
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för kulturgeografi  HT11 
och ekonomisk geografi Handledare: Ola Jonsson   
SGEK01   

  
 
 
 
 

Ungas idéutveckling och entreprenörskap 
 

- Fallet Malmö stad 
 

Entrepreneurship and idea development among youth 
 

- The case of Malmö  
 

 
 
 

Kajsa Lundborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING 1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 2 
1.2 AVGRÄNSNING 3 
1.3 INLEDANDE BEGREPPSDISKUSSION 4 
1.4 DISPOSITION 5 

2. TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 6 

2.1 ENTREPRENÖRSKAP 6 
2.1.1 EN TILLBAKABLICK 6 
2.1.2 ENTREPRENÖRSKAP IDAG 7 
2.2 ETT SOCIALKONSTRUKTIONISTISKT PERSPEKTIV PÅ ENTREPRENÖRSKAP 9 
2.2.1 EN KRITIK FRÅN GRUNDEN 9 
2.2.2 KONSTRUKTION AV ENTREPRENÖRSKAPSIDENTITET 10 
2.3 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP 11 
2.3.1 VAD ÄR SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP? 11 
2.3.2 ”HYBRIDERNA” – DE UNGA SAMHÄLLSENTREPRENÖRERNA? 13 

3. ANSATS OCH METOD 14 

3.1 KÄLLMATERIAL 15 
3.2 KVALITATIVA INTERVJUER 16 

4. DE INTERVJUADE ORGANISATIONERNA 19 

5. OFFENTLIGA UTREDNINGAR OCH DOKUMENT 20 

5.1 ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP BLAND UNGA 20 
5.2 AKTUELLA SATSNINGAR PÅ NATIONELL NIVÅ: ”UNGAS INNOVATIONSKRAFT” 20 
5.3 FÖRSTUDIE KRING ETT ”KREATIVITETSCENTER” I MALMÖ 21 

6. ANALYS 22 

6.1 BAKGRUND TILL ORGANISATIONERNAS ARBETE MED MÅLGRUPPEN 22 
6.2 TENDENSER HOS MÅLGRUPPEN 23 
6.2.1 FÖRÄNDERLIG VÄRLD, FLEXIBLA PLANER 24 
6.2.2 ATT GÖRA NÅGOT ROLIGT, UTVECKLANDE OCH MENINGSFULLT TILLSAMMANS 25 
6.2.3 ETT GLOBALT RESPEKTIVE LOKALT PERSPEKTIV 26 
6.3 MÅLGRUPPENS IDÉER 28 
6.3.1 OLIKA ENTREPRENÖRIELLA IDÉER 28 
6.3.2 SAMHÄLLSENTREPRENÖRIELLA IDÉER 28 
6.4 ORGANISATIONERNAS RIKTADE ARBETE MOT MÅLGRUPPEN 30 
6.5 EN BREDDNING AV ENTREPRENÖRSKAPSBEGREPPET? 32 

7. SLUTSATSER 35 

8. SAMMANFATTNING 38 

REFERENSLISTA 39 

BILAGA 1 42 



 
 
  

1 

 

1. Inledning 
 

 

Städer och regioner söker ständigt nya vägar för att främja lokal utveckling och välfärd 

genom ökad sysselsättning, ekonomisk tillväxt samt en ökad attraktionskraft hos 

människor. Den strävan sker i en kontext där konkurrensen mellan olika städer har blivit 

alltmer påtaglig och där kommuner som Malmö stad lägger ner omfattande arbete på 

strategier kring hur man ska möta konkurrensen. Dagens globaliserade värld 

karaktäriseras också av allt snabbare förändringar i förutsättningar och villkor för lokal 

utveckling.  

 

Stöd till individer som vill utveckla en entreprenöriell idé och andra satsningar på 

entreprenörskap har blivit en central del i kommuners strategiska arbete. Idéutveckling 

och entreprenörskap ses numera som en väsentlig del av en region eller stads utveckling 

och dynamik (Lindgren & Packendorff 2007:11, Bjerke 2005: 26-27). Den roll 

nyetablerade småföretagen spelar för en stads välstånd och utveckling anses vara 

betydande (Landström 2005: 84). Tillväxtverket konstaterar t.ex. att de små företagens 

betydelse för lokal sysselsättning och välfärd har ökat mycket i och med 

strukturförändringar i näringslivet. Mot bakgrunden av det står klart att de 

entreprenöriella förmågor och idéer som finns hos människor behöver tas tillvara i 

större utsträckning. Ett särskilt fokus läggs på unga som formar framtidens samhälle 

(Tillväxtverket 2011c). Men en stads attraktivitet handlar idag även om huruvida 

invånarna känner att de kan utvecklas inom staden, exempelvis möjligheten att satsa på 

en idé. Staden bör ha ett klimat som kan behålla dessa människor och främja allas 

potential (se Malmö stad 2010). 

 

Samtidigt som innebörden av begreppen entreprenörskap och innovation utvecklas och 

breddas har parallella begrepp och fenomen, såsom samhällsentreprenörskap och social 

innovation, börjat uppmärksammas alltmer i takt med att intresset för dem ökat från 

såväl akademin som från andra samhällsaktörer.  

 

Detta innebär nya diskussioner och perspektiv. Bl.a. handlar det om vilken typ av idéer 

som ska främjas genom stödåtgärder, vilka branscher som är intressanta, synen på 

samhällsutveckling och frågor om hur fler människor kan bli - och uppleva sig som - 

entreprenörer. Det är inte minst tydligt att de olika fenomenen intresserar politiker, 

myndigheter och kommuner i deras strävan mot nya ansatser för utveckling. Denna 

utveckling är inte endast rent ekonomisk, i form av tillväxt, utan inkluderar en social 

och samhällelig utveckling och fokus på de problem och frågor som städer brottas med 

idag. Ur ett samhällsperspektiv tycks nämligen ett problem i globaliseringens och 

informationsteknologins tidevarv vara just att ”samhällsfunktionerna inte utvecklas i 

samma takt som till exempel företag och näringsliv” (Augustinsson & Brisvall 

2009:36). Ett tecken på intresset hos kommuner är att Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) nyligen lanserade en skrift om samhällsentreprenörer och social 

innovation där de identifierar området som ett framtidsområde, inte minst för 

kommuner. 

 

Det finns idag en rad olika organisationer i Malmö som arbetar med stöd till 

idéutveckling av olika entreprenöriella idéer på uppdrag av bl.a. Malmö stad. Några av 
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dessa arbetar med satsningar som vänder sig direkt till unga i åldern 18-30 år, vilken är 

målgruppen för uppsatsen. De tre organisationer, ALMI, Coompanion och Selfmade, 

som valts ut för den här uppsatsen kräver inte akademisk utbildning eller idéer med högt 

kunskapsinnehåll. Organisationerna arbetar delvis med olika typer av idéer och 

kompletterar varandra väl för den helhetsbild som avses i uppsatsens frågeställningar.  

 

På nationell nivå lyfts satsningar på ungas idéer fram av VINNOVA och Tillväxtverket 

som sedan 2010 arbetar på ett treårigt program, ”Ungas innovationskraft”, med åtgärder 

för unga i målgruppsåldern. Målet är att fler av ungas idéer synliggörs, tas tillvara och 

utvecklas och därigenom höjer ”innovationskraften” i samhället. Det framhålls att fler 

unga ska få möjlighet att förverkliga sina idéer, inkluderas i satsningarna och få stöd, 

oavsett bransch och inriktning. En del i programmet är att nå nya grupper av unga som 

”inte i första hand uppfattar sig som innovatörer, och därför inte går vidare med att 

utveckla goda idéer eller söker efter möjligheter att realisera nya idéer”. (Tillväxtverket 

och VINNOVA 2010). 

 

Nya studier visar att Sverige är det land i Europa som har de äldsta företagarna 

(Företagarna 2011:3). Samtidigt är det ungefär 10% i åldersgruppen 18-24 i Malmö stad 

som är inskrivna på Arbetsförmedlingen 2011 (Malmö stad 2011b:20). Malmö är också 

en stad som blir allt yngre och där hälften av stadens invånare är idag under 35 år 

(Malmö stad 2011a). Utifrån den utgångspunkten blir det än mer viktigt att fundera 

kring satsningar på ungas möjlighet att genom stöd utveckla entreprenöriella idéer. 

Utifrån NUTEKs undersökning är unga i åldern 18-30 år också generellt sett positiva till 

att entreprenörskap och att starta eget företag. Enligt rapporten utmärks gruppen av att 

det finns en bred positiv inställning, men att mycket få faktiskt startar företag (NUTEK 

2008: 13).  

 

Utgångspunkten för uppsatsen är att entreprenörskap och samhällsentreprenörskap är 

viktiga delar av kommuners ekonomiska och samhälleliga utveckling idag, och kanske 

allt mer viktiga i framtiden. Den ekonomiska geografins frågor om entreprenörskapets 

betydelse, ekonomisk utveckling och välfärdsutveckling utgör således en grund för 

uppsatsen. Ämnesområdet är relevant för att det kan bidra till förståelsen om hur 

regioner och städer arbetar, och kan arbeta, med en av de faktorerna som har potential 

att påverka samhällsutvecklingen i Malmö. Ämnet har också i allra högsta grad relevans 

för samhället i stort. Hela samhället tjänar på om en bra idé kan omvandlas till ett 

företag, en affärsplan eller ett framgångsrikt projekt.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Huvudfrågeställning för den här uppsatsen är som följer: 

 

”Hur satsar man på stöd till utveckling av entreprenöriella idéer för målgruppen 18-30 

år inom de tre organisationerna i Malmö och hur ser organisationerna på målgruppen 

och deras idéer?” 

 
Uppsatsens underfrågor är: 

 

Hur målgruppsanpassar organisationerna arbetet mot unga i åldern 18-30 år? 
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Hur ser de på vad som utmärker målgruppen i relation till idéutveckling och 

entreprenörskap/ samhällsentreprenörskap? 

Hur tänker organisationerna kring den typ av idéer målgruppen har?  

Hur kan entreprenörskapsbegreppet diskuteras i relation till satsningarna? 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera de tre valda organisationers arbete med 

målgruppen samt deras syn på målgruppen.  

 

1.2 Avgränsning 
 

Jag har i uppsatsen valt att koncentrera mig på tre organisationer i Malmö. De arbetar 

alla med stöd till unga som är i målgruppsåldern och som vill utveckla eller 

förverkligaen idé till någon typ av entreprenöriell aktivitet. De tre organisationerna är 

ALMI Företagspartner Skåne, Coompanion Skåne och Selfmade. Selfmade jobbar även 

med kulturella och icke-kommersiella idéer och Coompanion arbetar med 

entreprenörskap i en vid bemärkelse, t.ex. för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Det som avses med ”idéer” i den här uppsatsen är entreprenöriella idéer och 

företrädesvis kommersiella i någon form, däri innefattas även samhällsentreprenöriella 

idéer. Selfmade arbetar, som nämnts, även med t.ex. icke-kommersiella kulturella idéer, 

vilka inom ramen för den här uppsatsen också innefattas i begreppen ”entreprenöriella 

idéer”, även om dessa berörs i mindre utsträckning. För det första är det svårt att i 

uppsatsen dra gränserna för olika typer av idéer. Vissa icke-kommersiella idéer kan 

säkerligen också utvecklas till kommersiella, t.ex. en musikfestival. För det andra kan 

icke-kommersiella idéer mycket väl ses som entreprenöriella enligt vissa synsätt. Den 

benämning jag har valt på uppsatsens undersökningsfenomen är stöd till unga i ”idé- 

och entreprenörskapsutveckling”.  

 

De organisationer som finns inom området idé- och entreprenörskapsutveckling i 

Malmö är heterogena och en avgränsning är nödvändig. De tre valda organisationerna 

vänder sig till en bred grupp unga och utgår inte från en nischad bransch med högt 

kunskapsinnehåll. En medveten och tydlig avgränsning är att dessa organisationer inte 

enbart vänder sig till unga med högskoleutbildning. Avgränsningen motiveras med att 

den typ av kunskapsintensiva idéer med koppling till universitet/högskola och som 

anses ha ”hög tillväxtpotential”, redan är relativt välutforskade och uppmärksammade. 

De ses som en direkt länk i Malmös innovations- och näringslivsutveckling (se Malmö 

stad 2011a). T.ex. inkubatorerna Medeon och Minc arbetar med den typen av idéer 

(ibid.). Jag anser att det är inom den valda gruppen unga som nyhetsvärdet vad gäller 

fördjupning idag är som störst.  

 

Varför åldersgruppen 18-30 år? Gruppen är intressant för att de har hela yrkeslivet 

framför sig och deras uppfattningar om vilka möjligheter som finns för dem i arbetslivet 

håller på att formas. Åldersintervallet motiveras med att t.ex. Tillväxtverket (liksom 

tidigare Nutek) utgår från detta intervall i myndighetens satsningar och undersökningar. 

Även regeringen syftar på just 18-30-åringar i deras insatser kring ”unga innovatörer”. 

Även om de flesta 18-19-åringar fortfarande går på gymnasiet kommer satsningar som 

görs inom gymnasieskolan, främst Ung Företagsamhet (UF), inte ingå som en del i den 

här studien. Grundskolan är en i detta avseende speciell miljö som inte är intressant i 

förhållande till uppsatsens syfte. 
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Som nämndes ovan är den valda målgruppen också intressant i en Malmö kontext på 

grund av att staden har många unga invånare och att det är många av dem som är utan 

sysselsättning idag. Den bakgrunden utgör en god anledning till att studera hur gruppen 

kan få stöd att utveckla sina idéer till ett företag eller till ett framgångsrikt projekt. 

 

1.3 Inledande begreppsdiskussion 
 

Här ger jag en inledande introduktion och inramning till uppsatsens två mest centrala 

begrepp: entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. En utförlig diskussion av 

begreppen återfinns i uppsatsens teoriavsnitt där betydelsen av dem och dess innehåll 

utgör en central del. Också begreppet innovation kommenteras kortfattat här. 

Anledningen till att just dessa begrepp bör belysas i det här avsnittet är enkel. De 

används i stor utsträckning när offentliga aktörer, näringsliv, universitet/högskola och 

andra samhällsaktörer diskuterar frågor om ekonomisk och samhällelig utveckling 

genom goda idéer. Inte sällan görs detta på ett sätt där avsändarens egna definitioner 

inte tydliggörs och att begrepp som t.ex. entreprenörskap och innovation ofta helt eller 

delvis går in i varandra. I nästa steg finns det, bland de som presenterar tydliga 

definitioner, självklart också många olika uppfattningar om begreppens definitioner, 

både inom akademin och i samhället i stort. 

 

Flera författare inom den ekonomiska litteraturen diskuterar att småföretagande och 

nyföretagande inte är liktydigt med entreprenörskap. De framhåller att det är olika 

företeelser, även om begreppen kan överlappa varandra (se Henrekson & Stenkula 

2007:22, 36, Landström 2005:21, Bjerke 2005:33). I den allmänna samhällsdebatten 

används dock entreprenörskapsbegreppet ofta som detsamma som ny- eller 

egenföretagande (Henrekson & Stenkula 2007:22) och Björn Bjerke menar att det i 

princip alltid finns åtminstone en liten del entreprenörskap i ett nystartat företag som 

lyckas etablera sig (Bjerke 2005:30).  

 

Inom ramen för den här uppsatsen och dess frågeställningar anser jag därför inte att jag i 

min empiriska undersökning kan skilja satsningar på unga inom ”nyföretagande/ starta-

eget” från satsningar på unga inom ”entreprenörskap/ samhällentreprenörskap”. Även 

min egen tolkning utifrån de samlade källorna är att begreppen många gånger 

överlappar varandra, inte minst hos myndigheter. T.ex. kartlägger Nutek i 

”Entreprenörskapsbarometern” (2008) ”ungas attityder till företagande” och framhåller 

bl.a. att de satsat på ”entreprenörskapsarbetet” bland unga för att ”främja positiva 

attityder till entreprenörskap samt att främja nystart av företag” (Nutek 2008:57). 

Entreprenörskap och företagande används i dokumentet utan separerande definitioner.  
 

Dessutom framhålls i litteraturen att vi inte kan veta vilka aktiviteter eller processer som 

kan betraktas som entreprenöriella förrän det går att betrakta dem ”ex post”- efteråt 

(Lindgren 2009:217). Eftersom det är just idéstadiet som är utgångspunkten i den här 

uppsatsen blir det således än mer vanskligt att analysera en eventuell uppdelning av 

”icke-entreprenöriella” nyföretagaridéer och entreprenöriella idéer.  Kontentan är att jag 

i uppsatsen är intresserad av såväl olika typer av entreprenörskapssatsningar i vid 

mening som ”starta-eget”-satsningar.  
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Samtidigt som innebörden av begreppet entreprenörskap har vidgats på senare år för att 

också delvis innefatta sociala och politiska aspekter har begreppet samhälls-

entreprenörskap utvecklats parallellt för att beskriva entreprenörskap med ett direkt 

socialt eller miljömässigt fokus (Gawell et al 2009:18). Samhällsentreprenörskap är ett 

fenomen som naturligtvis hör ihop med utvecklingen av entreprenörskap, men som idag 

inte ryms i det traditionella entreprenörskapsbegreppet. Utifrån det är det motiverat att 

diskutera båda begreppen i uppsatsen.   

 

I utvecklingen av begreppen entreprenörskap och entreprenöriella aktiviteter framhålls 

att dessa processer inte bara återfinns inom uppstartande företag eller organisationer 

utan också i existerande verksamheter (se Benner et al:225). Av avgränsningsskäl 

kommer jag inte diskutera entreprenörskap inom redan existerande företag eller 

offentlig organisationer. I den mån offentlig sektor, i den här uppsatsen främst Malmö 

stad, berörs i uppsatsen är det i rollen som ”stödjare, regelsättare och möjliggörare” för 

olika satsningar och inriktningar (se Benner et al 2005:225).  

 

Eftersom begreppet innovation nämns i entreprenörskapslitteraturen såväl som hos 

myndigheter som satsar på idéutveckling, ska begreppet kortfattat belysas här. 

Frankelius skriver att det stora genomslaget för begreppet innovation inte minst syns i 

offentliga dokument och utredningar (Frankelius 2009:188). VINNOVA och 

Tillväxtverket skriver att de flesta definitioner av innovation betonar två egenskaper. 

Dels ”att innovation karaktäriseras av att den innehåller någon form av nyhetselement” 

och dels ”att en ny idé blir en innovation först när den sprids på en marknad” 

(Tillväxtverket och VINNOVA 2010).  
 

1.4 Disposition 
 

Teoriavsnittet som följer härnäst presenterar teoretiska resonemang och diskussioner 

utifrån huvudrubrikerna Entreprenörskap, Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 

entreprenörskap och Samhällsentreprenörskap. Nästkommande avsnitt berör ansats och 

metod. Därefter introduceras de tre intervjuade organisationerna kortfattat, följd av ett 

avsnitt som ger en introduktion till offentliga dokument och utredningar inom ämnet.  

 

Analysavsnittet som följer därefter utgår från huvudrubrikerna Bakgrund till 

organisationernas arbete med målgruppen, Tendenser hos målgruppen, Målgruppens 

idéer, Organisationernas riktade arbete mot målgruppen och En breddning av 

entreprenörskapsbegreppet? Avslutningsvis presenteras slutsatser och en kortare 

sammanfattning av uppsatsen. Referenslista och intervjuguide i form av bilaga återfinns 

längst bak. 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
 

 

Här presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på utifrån huvudrubrikerna 

entreprenörskap, socialkonstruktionistiskt perspektiv på entreprenörskap och 

samhällsentreprenörskap. 

 

2.1 Entreprenörskap 

 

I litteraturen om entreprenörskap återfinns en utförlig diskussion kring den teoretiska 

utvecklingen av entreprenörskapsforskningen (se Landström 2005, Bjerke 2005, 

Henrekson & Stenkula 2007). Denna utveckling diskuteras endast övergripande då 

uppsatsens frågeställning fokuserar på nutida perspektiv och diskussioner.  

 

2.1.1 En tillbakablick 

I entreprenörskapslitteraturen konstateras i regel inledningsvis att fältet karaktäriseras 

av bristen på konsensus kring vad entreprenörskap egentligen är och hur begreppet ska 

definieras (se Henrekson & Stenkula 2007:22, Landström 2005:15, Steyaert & Hjorth 

2003:5). Det poängteras också att entreprenörskap som fenomen och som studieobjekt 

är synnerligen mångfacetterat och komplext (se Landström 2005:21, Fayolle 2003:36, 

Henrekson & Stenkula 2007: 24, Holmquist 2009:187). En anledning till fältets 

spretighet är att entreprenörskap varit föremål för forskning och intresse inom en rad 

olika discipliner, vilka alla utvecklat olika ansatser, perspektiv och avgränsningar 

(Steyart & Hjorth 2003:5). Forskningen utvecklades först inom nationalekonomi och 

spreds sedan till discipliner som företagsekonomi, psykologi, sociologi och geografi 

(Landström 2005:9). 

 

Hans Landström skriver i ”Entreprenörskapets rötter” att man utifrån denna utveckling 

måste acceptera att det inte finns någon entydig definition av begreppet inom 

forskningsfältet (Landström 2005: 21-22). En del forskare tolkar inte heller avsaknaden 

av konsensus inom fältet som ett problem. Chris Steyart och Daniel Hjorth vänder sig 

mot vad de anser är en strävan bland forskare att definiera gränserna för ämnesområdet 

samt att unifiera de begrepp och ansatser som vuxit fram. Istället menar de att ett 

mångdimensionellt entreprenörskapsfält utgör en bra utgångspunkt för att på ett öppet 

sätt vidare utforska olika definitioner, fokus och tillämpningsområden (Steyart & Hjorth 

2003:5).  

 

Den kanske mest centrala gestalten i entreprenörskapsforskningens utveckling är Joseph 

Schumpeter. I sin bok från 1911, ”The theory of economic development”, liknar han 

entreprenörernas roll vid en motor i den ekonomiska utvecklingen. Schumpeter ser 

entreprenören som en innovatör som upptäcker och presenterar innovativa 

”kombinationer av tillgängliga produktionsfaktorer” (Henrekson & Stenkula 2007:23). 

Carin Holmquist menar att en entreprenör utifrån Schumpeters uppfattning således är 

någon som antingen skapar något nytt eller som gör ”något gammalt på ett nytt sätt” (se 

Holmquist 2009:187).  

 

En annan välkänd person inom entreprenörskapsforskningen är Israel M. Kirzner som 

representerar den s.k. österrikiska traditionen. Han ser entreprenören som en individ 
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som kan upptäcka och agera utifrån outnyttjade vinstmöjligheter i ekonomin. Enligt 

honom behöver inte vinstmöjligheterna ”härröra från något genuint nytt eller innovativt 

såsom Schumpeter menar.” (Henrekson & Stenkula 2007:23). 

 

Detta synsätt kan kopplas till det Landström skriver; att kravet på innovation såsom det 

framförs i Schumpeters definition inte är absolut. En definition av entreprenörskap 

betyder enligt honom inte nödvändigtvis att de entreprenöriella aktiviteterna är 

nydanade och innovativa:  
 

”Entreprenörskap kan utgöra upptäckt, organisering och exploatering av såväl mer 

”traditionell” affärsverksamhet, som verksamhet med starkt innovativa inslag. 

Affärsverksamheten kan således i och för sig baseras på en innovativ eller mönsterbrytande idé, 

men detta är inte villkorligt krav för att utgöra entreprenörskap.” (Landström 2005:21). 

 

Vad som egentligen kan klassas som ”innovativt” är självklart också föremål för 

diskussion. T.ex. kan sägas att en mycket liten del av nyföretagandet är ett resultat av en 

ny unik upptäckt. Istället imiterar de flesta entreprenörer ”utbud och verksamhet i redan 

existerande organisationer med enbart mindre anpassningar” (Lindmark 2009:41). 

 

Många av de grundläggande frågor som fortfarande är föremål för diskussion inom 

fältet kan härröras till Schumpeters och Kirzners syn på entreprenörskap (Henrekson & 

Stenkula 2007:24). En av dessa fundamentala frågor rör anledningen till att en individ 

väljer att bli entreprenör och uppdelningen mellan möjlighetsentreprenören och 

nödvändighetsentreprenören. Medan möjlighetsentreprenören har identifierat någon 

form av idé som hon/han vill satsa på och utveckla, söker nödvändighetsentreprenören 

utveckla en idé eller starta ett företag i brist på andra försörjningsmöjligheter 

(Henrekson & Stenkula 2007:30). Magnus Henrekson och Mikael Stenkula menar att 

nödvändighetsentreprenören egentligen inte kan klassas som entreprenör om denne t.ex. 

”tvingas” till att starta ett företag av ekonomiska skäl utan att tillföra något ”nytt”. 

Författarna tycker att en mer passande benämning vore ”nödvändighetsföretagande” 

(Henrekson & Stenkula 2007: 30-31, 37). De påpekar dock att 

nödvändighetsentreprenörskapet kan övergå till att bli entreprenöriellt om en individ 

t.ex. utvecklar en speciell nisch inom sin bransch (ibid.). Andra forskare menar att även 

om de två begreppen entreprenörskap och nyföretagande inte är synonymer innehåller 

alla företagsstarter åtminstone någon del av entreprenöriell aktivitet och kan därmed ses 

som entreprenörskap (se Bjerke 2005:30). 

 
2.1.2 Entreprenörskap idag 

Efterhand som entreprenörskapsforskningen utvecklats har dess komplexitet tilltagit 

(Henrekson & Stenkula 2007:24). Men med tanke på hur kontextuellt beroende 

fenomenet är, är det som Landström framhåller, också självklart att begrepp och 

angreppssätt förändras över tiden (Landström 2005:21). I den forskarantologi om 

samhällsentreprenörskap som jag använder i uppsatsen framhålls t.ex. att bland de 

forskare som inte diskuterar samhällsentreprenörskap, utan håller sig till det 

traditionella entreprenörskapsbegreppet, har innebörden vidgats på senare tid för att 

också innefatta sociala och politiska aspekter (Gawell et al 2009:18).  

 

Tillväxtverkets definition av entreprenörskap är: ”Förmågan att identifiera möjligheter 

och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter” (Tillväxtverket 2011a:18). I 
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myndighetens rapport om ESF- finansierade entreprenörskapsprojekt i Sydsverige framgår 

att denna definition också sträcker sig utanför ”traditionellt nyföretagande” (ibid.). De flesta 

projekt arbetar med entreprenörskap utifrån ett vidare begrepp. Det konstateras att: ”En 

första översiktlig granskning av de projekt som ingått i studien visade att fåtalet arbetar med 

entreprenörskap i traditionell bemärkelse.” (Tillväxtverket 2011a:18). Detta tycker jag visar 

på hur begreppet har utvidgats också i praktiken och hur det kan användas av en myndighet. 

 

Eftersom entreprenörskap förändras utifrån kontext är det centralt att belysa vad som 

karaktäriserar vår samtid för att förstå entreprenörskap idag. Nyckelordet tycks vara 

förändringar. Landström skriver att det som karaktäriserar vår tid är att 

”förändringstakten i samhället ökar dramatiskt” och han menar att betydelsen av 

entreprenörskap ökar i ett sådant samhälle (Landström 2005:12). Även Björn Bjerke 

diskuterar förändringar och menar att ”dagens samhälle är förändringarnas samhälle”, 

vilket märks inom samtliga sektorer och delar av samhället (Bjerke 2005:11). 

Landström framhåller att omställningarna sker snabbt inom teknologi och 

näringslivsstruktur och att många nya industrier växer fram inom t.ex. områdena 

informations- och kommunikationsteknologi (Landström 2005: 11-12). De snabba 

förändringarna kan upplevas som hot eller som möjligheter. En person som upptäcker 

vägar att nyttja förändringarna till sin fördel kan se möjligheter (Bjerke 2005:12). Bengt 

Johannisson menar att entreprenören är just en person som ”bejakar tillvarons 

föränderlighet” genom att hon/ han utvecklar möjligheter och egna visioner genom att 

se världen som tolkningsbar och formbar (Johannisson 2005:51). Bakgrunden till 

förändringarna är den globaliserade ekonomin och IT-revolutionen som skapat ett 

ständigt flöde av idéer och information som går oerhört snabbt och som rör sig fritt 

oberoende av gränser (Asplund 2007:25, Bjerke 2005:23). 

 

Som nämndes i inledningen anser Johannisson att även om internet har gjort det möjligt 

att till viss del ”frikoppla sig” från den geografiska platsen har den geografiska platsen 

inte minskad i betydelse. Men han menar ändå att internet har gjort att entreprenöriella 

relationer har förändrats. Han skriver: ”unga människor, unga entreprenörer, har mer 

gemensamt med andra unga människor än med andra människor i grannskapet.” 

(Johannisson 2005:77). Samtidigt anser både Johannisson och Landström att behovet 

och vikten av personliga möten och nätverkande kopplat till entreprenörskap inte 

minskat i och med internetrevolutionen, utan snarare ökat (se ibid., Landström 

2005:79). Anledningen till det är att vår tids ekonomi karaktäriseras av att den 

personliga upplevelsen är det centrala. Framgångsrika entreprenöriella projekt kräver 

därför ”att alla mänskliga förmågor mobiliseras, inte bara dom som kan förmedlas över 

nätet” (Johannisson 2005:77). Utifrån det har den geografiska platsen fortfarande i 

högsta grad betydelse som en kontext ur vilken entreprenöriella nätverk, möten och 

projekt organiseras (ibid.). 

 

Som nämndes redan i inledningen anses entreprenörskap i form av nya småföretag vara 

mycket viktig resurs för en regions dynamik och välstånd (se Landström 2005: 84). 

Bjerke menar att makthavare i kommuner/regioner i alltför hög grad strävar efter att 

kunna ”välja” vilka branscher och vilken typ av företag som ska finnas i regionen. T.ex. 

bestämmer de sig för att satsa på de företag som enligt dem har en hög tillväxtpotential. 

Enligt Bjerke motsäger detta grundtanken med entreprenöriella- och innovativa 

processer, att de inte går att planera. Istället tror Bjerke på att främja entreprenörskap 

genom satsningar med ännu mer dynamik och bredd. Han skriver att det är viktigt att 
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”skapa ännu mera turbulens, ännu mera mångfald” och ”att låta tusen blommor 

blomma” (Bjerke 2005: 270). Detta kan kopplas till det Johan Asplund skriver, 

nämligen att globaliseringen och vår snabbt föränderliga värld har gjort det allt svårare 

att göra tillförlitliga framtidsprognoser. T.ex. är det svårt att förutspå marknadens 

utveckling och vilka branscher som kommer generera de innovativa inslagen i framtiden 

(Asplund 2007:25). 

 

2.2 Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på entreprenörskap 
 

Här presenteras den socialkonstruktionistiska ansats som används i analysen och som 

bygger på Monica Lindgrens och Johann Packendorffs resonemang. 

 

2.2.1 En kritik från grunden  

Lindgren och Packendorff menar att de metodologiska grundfrågorna inom 

entreprenörskapsfältet idag inte diskuteras och omprövas i önskad omfattning, utan att 

forskningen vilar på för-givet-tagna antaganden. Det får inte enbart konsekvenser för 

vad som studeras inom fältet, utan påverkar också synen på vad som är en 

entreprenöriell aktivitet och vem som ses som entreprenör (Lindgren & Packendorff 

2007: 24-26, Lindgren 2009: 216-217).  

 

Författarna menar att det ramverk som den traditionella entreprenörskapsforskningen 

utgår ifrån bör ses som ett resultat av en institutionaliseringsprocess där en rad 

antaganden har kommit att tas för givna. Genom konstruktionen av entreprenörskap 

definieras gränser för vad och vem som inkluderas, respektive exkluderas, inom fältet 

(Lindgren & Packendorff 2007:35). De ”för-givet-tagna” föreställningarna handlar 

enligt författarna t.ex. om vilka av samhällets sektorer som inrymmer entreprenörskap 

och hur en entreprenör sägs vara och agera (Lindgren & Packendorff 2007: 33-34). 

Lindgren menar att genom ett ifrågasättande av dessa antaganden kan den förenklade 

och felaktiga bilden, både av entreprenöriella aktiviteter och av entreprenören som 

person, nyanseras. Entreprenörskapsbegreppet kan på så sätt frigöras från normer som 

idag begränsar vad som ses som del av fenomenet (Lindgren 2009: 217-218). 

 

Ett exempel på en institutionalisering av ett antagande är sammanblandningen mellan 

entreprenörskap och företagande; att entreprenörskap ofta automatiskt översätts till att 

gälla företag (Lindgren 2009:216). Detta exkluderar enligt Lindgren många 

entreprenöriella aktiviteter och verksamheter som inte har att göra med att starta företag, 

t.ex. icke-kommersiella projekt och verksamheter inom kultursektorn (Lindgren 

2009:219). Hon menar att utifrån Schumpeters grundsyn på entreprenören som någon 

som kan reagera kreativt på förändringar och förhållanden i sin omgivning, gäller att 

entreprenörskap kan finnas inom olika typer av sektorer. För Schumpeter var det 

naturligt att placera sina teorier i en kontext av ekonomisk marknad, då hans bakgrund 

fanns inom ekonomiämnet. Men det är lika ”naturligt” att studera entreprenörskap inom 

andra delar av samhället (Lindgren & Packendorff 2003:91). I forskningen och i 

samhället i stort har vi vant oss vid att tänka på entreprenörskap i t.ex. IT- och biotech-

branscherna men inte inom upplevelseindustrin, utbildnings- och kultursektorn 

(Lindgren & Packendorff 2007:172). 
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2.2.2 Konstruktion av entreprenörskapsidentitet 

En grundläggande distinktion som görs inom entreprenörskapsfältet gäller synen på 

entreprenöriella möjligheter. Det finns i huvudsak två olika förhållningssätt (Henrekson 

& Stenkula 2007:23). Den centrala frågan är om det existerar objektiva 

(affärs)möjligheter ”där ute” som kan upptäckas av entreprenören eller om det är 

individerna själva som konstruerar eller skapar entreprenöriella möjligheter. Författarna 

menar att det är individers tolkningar av olika företeelser som avgör om de uppfattar 

dem som möjligheter (Lindgren & Packendorff 2007: 179-181). Följande citat belyser 

deras ståndpunkt: 

 
”Möjligheter är något som de [studieobjekten] skapar utifrån en upplevelse av att de egna 

ambitionerna nu kan kopplas samman med bra villkor för dess realiserande, och den 

upplevelsen är något de skapar tillsammans i social interaktion.” (Lindgren & Packendorff 

2007:180) . 

 

Med andra ord, idéerna finns inte bara ”därute” utan är allt som oftast ett resultat ”av 

olika former av möten – formella såväl som informella – med andra människor” eller 

inspiration från böcker, bilder eller andra typer av möten (Lindgren 2009: 220). På det 

sättet ser de också entreprenörskap som en process (se ibid.).  

 

Varför är definitionen av entreprenörskap viktig? Spelar det så stor roll hur olika idéer 

och aktiviteter definieras? Lindgren svarar själv på frågorna som man kanske kan ställa 

sig efter att ha läst oräkneliga olika entreprenörskapdefinitioner. Hon menar att 

entreprenörskapsbegreppet är ”performativt”, dvs begreppet i sig ”involverar innebörder 

som har betydelse för själva möjligheterna att utöva praktiken och att identifiera 

nätverk, bidrag, m.m.” (Lindgren 2009:229). I vår tidsålder ses entreprenörskap och 

innovationer som grunden till utveckling och dynamik och det är på det sättet en väldigt 

omhuldad företeelse i vårt samhälle (Lindgren & Packendorff 2007:11). 

Entreprenörskap är nästintill en ”dygd” i de flesta ekonomiska system idag (Lindgren 

2009:228). 

 

Lindgren menar att en person som ser sig själv som entreprenör och vars verksamhet ses 

som entreprenöriell också betraktas mer positivt av omgivningen. Det i sin tur påverkar 

både personens och aktivitetens status och möjligheterna för bl.a. finansiering (ibid.). 

Om fler individer får lov att identifiera sig som entreprenörer kan de frigöra sig från att 

den ”icke-entreprenöriella” stämpeln och få större möjligheter (Lindgren 2009:228). 

Förutom att fler grupper i samhället då ses som entreprenörer torde det också betyda att 

samhällets stöd- och incitamentstrukturer utvecklas (ibid.). 

  

För att förklara det socialkonstruktionistiska perspektivet är identitetsbegreppet 

nödvändigt. Författarna föreslår att begreppet bör användas inom fältet för ”att förstå 

hur föreställningen om ”entreprenören” i samhället bidrar till skapandet av självbilder 

hos människor i entreprenöriella processer.” (Lindgren & Packendorff 2007:173). En 

entreprenöriell identitet hos en individ bör annorlunda uttryckt ses som ”subjektiva 

konstruktioner av social interaktion” (min översättning) (Lindgren & Packendorff 

2003:88). Många av de författare som jag refererar till i uppsatsen uppmärksammar att 

det i media och i samhället i stort finns en stereotyp bild av entreprenören. Bilden utgår 

från positiva associationer förknippade med en maskulin gestalt med västerländskt 

ursprung som besitter i det närmaste heroiska egenskaper och attribut (se Fletcher 
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2003:129, Bjerke 2005:31, Holmquist 2003:76, Lindgren & Packendorff 2007: 14-15). 

Lindgren och Packendorff återkommer ofta till den diskussionen och menar att 

entreprenörskapsidentiteten ständigt reproduceras genom t.ex. media (ibid.). Det finns 

också ett starkt individfokus i bilden av ”en ensam stark man”, något som Lindgren 

menar  har sin botten i ett institutionaliserat behov av enskilda förebilder (Lindgren 

2009:218). Också Bjerke ser ett problem i att ett fåtal ”sagoomspunna” och 

framgångsrika företagsledare får stort utrymme i media. Han menar att det sker på 

bekostnad av entreprenörer i små företag, vilka han ser som de ”vanliga” 

entreprenörerna (Bjerke 2005: 31).  

 

Det problematiska ligger enligt författarna i vilka som exkluderas i bilden av 

entreprenören. Det är t.ex. alla de ”andra kreativa, innovativa och skapande 

verksamheter” som kanske drivs på annorlunda sätt eller icke-traditionella branscher 

(Lindgren & Packendorff 2007:15). Författarna ser en risk i att de som inte lever upp till 

den traditionella bilden inte heller förväntas kunna vara innovativa entreprenörer (ibid.). 

Det finns också en risk att många av de människor som borde se sig som entreprenörer 

eller som mycket väl skulle kunna bli entreprenör går miste om möjligheten för att de 

helt enkelt inte upplever sig ha rätt kunskaper eller egenskaper (Lindgren 2009: 218). 

Diskussionen om att skapa och identifiera entreprenöriella möjligheter blir åter central. 

Författarna poängterar också betydelsen av omgivningens förväntningar: 

 
”Vad som påverkar upplevelsen av något som en möjlighet har också att göra med identitet och 

därmed frågan om vem man är och vilka förväntningar man har på sig från sin omgivning”. 

(Lindgren & Packendorff 2007: 181). 

 

Frågan gäller således inte om att individen ska vara utrustad med en kognitiv förmåga 

att upptäcka möjligheter såsom Kirzner förespråkar, utan det gäller att individen tolkar 

en företeelse som en entreprenöriell möjlighet, vilket är något som skapas i interaktion 

mellan människor (ibid.). 

 

2.3 Samhällsentreprenörskap 
 

2.3.1 Vad är samhällsentreprenörskap? 

Forskningen och litteraturen om samhällsentreprenörskap, speciellt i en svensk kontext, 

är än så länge begränsad (Augustinsson & Brisvall 2009:209, Asplund 2009:197) och 

grunden för förståelsen av ämnet är fortfarande ”under utveckling” (Gawell et al 

2009:18). Som en följd av det finns inom ämnet en rad olika begrepp som delvis 

överlappar varandra. Begrepp som publikt-, hållbart- och civilt entreprenörskap används 

t.ex. inom fältet (se ibid., Augustinsson & Brisvall 2009:27). Likt de författare jag 

hänvisar till kommer jag att koncentrera mig på det övergripande begreppet 

samhällsentreprenörskap i diskussionen om fenomenet med entreprenöriella initiativ 

och aktiviteter med ett samhällsnyttigt syfte (se ibid.). 

 

Liksom med det traditionella entreprenörskapsbegreppet poängteras ofta den innovativa 

delen av samhällsentreprenörskapet. I inledningen till den kanske enda svenska 

forskarantologin i ämnet, ”Samhällets entreprenörer”, definieras 

samhällsentreprenörskap som ”ett innovativt initiativ som utvecklar samhällsnyttiga 

funktioner” och som därmed har ett samhällsnyttigt syfte (Gawell et al 2009:08). Erika 

Augustinsson och Maja Brisvall menar att en samhällsentreprenör använder sig av 
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”entreprenörskapets mekanismer” för att göra en samhällsinsats genom att förändra och 

lösa sociala, ekologiska och ekonomiska problem som traditionella aktörer antingen inte 

uppmärksammar eller inte lyckas lösa (Augustinsson & Brisvall 2009:23, 27).  

 

Malin Gawell m.fl. identifierar tre drivkrafter, utöver de rent ekonomiska, som kan 

ligga till grund för samhällsentreprenörskap. Dessa tre är: en mobiliserande kraft, en 

innovativ kraft och en värdeskapande kraft (Gawell et al 2009: 22-23). Den 

mobiliserande kraften kan t.ex. grunda sig i en strävan efter lokal utveckling för en 

avflyttningsort eller i att mobilisera grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Intresset för den typen av arbetsintegrerade satsningar har ökat under 2000-talet. 

Begrepp som ”empowerment” används också ofta i sammanhanget (Gawell et al 

2009:23). Den andra kraften är den innovativa kraften som består i ambitionen att 

realisera ”social förändring och social kreativitet” (Gawell et al 2009:24). De skriver att 

innovationer idag är mer än bara naturvetenskapliga/tekniska innovationer. Även vad 

gäller innovationer som utvecklar produkter är de sociala innovationerna viktiga, och 

kanske avgörande, för att t.ex. kunna förstå kunder och nå ut till kunder (ibid.). 

Slutligen kan en värdeskapande drivkraft fokusera på att inte enbart ekonomiska värden, 

utan också sociala och ekologiska värden, eftersträvas, uppmärksammas och mäts 

(Gawell et al 2009:25). 

 

Augustinsson och Brisvall anser att både en entreprenör och en samhällsentreprenör 

först och främst motiveras av ”den möjlighet de ser öppna sig framför dem och att följa 

sin vision” (Augustinsson & Brisvall 2009:28). För på liknande sätt som en entreprenör 

”identifierar en öppning i marknaden för en produkt eller tjänst”, så identifierar 

samhällsentreprenören öppningen i den sociala eller ekologiska ”marknaden” (ibid.). 

Konkret kan samhällsentreprenörskap ta sig uttryck på många olika sätt. Allt från 

produktion av rättvisemärkta kläder eller ekologiska produkter (Gawell et al 2009:8) till 

bemanningsföretag som anställer personer med invandrarbakgrund utan referenser som 

står långt ifrån arbetsmarknaden (se Augustinsson & Brisvall 2009:82). 

Samhällentreprenörskapet kan organiseras genom olika företagsformer, men också 

genom t.ex. en ideell organisation, stiftelse eller kooperativ (Gawell et al 2009:8). 

 

I samtliga texter om samhällsentreprenörskap framhålls att fenomenet karaktäriseras av 

att det befinner sig ”i gränslandet mellan olika sektorer, och därmed också mellan 

kommersiellt och socialt.” (Lindhult 2009:229). Traditionellt sett har entreprenörskap 

nästintill uteslutande tillhört den privata ekonomiska sektorn. Lindhult ser partnerskapet 

som ett sätt att bredda entreprenörskapet så att det också innefattar samarbete mellan 

olika samhällssektorer med samhälleliga frågor i fokus (Lindhult 2009: 215-230).  

 

Ett problem är dock att samhället inte riktigt är anpassat för samhällsentreprenörernas 

gränsöverskridande verksamhet. T.ex. kan offentlig sektor se dem som alltförför 

kommersiella medan de uppfattas som alltför ”mjuka” av näringslivet (se Augustinsson 

& Brisvall 2009: 209-210). Enligt Augustinsson och Brisvall är stödet till 

samhällentreprenörer på lokal och regional nivå ”bristfälligt” (ibid.). De initiativrika 

människor som har samhällsentreprenöriella idéer behöver uppmuntran och stöd, vilket 

få organisationer har möjlighet att ge dem idag (ibid.). Enligt författaren är det i kontakt 

med den offentliga byråkratin som samhällsentreprenörer stöter på mest problem då de 

inte passar in i ramarna för stödsystemens utformning (Augustinsson & Brisvall 

2009:199).  
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2.3.2 ”Hybriderna” – de unga samhällsentreprenörerna? 

I det här avsnittet diskuteras samhällsentreprenörskap i relation till just unga i 

uppsatsens målgruppsålder. Augustinsson och Brisvall menar i sin bok ”Att tjäna 

pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer” (2009) att det finns 

flera anledningar till varför de ser gruppen unga vuxna som passande 

samhällsentreprenörer. Det är framförallt den form av samhällsentreprenörskap som de 

benämner ”hybriderna” som enligt dem vanligtvis utgörs av unga (Augustinsson & 

Brisvall 2009:43). 

 

Författarna ser globaliseringen och den nya informationstekniken som två avgörande 

anledningar till det tilltagande intresset för samhällsentreprenörskap (Augustinsson & 

Brisvall 2009:29, 131). Dessa två företeelser har tillsammans gett en känsla av att 

världen krympt och har öppnat ”ett fönster i realtid” mot andra delar av världen (ibid.). 

Unga idag har i princip vuxit upp med internet vilket gjort dem ”mer globala och 

nätverksorienterade än tidigare generationer” (Augustinsson & Brisvall 2009:82).  

 

Författarna ser också att ungas koppling till samhällsentreprenörskap har att göra med 

förändringar i det svenska välfärdssamhället. De menar att 80-talister är mindre 

präglade av den svenska modellen då de är uppvuxna i en tid med nedmontering av 

välfärdssamhället där traditionella kanaler för att påverka kom att upplevas som 

”uddlösa” (Augustinsson & Brisvall 2009:82, 138). De använder sig av ett citat från 

Gawell som är värt att återge och som rör 80- och 70-talister: 

 
”De har gått i skolan under en tid av nerdragningar och har därmed inte samma självklara 

erfarenhet av en ständigt ökande välfärd. Detta kan vara en anledning till att de senare tar 

saken i egna händer, vilket till exempel kan ta sig uttryck i entreprenöriellt handlande. Detta, 

ser jag i min forskning, kan både röra sig om ett engagemang för ett samhälle med ett minskat 

gemensamt ansvar för välfärdsfrågor och ett engagemang för ett ökat gemensamt ansvar för 

välfärdsfrågor.” Malin Gawell (Augustinsson & Brisvall 2009:143). 

 

Det Augustinsson och Brisvall kallar för ”hybridentreprenörerna” utmanar samhällets 

sektorer genom sin mix av olika metoder och synsätt från skilda sektorer. Hybriderna 

utmanar den förmodade motsättningen mellan kommersiellt och samhällsnyttigt 

(Augustinsson & Brisvall 2009:43). Författarna menar att en grogrund för utvecklingen 

av hybridformen utgjordes av det ”icke-strukturbundna entreprenörskap” som växte 

fram under 90-talets IT-revolution (Augustinsson & Brisvall 2009:143). Parallellt växte 

det fram både en större politiskt medvetenhet och ett ökat utanförskap i olika delar av 

världen. Detta menar författarna bidrog till en utveckling där ”den globala 

rättviserörelsen och IT-rörelsen sammanföll och korsbefruktade varandra” (ibid.).  

 

En stor grupp unga är också samhällsengagerade och attraheras av de 

samhällsentreprenöriella frågorna (Augustinsson & Brisvall 2009:143, 25). 

Drivkrafterna hos den gruppen unga är inte främst ekonomisk framgång, vilket istället 

ses som ett medel för att nå de sociala och miljömässiga målen (Augustinsson & 

Brisvall 2009:30). Hybriderna sägs också vara bra på att ”identifiera nya idéer och 

marknader”, att helt enkelt vara först det nydanande, för att de har ”koll på nya trender 

och konsumtionsbeteenden” sådant som traditionella företag kanske inte lika snabbt kan 

snappa upp (Augustinsson & Brisvall 2009:187).  
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3. Ansats och metod  
 

 

Som nämndes ovan utgör den ekonomiska geografins frågor om ekonomisk och 

samhällelig utveckling, i relation till städer och regioner, en teoretisk grund för 

uppsatsen. Entreprenörskap och samhällsentreprenörskap kan ses som viktiga 

förutsättningar för den utvecklingen och är något som de lokala aktörerna måste förhålla 

sig till. Ämnesområdet är relevant för att det i förlängningen kan bidra till förståelse för 

hur regioner och städer arbetar och kan arbeta med en av de faktorer som påverkar den 

lokala utvecklingen positivt.  

 

Den geografiska aspekten är också intressant ur andra perspektiv i relation till 

uppsatsens ämne; idéutveckling och entreprenörskap. Det handlar om hur den 

geografiska platsens roll utvecklats i och med globaliseringen. Även om vi idag till viss 

del kan “frikoppla” oss från platsen genom internet så har platsen inte förlorat sin 

betydelse som förutspåtts, snarare tvärtom. Det menar t.ex. Bengt Johannisson som 

skriver att i ”den nya ekonomin” står upplevelsen i fokus. Det manifesteras i att det 

personliga mötet och det personliga nätverkandet knutet till en geografisk plats 

fortfarande är mycket viktigt inom entreprenörskapsfältet (Johannission 2005:77). 

 

Ytterligare en geografisk aspekt är den tydliga kopplingen mellan 

samhällsentreprenörskap och geografisk plats. Dels finns den tydliga kopplingen i 

litteraturen och dels syns den i praktiken, inte minst i Malmö där Malmö högskola i 

samarbete med Malmö stad och andra aktörer driver projekt inom området med tydliga 

geografiska utgångspunkter. Det faktum att Malmö högskola, tillsammans med 

Mittuniversitet, driver en ”nationell samlingspunkt” vid namn ”Mötesplats för social 

innovation och samhällsentreprenörskap” inom området, (Ström 2011) och därigenom 

involverar många lokala aktörer i ett gemensamt intresse för samhällsentreprenörskap, 

är en anledning till att ämnet är extra intressant i en Malmökontext. Entreprenörskap 

och samhällsentreprenörskap är således i högsta grad aktuellt både ur ett akademiskt 

och samhälleligt perspektiv.  
 

Uppsatsens metodologiska grundval ska nu diskuteras. Det står klart att utvecklingen av 

entreprenörskap som ett forskningsfält fortfarande befinner sig i ett sökande stadium. 

Alain Fayolle skriver i en internationell forskarsantologi om entreprenörskap att 

metodologisk och epistemologisk forskning inom ämnet har ökat de senaste åren och att 

denna har bekräftat entreprenörskapsfältets positionering som ett numera självständigt 

vetenskapligt område (Fayolle 2003:35). Utifrån detta argumenterar Fayolle för att 

induktiva och kvalitativa ansatser och metoder är lämpliga för att bygga upp kunskap 

kring ett forskningsområde som ännu inte är klart definierat och som till sin karaktär är 

väldigt mångdimensionellt. Han menar således att utvecklandet av induktiva metoder 

och teorier är att föredra i det skede entreprenörskapsforskningen nu befinner sig för att 

inom ämnet bygga upp ny och ackumulerad kunskap (Fayolle 2003:36). 

 

En liknande uppfattning vad gäller metodologisk utgångspunkt för fältet finner jag hos 

Björn Bjerke. Han efterfrågar ett större fokus på det han kallar ”förståelseansatser” då 

dessa kan vara bättre lämpade för att studera entreprenörskap i relation till det 

globaliserade samhället och de nya krav som vårt samhälle ställs inför (Bjerke 2005:90). 
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Detta är en intressant uppfattning eftersom den teori jag använder i uppsatsen 

återkommer till entreprenörskap i relation till en förändringarnas tidsålder. Ovanstående 

resonemang är en lämplig metodologisk grund för den här uppsatsen då uppsatsens 

utgångspunkt är sökandet efter ökad förståelse för studiefenomenet genom att utgå från 

empirin. Strikta teoretiska utsagor skulle kunna innebära begränsningar för att fånga in 

empirins komplexitet. Samtidigt har jag vid utarbetande av frågeställningarna haft i 

åtanke det teoretiska innehållet i den litteratur som finns inom området. 

Sammanfattningsvis har uppsatsen således en abduktiv ansats. 

 

I uppsatsen utgör teorin en tolkningsram utifrån vilken jag ser på det samlade 

materialet. Utgångspunkten är således att teorin utgör ett hjälpmedel för att reflektera 

kring frågeställningarna och belysa och förstå uppsatsens problemområde. Den kunskap 

jag kan få utifrån mina frågeställningar skiljer sig på fundamentala sätt från den 

kunskap som kan fås genom en naturvetenskaplig studie. Den här uppsatsen handlar om 

ett fenomen som skapas genom mänsklig aktivitet. Uppsatsen tar därför avstamp i ett 

synsätt som synliggör mening i mänsklig aktivitet, i form av reflektioner, vilja och 

intentioner. Därför nås kunskapen genom en förståelse av fenomenet utifrån den 

mänskliga aktiviteten, inte genom förklaring av objektiva samband. Utifrån ovanstående 

resonemang tar uppsatsen en hermeneutisk och anti-naturalistisk utgångspunkt (se 

Flowerdew et al 2005: 16-18). 

 

Eftersom teorin i uppsatsen utgör en referensram presenteras i teoriavsnittet delvis olika 

synsätt som belyser entreprenörskap från olika vinklar. Det anser jag är nödvändigt för 

att kunna diskutera bredare utifrån mina frågeställningar. Som ett komplement till den 

traditionella forskningstraditionen inom entreprenörskap belyser jag dels 

samhällsentreprenörskap och dels ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 

entreprenörskap.   

 

3.1 Källmaterial 
 

Uppsatsens material består av primärdata såväl som sekundär- och tertiärdata. I urvalet 

av sekundär- och tertiär data har jag fokuserat på att källorna ska vara så aktuella som 

möjligt då diskussionerna inom entreprenörskap och samhällsentreprenörskap 

utvecklats mycket det senaste årtiondet. Utöver den teoretiska litteraturen används 

främst rapporter och annan typ av material från myndigheter eller från politiskt håll. 

Några av dessa har nyligen utkommit. De offentliga källorna ser jag som en styrka i 

materialet då uppsatsen får en bättre koppling till samhällets aktuella syn på unga och 

entreprenörskap, utöver bidraget från min egen empiriska undersökning. 

 

Som nämns av Cloke m.fl. bör officiell data granskas med samma ”sunda skepticism” 

som granskning av icke-officiella data. I fallet med de källor som används här är jag 

medveten om att de utgår från specifika politiska/ ekonomiska/ kulturella kontexter som 

troligen format materialets ”innehåll och karaktär” (se Cloke et al 2005: 42). I uppsatsen 

problematiseras också att olika begrepp inom fältet emellanåt används utan klar 

definition och att definitionen av ett visst begrepp kan skilja sig mellan olika källor. 

 

Vad gäller uppsatsens teoretiska litteratur finns främst en svaghet. Även om litteraturen 

inom entreprenörskapsfältet är omfattande är det mycket svårt att finna litteratur som 

diskuterar idé- och entreprenörskapssatsningar i relation till just unga i 
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målgruppsåldern.  Undantaget är Erika Augustinssons och Maja Brisvalls bok om 

samhällsentreprenörskap. Dessa två författare är å andra sidan inte forskare utan har 

andra bakgrunder. Det bör dock påpekas att deras bok sammanfattas och används som 

utgångspunkt för definitionen och synen på samhällsentreprenörskap på hemsidan för 

Malmö högskolas och Mittuniversitetets nationella mötesplats för social innovation och 

samhällsentreprenörskap. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ metodteori och den metod som använts för insamling 

av empirin är kvalitativa intervjuer. Flowerdew och Martin skriver att valet av 

vetenskapsfilosofisk utgångspunkt inte dikterar valet av undersökningsmetod (se 

Flowerdew et al 2005:30). Men i det här fallet tycker jag att den vetenskapsfilosofiska 

grunden, tillsammans med frågeställningarna, sätter ramar för vilken metod som är 

lämplig för att besvara och analysera mina frågeställningar. Det finns flera anledningar 

till att en intervjumetod passar uppsatsen. 

 

Som nämndes ovan är entreprenörskap/samhällsentreprenörskap ett fält vars 

komplexitet och många dimensioner ännu inte utforskats till fullo. En anledning till att 

använda en kvalitativ metod kan vara att man inte vill, eller kan, bestämma redan innan 

datainsamlingen exakt vad i studiefenomenet som är de viktigaste (se Esaiasson et al 

2005:285). Som nämndes ovan har uppsatsen en abduktiv ansats och det är viktigt att ha 

en öppenhet inför empirin. Genom en intervjumetod ökar möjligheten att ”fånga upp” 

resonemang som jag inte tänkt på innan och det ges möjlighet att ställa uppföljande 

frågor, vilket jag anser är betydelsefullt utifrån ämnets komplexitet (se Esaiasson 

2007:283). 

 

Cloke m.fl. skriver att samhällsgeografer har blivit alltmer intresserade av att studera 

mer underliggande teman som t.ex. ändrade förhållningssätt och synsätt, processer, 

organisering samt utveckling och konstruktion av mening och identitet (Cloke et al 

2005:150). Det är delvis sådana teman som jag är intresserad av i den här uppsatsen och 

dessa teman lämpar sig väl för intervjustudier (ibid.). En intervjumetod kan också 

anpassas till de olika intervjupersonerna genom att intervjun mer tar formen av en 

dialog eller ”en konversation med ett syfte” (Flowerdew et al 2005:111). På det sättet 

kan det vara lättare att få fram intervjupersonens egentliga syn på fenomenet (ibid.). 

Mitt syfte har dock inte varit att analysera någon ’underliggande mening’ i svaren, utan 

jag utgår från den bild de intervjupersonerna ger av fenomenet.  

 

I urvalet av organisationer kartlade jag inledningsvis samtliga organisationer som 

arbetar med idéutveckling och entreprenörskap i Malmö. Detta var en förutsättning för 

att få reda på vilka organisationer som matchade mitt syfte. Min ursprungliga tanke var 

att intervjua fler organisationer än tre. Genom kartläggningen kom jag fram till att det 

skiljer mycket mellan de olika organisationer och att en avgränsning utifrån 

organisationernas inriktning därför var nödvändig. Ytterligare en avgränsning i urvalet 

gjordes utifrån att vissa organisationer saknade fokus på målgruppen unga.  

 

Min utgångspunkt var att få kontakt med den person som hade störst erfarenhet och bäst 

kunskap om arbetet med unga i målgruppsåldern inom respektive organisation, s.k. 

strategiskt urval. De nyckelpersoner jag identifierat var antingen projektledare för hela 
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organisationen eller projektledare/ ansvarig för specifikt ungdomssatsning. En av 

organisationerna genomförde under tiden för urvalsarbetet ett ”uppstartsevent” för deras 

satsning på unga då jag fick en första kontakt. I en organisation kom ”snöbollsurval” att 

användas då det inte var uppenbart från början vem inom organisationen som var bäst 

lämpad att intervjua. Urvalet gick till så att en informant hänvisade till en annan 

informant som i sin tur hänvisade till intervjupersonen som har en nyckelroll (se 

Esaiasson 2005:291). Jag anser att jag fått genomföra de intervjuer med de 

nyckelpersoner inom de tre organisationerna som utifrån frågeställningar och metod var 

de önskvärda.  

 

Intention var inledningsvis att intervjua ytterligare ett par organisationer, något som 

hade gett uppsatsen en bredare empirisk grund. Uppsatsen hade också kunnat få 

ytterligare en annan vinkling om intervjuer gjorts med några av de unga personer som 

organisationerna arbetat med. En större insikt i hur målgruppen själva upplever stödet 

och hur de ser på de egna behoven, hade nåtts. Dessvärre fanns inte utrymme för en 

sådan studie inom ramen för den här uppsatsen. Dessutom är flera av organisationernas 

satsningar ännu i uppstartsskedet. 

 

Bland olika intervjumetoder har jag valt semi-strukturerade intervjuer. Som 

förberedelse till intervjuerna utformades en intervjuguide vilken analyserades för att 

säkerställa validiteten och att frågorna täckte in uppsatsens viktiga aspekter. 

Intervjuguide har använts som underlag under intervjuerna. En semi-strukturerad 

intervju är lämplig i uppsatsen för att den är flexibel och tillåter mig att kunna följa upp 

nya och intressanta trådar genom att ställa nya frågor (se Esaiasson et al 2005:111). 

Dock är jag medveten om att denna intervjumetod medför en reducerad jämförbarhet 

mellan intervjuerna. Men det är viktigt att poängtera att en sådan typ av jämförelse 

heller inte har varit mitt syfte då organisationerna skiljer sig från varandra, t.ex. 

gällande vilken inriktning de har och vilken typ av idéer de arbetar med. Det jag vill 

presentera är en ökad förståelse för intervjupersonernas uppfattning och syn på 

frågeställningarna utifrån deras arbete inom organisationerna. Syftet med den här typen 

av intervjumetod är inte heller att intervjuerna ska ge en representativ bild, vilket brukar 

framföras som missförstådd kritik mot intervjumetoden (Esaisasson et al 2005:291, 

Flowerdew et al 2005:111). 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i lokaler som organisationerna har tillgång till. För att 

stimulera intervjupersonerna till att ge utförliga svar inleddes intervjun med en öppen 

fråga om organisationens verksamhet och historia. Allteftersom utvecklades de mer 

abstrakta och svårare frågorna (se Flowerdew et al 2005:119). En förutsättning för att 

kunna vara aktiv och ställa frågor under intervjutillfällena utan att missa något som sägs 

har varit att jag spelat in intervjuerna. Inspelningarnas syfte har tydliggjorts för 

intervjupersonerna. Även om inspelningen skulle begränsa intervjupersonerna, (se 

Cloke et al 2005:152) upplever jag inte att så blev fallet. Efter avslutad intervju har jag 

genomfört transkribering utifrån inspelningen.  

 

Utifrån den metodologiska utgångspunkten är det av vikt att problematisera den egna 

rollen i undersökningsprocessen. Ett genomgående kritiskt perspektiv på den egna 

rollen ökar medvetenheten om hur skribenten tänker kring de val som görs i processen 

(se Bjerke 2005:57). Detta gäller såväl vid urvalet som vid intervjusituationen och 

analysarbetet (Flowerdew et al:113). Jag är också medveten om att jag har ett 
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ursprungligt intresse för vissa teman och vissa bestämda tankar kring vad som ska ingå i 

uppsatsen (Se Cloke et al 2004: 24-25, 129). T.ex. är det möjligt att uppsatsen påverkas 

av att jag vid intervjutillfället kontinuerligt tar ställning till betydelsen av de teman som 

kommer upp och välja vilka teman jag ”spinner vidare på” och följer upp. På 

motsvarande sätt kan jag analysarbetet framhäva vissa delar av informationen genom att 

sortera materialet och bestämma kategorier och analysenheter (Cloke 241-243). Vid 

bearbetning av empirin metoden ”öppen kodning” använts. Vid genomgång av 

transkriberingarna har noteringar till idéer och uppslag gjorts under arbetets gång (Se 

Flowerdew 2005:222). 
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4. De intervjuade organisationerna 

 

 

ALMI Företagspartner Skåne  
 

AMLI Företagspartner Skåne driver från augusti 2011 ett projekt speciellt riktat till 

unga i åldern 18-32 år vid namn ”Unga Företagare”. I satsningen ryms 

”inspirationskvällar” inom olika områden, liksom workshops, coachning, kurser, möte 

med företagare och tävlingar m.m. inriktade på entreprenörskap.  

 

Organisationen erbjuder stöd genom rådgivning, information, breda kontaktnät samt 

olika finansieringsmöjligheter för idéutveckling och kommersialisering. Målet är ”att 

fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas 

och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt” (ALMI 

Företagspartner Skåne). ALMI Skåne skriver på hemsidan: ”För att vara en viktig del i 

innovationssystemet i Skåne krävs utveckling och nyskapande även för den egna 

verksamheten och arbete för att möta morgondagens innovatörer med bästa verktyg och 

tjänster”. ALMI ägs av staten (ibid.). 
 

Coompanion Skåne  
 

Coompanion Skånes huvudområde är kooperativt företagande och kostnadsfri 

rådgivning, utbildning och information som ges till grupper som vill starta företag 

tillsammans. I övrigt driver de olika utvecklingsprojekt för regional utveckling med 

inriktning mot offentlig verksamhet och t.ex. olika projekt för idéutveckling och 

entreprenörskap för unga personer. Finansiärer är bl.a. Tillväxtverket, Region Skåne 

och skånska kommuner.  

 

Under februari 2012 värvas de första deltagarna till Coompanion Skånes ESF-projekt 

som vänder sig till arbetssökande unga i åldern 20-29 år i Malmö och Lund 

(Coompanion Skåne).   

 

Selfmade  
 

Selfmade startades efter att en förstudie genomförts av företaget Artcom på uppdrag av 

bl.a. Malmö stad för att ta reda på vilka förutsättningar det fanns för en 

”inkubatorsliknande miljö för kreativa människor som vill förverkliga sina idéer”. 

Studien visade att det fanns ett behov för den typen av verksamhet (Se Forsgren 2006). 

Selfmade ägs idag av Malmö Folkhögskola och finansieras av bl.a. Region Skåne, 

Malmö stad och Helsingborgs stad (ibid.). 

 

Selfmades vision är att: ”Alla ska kunna leva och försörja sig på det de helst vill”. 

Idéerna kan vara såväl kommersiella som ideella eller kulturella. På hemsidan framgår 

att 40% av projekten utvecklas till företagsstarter (Selfmade 2011). Om det stöd som 

organisationen erbjuder skriver de: ”Som deltagare får man hjälp att själv utveckla och 

renodla idén, att omsätta den i en aktivitetsplan och därefter i verklighet./…/ 

Tillsammans med andra deltagare och en mix av professionella människor skapas en 

unik gemenskap av kreativa människor.” (Selfmade 2011).  
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5. Offentliga utredningar och dokument 
 

 

5.1 Attityder till entreprenörskap bland unga 
 

Som bakgrund till uppsatsens frågeställning är ungas inställning till entreprenörskap och 

egenföretagande en viktig faktor. Leif Lindmark skriver om kontextens betydelse inom 

entreprenörskapsforskningen. Enligt honom är attityder till entreprenörskap en av de 

väsentligaste aspekterna vid en analys av sociala faktorer i kontexten, vilka ofta 

överskuggas av ekonomiska och politiska faktorer. Vid studiet av entreprenörskap är det 

centralt att ha kunskap om exempelvis hur människor ser på egenföretagande, 

entreprenörskap och entreprenörer (Lindmark 2009:44). Tillväxtverket framhåller 

speciellt vikten av att mäta ungas attityder till företagande för att dessa attityder ”formar 

framtidens samhälle” (Tillväxtverket 2011c). Utgångspunkten här är således att ”starta 

företag” är ett uttryck för entreprenörskap. 

 

NUTEK, nuvarande Tillväxtverket, har från 2003-2008 genomfört kartläggning av 

ungas attityder till företagande i undersökningen ”Entreprenörskapsbarometern”. 

Studien från 2008 är den senast publicerade (Tillväxtverket 2011b). Som nämndes ovan 

används begreppen entreprenörskap och företagande enligt mig överlappande i denna 

rapport. Rapporten visar att bland unga i åldern 18-30 är attityderna till entreprenörskap, 

i bemärkelsen eget företagande, generellt sett positiva. År 2008 svarar ungefär tre av 

fyra unga i målgruppsåldern att de kan tänka sig att bli företagare. Dock är det endast 4 

% av dem som startat företag samma år (Nutek 2008:13, 17). Vidare är det är 38 % som 

hellre vill ha ett eget företag än att vara anställda (Nutek 2008:23). Sett ur ett 

jämförande tidsperspektiv har både andelen unga som kan tänka sig att bli företagare 

och andelen unga som helst vill vara företagare ökat stadigt under perioden 2003-2008 

(Nutek 2008:55). 

 

I rapporten framhävs att i jämförelse med företagare i stort är det ”betydligt vanligare 

bland unga att vilja driva företaget tillsammans med andra” (Nutek 2008:27). NUTEK 

har även ställt frågan om hur väl man känner till tillvägagångssättet kring att starta ett 

företag. Mer än hälften, 54 %, har svarat att de inte känner till vad som krävs (Nutek 

2008:33). 

 

5.2 Aktuella satsningar på nationell nivå: ”Ungas innovationskraft” 
 

Som en bakgrund är det intressant att ha insikt i hur frågor om ungas idéer diskuteras på 

nationell nivå. Regeringen gav 2010 i uppdrag åt Tillväxtverket och VINNOVA att ta 

fram och realisera ett treårigt program för ”ungas innovationskraft” vars mål är att 

”främja unga innovatörer i åldern 18-30 år”. I uppdraget framgår att programmet ska 

”stimulera innovationskraften hos unga och bidra till att öka andelen unga som 

utvecklar och kommersialiserar sina idéer t.ex. genom företagande eller licensiering” 

(Regeringen 2010). Målet är också att synliggöra unga innovatörer och deras specifika 

behov.  

 

I en bilaga till beslutet framkommer att satsningen består av tre olika delprogram; 

stimulering av idéer, utveckling av idéer och kommersialisering av idéer (ibid.). De två 
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första stegen i processen är de jag koncentrerat mig på i den här uppsatsen. Insatserna 

ska uppmuntra och utveckla ”den entreprenöriella förmågan hos unga så att nya idéer 

kan skapas” med exempelvis insatser såsom ”interaktiva spel, information, förebilder 

och tävlingar”. I nästa steg ska arbetet utgå från redan befintliga aktiviteter som ska 

förstärkas med ”bl.a. kunskaps- och nätverksinsatser så att fler ungas idéer tas tillvara 

och utvecklas”. Exempel på insatser som kan vara aktuella är utveckling av modeller i 

redan verksamma organisationer och utveckling av miljöer som mer framgångsrikt kan 

”fånga upp och ta tillvara ungas idéer” (ibid.). 

 

Vinnova och Tillväxtverket presenterade i en programplan oktober 2010 en redovisning 

av det inledande arbetet med programmet som numera går under namnet ”Ungas 

innovationskraft”. Inom programmet finns insatser som bl.a. riktar in sig på nya 

metoder för att nå delar av gruppen unga som inte nåtts av de existerande 

organisationerna. Enligt myndigheterna är det en grupp som inte ser sig själva som 

”potentiella innovatörer” idag, vilket gör att samhället kan gå miste om deras goda idéer 

om de inte ges möjligheter att utveckla dem (Tillväxtverket och VINNOVA 2010). I 

dokumentet upprepas vikten av att nå nya grupper av unga genom att stödorganisationer 

arbetar med att ”målgruppsanpassa myndigheters och organisationers erbjudanden 

utifrån behov och potential hos målgruppen” (ibid.). 

 

5.3 Förstudie kring ett ”kreativitetscenter” i Malmö  
 

Under 2006 gav Malmö stad i uppdrag åt Ulrika Forsgren, Artcom, att genomföra en 

förstudie för att, utifrån det dåvarande entreprenörskapssystemet, utreda behovet av ett 

”kreativitetscenter” i Malmö, Lund och Helsingborg. Utgångspunkten var en 

verksamhet i en ”icke-akademisk miljö” för kreativa och idérika unga (Region Skåne 

2009, Forsgren 2006:3). Som nämndes ovan är detta bakgrund till att Selfmade 

bildades.  

 

Då förstudien bygger på intervju- och enkätmaterial, dels från olika aktörer som arbetar 

med idéstöd och dels från minst ett trettiotal personer i den tilltänkta målgruppen, är den 

intressant att belysa i den här uppsatsen. Den ger också en insyn i Malmö stads 

utgångspunkt för bildandet av en organisation som vänder sig till en grupp unga som 

inte nåtts av sedan tidigare etablerade organisationer. 

 

Forsgren identifierar ett behov hos den tilltänkta målgruppen utifrån de genomförda 

intervjuerna. En majoritet av de tillfrågade efterfrågar en mötesplats för att få stöd och 

kontakter och flertalet anser att deras kreativitet växer i en sådan miljö (Forsgren 

2006:3-4). Det framgår också att de traditionella organisationerna ger avslag till väldigt 

många kreativa idéer för att idéerna inte anses ha tillväxtpotential (Forsgren 2006:9).  

 

Förstudien rekommenderar att en ny stödverksamhet startas i Malmö och presenterar 

riktlinjer för organisationen. Bl.a. handlar de om att fokus ska ligga på coachning kring 

idéutvecklingsprocessen och inte på rådgivning till de som redan har en välutvecklad 

idé. Det framhålls att organisationen måste nå en ny målgrupp som inte nås av de 

etablerade organisationerna (Forsgren 2006: 21-23). Det ses som en potential att unga, 

kreativa människor sammankopplas med den sfär som handlar om affärsutveckling och 

entreprenörskap (Forsgren 2006:9). 
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6. Analys  
 

 

Analysavsnittet utgår från huvudrubrikerna Bakgrund till organisationernas arbete med 

målgruppen, Tendenser hos målgruppen, Målgruppens idéer, Organisationernas 

riktade arbete mot målgruppen och En breddning av entreprenörskapsbegreppet?  

 

Analysen bygger på intervjuer med Darja Smisovsky, verksamhetsansvarig på ALMI 

IFS/Finansieringsrådgivare, Tina Sköld, företagsutvecklare på Coompanion Skåne och 

Mona Masri projektledare på Selfmade. I avsnittet refererar jag till intervjuerna genom 

intervjupersonernas efternamn. 

 

6.1 Bakgrund till organisationernas arbete med målgruppen 
 

Hur ser de tre organisationerna på sitt arbete med målgruppen? Som tidigare nämnts har 

de tre organisationerna delvis olika inriktning och utformning av stödet. Det är därför 

inte fruktbart eller möjligt att jämföra dem sinsemellan då de naturligt har olika 

utgångspunkter. Däremot kan de tre organisationernas arbete och satsningar naturligtvis 

diskuteras i relation till varandra. Intervjupersonerna framhåller också att 

organisationerna inte konkurerar med varandra, utan att de tvärtom samarbetar genom 

att t.ex. hänvisa en person med en viss typ av idé till en annan organisation.  

 

Tillväxtverket och VINNOVA understryker i programplanen att fler satsningar ska 

riktas mot grupper unga som inte nåtts av de existerande organisationerna och som har 

svårt att se sig själva som ”potentiella innovatörer” (se bakgrundsavsnittet). Selfmade 

kan ses som ett resultat av att Malmö stad redan tidigare uppmärksammat en sådan 

grupp. I den förstudie kommunen lät göra 2006 framgår att kommunens utgångspunkt 

var att undersöka behovet hos just unga som normalt inte vänder sig till, eller ”platsar 

i”, de redan existerande organisationerna (Forsgren 2006:3). Utifrån förstudien framgår 

att Malmö stads utgångspunkt också är att dessa kreativa unga har kunskaper och idéer 

som är värda att utnyttjas, inte minst ur ett ekonomiskt och samhällsutvecklande 

perspektiv. Utgångspunkten är att de kreativa näringarna blir allt viktigare för regional 

utveckling (ibid.). Det är också detta samhällsperspektiv, och inte någon generell tanke 

om ’allas rätt till stöd’, som Tillväxtverket och VINNOVA utgår från då de skriver att 

hela samhället förlorar på att vissa grupper unga inte nås och därmed inte ges stöd att 

utveckla goda idéer. I fallet med Malmö stad tycks problemet också ha varit att vissa 

typer av idéer inte ”passat in” i de existerande organisationerna. Många kreativa idéer 

har enligt Forsgren fått avslag från redan existerande organisationer för att de ansetts 

sakna tillväxtpotential (se bakgrundsavsnittet).  

 

Även Coompanion och ALMI arbetar med olika grupper unga som kan vara svåra att nå 

ut till. ALMI har ambitionen att nå även unga som ”inte ens tänkt tanken” att det finns 

möjlighet till offentligt stöd för att utveckla ett företag, enligt Smisvosky. ALMI har 

”absolut inga krav” gentemot den yngre målgruppen, menar hon. De behöver inte ha 

någon speciell utbildning eller ha en färdig affärsidé. Coompanion arbetar bl.a. med 

arbetssökande unga eller unga som på andra sätt står långt ifrån arbetsmarknaden, 

genom olika riktade entreprenöriella projekt.  
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Organisationernas uppdrag att arbeta mot unga skiljer sig mellan organisationerna. 

Masri framhäver att direktivet för Selfmades existens genom offentlig finansiering är 

just att de vänder sig till målgruppen kreativa unga med samhällsförbättrande eller 

kulturella idéer. På det sättet är deras arbete riktat till en viss grupp unga. I ALMI:s fall 

ligger ett lokalt uppmärksammande och intresse bakom att ALMI i Malmö under hösten 

2011 utvecklat satsningen Unga Företagare. Satsningen är ett resultat av att rådgivarna 

uppmärksammade ett allt större intresse för entreprenörskap bland unga i Malmö, i 

relation till det faktum att många unga är utan arbete i kommunen. Enligt Smisovsky 

finns inga direktiv från statens sida att ALMI ska satsa specifikt på målgruppen unga. 

Vid en jämförelse med satsningar riktade mot t.ex. kvinnors företagande ställer hon sig 

frågande till varför inte gruppen unga är föremål för nationella satsningar inom ALMI. 

 

Det faktum att inte målgruppen unga uppmärksammats mer inom ALMI nationellt kan 

enligt min mening te sig märkligt utifrån att VINNOVA och Tillväxtverket i ett års tid 

arbetat med att uppmärksamma den gruppen och deras möjligheter att utveckla 

entreprenöriella idéer. Det ter sig också märkligt utifrån de siffror från 

Entreprenörskapsbarometern 2008 som visar att glappet mellan unga som vill starta ett 

företag och de som faktiskt gör det är mycket stort. Även det faktum att hälften av de 

tillfrågade i målgruppen inte känner till tillvägagångssättet för att starta företag, är en 

relevant bakgrundsinformation. Mot den bakgrunden torde det vara intressant för alla 

offentliga organisationer som arbetar med idé- och entreprenörskapsutveckling att 

specifikt analysera målgruppen unga. Relevanta frågor att belysa är t.ex. om 

målgruppen känner till de organisationer som finns, vilket stöd de efterfrågar och vad 

som gör att de eventuellt inte går vidare med en idé. 

 

Tillväxtverket och VINNOVA menar att arbetet att ”målgruppsanpassa myndigheters 

och organisationers erbjudanden utifrån behov och potential hos målgruppen” kräver 

nya metoder. Jag upplever att samtliga tre organisationer arbetar mycket med att just 

analysera hur och på vilket sätt satsningarna ska göras för att passa målgruppen. 

Selfmade arbetar brett med att skapa en öppen och tillgänglig miljö med föreläsare och 

representanter som målgruppen kan identifiera sig med. ALMI arbetar kring hur de kan 

”förpacka” sina erbjudanden om rådgivning och information m.m. på ett sätt som gör 

det attraktivt för unga och Coompanion erbjuder flera olika arbetsmodeller så att 

entreprenörskapsutvecklingen formas kring individens erfarenheter och kunskaper. Det 

finns en rad olika exempel och jag återkommer till nedan i analysen. 

 

Utifrån den uppdelning som görs av idé- och entreprenörskapsprocessen i Ungas 

Innovationskraft, kan sägas att de tre analyserade organisationerna alla arbetar med de 

två första stegen. Coompanion arbetar mycket med inspiration till idéutveckling. 

Selfmade projektleder själva idéprocessen, enligt Masri. De kommer in mycket tidigt i 

processen och det är möjligt att ”bolla en idé” innan man ens vet om man vill satsa. I 

och med ALMI:s projekt Unga Företagare kommer ALMI ändra fokus något och belysa 

den tidiga delen av processen. Enligt Smisovsky krävs detta för att göra målgruppen 

uppmärksam på att möjligheten överhuvudtaget finns och att inspirera dem att satsa.  

 

6.2 Tendenser hos målgruppen 
 

Även om det i uppsatsen gjorts avgränsningar gällande målgruppen är det fortfarande en 

mycket bred och heterogen målgrupp som uppsatsen berör. Av den anledningen är det 
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naturligtvis vanskligt att försöka definiera generell karaktäristika för målgruppen. Men 

det är samtidigt intressant att diskutera några av de tendenser som de tre 

organisationerna uppfattar hos målgruppen. Detta för att de kan påverka 

förutsättningarna för stödåtgärdernas inriktning och utformning. Det behöver inte heller 

betyda att dessa tendenser är något ”unikt” för just målgruppen unga vuxna, utan endast 

att det uppfattas som extra centralt. 

 

6.2.1 Föränderlig värld, flexibla planer 

I teoriavsnittet redogjorde jag för den entreprenörskapslitteratur som framhåller att 

”förändringar” är det som främst karaktäriserar vår samtid. Förändringar är naturligtvis 

inget nytt, men förändringstakten har accelererat dramatiskt, enligt t.ex. Landström. 

Som nämndes menar dessa forskare att den stora utmaningen idag för en entreprenör är 

att finna möjligheter i dessa ständiga förändringar och att betydelsen av att snabbt dra 

nytta av förändringarna till möjligheter således har ökat (se teoriavsnittet). Jag tycker att 

detta resonemang är intressant i relation till det intervjupersonerna diskuterar angående 

målgruppen. 

 

Sköld, som arbetat länge med unga personer inom Coompanion, menar att den största 

skillnaden mellan dagens generation unga och tidigare generation unga, är att unga idag 

i sitt sätt att tänka kring entreprenörskap ständigt är öppna för föränderlighet. De utgår 

från att världen förändras snabbt och är mycket mer medvetna om vad det innebär. 

Sköld tar som exempel när unga gör en affärsplan. De är i större utsträckning öppna 

inför osäkra framtida förhållanden och tänker t.ex. ”om ett år kanske det ser annorlunda 

ut och då får vi möta det”, enligt Sköld. Ett sådant förhållningssätt kan vara mycket 

värdefullt då svårigheten att idag göra tillförlitliga framtidsprognoser och att förutspå 

marknadens utveckling, framhålls av t.ex. Asplund (se teoriavsnittet).  

 

Att vara öppen för omvärldens möjligheter påverkar också hur man ser på sin egen roll 

och de egna kunskaperna i relation till entreprenörskap. För att ”hänga med” i 

förändringar och kunna anpassa sig kan det vara en fördel med kunskaper inom flera 

områden och även kontakter inom olika verksamhetsområden eller sektorer. Sköld 

menar att de unga som hon arbetar med idag generellt inte tänker att de ska starta en 

specifik verksamhet för att sedan hålla på med enbart detta resten av livet. De är istället 

duktiga på att se ”symbiosen mellan olika verksamheter” och genom sin nyfikenhet är 

de duktiga på att tänka nytt. Hon menar att många unga ser sig som ”mångsysslare” 

och ser det som något positivt, trots att det traditionellt sett inte varit ett ord som 

använts i positiv bemärkelse. 

 

På detta sätt tycker jag det framgår att dessa unga kan ha en fördel i att de lättare ser 

världen som ”formbar och tolkningsbar” som Johannisson uttrycker det. Istället för att 

fastna i en syn på förändringar som ett hot, kan de förhålla sig till dem och forma 

förutsättningarna kring sina entreprenöriella idéer. På det sättet passar de väl in i den 

roll som entreprenören bör ha enligt Johannisson, nämligen den som ”bejakar tillvarons 

föränderlighet” (se teoriavsnittet). 

 

Ovanstående resonemang om det föränderliga och om att tänka nytt inom 

entreprenörskap, kan också diskuteras utifrån andra aspekter. Smisovsky menar att 

många i målgruppen på många sätt är dels flexibla och dels ”ombytliga” och ”flytande” i 

sitt sätt att ta sig an entreprenörskapet. Detta är på både gott och ont. Det får 
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konsekvenser för hur organisationer bör arbeta med gruppen som enligt Smisovsky 

generellt sett är en relativt svårnådd grupp. Ett aktuellt exempel på vad Smisovky menar 

är invigningen av ALMI:s satsning Unga Företagare i november. Ca 85 unga i åldern 

18-32 år hade anmält sig till invigningen men färre än hälften av dem infann sig. Detta 

trots att många tagit personlig kontakt med ALMI och varit mycket entusiastiska. 

Smisovsky menar att organisationer som ALMI inte alls är vana vid en sådan målgrupp 

där många av de anmälda uteblir från en aktivitet utan att meddela det till arrangörerna. 

Ur den synvinkeln upplever hon att den unga målgruppen är betydligt mer ”flytande” i 

sin karaktär jämfört med den vuxna målgrupp som ALMI arbetar med. Detta är enligt 

Smisovsky ”den kanske största skillnaden” mellan unga vuxna och vuxna. Således är 

det en stor utmaning för en traditionell organisation att arbeta med målgruppen. 

 

Smisvosky menar också att ett mer ombytligt eller ”flexibelt tänk” i inställningen till 

entreprenörskap kan vara bra. Hon tar som exempel en ung man som i några månader 

framgångsrikt drivit ett företag inom tjänstesektorn. Han bestämde sig oväntat för en 

flera månader lång utlandsresa för att ”tänka igenom sitt företagande”. Hon menar att de 

unga kanske gör avkall på struktur, men vinner annat tillbaka istället, vilket gör att deras 

tillvägagångssätt kan löna sig i längden (så länge man tar hänsyn till de ekonomiska 

aspekterna som t.ex. lån). Kanske kan en annorlunda miljö t.ex. främja bra idéer. 

Ovanstående är visserligen lite av ett ytterlighetsexempel, men Smisovsky menar att det 

för målgruppen generellt är viktigt att ta sig tid att tänka igenom vad som passar dem 

och att inte ”binda upp sig” i någon större utsträckning. 

 
6.2.2 Att göra något roligt, utvecklande och meningsfullt tillsammans 

Tina Sköld menar att i den yngre generationen har hon märkt hur tanken om att ”ensam 

är stark” i entreprenörsammanhang ”börjar suddas ut i kanterna”. Många unga som hon 

arbetat med vill starta företag tillsammans för att det är roligare när en grupp av vänner 

gör något tillsammans. Sköld menar att Coompanion märker av att den unga 

generationen delar Coompanions grundvärderingar, bl.a. vad gäller fokus på 

tillsammansföretagande, på ett mer självklart sätt idag. Även Masri och Smisovsky 

anser att det finns ett relativt brett intresse hos deras målgrupp för att driva projekt eller 

företag tillsammans med andra. Enligt Entreprenörskapsbarometern är det, som 

nämndes ovan, ”betydligt vanligare bland unga att vilja driva företaget tillsammans med 

andra”. Den bilden stärks utifrån empirin. 

 

Utifrån intervjuerna är det inte möjligt att generalisera och framhålla en speciell 

drivkraft som unga har till att starta företag. Intervjupersonerna har svårt att svara på 

vad som skulle vara den största drivkraften hos just den här målgruppen. Masri har svårt 

att jämföra med en äldre generation eftersom Selfmade uteslutande vänder sig till yngre. 

Det finns dock några punkter som är värda att ta upp och som intervjupersonerna 

återkommer till i intervjuerna.  

 

Smisovsky menar att det märks att det är väldigt viktigt för målgruppen att de faktiskt 

arbetar med något som de trivs med. Att ”ha roligt” i företagandet värderas ofta högre 

än att tjäna mycket pengar och det är en central anledning för målgruppen att välja att 

starta ett företag, utifrån hennes erfarenhet. Många unga framhäver olika värden i 

företagandet utöver de rent ekonomiska. T.ex. kan företagandet vara ett sätt till 

självförverkligande genom att man satsar på något man tror på och som är meningsfullt 

för en själv. Det är många som ”vill göra nytta” och tänker mer på miljöfrågor och 
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rättvisefrågor. Naturligtvis vill de ha en skälig lön för sitt arbete, men de andra värdena 

anses generellt viktigare än det rent ekonomiska, är Smisovskys erfarenhet. Även Sköld 

upplever att unga generellt i sin inställning till entreprenörskap värdesätter att ”ha 

roligt” och att vara en del av ”en så kreativ miljö som möjligt”. Det är också många fler 

i den yngre generationen som strävar efter vad de ser som meningsfulla samhällsnyttiga 

mål i företagandet. 

 

Även Masri menar att Selfmades målgrupp drivs av att göra något som är meningsfullt 

för dem. Det meningsfulla är ofta det primära för Selfmades målgrupp. Mycket sällan är 

det först och främst av ekonomiska skäl som de vill utveckla en idé, enligt Masri. 

Ambitionen är naturligtvis för de flesta att kunna försörja sig på sin verksamhet, men 

många kan tänka sig att försörja sig på annat arbete vid sidan av. 

 

Ovanstående resonemang som framkommer i intervjuerna kan kopplas till det 

samhällsentreprenöriella perspektivet, som jag utvecklar nedan. Företagandet ska 

innehålla något som är meningsfullt, inte bara för en själv, utan som har en nytta i större 

socialt eller miljömässigt perspektiv. Att ha roligt och att trivas med det man gör hänger 

utifrån svaren ofta ihop med samhällsentreprenöriella tendenser. Gemensamt är tanken 

att det ekonomiska får stå tillbaka till förmån för andra värden. Mitt intryck är att 

intervjupersonerna nämner ”att ha roligt” och ”att själv trivas” i samma kontext som att 

”göra något bra för samhället”. Sköld säger t.ex. att de ungas tankar kring 

entreprenörskap handlar om att de själva måste trivas och ha roligt med sitt företagande, 

men att det också handlar om att ta ansvar för det man gör i företaget, t.ex. en 

underleverantörers villkor och de miljömässiga effekterna. 

 

6.2.3 Ett globalt respektive lokalt perspektiv  

Ett direkt geografiskt perspektiv bland de tendenser som uppmärksammas i empirin är 

naturligtvis extra intressant för analysen. I teoriavsnittet framgår att bakgrunden till vår 

snabbt föränderliga värld är IT-samhället och det ständiga flöde av idéer och 

information som det möjliggör. Självklart har det påverkat det fenomen den här 

uppsatsen handlar om, ungas idéutveckling och entreprenörskap. Utifrån Johannissons 

resonemang har internet till viss del förändrat entreprenöriella relationer, även om den 

geografiska platsens betydelse i entreprenöriella sammanhang kanske inte förändrats på 

det sätt som först förutspåtts.  

 

Utifrån empirin står det klart att unga i målgruppsåldern idag är globala i en speciell 

mening, och att det naturligtvis får konsekvenser för hur de tänker kring entreprenöriella 

idéer. Sköld poängterar skillnaden mellan ungas och vuxna i den meningen. Unga idag 

har i princip haft tillgång till internet under större delen av sina liv och de är mer aktiva 

i sociala medier. Många i målgruppen har vänner över hela jordklotet. Unga idag har 

också mycket större möjligheter att resa till andra länder eller studera/arbeta utomlands 

och får på det sättet kontakter och erfarenheter från skilda delar av världen, framhåller 

Sköld.  

 

Ett exempel på de entreprenöriella relationer som förändrats i och med globaliseringen 

och internet är enligt Johannisson de mellan unga människor. Han skriver: ”unga 

människor, unga entreprenörer, har mer gemensamt med andra unga människor än med 

andra människor i grannskapet.”  Det varierar säkert beroende av bransch och 

geografisk plats men det ligger något i det utifrån vad som framgår i empirin. Sköld 
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menar att följden av att unga har influenser och vänner från hela världen är att de 

”tänker globalt” på ett väldigt naturligt sett. Deras ”entreprenöriella tänk” tar inte bara 

sin utgångspunkt i ”lilla staden där jag bor”, utan de tänker ”mycket mer globalt”. 

 

Även Smisovsky framhäver betydelsen av globala influenser för målgruppens sätt att 

tänka kring entreprenörskap. T.ex. får unga idag internationella förebilder i form av 

andra unga personer som framgångsrikt realiserat en idé. De kan inspireras av såväl 

idén som sättet att utveckla den och marknadsföra den. Också ur det perspektivet kan 

Johannissons resonemang om globaliseringens stärkande band mellan unga 

entreprenörer förstås. Smisovsky menar också att unga själva är bäst på att förstå ”sin 

egen generation”, i bemärkelsen att se de entreprenöriella möjligheter som har potential 

att ”gå hem” hos målgruppen. I empirin finns det exempel på att ungas sätt att tänka 

kring entreprenörskap ofta rör sig på en global nivå, även om företagets verksamhet 

endast kanske riktas mot Sverige. 

 

Men internet till trots; kontentan i litteraturen är att behovet och vikten av det personliga 

mötet och nätverkande kopplat till entreprenörskap snarare har ökat, och därmed den 

lokala platsens betydelse som grund för en sådan organisering. Entreprenörskap i 

förhållande till den geografiska platsen framstår således som mycket viktigt inom fältet. 

Anledningen till det är att vår tids ekonomi karaktäriseras av att den personliga 

upplevelsen är det centrala, vilket manifesteras i att just det fysiska mötet och 

nätverkandet tom kan ha blivit viktigare (se teoriavsnittet). Även det lokala perspektivet 

är tydligt utifrån empirin.  

 

Med utgångspunkten att den geografiska platsen utgör en grund för organisering av 

entreprenöriella nätverk, möten och projekt, blir vikten av de aktiviteter som de 

intervjuade organisationerna genomför uppenbar. Masri poängterar vikten av 

”mötesplatser, nätverk och kontaktskapande” aktiviteter och tror att Selfmade har varit 

en viktig faktor för att erbjuda just en sådan kontaktskapande miljö som Selfmades 

målgrupp efterfrågar, med mycket personlig kontakt och nätverkande. Hon ser de 

personliga mötena som mycket viktigt för att målgruppen ska komma i kontakt med de 

möjligheter som finns och bygga vidare på sina idéer. Selfmade anordnar många olika 

events och föreläsningar där just de personliga kontakterna är väldigt uppskattade. 

Sköld anser också att de unga hon arbetar med själva är väl medvetna om hur viktigt det 

är med mänskliga möten, nätverk och kontaktytor. 

 

Utifrån ett lokalt perspektiv kan man även diskutera specifikt de kulturella, ofta icke-

kommersiella, idéer som Selfmade delvis arbetar med. Enligt Masri är det nödvändigt 

att se på dessa kulturella idéer ur ett större samhällsperspektiv för att inse dess betydelse 

för den lokala miljön. Det är väldigt viktigt för en stad, även ur ett ekonomiskt 

perspektiv, att det finns ett utbud av kultur och kulturella evenemang. Masri menar att 

det är viktigt för en stad att ”det händer intressanta och spännande saker” och att det är 

en stor brett på aktiviteterna. Det gör staden attraktiv för unga enligt Masri och det är en 

förutsättning för att skapa en lokal miljö där unga kan känna att det finns 

utvecklingsmöjligheter och att det är ”värt att stanna kvar”, istället för att flytta till 

större städer som Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn. Det kan också kopplas till det 

Malmö stad framhäver i angående sitt tillvägagångssätt för att öka Malmös 

attraktionskraft i konkurrensen med andra städer. Utifrån individens perspektiv är det 
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viktigt att man känner att man kan utvecklas och har möjlighet att realisera idéer i den 

lokala miljön.  

 

6.3 Målgruppens idéer  
 

6.3.1 Olika entreprenöriella idéer  

Enligt Smisovsky finns många olika typer av idéer representerade hos de unga som 

ALMI arbetar med. En del unga utgår från sina intressen. Idéerna kan då handla om att 

t.ex. designa kläder, arbeta med webbdesign och sökoptimering eller hårvård. Andra 

unga koncentrerar sig främst på att starta ett företag som ett sätt att tjäna pengar och har 

inte bestämt inom vilket område. Det kan handla om t.ex. hushållsnära tjänster eller 

restaurangverksamhet. Det är nästan uteslutande tjänster, men kan också vara att man 

importerar någon mindre produkt från exempelvis Kina och säljer. Även Sköld menar 

att ungas entreprenöriella idéer generellt är heterogena gällande område och bransch. 

 

Den uppdelning som görs i litteraturen gällande möjlighetsentreprenören och 

nödvändighetsentreprenören skulle i så fall innebära att båda finns representerade. Dock 

kan det vara vanskligt att tänka utifrån en sådan uppdelning i en svensk kontext. Dels 

för att, som framgår i litteraturen, nödvändighetsentreprenörskapet snabbt kan övergå 

till ett möjlighetsentreprenörskap och att gränsen däremellan är flytande, och dels för att 

andra forskare menar att samtliga företagsstarter innehåller åtminstone någon innovativ 

del. (se teoriavsnittet) Enligt Smisovsky finns det, även hos de unga som ”känner sig 

tvungna” av rent ekonomiska skäl att starta företag, också ett intresse för företagandet i 

grunden. Det är en nödvändighet för att de ska lyckas.  

 
6.3.2 Samhällsentreprenöriella idéer 

Att unga ofta attraheras av samhällsentreprenöriella frågor, som Augustinsson och 

Brisvall menar, överensstämmer med den bild jag får utifrån intervjuerna. Det är 

givande att belysa resonemang från intervjuerna utifrån ett samhällsentreprenöriellt 

perspektiv då det hjälper till att förstå den bredd som finns inom området idéutveckling 

och entreprenörskap, vilken organisationerna måste förhålla sig till.  

 

Som en del i en lättförståelig och tillgänglig kommunikation till målgruppen har 

Selfmade valt att i regel inte använda begrepp som samhällsentreprenörskap, enligt 

Masri. Selfmade är med sin verksamhet riktat till just bl.a. samhällsförbättrande idéer, i 

sig ett tecken på att detta koncept vinner terräng och det är således naturligt att diskutera 

Selfmade i relation till ett ökat samhällsentreprenöriellt fokus. Intrycket från 

intervjuerna med Coompanion och ALMI är dock att de samhällsentreprenöriella 

frågorna ofta är aktuella även hos målgruppen för dessa båda organisationer. 

 

Några av målgruppens idéer som jag uppfattar som samhällsentreprenöriella är t.ex. 

lokal produktion av ekologiska varor, produktion av kläder i utvecklingsland utifrån 

rättvisekoncept och olika projekt som kan utvecklas till entreprenöriella inom områdena 

jämställdhet, tillgänglighet till naturupplevelser, hållbar konsumtion eller lokala 

utvecklingsprojekt m.m. Som nämnts finns det olika syn på vad 

samhällsentreprenörskap är. Gawell m.fl. poängterar att idén dels ska vara innovativ och 

dels ha ett samhällsnyttigt syfte (se teoriavsnittet). Jag uppfattar att Augustinsson och 

Brisvall i högre grad poängterar kopplingen till entreprenörskap och ekonomisk 

marknad. De skriver att det är ”entreprenörskapets mekanismer” som används för att 
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”förändra och lösa sociala, ekologiska och ekonomiska problem” (se teoriavsnittet). Det 

är tydligt utifrån teorin att samhällsentreprenörskap är ett komplext fenomen som inte 

lätt låter sig fångas i en kortfattad definition. Det intrycket överensstämmer med min 

uppfattning baserad på empirin. I vissa av de samhällsentreprenöriella projekt som 

hämtas från empirin är den innovativa delen mest tydlig, och i andra är kopplingen till 

samhällsentreprenörskap som en del av ”kommersialism” och ”marknadstänk” tydligast. 

 

En mycket viktig karaktäristika för samhällsentreprenörskap som inte ryms i de 

kortfattade definitionerna, är att samhällsentreprenörskap kan organiseras i olika former 

(se teoriavsnittet). Exemplen från empirin drivs i företagsform, som kooperativ, som 

ideell organisation eller som tillfälligt projekt med ansökta medel från fonder m.m. 

Ibland kan organisationsformen variera över tid. På det sättet befinner sig 

verksamheterna ofta i det Lindhult kallar för ”ett gränsland” mellan olika sektorer, 

liksom mellan det kommersiella och det sociala (se teoriavsnittet).  

 

I teoriavsnittet presenteras tre drivkrafter som Gawell m.fl. identifierar som grund för 

samhällsentreprenörskap.  Den drivkraft jag utifrån intervjuerna tydligast urskiljer bland 

de samhällsentreprenöriellt intresserade är den värdeskapande drivkraften. Den utgår 

från samhällsentreprenörens fokus på att värden utöver de rent ekonomiska, sociala och 

ekologiska värden, ska uppmärksammas i samhället (se teoriavsnittet). I avsnittet om 

tendenser hos målgruppen identifieras intresset för dessa värden som något centralt.  

 

Faktum är att samtliga intervjupersoner resonerar kring att den typen av drivkrafter är 

utbredda hos målgruppen.  Masri kallar t.ex. Selfmades målgrupp för 

”värderingsdriven”. Sköld konstaterar att sociala och miljömässiga värden ”definitivt 

attraherar gruppen unga” och Smisovsky framhåller att ett arbete mot ”vettiga mål” 

många gånger värderas högre än lön, när det kommer till målgruppens preferenser. 

Enligt Sköld har detta förändrats sedan 15 år tillbaka. Hon upplever att det i jämförelse 

är ”mycket tydligare sociala mål” i företagandet hos unga idag.  

 

Ovanstående resonemang bör kopplas till den syn på företagande som ett medel och inte 

som ett självändamål. Det Augustinsson och Brisvall diskuterar, att det meningsfulla är 

viktig drivkraft, är som nämnts tydligt i empirin. Smisovsky menar att det finns en 

skillnad mellan unga och medelålders gällande detta. För unga ”kanske det i första hand 

inte är det materiella som styr” när de har nått en viss grundinkomst. Det kan enligt 

henne också ha att göra med att många inte har familj och stora omkostnader. Masri 

tycker absolut att det finns en tendens hos målgruppen att se företag som ett medel och 

inte som ett mål. Tidigare kanske företagandet har setts som ett mål i sig, menar hon. 

Men detta behöver inte bottna i en utvecklad samhällsförbättrande tanke. Enligt Masri 

kan tanken om företagande som ett medel handla om att företagsdrift är ett sätt att ta 

betalt för något som man tycker om att göra. 

 

Som diskuteras ovan finns exempel i empirin på att unga i sitt sätt att tänka kring 

entreprenörskap, ofta på ett naturligt sätt tänker globalt. Utifrån hybridperspektivet 

skapar dagens globala influenser ett större intresse för samhällsentreprenörskap, i 

meningen ett globalt socialt och miljömässigt ansvarstagande i entreprenörskapet. Sköld 

upplever att detta är sant för en stor del av gruppen unga som Coompanion arbetar med. 

Hon menar att ungas globala influenser och kontakter hänger samman med att många av 

dem är väldigt måna om socialt ansvarstagande och rättvisa, såväl lokalt som globalt. 
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Augustinsson och Brisvall skriver att internet öppnat ”ett fönster i realtid” mot andra 

delar av världen, vilket ökat medvetenheten (se teoriavsnittet). Sköld nämner ett projekt 

Coompanion drev för unga studenter intresserade av miljömässig och/eller social 

hållbart företagande. De företag som startades inom projektet hade fokus på t.ex. hållbar 

produktion och fler arbetstillfällen i Uganda, och utveckling av lokalsamhälle i Sverige.  

 

Andra karaktäristika för hybriderna utifrån Augustinssons och Brisvalls resonemang 

bygger på deras förmåga att tänka nytt vad gäller arbetssätt. De intervjuade 

organisationerna uppmärksammar och bejakar ofta nya tankesätt hos målgruppen. 

Selfmade har t.ex. ett väldigt öppet förhållningssätt till såväl idéernas innehåll som 

sättet de arbetas med. Selfmade värderar inte heller idéerna i sig (så länge de är 

förenliga med Selfmades verksamhetsidé) utan stödjer målgruppen att utveckla dem. 

Det finns t.ex. inget krav på att en idé ska vara kommersiellt gångbar från början. 

 

Skölds erfarenhet är att många unga ifrågasätter det traditionella sättet att tänka inom 

entreprenörskap och idéutveckling, men samtidigt inte ”fastnar där” utan söker nya 

lösningar på ett kreativt sätt. Även Smisovsky och Masri diskuterar målgruppens 

kreativa och nyskapande sätt att tänka kring samhällsentreprenöriella idéer. Sådana 

resonemang vittnar om närvaron av den innovativa drivkraft som tar sig uttryck i 

ambitionen att realisera ”social förändring och social kreativitet” (se teoriavsnittet). För 

att återknyta till avsnittet om föränderlighet ovan kan det t.ex. handla om att se 

”symbiosen mellan olika verksamheter” och att genom nyfikenhet finna nya sätt att se 

på problem.  

 

6.4 Organisationernas riktade arbete mot målgruppen 
 

Genomgående framhåller intervjupersonerna vikten av att deras satsningar attraherar 

målgruppen och relaterar till deras behov. Som nämndes ovan framgår också att 

organisationerna i hög grad arbetar med att ”målgruppsanpassa” sitt arbete ”utifrån 

behov och potential hos målgruppen”, vilket regeringen efterfrågar. 

 

Samtliga organisationer har ambitionen att nå ut även till mer svårnådda grupper unga. 

En grundläggande förutsättning för det verkar utifrån intervjuerna vara att målgruppen 

känner igen sig och identifierar sig med den bild av unga som förmedlas av 

organisationen. Lindgren framhåller att vi människor har ett ”institutionaliserat behov” 

av enskilda förebilder (se teoriavsnittet) och i regeringens satsning nämns arbetet med 

förebilder som attraherar målgruppen, som en strategi. I litteraturen problematiserar 

olika forskare att den bild som förmedlas av entreprenören via medier oftast är 

stereotyp, vilket riskerar att utestänga vissa personer och påverka deras självbild i 

relation till entreprenöriella processer (se teoriavsnittet). Organisationerna måste 

förhålla sig till denna bild av entreprenören och fundera kring hur de ska nå ut med vad 

de faktiskt erbjuder målgruppen. Utifrån empirin kan konstateras att intervjupersonerna 

är angelägna om att den bild av potentiella entreprenörer som organisationerna 

förmedlar ska spegla hela målgruppen och framstå som attraktiv för dem.  

 

ALMI, som enligt Smisovsky traditionellt sett karaktäriserats av hög medelålder, har 

t.ex. medvetet valt att anställa yngre personer för att på det sättet dels förmedla att de 

vill nå en yngre målgrupp och dels få större kunskap om målgruppen. Vad gäller 

Selfmade är samtliga anställda unga som själva driver företag inom olika branscher. 
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Enligt Masri handlar det om trovärdighet och igenkänning. Målgruppen ska träffa 

personer som själva känner till hur det är att t.ex. ”inte veta hur man gör när man 

skickar en faktura”. När Selfmade ordnar inspirationsföreläsningar är det också viktigt 

att det är en person som målgruppen kan identifiera sig med. Det ska inte vara en 

”expert” inom ett visst område som ”lär ut” hur man ska göra. Masri menar att det bör 

vara någon som egentligen bara ”ligger två steg före” deltagarna och som varit i samma 

situation som dem och kan ge svar på deras frågor, ofta ”de små frågorna”, utifrån egen 

erfarenhet. Kända, förmodade, unga förebilder som blivit mycket framgångsrika, t.ex. 

Blondinbella, kan istället vara avskräckande för delar av målgruppen, tror Masri. 

 

Det är tydligt utifrån empirin att kommunikation blir en väsentlig del i 

organisationernas arbete med att nå målgruppen. Masri diskuterar språk som en av de 

viktigaste faktorerna att ta hänsyn till i det arbetet. Språket ska vara så lättillgängligt 

och lättförståeligt som möjligt. Selfmade har gjort ett aktivt ställningstagande att 

generellt inte använda begrepp såsom ”samhällsentreprenörskap”. Det handlar enligt 

Masri om Selfmades ambition att nå en heterogen målgrupp från en icke-akademisk 

bakgrund, som ”kanske inte vet vad samhällsentreprenörskap betyder”. Begreppen som 

används ska vara lätta att förstå. På hemsidan används t.ex. generellt begrepp som att 

”driva projekt”. Det är intressant att koppla Selfmades språkliga approach till den 

socialkonstruktionistiska ansatsen där entreprenörskapsbegreppet beskrivs som 

performativt. Båda inställningarna bottnar i synen att entreprenörskapsbegreppet i viss 

utsträckning fungerar exkluderande idag. Utifrån Lindgren och Packendorff är 

”tillgång” till begreppet av vikt just för att det influerar möjligheten att få tillgång till 

samhällets stöd- och incitamentstrukturer (se teoriavsnittet). Med den utgångspunkten 

torde fler innovativa aktiviteter och fler satsningar använda just begreppen 

entreprenörskap/ samhällsentreprenörskap för att få tillträde till den sfären av 

möjligheter. Fler skulle innefattas, och därmed ”förstå” begreppet utifrån deras egen 

aktivitet. Selfmade har delvis ett annat angreppssätt när de väljer bort begreppet utifrån 

att det inte ”talar till” deras målgrupp. Istället ser de tillgång till stöd i idéutveckling 

som det centrala, medan idéns tillhörighet, inom fälten entreprenörskap/ 

samhällsentreprenörskap eller som ”icke-entreprenöriell”, inte är av betydelse. 

 

Som nämndes i analysavsnittets början poängterar intervjupersonerna generellt att den 

tidiga delen av idéutvecklingsprocessen är mycket viktig vid arbete med målgruppen 

unga. Detta är en förutsättning för att målgruppen överhuvudtaget ska uppmärksamma 

möjligheten till nästa steg med rådgivning osv. Under våren 2012 planerar ALMI, som 

ett led i satsningen på Ung Företagare, att erbjuda flera olika insatser och aktiviteter. 

Smisovsky diskuterar den typ av insatser som nämns av Tillväxtverket och VINNOVA 

såsom interaktiva satsningar i tävlingsform eller workshop samt evenemang och 

inspirationsföreläsning med unga förebilder. Den gemensamma nämnaren är att de ska 

vara ”roliga”, ”spännande” och ”mer lättillgängliga” satsningar. Momenten ska kunna 

locka även de unga som inte är vana vid att studera, menar hon.  

 

Smisovsky menar att inspirationsdelen i satsningarna skiljer sig mycket från 

motsvarande satsningar för äldre. För den äldre generationen räcker det med att anordna 

en mingelträff en gång om året. Men för att nå nya grupper unga räcker det inte med att 

marknadsföra ALMI genom att t.ex. erbjuda tillgång till en kostnadsfri försäljningskurs. 

De måste ha en anledning till att vilja ”sätta sig i skolbänken”. Utifrån det menar 
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Smisovsky att man först måste rikta in sig på att inspirera och skapa möjligheten att 

”bolla idéer” för att sedan gå vidare utifrån det. 

 

Coompanion driver bl.a. projekt för unga arbetssökande där de entreprenöriella idéerna 

utgår från vad personerna redan kan och hur de kan använda sig av det. Workshops är 

ett sätt att ge arbetsverktyg i utvecklandet av entreprenöriella idéer, vilket uppmuntrar 

deltagarna att omvandla idéer till affärskoncept tillsammans med andra. Coompanion 

har även ett webbaserat läromedel som kan användas för att starta eget företag eller 

projekt. Utgångspunkten är att informationen ska finnas lättillgänglig för målgruppen. 

 

Selfmade har möjlighet att vara väl anpassade till den snävare målgrupp de vänder sig 

till. Masri betonar att Selfmade ska erbjuda en avslappnad miljö där en rådgivare ska 

kännas mer som en ”professionell vän” i idéutvecklingsprocessen. Selfmades 

varumärke är enligt Masri att vara ”tillgängligt, vänligt, personligt och varmt”. Vid 

inspirationsföreläsningar ska stämningen vara avslappnad och deltagarna ska känna sig 

trygga att sätta ribban utifrån deras nivå. Ett villkor är också att det inte finns krav på 

målgruppen att ”prestera” något inför rådgivarna. Strategin tycks fungera som planerat 

då ungefär var tredje projekt hos Selfmade leder till en företagsstart (trots att det inte 

finns några krav på kommersiella idéer), vilket är det mål som har satts upp av 

finansiärerna.  
 

6.5 En breddning av entreprenörskapsbegreppet?   
 

Det är i sammanhanget relevant att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vid 

diskussionen om begreppet entreprenörskap i relation till målgruppen. Utifrån 

perspektivet bör begreppet breddas för att inkludera fler typer av aktiviteter än vad som 

traditionellt har framhållits (se teoriavsnittet). Den socialkonstruktionistiska synen på 

hur entreprenöriella möjligheter skapas leder, enligt min tolkning, också till en mer 

öppen syn kring hur entreprenöriella satsningar kan variera i utformning och 

utgångspunkt. Med regeringen/myndigheternas utgångspunkt att nya grupper unga ska 

utveckla sina idéer, och att dessa idéer kan finnas inom ett flertal olika områden, torde 

det vara viktigt att djupare utforska frågan. När entreprenörskapsbegreppet ses som 

”performativt” är det avgörande vilka aktiviteter och satsningar som klassas som 

entreprenöriella och därmed innefattas i samhällets stöd- och incitamentstrukturer. 

 

Utifrån empirin står det klart att det för vissa unga i målgruppen först och främst 

handlar om att ”väcka tanken” om att entreprenörskap kan vara en möjlighet. För andra 

handlar det om att få utrymme och uppmärksamhet för sina redan existerande idéer 

inom etablerade stödorganisationer för att få tillgång till riktade satsningar och andra 

förmåner. I teoridelen diskuteras en rapport om ESF- finansierade 

entreprenörskapsprojekt i Sydsverige. Där konstateras att de flesta projekten arbetar med 

entreprenörskap utifrån ett vidare begrepp och att ”ett fåtal” av projekten ”arbetar med 

entreprenörskap i traditionell bemärkelse”. Att entreprenörskapssatsningar kan ha en 

bredare utgångspunkt än att arbeta direkt mot ”traditionellt nyföretagande”, stämmer 

överens med den bild jag får utifrån empirin. Det finns exempel på detta inom samtliga 

organisationer och det har enligt min tolkning att göra med att anpassa satsningarna 

efter olika delar av målgruppen.  
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Ett exempel på entreprenörskapsprojekt där begreppet enligt min uppfattning används i 

en vidare bemärkelse är ett av Coompanions avslutade projekt. Det vände sig till en 

grupp invandrande kvinnor som vid projektstart befann sig mycket långt ifrån 

arbetsmarknaden. Arbetet handlade delvis om helt andra saker än vid mer 

”traditionella” entreprenörskapssatsningar, menar Sköld. Hon beskriver hur 

aktiviteterna fokuserade på att ge självförtroende och egenmakt samt att skapa en större 

medvetenhet om företagande. Sköld beskriver projektet som mycket framgångsrikt och 

att det innebar en ”aha-upplevelse” för deltagarna. ”Empowerment” är ett ord som 

enligt Sköld skulle kunna användas för att beskriva innebörden i satsningen. 

 

Begreppen ”entreprenöriell möjlighet” och ”entreprenörskapsidentitet” anser jag vara 

relevanta som analysverktyg för empirin, speciellt om de diskuteras i relation till 

varandra. Upplevelsen av en idé som en möjlighet kan kopplas till ”tillgängligheten” till 

en entreprenörskapsidentitet. Ett citat från teoriavsnittet är i sin helhet relevant här: 
 

Möjligheter är något som de [studieobjekten] skapar utifrån en upplevelse av att de egna 

ambitionerna nu kan kopplas samman med bra villkor för dess realiserande, och den 

upplevelsen är något de skapar tillsammans i social interaktion.” (Lindgren & Packendorff 

2007:180). 

 

Coompanions olika satsningar behandlar temat unga och entreprenörskap på olika sätt. 

De projekt som vänder sig till unga som inte självklart ser sig som potentiella 

entreprenörer kan ses som en del i att medvetandegöra entreprenöriella möjligheter 

utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet. Enligt Sköld kan ett projekt vara 

inriktat på att ge deltagarna verktyg som hjälper dem att värdera och ”plocka fram de 

entreprenöriella förmågor” som de faktiskt har. Det kan enligt Sköld handla om hur man 

arbetar med idéprocessen och hur man presenterar och säljer sin idé. Ofta har deltagarna 

kreativa idéer och metoder men de har inte varit medvetna om möjligheten att omsätta 

sina förmågor i en entreprenöriell aktivitet. En del har heller inte tron på att de skulle 

kunna starta företag. Enligt Sköld är en vanlig reaktion i och med kurserna: ”såhär har 

jag alltid gjort!”.  

 

Utifrån citat framgår att de unga dels måste ha självförtroende och tillit till de egna 

förmågorna och dels en kunskap om hur de ska kunna realisera sin idé genom 

entreprenörskap. Exemplet ovan visar att Coompanion arbetar med båda dessa delar. De 

unga har goda idéer och förutsättningar men inte vetskapen och tron på att de går att 

använda på det sättet. Genom satsningen utvecklas tanken på entreprenörskap som en 

möjlighet för dem. Citatet belyser också hur utvecklandet av entreprenöriella 

möjligheter kan ses som något som skapas i en process tillsammans med andra. 

Coompanions satsning är ett empiriskt exempel på en sådan interaktiv process som sker 

i relation till andra. Sköld poängterar vikten av ett ledarskap, att arbeta med metoder 

som ger självförtroende och egenmakt och att tillsammans i gruppen utveckla verktyg.  

 

Betydelsen av individers ”tolkningar av företeelser” är central i resonemanget om 

förmågan att se möjligheter. Det är just tolkningarna av de egna förmågorna och av 

omvärlden som kan sägas utvecklas under ett sådant projekt som Sköld beskriver. På 

det sättet kan hävdas att synen på möjligheter är något som kan växa fram genom möten 

människor emellan, såsom Lindgren och Packendorff menar (se teoriavsnittet). Det 

handlar om att unga som har entreprenöriella förmågor och idéer ska se på sina egna 
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aktiviteter/förmågor på det sättet och därmed se sig själva som potentiella entreprenörer. 

Som Sköld nämner är det många som inte ser sig som potentiella företagare för att de 

t.ex. har dyslexi eller ofullständiga betyg. Men det kan också finnas andra anledningar 

till att en del unga inte tänker på sina aktiviteter i termer av entreprenörskap eller 

företagande. Masri tror t.ex. att det kan vara signifikant för framförallt ”den kreativa 

målgruppen” unga som Selfmade arbetar med, att det inte är helt självklart att tänka på 

att starta ett företag. 

 

Lindgren och Packendorff menar som sagt att de för-givet-tagna föreställningarna inom 

fältet exkluderar många entreprenöriella aktiviteter och verksamheter. Utifrån 

Schumpeters grunddefinition på entreprenören som någon som kan reagera kreativt på 

förändringar och förhållanden i dess omgivning gäller att entreprenörskap kan finnas 

inom alla sektorer, menar de. Också Augustinsson och Brisvall framhåller att 

entreprenörskap handlar mycket om att ”identifiera en möjlighet” på någon typ av 

marknad och exploatera den möjligheten, oavsett vilken typ av marknad det rör sig om 

(se teoriavsnittet).  

 

En sektor som ofta exkluderas enligt Lindgren och Packendorff är kultursektorn. Hos 

Selfmade finns exempel på framgångsrika kulturella idéer som Lindgren och 

Packendorff enligt min mening skulle klassa som entreprenöriella. T.ex. startades ett 

galleri med ambitionen att visa konst från icke etablerade konstnärer. Galleriet har 

enligt Masri blivit framgångsrikt och har nu ett års väntetid för utställare. 

Uppenbarligen fanns ett behov av en sådan typ av galleri, en öppning på den ”kulturella 

marknaden”, ett behov som idébärarna identifierade i rätt tid. På det sättet reagerade de 

kreativt på omgivningens förhållanden, för att använda Schumpeters ord.  
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7. Slutsatser 
 

 

När slutsatserna diskuteras är det viktigt att återigen placera frågeställningarna i en 

bredare kontext. Uppsatsen berör en del av det som görs i Malmö inom området idé- 

och entreprenörskapsutveckling. Ämnet är i sin tur en del av Malmös arbete för lokal 

ekonomisk och samhällelig utveckling. Häri ligger den ekonomiskt geografiska 

utgångspunkten och bakgrunden till att ämnet är relevant som del i samhällsgeografi.  

 

Utifrån empirin är min uppfattning att innehållet i de riktlinjer som Tillväxtverket och 

VINNOVA presenterar, bl.a. gällande nya metoder för att arbeta med olika grupper 

unga, redan utgör en central del av organisationernas arbete. De tre studerade 

organisationerna har ett väl utvecklat arbete för att målgruppsanpassa sina satsningar 

och för att nå nya och delvis svårnådda grupper. De metoder som används stämmer 

överens med typen av satsningar i Unga innovatörer; t.ex. inspirationsföreläsningar med 

personer som målgruppen kan identifiera sig med, olika former av workshops och 

tävlingsmoment. Organisationerna lägger stor vikt vid inspirationsarbete samt att på ett 

tidigt stadium hjälpa till att främja idéer. De arbetar mycket med att göra satsningarna 

tillgängliga, genom ett tillgängligt språk, utifrån ett webbaserat verktyg eller ett 

evenemang som är lätt att ta till sig. De framhåller också, i varierande grad, betydelsen 

av närvaro av personer som målgruppen kan identifiera sig med. Det kan ta sig uttryck i 

att rådgivarna själva är unga och driver företag, som i fallet med Selfmade. Det kan 

också baseras på att unga förebilder bjuds in till inspirationsföreläsningar. 

 

Utifrån empirin och teorin identifieras olika tendenser hos målgruppen som påverkar 

deras idéutveckling och entreprenörskap, vilka organisationerna måste förhålla sig till i 

sina satsningar. Som nämns behöver det inte betyda att dessa tendenser är något ”unikt” 

för just målgruppen unga, utan endast att detta uppfattas som centralt utifrån 

intervjuerna. Flera tendenser kan identifieras i relation till den entreprenörskapslitteratur 

som berör globaliseringen och dess konsekvenser för entreprenörskapsområdet. Sköld 

och Smisovsky ger en bild av att målgruppen har ett proaktivt, men likväl avslappnat, 

förhållningssätt till föränderlighet. Den tendens som identifieras har att göra med att 

målgruppen är öppna för föränderlighet och flexibla i sitt sätt at ta sig an 

entreprenörskap. Men de är också ombytliga och kan därför vara relativt svårnådda som 

målgrupp. Det står klart att detta är något som organisationerna måste förhålla sig till 

och anpassa sig utifrån.  

 

När Sköld och Smisovky jämför den yngre målgruppen med den äldre, (vilket Masri har 

svårt att göra då Seflmade endast arbetar med unga) framstår unga som globala i en 

speciell mening. De har ofta ett större globalt kontaktnät och referensområde som de 

relaterar till även om entreprenörskapet är på lokal nivå. Det främjar en global 

utgångspunkt i entreprenöriella aktiviteter och, utifrån teorin, en speciell anknytning till 

andra unga entreprenörer internationellt. De unga känner också sin egen generation bäst, 

menar Smisovsky, vilket kan ge många fördelar när det kommer till att upptäcka nya 

outnyttjade entreprenöriella möjligheter. Men den lokala geografiska kontexten är 

fortfarande i allra högsta grad betydelsefull för entreprenörskapsutveckling. Den bild 

som presenteras i teorin angående detta är mycket relevant utifrån empirin. Många unga 

efterfrågar en kontaktskapande miljö med möjlighet till personlig kontakt och 
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nätverkande för att främja idéutveckling. Det är viktigt att det finns en öppen lokal miljö 

och en bred stödstruktur som möjliggör ungas idéförverkligande inom olika områden. 

Masri framhåller vikten av att unga i Malmö ska uppleva att det finns en möjlighet att 

utvecklas inom deras bransch lokalt.  

 

Ytterligare en tydlig tendens utifrån empirin är att unga i sitt entreprenörskap högt 

värderar att göra något meningsfullt och att ”ha roligt”. Det kan vara minst lika viktigt 

som de ekonomiska målen. Målgruppen vill också gärna starta företag tillsammans med 

andra, vilket överensstämmer med den bild som presenteras i Nutek:s 

Entreprenörskapsbarometer.  

 

Gällande målgruppens idéer, kan konstateras att det enligt intervjupersonerna finns 

många olika typer av idéer representerade hos målgruppen. En del utgår från intresse 

och ett mindre antal utifrån rent ekonomiska skäl. Många av idéerna har 

samhällsentreprenöriella inslag. Den värdeskapande drivkraften till att starta företag är 

utbredd hos målgruppen, framförallt i de grupper som Selfmade och Coompanion 

arbetar med. Selfmade som organisation kan också ses som en respons på ett växande 

behov av stöd för den här typen av idéer, vilket uppmärksammades av Malmö stad 

redan 2006. Men också hos de äldre organisationerna Coompanion och ALMI upplevs 

sociala och miljömässiga aspekter av företagandet som alltmer centrala hos unga. Andra 

resonemang från de samhällsentreprenöriella teorierna som anknyter väl till empirin är 

t.ex. mångfalden i organisationsform och diskussionen om den s.k. hybridformens 

karaktäristika. Det senare handlar om att många unga har en stark global medvetenhet 

och global ansvarskänsla och att de är bra på att tänka ”outside the box”.  

 

Utifrån den referensram som teorin erbjuder nås en ökad förståelse för hur 

organisationernas satsningar på målgruppen kan skilja sig åt i innehåll och utformning. 

Samtliga tre organisationers arbete kan exemplifiera att det finns en bredd i 

satsningarna. Den socialkonstruktionistiska synen på hur entreprenörskap kan utvecklas 

till en möjlighet genom en interaktiv process, ger en djupare förståelse för bakgrunden 

till denna bredd. Det blir tydligt att det för vissa grupper som står långt ifrån 

arbetsmarknaden först och främst handlar om att ”väcka tanken” om entreprenörskap 

som en möjlighet för dem. 

 

Diskussion om innebörden och bredden i entreprenörskapsbegreppet löper som en röd 

tråd genom uppsatsen. Min tolkning av empirin är att organisationerna ofta arbetar med 

entreprenörskapsbegreppet i en vidare bemärkelse än ”traditionellt nyföretagande”. 

Komplexiteten i begreppsdiskussionen märks t.ex. genom att Selfmade inte använder 

begreppet ”samhällsentreprenörskap”, då det enligt dem kan verka exkluderande för de i 

målgruppen som inte är känner till den typen av begrepp. Utgångspunkten att ett öppet 

förhållningssätt till idé- och entreprenörskapsutveckling som fenomen är viktigt, anser 

jag generellt framgår av intervjuerna.  

 

Avslutningsvis vill jag återknyta till den övergripande frågan om olika entreprenöriella 

satsningar för lokal utveckling och dynamik. Utifrån empirin är min uppfattning att den 

här typen av satsningar förefaller vara en viktig del av en stads samlade attraktivitet 

genom att de erbjuder individer möjligheter att utveckla sina idéer. Ur ett större 

perspektiv förefaller satsningarna vara en framkomlig väg för att på lokal nivå skapa 

idéutveckling och entreprenörskap hos unga. Ett förslag på framtida forskning är att 
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följa upp dessa satsningar om några år och studera vad de har lett till resultatmässigt, 

både i kvantifierbara mått och en mer kvalitativ inverkan. Att nå en god uppfattning om 

vilka insatser/åtgärder som ger önskat resultat är naturligtvis väldigt viktigt när 

kommunen och andra ska utveckla strategier för framtida satsningar. 
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8. Sammanfattning 
 

 

Idé- och entreprenörskapsutveckling anses idag vara en viktig del för att främja lokal 

utveckling och välfärd. Detta är uppsatsens utgångspunkt för att studera idéutveckling 

och entreprenörskap bland unga. En bakgrund är även att regeringen genom 

Tillväxtverket och VINNOVA:s program Ungas innovationskraft vill satsa mer på att 

lyfta fram ungas idéer och att nå olika grupper unga som inte tidigare nåtts av de 

etablerade organisationerna.  

 

Tre organisationer i Malmö har intervjuats: ALMI Företagspartner, Coompanion och 

Selfmade. Organisationerna har valts utifrån sina satsningar med tydlig inriktning på 

unga i åldern 18-30 år, samt för att de inte kräver idéer med högt kunskapsinnehåll. 

 

Uppsatsens frågeställning lyder: ”Hur satsar man på stöd till utveckling av 

entreprenöriella idéer för målgruppen 18-30 år inom de tre organisationerna i Malmö 

och hur ser organisationerna på målgruppen och deras idéer?” 

 

Syftet med uppsatsen har varit att diskutera de tre valda organisationers arbete med 

målgruppen samt deras syn på målgruppen. Underfrågorna berör hur organisationerna 

arbetar med att målgruppsanpassa sina satsningar, vad de ser som utmärkande för 

målgruppen i relation till entreprenörskap, hur de ser på målgruppens idéer och hur 

entreprenörskapsbegreppet kan diskuteras i relation till satsningarna. 

 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts. Uppsatsen har haft 

en abduktiv ansats och teorin har fungerat som en referensram för att nå en ökad 

förståelse av fenomenet. Valet av metod baseras på att entreprenörskapsforskningen 

fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium som självständig vetenskapligt område. 

Uppsatsens teoretiska resonemang kretsar kring områdena entreprenörskap, 

samhällsentreprenörskap och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 

entreprenörskap. Bl.a. berörs entreprenörskap i relation till globaliseringen och 

betydelsen av den lokala kontexten, entreprenörens roll utifrån Schumpeter och den 

samhällsentreprenöriella ”hybridformen” som specifikt framhäver unga. 

 

I analysen diskuteras empirin i relation till teorin utifrån de olika underfrågorna. 

Analysen och slutsatserna visar att organisationerna har ett väl utvecklat arbete med att 

målgruppsanpassa sina satsningar genom metoder som överensstämmer med 

regeringens riktlinjer. Samtliga organisationer arbetar med att nå ut till nya grupper 

unga, vilka kan vara svåra att nå. Begreppet entreprenörskap används i 

organisationernas satsningar ofta i en vidare bemärkelse än direkta satsningar på 

”traditionellt nyföretagande”. De tendenser som identifieras hos målgruppen är bl.a. att 

de har ett öppet förhållningssätt till föränderlighet och att de är flexibla i sitt sätt att ta 

sig an entreprenörskap. De värderar att ”har roligt” och att göra något meningsfullt högt, 

och många vill driva företag tillsammans med andra. Det framgår att en lokal 

kontaktspakande miljö som främjar ett öppet förhållningssätt till idéer är viktigt. 

Målgruppens idéer är generellt heterogena. Det finns också ett inslag av 

samhällsentreprenöriellt tänkande i form av såväl ett socialt och miljömässigt 

ansvarstagande som nytänkande arbetssätt och metoder, i många idéer. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 
 

Berätta om organisationens bakgrund, vad var syftet när den startades, hur den har 

utvecklats, vilka målgrupper arbetar ni med idag och hur många personer arbetar här. 

 

Målgruppen och deras idéer 
 

Hur ser er målgrupp i åldern 18-30- år ut?  

 

Vilken typ av idéer har målgruppen? Hur skiljer sig dessa idéer från en äldre målgrupp? 

 

Hur upplever ni deras drivkraft och motivation? Varför vill de utveckla en idé? Vad 

strävar de efter och vad är drivkraften?  

 

Är det något speciellt som just de unga lockas av? Är det något som skiljer denna 

målgrupp jämfört med en äldre målgrupp? 

 

Är det något i övrigt som utmärker den här målgruppen? 

 

Får ni extra stöd/direktiv från offentligt håll för satsning på den här gruppen? 

 

Varför är den en viktig målgrupp att satsa på? 

 

Har ni några policys och/ eller dokument som rör målgruppen? 

 

Att arbeta med målgruppen 
 

Hur arbetar ni/planerar ni att arbeta med just unga i målgruppen 18-30 år? (För de som 

redan arbetar med målgruppen: vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?) Vad har 

ni för olika satsningar? 

 

Hur ser ungas specifika behov ut gällande stöd i utveckling av entreprenöriella idéer, 

skiljer sig stödet till en ung målgrupp från det stöd som ges till en äldre målgrupp?  

 

Hur stort upplever ni att målgruppens intresse är att delta i era satsningar? Vad har de 

för attityder gentemot entreprenörskap? 

 

Hur arbetar ni med att skapa motivation/ behov/ intresse för utveckling av 

entreprenöriella idéer hos målgruppen?  

 

På vilket sätt tycker ni att ni hjälper ungdomarna med att utveckla sina idéer?  
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Hur arbetar ni för att synliggöra den här målgruppen inom området idéutveckling och 

entreprenörskap?  

 

Har ni någon uppfattning om hur en lokal miljö bör vara för att vara attraktiv för unga? 

Vad har Malmö för förutsättningar att leva upp till en sådan miljö? 

Hur upplever ni att utvecklingen har sett ut gällande satsningar på just den här 

målgruppen? Hur stort är intresset för satsningar från olika samhällssektorer? 

(Offentligt håll, näringsliv osv) 

 

Att nå ut till målgruppen 
 

Hur arbetar ni/ planerar ni att arbeta för att nå ut till målgruppen? (Vilka 

informationskanaler används?) 

 

Tycker ni att ni når ut till målgruppen idag? Varför/varför inte? (Skillnad mellan olika 

delar av målgruppen?) 

 

Syfte och mål 
 

Varför finns ni, vad är målet och syftet med insatserna/med organisationen? Vad vill ni 

uppnå? 

 

Begrepp 
 

(Något som säkerligen märks under intervjun men som jag kan fråga om i slutet av 

intervjun: Vilka begrepp använder ni och vad betyder de enligt er? Entreprenörskap, 

samhällsentreprenörskap, entreprenör, innovation… ) 

 

 
 


