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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 
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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 

Urshult i Tingsryds 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 av tidigare projekt om bygden samt på forskningsmaterial som berör bygden 

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. 

 

2. Basinformation om Urshult 
Urshult är ett utpräglat landsbygdsområde beläget i den södra delen av Kronoberg i Tingsryds 

kommun. Liksom för många landsbygdskommuner i Sverige är det i början av 2013 bistra 

tider också för Tingsryds kommun: ”Socialnämnden slår rekord i underskott. 

Verkstadsindustrier varslar. Avfolkningen fortsätter. Butiker stänger i centrum. Taif saknar 

poäng och pengar. Finns det någon framtid för Tingsryd?” (Smålandsposten, 2013-01-26). 

Relativt nytillträdda kommunchefen Laila Jeppsson svarar givetvis jakande på den frågan i 

fortsättningen av artikeln, det ingår i arbetsbeskrivningen som kommunchef att staka ut vägar 

för hopp och tilltro, men frågeställningen lär nog dröja sig kvar även efter det att kortsiktiga 

fluktuationer i tillväxt, sysselsättning och välfärd gått över; den svenska landsbygden kämpar 

med att förbli en ”levande landsbygd” och den typen av strukturell kamp var aktuell långt 

innan senaste Euro-krisen och kommer att förbli högt upp på landsbygdskommunernas 

agendor också efter att de värsta krisvindarna blåst över för den här gången.  

Av Tingsryd kommuns 12 358 invånare (2010, www.tingsryd.se/SITE/Startsida/Om-

kommunen.aspx) är 1784 invånare folkbokförda i Urshults församling (Hedin, 2010: 130). I 

Tingsryds kommuns näringslivsregister (www.forreg.nu/tingsryd, 2013-02-13) finns 84 

företag registrerade med Urshult som post- och/eller besöksadress. Något som ekonomiskt-

historiskt sett är karaktäristiskt för Urshult är skogens mycket betydelsefulla roll sedan 1700-
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talets bondeekonomi (Larsson, 1999: 206-207) vilket lade grunden för ett betydande lokalt 

välstånd; Urshult var t ex en av tiotalet s.k. ”sydliga marginalsocknar” där kronobönder till 

”extremt hög andel” (Larsson, 1999: 214) relativt riksgenomsnittet tog möjligheten att bli 

självägande skattebönder då en möjlighet till s.k. skatteköp (att från staten ”förvärva 

äganderätten till den gård de brukade”; Larsson, 1999: 214) öppnades upp 1701 då rikets 

finanser behövde förstärkning i o m att ett nytt större krig brutit ut (Stora nordiska kriget 

1700-1721). Den extremt höga andelen skatteköp i bl. a Urshult ”visar i första hand två saker: 

att äganderätten var begärlig och värd sitt höga pris; vidare att de skatteköpande bönderna 

hade ackumulerat en betydande förmögenhet” (Larsson, 1999: 214-215). I modernare tider 

var Urshults fruktodlingar länge en klart lysande stjärna med mycket gamla anor tack vare det 

gynnsamma klimatet kring sjön Åsnen (se Knutson, 2010, för en mycket detaljerad 

beskrivning av dess mångåriga betydelse men också gradvisa tillbakagång sedan 1950-talet). 

På orten nu för tiden finns i dagsläget ett tämligen väl differentierat arbets- och näringsliv 

(www.urshult.se/naring.htm, 2013-02-13) samt ett hyggligt basservice-utbud t ex i form av 

matvaruaffär, skola, distriktssköterskemottagning, servicehus och behandlingshem.  

Populära utflyktsmål i dagens Urshult är exempelvis Lunnabacken, Hembygdsgården, 

Odensvallahults säteri samt Kurrebo idé- och visningsträdgård. Urshults kyrka och 

kyrkstallarna är andra populära platser vilka också kännetecknar Urshult. Kyrkan är uppförd 

omkring 1810 och ersatte en tidigare kyrka gjord av trä bygd på 1400-talet. Den nuvarande 

kyrkan rymmer 800 personer och är känd för sina stora altarmålningar utförda av 

kyrkomålaren Ludvig Frid. Kyrkligheten i Urshult, liksom i Värend i stort, domineras kraftigt 

av Svenska kyrkan; frikyrkorörelsen fick aldrig något egentligt genombrott då Urshult (och 

Värend) kännetecknas av religionssociologiskt väl belagda omständigheter (isolerat läge, 

ortsbunden befolkning, naturen viktig för sysselsättningen, historiskt sett stark ställning för 

prästerskapet) vilka frammanar ”en starkt traditionsbevarande bygd” (Åberg, 1999: 402). 

Den ojämförligt största sjön i området är Åsnen som är en av södra Sveriges största 

sjöar med cirka 700 km strandlinje. Det faktum att det finns ett otaligt antal öar och vikar gör 

att Åsnen erbjuder en möjlighet till fantastiska naturupplevelser, både för invånare och 

turister. Fritidsfisket är en stor attraktion och den som vill kan enkelt köpa fiskekort hos flera 

lokala säljare. Djurlivet runt Åsnen är också imponerande där man bland annat kan skymta 

djur som utter, älg, hjort och rådjur. Den vidsträckta Åsnen ger en känsla av vildmark, vilket 

sannolikt bidragit till ett mångfacetterat fågelbestånd; här häckar bland annat många 

rovfåglar, t ex havsörn. 
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Dessa historiskt grundande förutsättningar (Urshults grundläggande karaktäristik) och 

samtida tillgångar (t ex diversifierat arbets- och näringsliv, naturen, sjön Åsnen) utgör 

sammanfattningsvis ett gemensamt raster som fungerar som utgångspunkt till/klangbotten för 

ett flertal pågående satsningar: 1) I ett led att öka attraktiviteten och skapa en hållbar och i 

lokalsamhället väl förankrad destination skapades 2012 samverkansprojektet “Destination 

Åsnen”. Det är projekt för Tingsryd, Alvesta och Växjö kommun som pågår till september 

2014. Redan 2010 såddes fröet till projektet då en förstudie bestående av en enkät skickades 

ut till företagarna som var verksamma inom Åsnenområdet. Projektet “Destination Åsnen” 

har som främsta syfte att stärka Åsnenområdet, bredda näringslivet samt bidra till en högre 

livskvalitet för de boende i området. Tanken är att samtliga aktörer runtomkring Åsnen ska 

sammanlänkas för att på så sätt skapa ett enat varumärke vilket genomsyrar samtliga aktörer 

och aktiviteter. 2) “Sydostleden” är ett annat projekt som har som mål att skapa en cykelled på 

27 mil från Växjö till Simrishamn bland annat via Urshult och Tingsryd och kommer att 

verkställas inom de kommande åren. 3) Vidare kommer ett projekt kallat “Nationalparken” 

initieras och verkställas i Urshult under det året. Vår förhoppning är att vårt projekt ska 

komma att utgöra ett bra komplement till dessa och andra ansträngningar att utveckla Urshult.  

 

3. Fokusgruppberättelse/Rekryteringsövning  
Som en första konkret insats i syfte att lära känna orterna, identifiera nyckelpersoner samt 

påbörja arbetet med att i dialog generera de studentprojekt som ska genomföras under 2013, 

genomfördes under hösten 2012 så kallade fokusgruppsberättelser (Bill & Olaison, 2009) i 

form av en fiktiv rekryteringsövning. Rekryteringsövningen – som syftade till att synlig- och 

tydliggöra tankar om hur lokalbefolkningen konstruerar sin bygd – ägde rum på Ekbacka 

Sjukhem i Urshult den 30 oktober 2012. Fokusgruppen bestod av Denis Lodge (företagare 

och entreprenör som engagerar sig mycket lokalt), Anders Dahlkvist (företagare), Kicki 

Fohlin (arbetar på och driver Ekbacka sjukhem), Anders Borgehed (näringslivsutvecklare, 

Tingsryds kommun), Anette Andersson (plan- och miljöchef, Tingsryds kommun), Jonas 

Weidenmark (samhällsbyggnadschef, Tingsryds Kommun) och Lars Johansson (startade 

Ekbacka sjukhem, ledamot i Urshults Sockenråd). Dessa personer kan ses som representanter 

för Urshult, är viktiga aktörer i den utveckling som bygden befinner sig samt träffas med 

jämna mellanrum för att diskutera bygdens framtid.  
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Under fokusgrupps-samtalet framkom att de i stort är överens om att Urshult behöver en 

förändring av något slag för att kunna attrahera såväl nya invånare som nya turister. De är 

medvetna om att Urshult har ett par mycket attraktiva platser för besökare såsom sjön Åsnen 

och Nationalparken. Turism och friluftsliv är det som man vill satsta mest på, och här handlar 

det mycket om att utveckla och ta tillvara på det som faktiskt finns tillgängligt i bygden. 

Därför spelar sjön Åsnen och bygdens natursköna läge en stor roll för att göra Urshult mer 

attraktivt. Kring Åsnen planeras ett projekt (Destination Åsnen) som ska binda samman 

aktörer kring sjön i ett nätverk som kan bidra till en totalupplevelse för besökare (se 

beskrivning ovan). De har en plan på att riva kajen som finns på orten längst med vattnet för 

att istället göra en strand och en båthamn. Projektet kallas Playa del Urshult. Det finns dock 

vissa begränsningar vad gäller verkställighet, t ex lagar och bestämmelser i översikts- och 

detaljplaner för vilka Tingsryds kommun ansvarar, varför det är viktigt att beakta dessa då 

planer och visioner för Playa del Urshult gradvis tar form. 

Något som också anses vara viktigt för bygden är att engagera den yngre generationen. 

Man vill få fler barnfamiljer att flytta til bygden, och att få de som redan bor där att vilja 

stanna kvar. Rent generationsmässigt befinner sig bygden i något slags mellanläge just nu; det 

finns stora barnkullar och många yngre barn som om åtta, tio år kommer att ta del av det 

utbud som finns i Urshult. Då gäller det att bygden har något att erbjuda. De äldre känner 

därför att de måste kunna lämna över någonting till de yngre, för att därigenom få dem att 

stanna i bygden. Vidare diskuterades att Urshult kan dra nytta av den cykelled som kommer 

att passera orten. Man vill skapa en naturlig mötesplats vid orten. Man vill också skapa en 

tydlighet för besökare så att de förstår att de kommit till sjön Åsnen. Viktigt är också att när 

besökare väl kommer till Urshult, så måste det finnas något att göra där. Idag är hotellet på 

orten nedlagt, restaurangen har begränsade öppettider då det är svårt att få lönsamhet, dock 

har de en liten affär kvar. Det finns ett par olika campingplatser i Urshult men de är i behov 

av upprustning. Slutligen är representanterna medvetna om att något måste göras för att kunna 

dra nytta av projektet Destination Åsnen och vara en av attraktionerna i detta. För att 

sammanfatta rekryteringsövningen och för att kunna övergå till själva projektidén, har vi 

smalnat av resultatet från övningen till tre utgångspunkter; attraktivitet, attrahera och 

engagera den yngre generationen samt händelser vid vattnet. Det var dessa tre punkter som 

det diskuterades mest kring under rekryteringsövningen, och det verkar som att det är dessa 

områden som representanterna för Urshult vill utveckla. 
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4. Analys: Hur konstrueras Urshult av deltagarna i 

fokusgruppberättelsen? 
Utifrån en analys av fokusgruppberättelsen i avsnitt 3 samt etnografiska noteringar och 

observationer från ett flertal möten under hösten 2012, menar vi att följande aspekter är 

signifikativa för hur de Urshultsbor som vi hittills mött konstruerar sin ort i dagsläget:  
Förändringsbenägenhet: Det finns en medvetenhet över att det behövs en förändring av 

något slag för att kunna attrahera såväl nya invånare och nya turister som att behålla yngre 

och barnfamiljer på orten. 

Platsmedvetenhet: Man är väl medvetna om att man har en del mycket attraktiva 

platser; man känner en särskilt stark stolthet över sjön Åsnen. 

Ansvar över generationer: Man har en hel del barnfamiljer och yngre i Urshult men det 

finns ett demografiskt glapp, en avsaknad av ”medelålders”. Så, i väntan på att barn ska blir 

unga vuxna och nuvarande unga vuxna ska anträda den gyllene medelåldern, känner den äldre 

generationen att man behöver initiera förändringar för att få dessa nyckelgrupper att stanna 

samt att också attrahera inflyttning av människor utifrån men tillhörande dessa nyckelgrupper.  

Polariserande attityder: Under samtliga möten vi deltagit på finns tydliga polariserande 

attityder; det förekommer rikligt med geografisk polarisering (den eller den delen av Urshult 

vs. den eller den andra delen av orten eller av Tingsryds kommun) och sektoriell polarisering 

(”de där jävla politikerna/tjänstemännen på kommunen” – sagt en mängd med gånger av olika 

företrädare för näringslivet) samt då och då också personrelaterad polarisering (det eller det 

sagt [av en mötesdeltagare] om den eller den [om någon icke närvarande]). 

Sammantaget bäddas ovanstående aspekter in i en relativt dramatisk retorik; ”det är nu 

eller aldrig”, ”får vi inte till det här är det dödsstöten för oss” och liknande språkfigurer 

förkommer relativt frekvent då deltagarna sammanfattar och summerar t ex ett möte. Då det 

hittills varit interna arbetsmöten med personer som känner varandra väl är detta ett tecken på 

genuin oro och insikt i det allvarliga i sakernas tillstånd för och i Urshult. Ibland används 

sådan retorik i mer officiella, ”insäljande” sammanhang och är då mer att förstå som en slags 

vane-dramaturgi, ”en del av spelet” då t ex ledningen för ett företag försöker frammana 

krismedvetenhet och därmed utverka uppslutning och engagemang kring en specifik agenda. 

Så är inte fallet här utan man använder återkommande den här retoriken för att uttrycka och 

inskärpa genuint engagemang i för orten avgörande frågor.  
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5. Studentprojekten i Urshult  
Efter att fokusgruppen/rekryteringsövningen genomförts och analyserats samt att inlyssning 

av vad som uppfattas som centralt på respektive ort ägt rum under diverse andra möten, 

arbetade studenterna fram ett första utkast på konkreta projektidéer. Dessa idéer återfördes till 

respektive ort i ytterligare ett möte, innan de beslutades om.  

 

5.1. Övergripande projektidé: Playa del Urshult 
Förankringsmötet i Urshult ägde rum 6 december 2012. Studenternas tre projektidéer togs då 

emot mycket positivt och direkt efter mötet beslutades om att ett event ska genomföras i 

Urshults Folkets Park under tidig vår 2013 då visionen om Playa del Urshult ska presenteras. 

Däremellan avhölls ett planeringsmöte den 14 februari 2014 för att dra upp riktlinjerna för 

vårens projektarbeten mer i detalj. Grundidén med de tre projekten om Playa del Urshult är att 

dels se dem som ett stort projekt som utgörs av tre delprojekt på tre olika analysnivåer men att 

respektive student därtill har full autonomi över sitt projekt och därmed kan växelverka 

mellan analysnivåerna efter behov. De tre analysnivåerna, strategisk nivå (’Övergripande 

plan’; Linnea Nilsson), taktisk nivå (’Marknadsföring/Profilering’; Anna Johnsson) samt 

operativ nivå (’Aktiviteter/Events’; Amanda Lewis) är sammanlänkade på följande vis: 

 

Modell 1: Tre projekt på tre analysnivåer i Urshult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen konstruktion (Amanda Lewis, Anna Johnsson, Linnéa Nilsson)  
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För att säkerställa specialiserad kompetens för arbetet med att kartlägga de strukturella 

förutsättningarna för Playa del Urshults tillkomstprocess - lagar och bestämmelser i översikts- 

och detaljplaner som reglerar vad som är möjligt att göra och inte – anlitades från och med 

januari 2013 Clara Bredberg och Josephine Karlström, studenter vid Programmet för 

Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet, som extra resursstöd till Linneas, Annas och 

Amandas projekt.  

Sammanfattningsvis: Tanken med att låta vattnet vara utgångspunkten för projektet är 

att kunna skapa en mötesplats som dessutom ökar byns attraktivitet (både lokalt, nationellt 

och internationellt). Händer det dessutom något som kan locka den yngre generationen kan 

Urshult genom projektet skapa något långsiktigt för framtida generationer.  

 

5.1.1 Projekt 1: En övergripande strategisk plan för Playa del Urshult 
Linnéa Nilsson 

 

Konkret översiktsplan 

Urshult har, som tidigare nämnts, stark potential att utvecklas inom 

upplevelseindustrinäringen och främst då gällande aktiviteter med koppling till sjön Åsnen. 

Det finns en tydlig strävan hos många av byborna i Urshult att skapa något som är hållbart i 

framtiden, något den yngre generationen senare kan ta över och förvalta. De personer som 

ingick i fokusgruppen den 30 oktober 2012 i Urshult betonade vikten och betydelsen av att det 

sker en förändring inom en snar framtid för att stärka Urshults varumärke och attrahera fler 

turister tydligt.  

Då det i dagsläget redan pågår två parallella projekt vilka är kopplade till Åsnenområdet 

(Destination Åsnen och Sydostleden) är förhoppningen att våra delprojekt ska ge ytterligare 

tyngd och attraktionskraft för området. I och med att tre stycken delprojekt ska sammanlänkas 

och verka under ett enat mål blir behovet av en översiktsplan över vilka drivkrafter som finns 

i Urshult för en långsiktig, självdriven verksamhet stort. Likaså att ta reda på vilka barriärer vi 

kan finna som arbetar emot lösningarna. Till exempel finns det redan identifierade hinder i 

form av de översikts- och detaljplaner kommunen i Tingsryd upprättat vilka behöver ses över. 

Då arbetet med detta specifika projekt troligtvis kommer att sträcka sig över en längre 

tidsperiod, blir behovet utav dokumentation och en tydlig, konkret arbetsplan för framtida 

projektdeltagare utav stor vikt.   
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Identifiering av möjligheter och hinder 

Bidraget till den strategiska nivån är en översiktsplan över hur Playa del Urshult hypotetiskt 

kan komma att se ut samt vad det är som de facto behöver göras. Modellen för Playa Del 

Urhult ska konstrueras genom identifiering av nödvändiga komponenter och 

sammanlänkningar. Det kan till exempel handla om att, med hjälp av byborna, identifiera 

kunder, erbjudande, infrastruktur och ekonomi för projektet. Dessa fyra kategorier ska i sin 

tur svara på frågorna vem, vad och hur. Dessa frågor representeras av det specifika 

kundsegmentet, värdegrunden, distributionskanaler, kundrelationer, inkomstströmmar, 

huvudsakliga resurser, aktiviteter, partnerskap samt sist men inte minst utav 

kostnadsstrukturen. 

Genom att upprätta en affärsmodell för projektet kan en helhetsbild skapas och även hur 

Playa del Urshult kan fånga upp och skapa värden för dess mottagare genom att identifiera 

ovanstående komponenter. Syftet är att tydliggöra det viktiga i värdeskapandet och att öka 

förståelsen över den, många gånger, komplexa verkligheten. Under rekryteringsövningen 

uppkom det en tanke om att anorda samandsmöten där bland annat folk från Utemåla och 

andra orter vid ett senare tillfälle kan komma och delge sina synpunkter på den fördjupade 

översiktsplanen. Vid behov kan också fler studenter från Linnéuniversitetet samt Blekinge 

Högskola komma att kopplas in för att kunna utforma ett så bra underlag till projektet som 

möjligt. 

 

5.1.2. Projekt 2: Händelser och upplevelser vid vattnet 
Amanda Lewis 

 

Denna analysnivå syftar till att konkretisera vad som faktiskt kommer att hända vid Playa del 

Urshult. Då vi under rekryteringsövningen tidigt kunde uttyda att myckat handlar om att göra 

Urshult mer attraktivt och att sjön Åsnen därför spelar en stor roll för bygdens framtida 

utveckling, har fokus hamnat på främst tre förslag som alla tar sin grund i vattnet/Playan. 

Både för fokusgruppen och för övriga invånare i bygden är det viktigt att kunna nå vattnet och 

att det finns någon typ av central mötesplats vid sjön, som dessutom ska locka och engagera 

både lokalbefolkningen men även turister som besöker Urshult.  
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Mötesplats vid vattnet 

Då det i dagsläget inte finns någonting vid södra Kajen, är ett förslag att skapa lite puls just 

här. Enligt representanterna vill man försöka flytta en lekplats hit, och eftersom det finns tre 

stycken lekplatser i bygden skulle man mycket väl kunna välja att flytta en av dessa närmare 

sjön. Kommunen står desutom för underhållet av lekplatserna. Något som också skulle passa 

bra vid vattnet är att slå upp en fiskebod där man kan hyra eller låna fiskeutrustning såsom 

spön, drag och flytvästar. Åsnen erbjuder fantastiska fiskemöjligheter och vi anser att man bör 

utnyttja detta till fullo. Fiskeboden skulle kunna byggas på en brygga längs med vattnet, där 

båtar kan lägga an, där människor kan fiska ifrån och där bänkar kan placeras som både 

lokalbefolkningen och turister kan använda för att avnjuta sjöutsikten. 

För att genomföra något som ligger inom en greppbar tidsram och som kan symbolisera 

den förändring som sker, skulle bygden kunna anordna diverse fisketävlingar vid sjön. Dessa 

tävlingar kan rikta in sig mot olika åldersgrupper och en tävling skulle exempelvis kunna 

hållas för barn och barnfamiljer, medan en annan tävling istället riktar sig mot mer 

professionella fiskare. 

 

Urshultsdagen 

Bygden har redan ett par återkommande events som hålls för lokalbefolkningen, men dessa 

kan utvecklas och byggas på ännu mer. Att införa en årlig ”Urshultsdag” eller liknande där 

flertalet aktiviteter anordnas, skulle engagera lokalbefolkningen och dessutom generera i 

publicitet. Man skulle kunna låta lokala företag ställa ut – Urshult har bland annat ett 

ljusstöperi, mängder av äppelodlingar och det finns en hel del lokala råvaruproducenter i 

närheten. Urshultsborna skulle då kunna prova på att stöpa sina egna ljus, köpa närproducerad 

mat som just på Urshultsdagen finns samlat på ett och samma ställe, tävla om vem som kan 

baka den godaste äppelpajen eller gissa äppelsorter. Även här skulle fisketävlingar kunna 

arrangeras. Tillsammans med projektgruppen för Destination Åsnen skulle man även kunna 

anordna och marknadsföra en tävling, Åsnen Runt, där man kan gå, cykla eller springa runt 

delar av Åsnen. Alla som deltar bjuds på glass när de har kommit i mål. Urshultsdagen, med 

aktiviteter som dessa, blir därmed en dag att se fram emot – både för stora och små. 



	   Samhällsentreprenörskapsprojekt	  i	  praktiken	  

	  

	   12	  

 

Arrangerade utflykter 

Att åka ut på sjön en solig eftermiddag för att fiska, fika eller bara njuta av vattnet, är för 

många människor livskvalitet i dess renaste form. Att anordna guidade sjöturer för turister – 

och för de Urshultsbor som själva inte har möjlighet att ta sig ut på sjön – skulle innebära 

ännu en aktivitet att nå ut med samtidigt som byns attraktivitet ökar. Åsnen är en ganska 

stenig sjö och det krävs därför att det är någon som känner till sjön som ger sig ut på den. Just 

utflykter skulle kunna marknadsföras för olika målgrupper och olika ändamål. Förutom de 

årliga turisterna som besöker Urshult, kan skolklasser vara en typ av målgrupp för 

upplevelsen – barn från större städer som inte har tillgång till naturupplevelser skulle 

säkerligen tycka det vore spännande att åka på sjöutflykt och prova på att fiska. Urshult har 

dessutom sin Nationalpark som barnen också kan besöka. En annan målgrupp som säkerligen 

också skulle uppskatta en sjötur en solig sommareftermiddag är bygdens pensionärer. På 

sommarhalvåret skulle alltså utflykter som dessa kunna arrangeras med jämna mellanrum. 

 

5.1.3. Projekt 3: Att marknadsföra och profilera Urshult 
Anna Johnsson 

 

Ett led i att sätta Urshult på kartan är skapa ett nytt sätt att marknadsföra bygden på. Att 

marknadsföra, profilera och visa upp den utveckling som är på väg genom Playa del Urshult 

och andra projekt är viktigt för att dessa ska bli framgångsrika. Samtidigt har det diskuterats 

att den marknadsföring som i dagsläget finns, exempelvis bygdens hemsida och dess profil 

som är kopplat till äpplen, kan behöva ses över och uppdateras. Att sätta Urshult på kartan 

och skapa en profil som lokalbefolkningen kan relatera till och som samtidigt speglar det som 

gör bygden attraktiv, skulle kunna göras i nedanstående tre steg. 

 

Hemsida 

Idag finns två hemsidor om Urshult. En sida är inaktuell, men finns fortfarande kvar och en 

sida drivs av sockenrådet på orten. En uppdatering av layouten på hemsidan är nödvändig för 

att tilltala yngre generationer och turister. Det behövs fler natursköna bilder på orten som kan 

användas för att skapa den känsla som man vill förmedla. För att informera om planerade och 

genomförda aktiviteter krävs därtill en nästan daglig uppdatering av nyhetsflöden o d. 

Hemsidan bör fungera som en alltid aktuell spegel för allt som händer på orten. 
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Ny profil 

Urshult kallar sig i vissa sammanhang för Äppelriket, på grund av de många äppelodlingar 

som finns på orten. Detta symboliseras bland annat på logotypen som används som skylt på 

orten och på hemsidan. Enligt vår uppfattning är inte Äppelriket det värde som Urshult 

förknippas med i lika hög utsträckning som man historiskt gjort (Knutson, 2010). Vår 

uppfattning är istället att de värden som kan relateras till sjön Åsnen är de som ska fokuseras i 

framtida marknadskommunikation. Med anledning av det ser vi ett behov att förnya profilen 

vad gäller logotype och eventuellt slogan. Dessa bör båda kopplas till Åsnen på ett eller annat 

vis. Detta för att besökaren direkt ska få en enhetlig bild av Urshult och förknippa det med de 

värden som Urshultsborna vill förmedla.  

 

Nya kanaler 

För att nå ut med en ny profil och marknadsföra vad Urshult har att erbjuda, bör man ta fram 

nya kanaler att använda sig av. Vill man nå yngre målgrupper kan man använda sig av social 

medier som de använder sig av, exempelvis Facebook, Twitter och Instagram. Det kan också 

finnas ett värde i att hitta olika former av samarbetspartners som kan användas för att 

marknadsföra båda parter. Exempelvis en fiskeklubb eller fiskebutik på annan ort. 

Utmaningen ligger i att hitta kreativa marknadsföringskanaler för att nå fram till nya 

målgrupper utan att därför skrämma bort existerande publik.  

 

5.1.4. Projekten i Urshult: En kort sammanfattning 
Sammanfattningsvis syftar de tre presenterade delprojekten att bidra till ett mer levande och 

attraktivt Urshult för såväl turister som invånare. Vi har valt att dela upp projektet i tre olika 

delar och på tre olika analysnivåer för att på så sätt täcka alla aspekter. Sjön Åsnen 

representerar den gemensamma nämnaren för samtliga delprojekt som ingår i Playa Del 

Urshult och den ses som projektets viktigaste resurs.  

Genom att skapa en strategisk affärsmodell som på ett tydligt sätt identifierar 

möjligheter, som beskriver vad som behöver göras samt vilka resurser som krävs, kan ett 

tydligt ramverk för projektet skapas. Att arrangera och planera för olika aktiviteter och event 

som till exempel Urshultsdagen, fisketävlingar etc. kommer att engagera lokalbefolkningen 

och låta dem vara med i den förändring som sker i bygden. 
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För att se till att lokalbefolkningen och turister kan ta del av information kring projektet 

och dess olika aktiviteter, är det av stor vikt att uppdatera/modifiera de 

marknadsföringskanaler som finns. Att informationen uppdateras på en daglig basis kan 

möjliggöra att byborna kan följa utvecklingen i Urshult och förhoppningsvis bidra med egna 

förslag/åsikter.  

Det fiktiva vykortet nedan representerar den målbild vi har för Playa del Urshult. Det är 

en plats där alla människor – oavsett ålder – kan vistas, mötas och njuta av varandras sällskap 

men självklart också av Åsnen och Urshult. Våra respektive projekt ska vara klara maj/juni 

2013. Därmed inte sagt att allt arbete kommer vara färdigt, utan det är vår förhoppning att 

man lokalt fortsätter att driva projektet framåt även efter vårt överlämnande.  

 

Bild 1: Fiktivt vykort över Playa Del Urshult 

 
Källa: Egen konstruktion (Linnéa Nilsson) 
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5.1.5. Ortsgemensamt projekt: Projekt äldreomsorg – En studie om 

livskvalitén 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 drivs 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 cafét 

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 
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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 

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 undersöka och mäta om äldrevården i bygderna kan 

förbättras. Om så är fallet, att 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 sekundärt 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 övriga 

projektdeltagares förhoppningar att det också går att använda kunskaper om dessa historiska 

traditioner i 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 
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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. 

 

6. Påbörjad teoriutveckling 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 entreprenöriella 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 
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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 entreprenöriell 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 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 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 Mötesplats playa: 

övergripande plan 
Mötesplats Rävsjön Mötesplats restaurang, 

café 
 Mötesplats playa: 

marknadsföring 
Skolan  Kommunikationsplattform 

 Mötesplats playa: 
events 

Äldreomsorg  Äldreomsorg  

 Äldreomsorg   
 

Källa: Egen konstruktion (Johan Gaddefors). 
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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”.  

Modell 2 nedan 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 mötesplatser 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 marknadsföra via event, webb och andra kanaler.  

 

Modell 2: Återkommande teman från fokusgrupperna. 

 

Källa: Egen konstruktion (Johan Gaddefors). 

 

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.  
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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 genomförande och utvärdering av dessa projekt 

kan likheter och 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. 

 

Påbörjad teoriutveckling: Några potentiellt användbara teoretiska 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, d.v.s. 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. 

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. 
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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 

landsbygdens 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 place-distinktionen. 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 skotska landsbygden ser 

Anderson (2000) platsen som både miljö för och material till den entreprenöriella processen. 

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 entreprenörskapsforskare 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 
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kontexter. ”A multi-layered embeddedness perspective has to be combined with an 

individual perspective that takes into account the adaptability and learning behavior of 

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). Det kan förstås 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”. Således förändras lokal 

identitet över tid 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 
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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, 

d.v.s. 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. 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 … 

Avslutningsvis sätter begreppet samhällsentreprenörskap (Berglund et al., 2012) ett 

fokus på det entreprenörskap som äger rum i skärningsytan mellan den privata, offentliga och 

civila sektorn. Vårt projekt befinner sig i den skärningsytan då 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 skapande och drift av enskilda företag med 

samhällsentreprenörskap i form av det kollektiva entreprenörskap som handlar om att skapa 

strukturella förutsättningar för småskaligt företagande i bygden och att skapa attraktiva 

boendemiljöer, små men väl fungerande skolor och andra insatser som är relaterade till ett 

småskaligt samhälle. 
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