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Entreprenörskap och social förändring (ENT) vid 
Ekonomihögskolan
Företagsekonomi
• Ekonomistyrning
• Logistik
• Marknadsföring
• Entreprenörskap
• Organisation & ledarskap

Nationalekonomi
Statistik
Turismvetenskap
Affärsinformatik 
Music & Event Management
Rättsvetenskap



Forskningsprojekt
Företagande på landsbygden
Entreprenörskap för socio-ekologisk 
hållbarhet: praktiker på landsbygden
Entreprenörskap över sektorsgränser
Kvinnors företagande (på landsbygden)
Grön omsorg
Socialt entreprenörskap
Digitalt entreprenörskap
Cirkulär ekonomi
Familjeföretagande (i småland)
Kulturarv och entreprenörskap
Entreprenörskap i skolan

Kunskapsplattformen ENT (lnu.se/ent)
Entreprenörskap och social förändring

Utbildningar
Forskarutbildning

Master: Entreprenörskapsprogramet

Kandidatprogram: Enterprisning & 
Business Development

Fristående kurser:
T.ex. Entreprenörskap och 
verksamhetsutveckling- Tillväxt i de 
gröna näringarna
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Forskning – till övervägande delen externfinansieradOfta inriktad på kunskapsbildning i interaktiv samverkanJag tänker att vi tar med ett gäng flyers och delar ut här på den här punkten också.Vi har etablerat ett medskaparråd med 15 medlemmar, från samhällets tre sektorer (privat, offentlig, civilsamhället) från både Kronobergs och Kalmar län. Vi träffas en gång per termin. För ömsesidigt lärande. Som ni ser berör flera av våra olika forskningsprojekt gröna näringar…



Samverkan och Medskapanderåd



1. Ny idé / ny kombination
2. Handling

Vad är entreprenörskap?

Presenter
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Och så – i bokkapitlet för kamprad skrev jag om socialt entreprenrskap  ----- målen är sociala. Svårt att mäta --- behöver inte vara bara sociala mål….GEM mäter…så kvantifierar de… 2/3 av målsättningen ska vara social…dvs…det ska vara det huvudsakliga skälet…så kan man t ex skilja det från CSR. Corporate Social Responsibility… företag som tar ett socialt ansvar – för att de vill eller som en del av sin marknadsföring…men det är inte skälet för att företaget finns…Här är den sociala dimensionen så att säga del av den nya idén…organistionens raison d’ etre.



Hållbarhet och utveckling

Tripple bottom line:

Economic

Social

Environmental

Utveckling - Tillväxt - Anpassning - Omställning
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Bearable - UthålligEquitable - RättvisViable – LivskraftigEntreprenörskap för utveckling….folk tänker att entreprenörskap handlar om ekonomi – att det är tillväxt…och t o m ekonomisk tillväxt…Tillväxt och/eller anpassning (till krympande befolkning) och omställningEkonomisk bärkraftighet för att kunna få lån…så här är ju banksystemet ett problem ---- lever ju kvar mycket i det eknomiska enligt sina modeller. Medan man får söka andra resurser för de det öriga…EU-medel ,omställningsmedel och linkande. Almi – för jag sitter i det nationella forskningrådet där – diskuterar om de ska kunna ge krediter för hållbarhetesprojekt – även om de inte kan visa ”tillväxtpotential” och ”icke-lokal marknad”…



Landsbygd
Tillväxtanalys:
Tid till stad med 50 000 inv
Nära (50% < 45 min)
Avlägset (50% > 45 min)
Mycket avlägset (90 min)

Halfacree (2007), Trial by space for a ‘radical rural’: Introducing alternative 
localities, representations and lives, Journal of Rural Studies 23 (2007) 125–141



Spaningar (pågående forskning)

Ändamålet – ofta socialt. Ibland ekologiskt. Sällan ekonomi som syfte.
Engagemang för särskilda målgrupper 
…eller för platsen (gården, byn eller bygden). 

Olika organisationsformer, 
Enskild firma, AB, Ekonomiska föreningar, Inom jordbruket, 
projektverksamhet.
Innovatiova sektorsöverskridande lösningar. 

Dynamiken mellan de inflyttade till orten och de som har sina rötter på orten 

Tillgänglighet, i termer av bredband, kollektivtrafik och andra transporter. 

Kollektivt entreprenörskap nödvändigt – och ingen bristvara!
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Flera nu pågående projekt om entreprenröskap på landsbygden!Det gångna året har jag haft anledning att besöka ett stort antal entreprenörer på den småländska landsbygden, inom ramen för de pågående forskningsprojekten Sektorsöverskridande organisering, Grön omsorg och Kvinnors företagande för en levande landsbygd. De entreprenörer jag mött i de här forskningsprojekten har förverkligat sina idéer i olika organisationsformer, och flera entreprenörer har samtidigt drivit flera olika projekt, ibland inom ramen för olika organisationer, och ibland inom ramen för en och samma juridiska och organisatoriska enhet (t.ex. kopplat till jordbruksfastighet). Påfallande ofta involverar initiativen flera av samhällets sektorer i innovativa kombinationer. Det förefaller också vara så att dynamiken mellan de inflyttade till orten och de som har sina rötter på orten är en central fråga för vilket utrymme det sociala entreprenörskapet får. Många engagerade för bygden. Visas genom beslut och sponsoring. Eller drift av  bygdebolag, hembygdsföreningar eller byaråd. 



Från litteraturen (tidigare forskning om entreprenörskap)

Förvånandsvärt lite om landsbygden – större städer som norm

Mer om socialt entreprenörskap
1) det som bygger på kooperativa principer inspirerade av de europeiska sociala 
kooperativen och den sociala ekonomin, 
2) de som bygger på folkrörelsetraditionen och ideella organisationer, 
3) de som är grundade i lokal samhällsutveckling och ofta refereras till som 
samhällsentreprenörskap
4) traditionellt företagande med vissa sociala motiv. 

För lokal tillväxt – men också för realistisk anpassning och alternativ visionär 
utveckling



Social hållbarhet
genom 
landsbygdens 
resurser:

Exemplet grön 
omsorg



Varför? Vill uppfylla behoven hos målgruppen

”Jag såg ju hur mycket de här djuren gjorde med de här 
människorna. Helt otroligt. De blev ju helt andra” (Helga).

”när vi har sett de här personlighetsförändringarna… när vi 
tänker tillbaka på hur de var från början”. ”Ja, många har ju 
blivit tryggare” (David and Dagmar)

Nya sätt att använda landsbygdens resurser:

”Det är ett sätt att hålla landsbygden levande. Jag menar 
lagården står inte förfallen längre, utan nu är det ju liv i den 
och den används… Det är mycket roligare än en tom 
lagård.” (Bengt) 

Källa: Pettersson & Tillmar (2019) Att jobba med hjärtat: En studie av grön omsorg ur genus och 
entreprenörskapsperspektiv, SLU Framtidens djur natur och hälsa, rapport nr 3. 



Organisering och finansiering?

Klienter via kommunerna:
Lagen om särskilt stöd, eller socialtjänstlagen 
(LSS, 1993:387; SOL, 2001:453). 

Varierande ersättning och modeler för det.

Ofta korta kontrakt

Planeringshorisonten problematisk

Källa: Pettersson & Tillmar (2019) Att jobba med hjärtat: En studie av grön omsorg ur genus och 
entreprenörskapsperspektiv, SLU Framtidens djur natur och hälsa, rapport nr 3. 
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Most under public procurment legislation, Lagen om Offentlig Upphandling A few under the legislation on freedom of choice Lagen om Valfrihetssystem:”You are very hampered by the LOV [legislation] , because it entails that the persons make their own choices all the time (Anders).”What I live with is that Kalle, Stina and Fia wants to come here, that they like it and that we are good. Otherwise they say: ‘I quit next week’” (Felicia).De gröna omsorgsverksamheter i studien är mycket olika stora, både avseende antal deltagare, verksamhetens omsättning samt när det gäller den gröna omsorgens andel av gårdens totala omsättning och vinster. Den minsta verksamhet vi har besökt har endast en deltagare som omhändertas av den intervjuade och hennes partner. Den största verksamheten har kontrakt för ungefär 50 deltagare och har 30 personer på lönelistan. Även lönsamheten varierar mellan verksamheterna, från mycket knapra förhållanden med en stor del ideellt arbete, till företag som bär sig med en vinstmarginal upp emot 5 procent. De flesta verksamheterna handlar om att tillhandahålla daglig verksamhet enligt LSS, och eller i några fall SOL. Daglig verksamhet handlar, kort sammanfattat, om att deltagare arbetar på arbetsplatser med stöd. Det arbete som deltagarna gör i de olika gröna omsorgsverksamheterna i denna studie innebär allt från att mata kaniner och ge dem vatten, rensa burar, plocka ägg hos höns, mata grisar, rykta hästar, mocka hos hästar, laga stängsel, köra traktor till att baka och laga mat. För att erbjuda meningsfullt arbete under vinterhalvåret har flera gårdar också byggt snickeriavdelningar, i en uppvärmd del av till exempel en ladugård. Olika former av hantverk förekommer också, i form av möjligheter till pyssel, vävning, sömnad, broderi och stickning. Som vi ska komma tillbaka till är arbetsuppgifterna ibland traditionellt genusuppdelade. 



Sektorsöverskridande entreprenörskap

Hur kan svårlösliga samhällsfrågor lösas i samverkan över 
sektorsgränser?

Företag, Offentlig sektor och Civilsamhället

Pågår experimenterande med flera organisationsformer

Inte minst på landsbygden! Inte minst i Småland!



De studerade fallen

Tillmar, M., Gustavsson, M., Andersson Högberg, L., Rosell, E., & Svensson, L. 
(2018). Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika 
samhällssektorer. Linköping University Electronic Press.
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Eftersom de värden som skapas inte främst är finansiella – så är ju inte banksystemet alltid det rätta för att få just finansiering på kort sikt. 



Förutsättningar för samverkan

Tillmar, M., Gustavsson, M., Andersson Högberg, L., Rosell, E., & Svensson, L. 
(2018). Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd 
mellan olika samhällssektorer. Linköping University Electronic Press.



Sektorsöverskridande entreprenörskap: 5K

• Kontextens inverkan – alla lösningar fungerar inte överallt

• Kontakt – nätverk och mötesplatser

• Kompetens – intersektoriell kompetens, gränsgångare

• Kontinuitet – samverkan underlättas av långvarigt samspel

• Kapital – finansiellt (även humant o socialt)

Tillmar, M., Gustavsson, M., Andersson Högberg, L., Rosell, E., & Svensson, L. (2018). Sektorsöverskridande
samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer. Linköping University Electronic 
Press.



Det förändrade samhällskontraktet

• Från offentligt eller statligt ansvar till individuellt eller lokalt ansvar?

• Infrastruktur

• Samhällsservice

• Offentliga marknader

Tillmar, M. (2019). Socialt entreprenörskap och utveckling av landsbygder I: Wennberg (red) 
Entreprenörskap för en levande landsbygd: Kampradstiftelsen



Tillmar, M. (2019). Socialt entreprenörskap och 
utveckling av landsbygder I: Wennberg (red) 
Entreprenörskap för en levande landsbygd: 
Kampradstiftelsen
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