utifrån det här materialet, kring aktiviteter som skulle 
kunna lyfta Långasjö som bygd, har önskemål om mötesplats i form utav en restaurang 
alternativt ett café identifierats. Vidare har det även utformats en enkät som strax innan jul 
2012 visade att intresset för en mötesplats och en restaurang fortfarande var stort inom 
bygden. I Långasjö finns idag ingen naturlig mötesplats där människor från bygden eller 
turister kan äta. För några år sedan fanns det en krog där man bland annat serverade ”dagens” 
och andra alternativa måltider. Den här restaurangen brann sedermera ner och ett alternativ till 
mötesplats eller restaurang har aldrig utvecklats. Engagerade bybor har tidigare försökt att dra 
igång mindre projekt som skulle kunna lösa problematiken men dessvärre har dessa insatser 
inte givit resultat för ett sådant ändamål.  Numera har kommunen löst lunchproblematiken 
med att servera mer lunchtallrikar på Långasjös äldreboende och på så sätt låta människor i 
bygden köpa lunch. Enligt personer från bygden är dock miljön för lunchserveringen inte 
optimal. Det finns också en avsaknad av matställe som har öppet under kvällar och helger 2.  

Diskussionen kring en mötesplats i form utav en restaurang eller ett café resulterade i 
uppkomsten utav en ny projektgrupp vars syfte är att organisera och genomföra arbetet för en 
framtida mötesplats. Projektgruppen består utav deltagare från Långasjö samt Sanna Östmark, 
representant från Linnéuniversitetet.  

Genomförande: 

Projektet för en mötesplats i Långasjö kan tänkas kräva vidsträckta insatser och processen bör 
därför ses över en längre period. Linnéuniversitetets representanter har dock en tidsram fram 
till och med våren 2013 vilket innebär att representanten, i ett sådant här omfattande projekt, 
bör riktas mot en mer kreativ och fri roll. Detta för att projektet i framtiden inte skall kunna 
äventyras vid representantens bortfall. Projektet kommer därmed att genomgående drivas av 
deltagare från bygden men i ett inledande skede med utomstående insatser från 
Linnéuniversitetet. För att ett sådant här projekt skall kunna förverkligas och vidare drivas så 
finns det ett värde i att låta mötesplatsen/matstället stå på flera ben. Därmed kan lokalen för 
matstället kompletteras med andra behov och önskemål från bygden, för att skapa ett bredare 
användningsområde. Projektgruppen skall som inledande arbete lägga fokus kring olika 
faktorer som krävs för att projektet skall kunna fortgå och i framtiden utvecklas och 
förverkligas. Dessa faktorer är bland annat finansiering, intressenter i form utav kommun och 

                                                             
1  Lokala Utvecklingsplan, Långasjö socken (2010). Se bilaga 1. 
2 Information från deltagare från fokusgruppsmötet, Långasjö, torsdagen den 15 november 2012. 
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krögare samt lokalisering och byggnadsstruktur. För att på ett mer effektivt sätt kommunicera 
ut till människor med anknytning till ett sådant här projekt så kommer ytterligare två 
representanter från Linnéuniversitetet att sättas in. Detta i form utav två studenter från 
byggnadsutformningsprogrammet, som med kunskap från utbildningen skall ge projektet 
resurser genom konceptförslag och ritningar på hur lokalen för en mötesplats/matplats i 
Långasjö skulle kunna se ut.  

Syfte: 
Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för människor i och utanför Långasjö, där 
matupplevelser skall stå som grund för samverkan mellan generationsgränser och olika former 
av intressegrupper.  
 
Projektmål  
Målet med projektet är att stärka de interna krafter som finns inom bygden och genom 
samarbeten utforma och uppföra det bygge som skall fungera som ett matställe och samtidigt 
mötesplats i bygden.   
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Projektplan - Kommunikationsplattform Långasjö 
”Gränslös och gemensam framtid”  

Oskar Andersson 

 

Bakgrund 
Bakgrunden till detta projekt i Långasjö bygger på tankar, idéer och information som hämtats 
från fokusgrupper i Långasjö samt från bygdens utvecklingsplan. På dessa möten och i 
utvecklingsplanen framkommer det att bygden med dess människor ser en rad 
utvecklingsmöjligheter inom områden som berör kommunikation och samverkan i bygden. 
Samhällen och landsbygder som Långasjö har precis som alla andra städer och samhällen en 
generationsväxling och en strävan efter att attrahera människor och företag som kan tänka sig 
bosätta sig/verka i Långasjö. Marknadsföringen och bilden av Långasjö utåt mot omvärlden 
blir således viktig. Detta kombierat med en strävan efter fler turister gör det viktigt för bygden 
att nå ut till omvärlden och kommunicera ett språk som är intresseväckande och positivt för 
mottagaren.  Långasjö är vidare ett samhälle där människorna ser möjligheter i den interna 
kommunikationen.  Idag sköts den interna kommunikationen huvudsakligen från bygdens 
egen tidning, Träskopsoten, som utges 4 ggr per år samt via mun till mun kommunikation. 
Bygdens människor har ofta olika sammandrabbningar med skola, föreningsliv och likande 
som för människorna närmare varandra och agerar på så vis kanaler och plattformer för den 
interna kommunikationen. Att utveckla den interna kommunikationen och att föra människor 
och verkande aktörer i bygden närmare ser bygden som intressant och behövligt. En fysisk 
gemensam plattform/ mötesplats för kommunikation i form av café/ restaurang skulle givetvis 
skapa nytta för detta. Långasjö ser dock andra möjligheter inom just den interna 
kommunikationen där ett företagscentrum har varit en idé för att föra företag närmre varandra 
och dra nytta av varandra.   

Att stärka den interna och den externa kommunikationen har således blivit ett viktigt steg för 
Långasjös utveckling och framtid. För att jobba med dessa frågor har det utsetts en 
projektgrupp med representanter från Långasjö samt Oskar Andersson, representant från 
Linneuniversitet. 

  

Genomförande 
Projektet kommer inledningsvis att starta i form av fokusgrupper och möten med 
representanter från nyinflyttade barnfamiljer, pensionärer och småföretagare i Långasjö. 
Målet med dessa fokusgrupper är att ge projektet en informativ grund att stå på för vidare 
handling. Genom att finna de olika kärnvärdena som existerar i Långasjö och hitta de olika 
positiva byggstenarna som varje aktör ser med bygden kan projektet ta fart på allvar. Det blir 
utifrån detta underlag intressant att se hur Långasjö egentligen bör kommunicera till 
omvärlden och vad som bör ligga till grund för dess kommunikation för att framstå som 
attraktiv och intressant för människor och företag.  Genom att finna positiva kärnvärden som 
präglar bygden idag är det sedan intressant för projektgruppen med representant från 
Linneuniversitetet att se över bygdens externa kommunikation av just detta budskap. Vilka 
kanaler använder bygden idag, finns det nya kanaler att använda sig av för en positiv 
utveckling, behöver kanaler uppdateras? Detta är frågor som är intressanta för projektgruppen 
att jobba med  



 Samhällsentreprenörskapsprojekt i praktiken 

 14

Utöver detta kommer projektgruppen jobba med den interna kommunikationen. 
Fokusgrupperna och möten som sker med de olika aktörerna kommer till viss del även ligga 
till grund för detta område.  Att väga situationen idag mot en önskad framtid blir intressant att 
jobba med. Utifrån är det möjligt att se över vilka kanaler och tillvägagångsätt i 
kommunikationen som kan förbättras och utvecklas för att bygden ska förbli stark och 
konkurrenskraftig. En tänkbar fysisk plattform för intern och extern kommunikation i 
Långasjö är den kommande mötesplatsen bygden tänker sig jobba fram. Vad olika aktörer ser 
för möjligheter med en sådan mötesplats är intressant att finna svar på. 

Slutligen är det viktigt att se detta projekt med ögon över en längre tid. Projektet har som mål 
att sätta avtryck redan under kortare period men kommunikation extern och internt är något 
som kommer att vara viktigt i alla år för bygden. Det blir således viktigt att klargöra att 
Linneuniversitets representant Oskar Andersson endast kommer kunna bidra med ett kortare 
avtryck där fokus ligger på inspiration och drivkraft för att föra detta område framåt. Vidare 
krävs det insatser och drivkraft från bygden med dess representanter för att bibehålla och 
jobba med den externa och interna kommunikationen.  

 

Syfte 
Finna riktlinjer och kanaler som förmedlar en attraktiv bild av Långasjö mot omvärlden samt 
stärker den interna kommunikationen. 

 

Mål med projektet 
*Skapa och förmedla en positiv och attraktiv bild av Långasjö mot omvärlden samt uppdatera 
och utveckla de kanaler som finns för att fler ska få upp ögonen för bygden.  

* Korsa gränser och utveckla kanaler mellan aktörer och människor som gynnar den interna 
kommunikationen och  

 Över en längre period har projektet som mål att: 

* Få fler Långasjöbor att stanna kvar. 

* Få fler människor och företag att vilja flytta/ verka i Långasjö. 
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Projekt äldreomsorg – En studie om livkvalitén för de äldre i glesbygder 

Hampus Meisner 

 

Bakgrund 

Kampradstiftelsen har i sina stadgar fastslagit att stiftelsen skall bevilja medel åt forskning 
som bidrar till en ökad livskvalitet för de äldre i samhället. I anslaget som beviljades för detta 
projekt fastslogs även att en inventering av äldreboendena i bygderna skulle göras för att 
undersöka de äldres livskvalitet.  

I Älmeboda finns idag äldreboendet Älmegården som ägs och drivs av Tingsryds kommun. 
Boendet har 25 servicelägenheter och fungerar som en samlingspunkt för de äldre i bygden 
genom att exempelvis erbjuda pensionärer som inte bor på äldreboendet, möjligheten att 
komma och äta. 

I Urshult finns äldreboendet Äppelgården som även den tillhör och ombesörjs av Tingsryds 
kommun. Boendet har 41 servicelägenheter och har samlingslokaler där personalen och 
föreningar från orten och kyrkan anordnar olika aktiviteter.  

Långasjö serviceboende ligger centralt i bygden och drivs och ägs av Emmaboda kommun. 
Boendet innefattar 17 servicelägenheter och ligger inbäddad i ett grönområde där de äldre kan 
röra sig. I äldreboendet finns även ortens enda restaurang och café där många av bygdens 
invånare samlas under lunchrasterna. 

I tätorten Tingsryd finns äldreboendet Tingsgården som tillhör och ombesörjs av Tingsryds 
kommun. Boendet innefattar 40 servicelägenheter och är en samlingspunkt för de äldre i orten 
där de har möjlighet att komma och äta. Dessutom anordnas de aktiviteter i äldreboendets 
lokaler där alla äldre i orten är välkomna att delta. 

I tätorten Emmaboda finns det både ett tillfälligt boende med totalt 12 lägenheter, men även 
ett långtidsboende med 36 lägenheter. Boendet ägs av Emmaboda kommun och erbjuder stora 
lägenheter och närhet till grönområden. I äldreboendet finns även restaurangen och café Loket 
som fungerar som en samlingsplats för de äldre i orten. 

 

Syfte 

Projektet syftar till att göra en objektiv undersökning hur äldrevården i Älmeboda, Urshult 
och Långasjö bedrivs och om de äldre i bygden anser att de får den livskvalitén som de 
förtjänar i slutskedet av livet. En annan aspekt som projektet även kommer att belysa är hur 
skillnaden ser ut mellan vården på landsbygden och den vård som bedrivs i kommunernas 
största tätortorter, Tingsryd och Emmaboda. I dagsläget flyttar en del äldre in till tätorterna 
eftersom att de anser dessa som mer trygga, men frågan är om det verkligen är det?  Vilka 
skillnader finns mellan äldrevården som drivs Tingsryd och Emmaboda kommun? Den tredje 
och sista aspekten som projektet skall belysa är bygdernas historia, genom att tala med de 
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äldre är förhoppningen att kunna se hur bygderna såg ut i början av förra seklet och hur 
äldrevården har utvecklats.  

Resultat 

Målet med projektet är att försöka se och mäta om äldrevården i bygderna kan förbättras, och 
om detta upplevs bland de äldre är ett ytterligare mål att ta fram ett förbättringsförslag om hur 
äldrevården skulle kunna utvecklas. Ett andra delmål är att undersöka hur äldrevården har 
utvecklats i bygderna de senaste decennierna och om detta är en positiv eller negativ 
utveckling för de äldre. Ett mindre mål är att försöka ta reda på hur bygden tidigare sett ut och 
om det funnits traditioner som glömts bort som bygden idag skulle kunna ha användning för i 
exempelvis sin marknadsföring. Dessutom är mina och mina projektkamraters mål att kunna 
använda kunskaperna om dessa historiska traditioner i gruppens andra projekt. 

Genomförande 

Projektet kommer bygga på intervjuer hos personalen och de boende på äldreboendena i 
bygderna och med de pensionärer som fortfarande bor kvar i sina egna bostäder. Dessutom 
kommer intervjuer ske på äldreboendet inne i tätorterna Tingsryd och Emmaboda för att 
undersöka eventuella skillnader mellan de olika äldreboendena i kommunerna.  

Genom egna observationer på äldreboendena kommer skillnader försöka urskiljas som ex. 
service, personals inställning och miljö. För att kunna validera detta kommer flera besök göras 
på boendena och under olika veckodagar för att se eventuella skillnader. För att kunna hitta 
mätverktyg och tillvägagångssätt för insamlingen av data kommer tidigare rapporten, artiklar, 
publikationer, statliga utredningar och sammanställningar inom området kring äldrevård att 
användas för att skapa förkunskap. För att kunna genomföra projektet krävs även kontakt med 
olika föreningar i bygderna som har kunskap om äldrevården i bygden, exempel på detta är 
PRO och delvis bygdekommittéerna som jag ser som viktiga kontakt att ha för att kunna 
genomföra projektet. 

Tidsramen för projektet är från i början av januari 2013 till i maj samma år och kommer 
sammanställas i en rapport som kommer presenteras för Kampradstiftelsen. Dessutom 
kommer rapporten att finnas tillgänglig för kommunerna och bygderna att ta del av. 
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6. Teorier om landsbygdsutveckling med utgångspunkt i tre bygder 

Bakgrund och syfte 
Landsbygden är satt under press i vår tid. Staden är mer attraktiv och drar till sig alla typer av 
resurser. En stor del av Sveriges yta är landsbygd, vilket i kombination med vikande 
befolkningsunderlag leder till problem att kostnadseffektivt upprätthålla lokal service, såsom 
skola, handel och äldrevård. Ett sätt att göra landsbygden mer attraktiv är att förbättra 
infrastrukturen. Sådana insatser har gjort stadsnära områden (urban landsbygd) mer attraktiva, 
men i stora delar av landsbygden krävs något annat. Vår utgångspunkt är att entreprenörskap 
är en av flera faktorer som kan vända utvecklingen, från hopplöshet till möjlighet. Vårt syfte 
är att utveckla nydanande teorier och begrepp för utveckling av entreprenörskap för en 
levande landsbygd med utgångspunkt i de utvalda samhällena. Det finns goda exempel på 
blomstrande landsbygd, liksom en rad argument för företagsamhet på landsbygden; 
platsfördelar (fiskevatten, bullerbyar), fysiska resurser (äpplen, vind, vatten), kostnadsfördelar 
(billigare och trognare arbetskraft, lägre hyror), människor är socialt inbäddade och kan dra 
fördel av det (bygger företagarnas hus, gräver ner bredband, får tillgång till ”dolda” resurser), 
samt miljö- och hållbarhetsskäl (resilienspotential). 
 
När projektplanen formulerades tog vi begreppet ’entreprenöriella enklaver’ i bruk. Med 
enklav avses ett geografiskt begränsat område (land) som på alla sidor är omgivet av ett större 
område (land). Begreppet entreprenörilla enklaver har definierats av Butler & Wilson (1990) 
på följande sätt: 
 
“An entrepreneurial enclave is basically a self-sufficient sub-economy of the larger and 
general American economy which has interlinking economic structures (manufacturing to 
wholesale to retail) and a ‘captive’ market (in this case blacks who could not or would not 
shop outside their ‘enclave’)”  

Det är uppenbart att de tre bygder som ingår i denna studie inte kan fullt ut kan anses vara i 
ekonomiskt hänseende ett självförsörjande samhälle. I vår globaliserade värld kan detta 
knappast sägas gälla något samhälle. Vi valde detta begrepp för att vi är intresserade av att 
undersöka i vilken grad en bygd av den typ som Långasjö, Älmeboda/Rävemåla och Urshult 
representerar har och kan mobilisera handlingskraft med eller utan hjälp utifrån. 

Ett ytterligare motiv för begreppet entrepröriell enklav är att vi menar att entreprenöriell 
aktivitet på landsbygden och i avfolkningsbygder faller mellan stolarna vad gäller de 
konventionella analysnivåerna (makro, meso, mikro) inom företagsekonomin; normalt 
studeras individer, individuella företag, kluster av företag eller varianter därav.  

Med begreppet entreprenöriella enklaver avser vi i denna studie självorganiserande grupper av 
människor i små geografiska koncentrationer som inte låter sig inordnas i någon av dessa tre 
klassiska analysnivåer och inte i konventionella konstruktioner/definitioner. Det finns, antar 
vi, något i dessa bygder som tycks omvandla omöjlighet till möjlighet. Att finna ut vad detta 
innebär och hur det kan beskrivas är en viktig fråga i projektet. Vi antar att entreprenöriella 
enklaver finns i många typiska småländska samhällen och vår förförståelse säger oss att de 
kännetecknas av stark lokal identitet, ett slags klantänkande (Ouchi, 1980) som är förknippat 
med en stark drivkraft. Där finns en vi-mot-dem-dynamik som ger energi för att skapa nytt 
och genomföra. 

En sådan syn bryter på ett markant sätt med den traditionella politiken för entreprenörskap 
som kännetecknas av ett programtänkande som blir lika för alla och där verktygen ofta är 
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trubbiga universalverktyg (se vidare Johansson, 2011). Genom att fokusera på hur bygder 
konstrueras som möjlighetsrum (Lundberg, 2009) kan vi undvika att hamna i den 
trubbigheten. 

Vad har vi då funnit i den genomförda förstudien? I nästa avsnitt jämför vi kort de tre 
enklaverna, för att därefter undersöka potentialen hos en rad begrepp.  
 
De tre enklaverna 

I tidigare avsnitt har vi påbörjat kartläggningen av hur invånare i Långasjö uppfattar och 
tolkar sin bygd och tillsammans med människor på plats identifierat entreprenöriella projekt 
som kan bidra till att göra landsbygden mer levande. I tabell 1 har vi sammanställt de projekt 
som valts ut i samtliga tre samhällen.  
 
Tabell 1 Valda projekt i de tre enklaverna 

 Urshult Rävemåla Långasjö 
Projekt Möteplats playa: 

övergripande plan 
Mötesplats Rävsjön Mötesplats restaurang, 

café 
 Möteplats playa: 

marknadsföring 
Skolan  Kommunikationsplattform 

 Möteplats playa: 
events 

Äldreomsorg  Äldreomsorg  

 Äldreomsorg   
 
En av idéerna med begreppet entreprenöriella landsbygdenklaver är att varje bygd har sina 
unika förutsättningar för entreprenörskap. Samtidigt kan vi se att vissa faktorer återkommer, 
när invånarna ser på sitt problem på ungefär samma sätt och drar från ungefär samma 
lösningsrepertoar, samma ”landsbygden-i-kris-verktygslåda”. Figur 1 visar några 
återkommande teman från fokusgrupperna. De tre huvudbegreppen, människor, mötesplatser 
och kommunikation, fångar upp en del av både problem och lösningar. Demografiskt finns en 
brist på medelålders invånare, vilket gör det viktigt att attrahera den gruppen. Allra helst vill 
man se inflyttare, samt också gärna turister. När det gäller möteplatser finns en oro över skola 
och äldreboende som drivs under nedläggningsskugga, samtidigt som man vill skapa nya 
mötesplatser såsom t ex en restaurang, ett café, eller en hamn med kaj. Kommunikation syftar 
på betydelsen av att formulera en attraktiv, gemensam identitet och att föra ut den, dvs 
marknadsföra via event, webb och andra kanaler.  
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Figur 1 Återkommande teman från fokusgrupperna 

I den överlappande kärnan av figur 1 finns begreppen attraktion (jämför Floridas, 2005, 
elitistiska idéer om den kreativa klassens framväxt och betydelsen av att vara attraktiv) och 
aktivitet, vilket illustrerar hur människorna i bygderna ger uttryck för hur viktigt det är att 
göra bygden attraktiv för boende, möjliga inflyttare och besökare.  
 
En preliminär slutsats av vår förstudie är att det finns uppenbara likheter mellan de tre 
bygderna vad gäller hur bygden uppfattas och konstrueras av invånarna. Som ett resultat av 
förstudien har konkreta projekt formulerats. I genomförandet och utvärderingen av dessa 
projekt kan såväl likheter som skillnader mellan bygderna vad gäller handlingskraft och 
förutsättningar för utvecklingen av bygderna bli synliga. Detta förväntar vi oss leder till att vi 
kan utveckla innebörden i begreppet entreprenöriell enklav. I följande avsnitt tar vi som 
avslutning på denna förstudie upp några ytterligare begrepp som kan länkas till 
enklavbegreppet och som vi avser att komma tillbaka till i kommande 
forskningspublikationer. 
 
Några begrepp 

Begreppet utarmad landsbygd kommer från Johnstone and Lionais (2004: 219) som menar 
att de ser “... depleted communities as areas that have lost much of their economic rationale 
as space, while retaining strong attachments and social relations of place”. Tanken är att det 
finns en strukturell obalans mellan space och place och att se den, kan bidra till att rätt 
åtgärder sätts in om man vill förbättra villkoren för företagande på landsbygden. Bjerke 
(2010: 97) ser “...space as mainly an economic evaluation of location based on its capacity for 
generating profit; and place as a mainly societal evaluation of location based on its capacity to 
provide meaning”. I enklaverna finns många exempel på hur place, dvs social organisation, 
människors engagemang och sammanhållning för bygden, är mycket stark, samtidigt som 
möjligheterna att driva affärsmässig verksamhet (space) är begränsade till några få sektorer 
som t ex turism och lokalproducerad mat. På så vis pekar begreppsparet ut några av 
landsbygdens särskilda karaktärsdrag, som inverkar på lokalt entreprenörskap. 

Människor
unga, medelålders, 
gamla, nya, turism

Kommunikation
marknadsföring, 

skapa 
gemensam 

identitet, webb

Mötesplatser
restaurang, cafe, 

sjö, skola, 
äldreboende
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I Långasjö skulle förverkligande av mötesplatsen med restaurangrörelse innebära ny 
ekonomisk aktivitet (nytt företag till orten) samtidigt som man ser möjligheter att bygden blir 
mer attraktiv, så att inflyttningen ökar. Kommunikationsplattformen syftar också till att öka 
ortens attraktivitet för turister och potentiella inflyttare.  I Älmeboda/Rävemåla syftar de 
planerade projekten främst till att öka bygdens attraktion genom väl fungerande skola, 
äldreboende och attraktiv fysisk miljö. Ett projekt som mer direkt skulle kunna leda till nya 
företag i bygden är den industritomt som anlagts i Rävemåla. I Urshult innebär projekten att 
förutsättningar skapas för såväl ny ekonomisk aktivitet (särskilt turism) som attraktivt boende. 

När landsbygden ska beskrivas ställs den ofta mot staden och jämförs med kriterier som gör 
landsbygden till den andre. Exempelvis är passningen mellan tillväxtdiskursen och 
urbanisering hög, medan passningen mellan tillväxtdiskursen och landsbygden är låg. 
Landsbygden har ett tempo som passar illa ihop med urbanisering. Det ses av många 
landsbygdsbor som fördelar. Samtidigt är det viktigt för landsbygden att vara rimligt 
urbaniserad för att kunna attrahera människor. Här finns en balansgång att gå för landbygdens 
människor som vill förnya och öka attraktiviteten. Det är därför intressant att närmare 
undersöka hur plats och entreprenörskap samexisterar.  

Vad finns då skrivet om landsbygd och entreprenörskap? Storper (1995) använder begreppet 
region när han jämför t ex in- och utflyttning, utbildningsnivå, antal 
företagsstarter/nedläggningar, antal företag i olika sektorer, osv. McDowell (1997) menar att 
plats kan ses ur två perspektiv; konkret (geografisk position) eller som symbolisk (social 
konstruktion). Denna dikotomi är besläktad med space- och placedistinktionen. Anderson 
(2000) menar att entreprenörskap måste förstås i sin kontext, knuten till en specifik plats 
(Anderson & McKain, 2004). Mot bakgrund av några fall från den skottska landsbygden ser 
Anderson (2000) platsen som både miljö för och material till den entreprenöriella processen. 
Johannisson (2004) diskuterar betydelsen av symboliska platser och hur en gemensam 
identitet formas och utgör en förutsättning för entreprenörskap. Hjorth och Johannisson 
(2003: 70) diskuterar betydelsen av en kollektiv identitet och plats: “… to identify how timely 
entrepreneurial initiative and energy can be set free, without relying on individuals, but by 
being associated with the locality as a relational whole”. Här är entreprenörskap beskrivet 
som en sociorelationell process, men också integrerat med platsen. Anderson and Miller 
(2003) och  Chell (2007) tar tanken vidare till att handla om platsspecifik kunskap och 
betydelsen av socialt kapital knutet till en plats. Gaddefors och Cronsell (200) har visat hur 
återvändare kan tillföra en bygd nya idéer och ny energi, genom att blanda sina erfarenheter 
(inbäddning) från andra platser med resurser och människor (översättning) i den gamla 
hembygden. “Translation means ‘displacement, drift, invention, mediation creation of a new 
link that did not exist before and modifies in part the two agents’ (Latour, 1993), that is those 
who translated and that which is translated.” (Czarniawska and Joerges ,1996: 24). Vad som 
gör översättningsmetaforen så användbar är att den betonar hur båda agenterna i processen 
påverkas och förändras. Med andra ord, vi kan se hur plats ger kontur till entreprenörskap 
men också hur entreprenörskap formar människor på platsen.   

En något annorlunda utgångspunkt är att starta i begreppet kontext (Welter, 2010). Hon 
menar att entreprenörsskapsforskare haft en tendens att fokusera på entreprenören och därmed 
kommit att underskatta kontextens betydelse. Welter lyfter fyra olika nivåer; affärskontext, 
social kontext, rumslig kontext och institutionell kontext. Det är enkelt att tänka sig olika 
nivåer av plats i våra enklaver. Welter (2010) har ett resonemang om hur gränser korsas och 
använder då begreppet inbäddning för att berätta hur människor kan överbrygga olika 
kontexter. ”A multi-layered embeddedness perspective has to be combined with an 
individual perspective that takes into account the adaptability and learning behavior of 
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entrepreneurs, thus drawing attention to the process dimension of entrepreneurship where 
individual action impacts context and contributes to changing a context,” (Welter, 2010: 176). 
Även här fokuseras interaktionen mellan struktur och agent. Jack and Anderson (2002: 467) 
menar att entreprenörskap ”… is not merely an economic process but draws from the social 
context which shapes and forms entrepreneurial outcomes. Embedding is the mechanism 
whereby an entrepreneur becomes part of the local structure”, och vidare att de vill se “... 
embedding as a two way process of gaining credibility, knowledge and experience”, (Jack and 
Anderson, 2002: 483). Gaddefors (20XX) ser inbäddning som en interaktiv 
kommunikationsprocess bestående av aktiv översättning och lyssnande. Det handlar inte bara 
om att bli så bra inbäddad som möjligt utan om en balans mellan att vara inbäddad, 
överinbäddad, urbäddad, återinbäddad, osv. Det är också en fråga om vad som ska bäddas in; 
ett projekt, en person, ett företag, en privatperson, en attityd, en process eller ett sätt att tänka.  

Identitet i arbete (identity at work) (Alvesson et al, 2008) kan användas för att förstå hur 
social och individuell identitet interagerar på en plats.  Brown and Humphreys (2006: 252) 
diskuterar ”… how different groups can draw on ”place” as a resource in their efforts to 
develop, promote and protect their preferred versions of themselves and their organization 
…”. Alvesson et al (2008: 11) poängterar att hur “… we understand ourselves is shaped by 
larger cultural and historical formations, which supply much of our identity vocabularies, 
norms, pressures and solutions, yet which do so in indirect and subtle ways”. Gaddefors 
(20XX) visar hur lokal identitet förändras over tiden som ett resultat av entreprenöriella 
handlingar.  

Entreprenörskap visar sig alltså i handling på en plats i en kontext vid en bestämd tidpunkt. 
En ständig följeslagare är motstånd i olika former. En idé är att kraften i motståndet är 
avgörande för hur entreprenörskap utvecklas. Vad skulle Mundekulla göra utan motstånd? Är 
motstånd en essentiell del av landsbygdsdiskursen? Är bekräftelse och motstånd lika viktiga 
för att förändring ska ske? Hur samverkar motstånd och entreprenörskap? Vad finns sagt om 
motstånd i litteraturen? 

Forskning om motstånd och förändring i organisationer är ett väletablerat forskningsfält (Dent 
and Goldberg 1999). Tre forskningsspår kan identifieras; motstånd är ett problem på 
individnivå som måste lösas av ledningen, motstånd är en viktig del i förändringsprocesser på 
individnivå eller motstånd är diskursivt. I det första spåret knyts motstånd till människor som 
hindrar måluppfyllelse på något sätt, ett hinder som måste undanröjas (Mumby, 2005, Putnam 
et al 2005). Det andra spåret erkänner potentialen som kan finnas i motstånd och lyfter fram 
tre typer; återställer stabilitet vid krav på plötsliga (oövertänkta) förändringar, tillför energi 
och motivation eller sporrar sökandet efter alternativ (Waddell and Sohal, 1998). Dessa båda 
forskningsspår kopplar motstånd till enskilda människors agerande. Ett tredje alternativ är att 
se motstånd som ett uttryck för vilka diskurser som för tillfället är tillgängliga (Prasad and 
Prasad 2000). Här läggs fokus på interaktion och spänning mellan olika argument istället för 
på enskilda människor (Ashcraft, 2005). Det blir en fråga om att balansera tvetydiga 
positioner och att därmed belysa faktorer i förändringsprocessen, liksom hur möjliga utfall 
skulle kunna gestaltas (Piderit, 2000). Dessa tre forskningsspår problematiserar alla motstånd 
inom en bestämd kontext; organisationen. Vi menar att motstånd är en förbisedd aspekt inom 
forskning kring entreprenörskap på landsbygden, en aspekt som vi därför vill granska 
närmare. I fokusgrupperna fanns samsyn men också vad vi kallade polariserade attityder, dvs 
uttryck för olika vägval som människor tycker det är värt att ta strid för. Här finns energi och 
en miljö som kräver förbättrade argument, vilket kanske därmed utvecklas till bättre projekt 
med större inneboende drivkraft.  
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En sida av motstånd är det spektakulära kontra det vardagliga entreprenörskapet. Det 
ligger någonstans i det spektakulära entreprenörskapets logik att kräva/ta/få all 
uppmärksamhet och därmed kväva vardagsentreprenörskapet (eller uppmuntra det?). Lokala 
eldsjälar tar allt syre och har stort bekräftelsebehov. En annan energibov på landsbygden är 
förutfattade förväntan om att sme-entreprenörskap är den mest värdefulla formen av 
entreprenörskap. Det oväntade kan se oväntat ut … 

Begreppet samhällsentreprenörskap (Berglund et al., 2012) sätter fokus på det 
entreprenörskap som äger rum i skärningsytan mellan den privata, offentliga och civila 
sektorn. Föreliggande projekt befinner sig i den skärningsytan genom att de individer från 
bygden som har engagerat sig i projektet gör det ideellt (samtliga agerar i projektet som del av 
civilsamhället) samtidigt som flera av dem är företagare eller anställda i offentlig sektor. Ur 
ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är det angeläget att koppla samman det enskilda 
entreprenörskapet i form av skapandet och drivandet av enskilda företag med 
samhällsentreprenörskap i form av det ofta kollektiva entreprenörskap som handlar om att 
skapa strukturella förutsättningar för småskaligt företagande i bygden och att skapa attraktiva 
boendemiljöer, små fungerande skolor och andra insatser som är relaterade till ett småskaligt 
samhälle. 
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