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INGÅNG
>> Att lite då och då slänga sig hals 
över huvud in i nya initiativ fungerar 
alldeles utmärkt väldigt ofta. Men 
för att göra det hållbart, möjligt, och 
trevligt behövs mer än bara passionen. 
Frågor om hur samarbeten kan organ-
iseras, hur den egna arbetssituationen 
kan se ut eller hur resurser kan sam-
las till idéer är viktiga att brottas med. 
Och den här typen av frågor passar 
alldeles utmärkt att utforska tillsam-
mans. I distanskursen Samhällsentre-
prenör Steg 2 har vi rört oss i spektrat 
från den personliga nivån, till de sam-
manhang vi är verksamma i, till en br-
edare analys av politik och skeenden. 
Med den här publikationen bjuder 
vi in till ett urval av de texter som 
har skrivits genom kursens moment, 
i redigerad form. Trevlig läsning!
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GLOBALA SAMHÄLLSENTREPRENÖRER 

Reflektioner utifrån boken ”Tjä-
na pengar och rädda världen 
– den hållbara ekonomins entre-
prenörer”

>> Erika Augustinsson & Maja 
Brisvall ger i ”Tjäna pengar och 
rädda världen – den hållbara 
ekonomins entreprenörer”  en rela-
tivt bred och lättläst helhetsbild av 
vad begreppet samhällsentreprenör 
kan innebära. 

Boken porträtterar Sverige som ett 
land som verkar vara ljusår bakom 
den utveckling som sker i många 
andra delar av världen idag då det 
gäller att stötta och underlätta för ett 
samhäl lsen-
treprenöriellt 
t ä n k a n d e . 
S t o r b r i t a n -
nien är ett 
av världens 
ledande länder när det kommer till 
att satsa på samhällsentreprenör-
skap. Inom näringsliv, akademi 
och inom den politiska sfären ar-
betar man aktivt för att främja 
och uppmuntra det sociala entre-
prenörskapet. Förhoppningsvis har 
Sverige närmat sig Storbritannien 
mer sedan boken skevs för fyra år 
sedan.  Den svenska sociologen 
Karl Palmås som citeras i boken 
anser dock att de etablerade mak-
tstrukturerna i Sverige är hopplöst 
fasta i strikta strukturer för hur 
välfärd skapas. Det perspektivet 
ger mig inte mycket hopp om att 

det på statlig väg eller i traditionella 
företag och organisationer kan ske 
snabba förändringar.

Bokens titel ”Att tjäna pengar och 
rädda världen” kan kanske upp-
fattas provokativ och det är just 
det jag tror  är författarnas avs-
ikt. Genom provokation ställs vår 
gamla föreställningsvärld på huvu-
det och i bästa fall börjar vi ställa 
frågor till oss själva som utmanar 
våra tankemönster. 

Ett paradigmskifte
>> En stor del av innehållet i boken 
ägnas åt just det – vad det kan inne-
bära att tjäna pengar på samhällsen-

treprenöriella 
insatser.  Om 
jag inte var 
övertygad in-
nan, så blir 
jag det nu; 

det är okej och kanske i många fall 
nödvändigt att åtminstone tänka 
affärsmässigt när det gäller so-
ciala- och miljömedvetna insatser. 
Poängen, som jag ser den, ligger i 
hur man förvaltar en eventuell vinst.  
Författarna får läsaren att tänka till 
vad begreppet ”vinst” egentligen 
innebär. Jag undrar om den framti-
da definitionen av begreppet  vinst 
fortfarande kommer att handla om 
enskilda individers eller företags 
samlande av större summor pen-
gar på hög? Eller kommer det mer 
och mer handla om att vinst defini-
erar möjligheten att återinvestera i 

samhälleliga, sociala, ekonomiska 
och ekologiska behov?  Jag sak-
nar idag en ännu större medveten-
het generellt i samhället kring vad 
hållbar samhällelig vinst innebär. 
Detta är samhällsentreprenörens 
kärna jämfört med den kortsiktiga 
samhälleliga eller individuella vin-
sten som just nu är den rådande 
normen. Det oroar mig att en stor 
del av den unga generationen är så 
upptagna av den kortsiktiga, ytliga 
och individuella kommersialismen. 
Jag anser att vi vid denna tidpunkt, 
i alla fall i Sverige, borde befinna 
oss någon annanstans i vårt med-
vetande och rent handlingsmässigt 
när vi ser vilka samhälleliga och 
miljömässiga problem vi omges av. 
På vägen till samhällsentreprenöri-
ella initiativ kan vi däremot lära oss 
mycket av affärsvärlden.

Affärsmässigt tänkande – en 
nödvändighet?
>> Augustinsson och Brisvall tar 
upp en mängd exempel på sam-
hällsentreprenörer som har sett 
det som en nödvändighet att tän-
ka affärsmässigt för att kunna nå 
framgång. Frälsningsarmens My-
rorna är ett sådant konkret exem-
pel som gick från ett minusresultat 
på 16 miljoner kronor 1999 till ett 
plus på 20 miljoner kronor 2006 för 
att de organiserade Myrorna som 
ett affärsdrivande företag utan att 
tumma på sina värderingar.  Vd:n 
för Myrorna, Johan Oljeqvist, anser 
att den ideella sektorn utan problem 
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...det pågår ett paradigmskifte där 
diskursen förändras dramatiskt då det 
gäller vad som är ett företags syfte.



5

NÖDVÄNDIGA FÖR MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD?

kan tänka affärsmässigt eftersom 
dess värderingar ändå är så starka 
att det inte är någon är risk att tap-
pa sina värderingar (jämfört med 
den kommersiella sektorn). 

En annan person som exemplifi-
erar detta förespråkande för af-
färsmässigt och t.o.m.  kommer-
siellt tänkande är Zaynar Adami 
som startade magasinet Gringo.  
Adami provocerar genom att häv-
da att det är just humanismen som 
man ska tjäna pengar på. Men han 
är också noggrann med att poäng-
tera vikten av vart vinsten ska an-
vändas till. Pengarna som Gringo 
fick in, distribuerades och återin-
vesterades i andra projekt inom ra-
men för verksamheten som syftade 
på att driva på en social förändring 
då det gäller att ändra på inställ-
ningen till förorten. Adami har 
myntat begreppet ”kommersiell 
humanism” för att visa på hur vi 
i Sverige tänker kring vad man får 
och inte får tjäna pengar på idag. 
Han menar att det för många var 
provocerande att magasinet Grin-
go, som satte de humanistiska 
frågorna i förgrunden med fokus 
på det sociala, samtidigt hade en 
kommersiell bas, bla. genom sa-
marbetet med den kommersiella 
gratistidningen Metro.

Saltå Kvarn är ett annat exempel 
på en stiftelse som enligt dem 
själva skulle ha försvunnit om 
beslutet att ombildas till ett aktie-

bolag  1997 inte skulle ha tagits. 
Denna förändring ändrade inget 
i Saltå Kvarns mål om att främja 
biodynamiskt odlande och vision 
att rädda Östersjön och inte heller 
ägarskapet. Sedan ombildande har 
Saltå Kvarn kunnat växa enormt 
och har som konsekvens av detta 
en ännu djärvare vision och mis-
sion än tidigare. Drivkraften är 
att skapa sociala och ekologiska 
värden, där vinsten inte är hu-
vudsyftet. 
Författarna hävdar att tjäna pen-
gar och rädda världen snarare är 
ett koncept på hur vi i framtiden 
måste arbeta. Att lämna problem-
formulering och ansvar för att lösa 
samhällsproblem åt en enda sam-
hällsaktör, staten, är inte längre 
möjligt.  Författarna anser liksom 
många andra att nya partnerskap 
mellan NGO:er och företag också 
behöver  upprättas. Båda behöver 
och kan bevisligen lära sig mycket 
av varandra. Per Granqvist som är 
försäljningsansvarig på Waynes 
Coffe är övertygad över att föret-
agandet idag är under stor om-
ställning. Han anser att det pågår 
ett paradigmskifte där diskursen 
förändras dramatiskt då det gäller 
vad som är ett företags syfte. Da-
gens medvetna människor ställer 
allt högre krav på företagens pol-
icy om socialt och miljömässigt 
ansvarstagande. Här kan NGO: 
erna bidra med sin skarpa kompe-
tens i dessa frågor.

Olika perspektiv på sam-
hällsentreprenörskap
>> För mig har begreppet ”sam-
hällsentreprenör” fått en väsen-
tligt större och bredare innebörd 
efter att ha tagit del av de erfaren-
heter och slutsatser som beskrivs 
i boken. Författarna diskuterar 
ett gränsöverskridande av sam-
hällets traditionella uppdelning 
av samhällsentreprenöriella in-
satser med utgångspunkt i bl.a. 
Malin Gawellis forskning om 
samhällsentreprenörskap.  Gawell 
menar att det finns många försök 
i Sverige att försöka bryta den tra-
ditionella uppdelningen av sam-
hällets tre sektorer; näringsliv, 
stat och civilsamhälle. Förfat-
tarna delar detta i ”det traditonella 
näringslivet, den traditionella of-
fentliga sektorn samt den tradi-
tionella ideella sektorn”. I dessa 
brytningspunkter urskiljer förfat-
tarna fyra primära riktningar som 
samhällsentreprenörer verkar i, 
inom Sverige;

• den första är inom ” det nya 
näringslivet” som innebär entre-
prenörer som driver företag och 
uttalat använder sig av företagan-
det för att förändra världen och 
därmed utmanar det traditionella 
företagandets avsaknad av social 
och ekologisk hänsyn.

• Det andra perspektivet är ”den 
nya offentligheten” som består av 
sociala entreprenörer och sociala 



företagare som på nya sätt försöker 
lösa problem inom det sociala om-
rådet genom att utmana trögheten 
och föra in nytänkande i den tradi-
tionella offentliga sektorn.

• Den tredje är  ”de nya NGO:erna 
” som är förnyarna inom den ideel-
la sektorn  och som använder sig av 
företagandets metoder och logiker 
för att öka sin effektivitet och sam-
hällsnytta. På så sätt utmanar de 
makteliten i folkrörelse Sverige 
med allt vad det innebär från den 
kooperativa rörelsen till folkrörel-
ser och föreningar, att bli mer en-
treprenöriella och självgående. 
 
• Slutligen ser författarna en fjärde 
grupp; ” Hybriderna ” som förfat-
tarna även kallar för ”samhällets 
Dj:s”. Dessa remixar logik, me-
toder och spår från alla tre sektorer 
i sitt arbete med att tjäna pengar 
och rädda världen.

Att utmana demokratin
>> Boken väcker frågor hos mig 
och ger även demokratibegreppet 
för mig en vidgad innebörd. Ämnet 
demokrati är inte något som tydligt 

beskrivs i boken men för mig är det 
ämnets röda tråd.  Jag anser att vi 
mer än vi anar, kan utmana vårt sätt 
att tänka kring demokratibegreppet 
genom att ta saker i egna händer 
genom att göra en skillnad i vårt 
samhälle där vi anser att en förän-
dring behöver ske. Vi kan över-
skrida de gränser för vad som anses 
höra till något eller någons uppgift, 
i vår vision att vilja 
förändra. Förfat-
tarna beskriver oss 
alla som möjliga 
aktivister i de val 
vi gör.  

Forskaren Malin Gawell drar också 
slutsatsen att framväxten av sam-
hällsentreprenörskapet också är en 
generationsfråga. Mycket beroende 
på den unga generationen 70- och 
80-talister inte är formade av det 
gamla modelltänkandet. Många av 
dem ser ingen motsättning mellan 
idealism och kommersialism och 
de förväntar sig inte längre att en 
stark stat ska ta hand om dem. De 
har gått i en skola under en tid med 
ständiga nerdragningar och har 
därmed inte samma självklara er-

farenhet av en ständig ökad välfärd. 
Detta kan vara en anledning till att 
de senare tar saken i egna händer, 
vilket t.ex. kan ta sig i uttryck i en-
treprenöriellt arbete. Om man vill 
göra något måste man göra det själv 
och helst gör man det tillsammans 
med sina vänner och sitt nätverk. 
Jag som själv är 80-talist anser att 
finns ansvarsområden där staten 

bör ha ansvaret. 
Att själv vara med 
och ta ansvar för 
något kan leda till 
att problem upp-
märksammas, och 

att det offentliga får nya uppdrag 
genom att det skapas ett tryck.

Augustsson och Brisvall ser liksom 
Nobelpristagare Muhammad Yu-
nus att vi framöver kommer ha två 
typer av företag i världen; sociala 
företag och traditionella företag. 
Yunus föreslår att en social börs 
inrättas, ”a social stock exchange” 
där dessa typer av sociala, etiska 
och ekologiska företag kan bli 
föremål för handel.  Planen på 
att inrätta just en sådan etisk börs 
utreds just nu, med London som 

??
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Jag anser att vi mer än vi anar, 
kan utmana vårt sätt att tän-
ka kring demokratibegreppet



första etablering. Det största 
problemet idag är att kapitalet 
ska hitta de sociala företagen 
och vice versa. Genom att eta-
blera en etisk/social börs un-
derlättar man för dessa aktörer 
att finna varandra. Visionen är 
att om tioårs tid ha etablerat ett 
globalt nätverk av etiska börser 
över hela världen. För mig per-
sonligen låter detta som om 
världen möjligtvis genom detta 
skulle kunna finna nya vägar till 
att kunna bli mer human även 
i den hårda ekonomivärlden 
och att det äntligen finns en 
möjlighet till ett breddat lång-
siktigt perspektiv som inte 
baserar sig i traditionell ekono-
misk vinst.  Jag tror att det be-
hövs föras en tydlig diskurs i 
globala sammanhang där man 
kritiskt granskar begreppet 
”vinst” och dess innebörd och 
därmed också vad ett hållbart 
socialt företag faktiskt innebär.

Globala samhällsentre-
prenörer - nödvändiga 
för mänsklighetens över-
levnad?
>> Bokens två författare tror att 
de globala samhällsentreprenör-
erna kommer att spela en viktig 
roll för samhällets utveckling, 
kanske till och med för män-
sklighetens överlevnad. Jag tror 
att de kan ha rätt och den tanken 
gör mig både arg och hoppfull. 
Arg för att jag tappar hoppet om 
att de stora maktens män kom-
mer att förändras självmant. 
Hoppfull för att jag inser att det 
är vi, folket, som kan få mak-
tens män att förändras, och att 
det är vi som kan vara de sto-
ra maktens män och kvinnor. 
Men för det behöver vi jobba på 
många plan och bli fler. Men 
först måste vi starta i oss själ-
va. Mahtma Gandis ord får en 
ytterligare utvidgad betydelse 
för mig. ”Be the change in the 
world, that you wish to see”. 

Text : Towe Gustavsson
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 JAG UNDRAR OM DEN FRAMTIDA DEFINITIONEN AV BEGREPPET VINST 
FORTFARANDE KOMMER ATT HANDLA OM ENSKILDA INDIVIDERS ELLER 

FÖRETAGS SAMLANDE AV STÖRRE SUMMOR PENGAR PÅ HÖG?

”Tjäna pengar och rädda världen: den 
hållbara ekonomins entreprenörer” är 
skriven av Erika Augustinsson & Maja 

Brisvall, och utgiven på Bookhouse 
(2009).



FEM ATT 
BESÖKA I...
MALMÖ

1. Stpln inhyst i Kockumarbetarnas 
gamla omklädningsrum är idag ett öppet hus för 
kultur och idéutveckling. En öppen kontorsplats, 
verkstäder där en kan pröva en prototyp i prak-
tiken och Malmös mest generösa cykelmakare i 
Cykelköket.

2. Kontrapunkt - ett kulturhus och so-
cialt nätverk för aktivister, inspiratörer, kreatör-
er och alla som vill stärka gemenskapen lokalt. 
Här finns det rum för aktiviteter och arbete, 
plats för stödfester, matlagning och diskussioner 
- en plattform för alla möjliga föreningar.



3. Mykorriza är ett lokalt stadsod-
lingsinitiativ. Här i Enskifteshagen har organi-
sationen skrivit avtal med gatukontoret om att 
anlägga en gemenskapsodling. Alla som besöker 
får plantera, skörda, räfsa och njuta!

4. Underverket på Hasselgatan 8 är 
Malmös kanske mest underjordiska redesign-
center och mötesplats. Komplett med Karmashop, 
trä- och syverkstad, och ett vindlande mosaik-
golv.

5. Kontxt ligger bara ett stenkast 
från Kontrapunkt. Med en liknande idé men 
en något annan uppbyggnad erbjuder kontxt 
kontorslokaler och en platt förening som hjälper 
sina medlemmar att omsätta olika projekt; allt 
från pingisturneringar, krokimålning, yoga och 
dj-kvällar.



FEM ATT 
BESÖKA I...
KÖPENHAMN

1. Social+  har ambitionen att bli en 
kompetent förmedlare (och kompetensförmed-
lare) mellan de som sitter på pengarna och de 
som skapar projekt för att förbättra samhället. 
Med andra ord vill de hjälpa företagen eller or-
ganisationer som ger pengar till sociala ändamål 
att hitta de samhällsentreprenörer som kommer 
använda pengarna på det önskade sättet.

2.Trampolinhuset utvecklas som ett 
självstyrande kulturhus för asylsökande och dan-
skar, mitt i Köpenhamn. I huset finns verkstäder 
av olika slag, varje tisdag har man stormöten där 
beslut tas, och varje fredag kväll är det gemen-
sam middag. ”Hairdresser, accountant, journalist, 
writer… Being allowed to be the person you’re 
actually supposed to be.” 



3. Pragues Boulevard 43, PB43, en ti-
digare färgfabrik på 6 400 m² som har etablerats 
som kulturhus sedan 2010. Platsen drivs gemen-
samt av alla de som brukar lokalerna. På gården 
finns stadsodlingar mot kontaminerad mark, en 
hemmabyggd bastu, den första bostaden som kan 
gå, och ritningar på ett möteshus som kan byggas 
upp och byggas om på en dag.

 

5. Orange Innovation - en rastlös 
spin-off på Roskildefestivalen och dess över 
40-åriga tradition av att använda musik, kultur, 
lek, rebellism, frivilligt gräsrotsengagemang som 
verktyg för att förbättra samhället omkring oss. 
Med kontor i Roskilde och Köpenhamn.

4.Baisikeli driver cykelverkstad och 
uthyrning. De startade med tanken att trans-
portera rekonditionerade cyklar till Tanzania där 
man såg att det saknades bra cyklar till rimligt 
pris.  Idag använder man delar av sitt ekonomiska 
överskott från verksamheten i Köpenhamn till att 
etablera cykelbutiker/verkstäder med lokalt ut-
bildad personal i Tanzania, Sierra Leone och Mo-
zambique.



MYRIGHT
HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

>> Under internationella handikappåret 1981 
bildades Shia, Solidarity Human rights Inclu-
sion and Accessibility – Solidaritet Mänskliga 
rättigheter Inkludering och Tillgänglighet. 
Numera har organisationen bytt namn till 
MyRight. Jag ringde upp Lina Jakobsson som 
är MyRights kommunikatör på huvudkontoret i 
Stockholm för att få veta mer om hur organisa-
tionen jobbar idag.

MyRight är en ganska okänd organisation som 
bedriver sitt arbete i det tysta, men jag tycker 
att det här är en viktig organisation. Den arbetar 
med frågor som är speciella för personer med 
olika funktionsnedsättningar. Många av dessa 
är desamma oavsett om man har en funktion-
snedsättning eller inte. Men många är också 
specifika. 

Jag frågade Lina Jakobsson om vilken syn 
man har på biståndsarbetet idag. Hon menar 
att bistånd idag handlar om ett partnerskap, 
ett samarbete mellan en organisation i Sverige 
och motsvarande organisation i mottagarlan-
det. Man fokuserar på att organisationerna i 
mottagarlandet ska få en struktur. När väl den 
strukturen finns kan de fokusera på att starta 
nya projekt och börja påverka. Ofta behöver de 
arbeta ganska länge för att få en struktur i de 
olika projekten och i vissa fall behövs det ett bra 
samarbete mellan olika organisationer för att få 
det att fungera.

Jag frågade vidare om vissa projekt lever vid-
are i programländerna. Lina Jakobsson berättar 

att målet med projekten är att organisationerna 
ska ta över verksamheten och bli självständiga. 
Ett exempel är ett projekt de hade med att starta 
kycklinguppfödning. Det krävdes planering och 
organisering för att få projektet att fungera och 
resultatet blev en självgående uppfödning av 
kycklingar.

Till sist frågade jag hur viktigt det är att välja 
rätt samarbetspartner i programlandet, om det 
ofta händer att de får avbryta samarbetet. Lina 
Jakobsson svarade att ibland får de gå in och 
försöka hjälpa till att lösa konflikter och att hitta 
vägar ut för att få det att fungera. Det är ganska 
ovanligt att man avbryter ett projekt men i ex-
trema fall får man göra det.

Mina egna reflektioner är att vi nu har hamnat 
rätt när det gäller biståndspolitiken - länderna 
som får stöd är inte längre passiva mottagare. 
De blir delaktiga och deras kapacitet som män-
niskor tas tillvara. Det ställs även krav på att 
mänskliga rättigheter och demokrati finns. För 
att kunna ta sig ur fattigdom behöver männi-
skors resurser tas tillvara. När man gör det så 
blir resultatet mycket bättre än om man bara ger 
ett bistånd som tas emot. En annan positiv sak 
är att personer från den svenska funktionshin-
derrörelsen får hjälpa personer i andra länder 
med liknande problem. Jag tror att det handlar 
om ett givande och tagande från båda hållen. 
Att man kan lära mycket av varandra. 

Text: Ulrika Friström

INTERVJU:



MyRight - funktionshinderrörelsens 
paraplyorganisation för internationellt 
utvecklingssamarbete

Består idag av 28 medlemsorganisationer 
inom funktionshinderrörelsen.
>> Bedriver tillsammans utvecklingssamarbete 
i Bolivia, Bosnien, Nepal, Nicaragua, Sri 
Lanka, Tanzania och Rwanda. 

Samarbete sker med handikapporganisationer 
i de olika länderna. 
Målet är att stärka organisationerna genom 
olika program, som har en utvecklingstrappa 
i två steg:

>> Första steget stärker individen.
>> Blir medveten om sina rättigheter och få 
tillgång till det som leder till att personen kan 
delta i samhället på samma villkor som andra. 
>> En person med synskada lär sig skriva och 
läsa punkskrift. 
>> För en person med hörselskada kan det 
vara viktigt att lära sig teckenspråk 
>> För en person med rörelsehinder kan det 
vara viktigt att få rehabilitering.

>> Andra steget gör medlemmarna i organisa-
tionerna mer aktiva i verksamheten. 
>> Kurser i föreningsteknik och internde-
mokrati samt ledarskapsutbildningar.
>> Organisationerna stärks och möjligheten att 
samarbeta med varandra ökar.
>> Möjligt att påverka politiska beslut och 
skapa förändring på strukturell, samhällelig 
nivå.

Medlemsorganisationerna kan även söka 
pengar för olika projekt i länderna.  Ett ex-
empel på ett projekt är ”Empowerment of 
Women with disabilities” vars syfte är att 
stötta funktionshindrade kvinnors situa-
tion i Nepal. Projektet drivs av NHR, Neu-
rologiskt Handikappades Riksförbund i 
Sverige och deras samarbetspartner i Nepal 
NDWA, Nepal Disabled Woman Association.
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>> När jag kom till Sverige ville 
jag lära mig något nytt. Jag kom 
från ett land där kriget precis 
hade tagit slut och Kosovo var 
en ny stat, med stora behov av 
förändringar och utveckling. 
Vid min ankomst till Sverige 
var det inte lätt att gå från den 
ena verkligheten till en helt an-
nan. Jag kunde inte språket, vis-
ste inte var jag skulle börja eller 
med vad.

Dagen då jag träffade några an-
dra albaner i Sverige var viktig. 

De hade börjat arbeta med ak-
tiviteter i det albanska kultur-
centret “Migjeni”, och jag valde 
att bli en del av kulturcentret. 
Vi startade en tidning som kom-
mer ut en gång i månaden och 
började sända radio en timme 
varje onsdag. Så uppstod mitt 
engagemang, som jag också nu 
arbetar vidare med.

För att kunna integreras i ett nytt 
samhälle är även språket viktigt 
och jag gick på språkkurs under 
en period. Det gick ganska lätt 
för mig eftersom jag började 
prata svenska med många män-
niskor som jag träffade. Men 
språk är inte tillräckligt, utifrån 
de stora behoven i mitt hemland 
blev jag intresserad av att lära 
mig om socialt entreprenör-
skap, och hur sociala satsningar 
kan se ut. Jag var nyfiken på att 
veta mer, lära av erfarenheter 
och undersöka möjligheter 
för social förändring. En vän 
berättade för mig om kursen 
Samhällsentreprenör, jag kon-
taktade Glokala Folkhögskolan, 
svarade på några frågor och 
blev antagen.

EN PERSONLIG RESA 
TVÅ ÅR MED KURSER I SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP



>>Främmande språk, främmande 
människor, ny erfarenhet, nya idéer
Jag har samlat på mig flera erfaren-
heter från de två åren med kurser i 
samhällsentreprenörskap. Mitt språk 
har förbättrats avsevärt. I samband 
med kursens uppgifter började jag 
kontakta fler unga svenskar som jag 
inte kände tidigare. Jag gjorde in-
tervjuer med samhällsentreprenörer 
om deras erfarenheter kring hur de 
har utvecklat verksamheter eller pro-
jekt. Det gav nya möjligheter att in-
teragera i det svenska samhället.

Vid sidan av personliga möten följde 
kursens uppgifter, i skrift och med 
muntlig kontakt. Varje moment var 
bra och intressant för mig. Vi lärde 
oss om vad samhällsentreprenör-
skap kan vara och funderade kring 
hur man är en god entreprenör, och 
värdefull för människor man lever 
eller arbetar med. Vi diskuterade en-
gagemang och viljeriktning, syfte, 
vision och projekts genomförande.  



Café Tellus  i Göteborg 
>>I Folkuniversitetets loka-
ler i Göteborg ligger Café 
Tellus där flera kvinnor från 
olika nationaliteter lagar mat 
tillsammans och säljer den 
både på plats och som cater-
ing. På sin hemsida skriver de: 
”Café Tellus består idag av åtta 
kvinnor ifrån fyra olika länder 
med ett brinnande intresse för 
matlagning och med goda kun-
skaper om caféarbete. Förarbetet 
består av att utforma café-meny, 
provlaga maten, jämföra lever-
antörer, lägga schema utrusta 
köket, paketera och marknads-
föra sig samt mycket mera. 
Parallellt får gruppen utbildn-
ing i hur ekonomin ska skö-
tas och vad det innebär att bli 
företagare i ett socialt företag.”
När vi kom på besök hade de 
förberett en buffé med blan-

dad mat från mellanöstern och 
medan vi åt berättade de om sin 
verksamhet, de verkade väldigt 
glada för sitt arbete. Det var 
förvånande hur väl det fungerade 
och maten var mycket god. 

Mamas Retro i Göteborg 
>>Mamas Retro säljer barnkläder 
till balanserade priser. Det är en 
second-hand butik som drivs

som ett socialt företag i syfte att 
kunna ge utbildning och utveck-
lingsmöjligheter till unga kvin-
nor med en tuff bakgrund. Det 
är en underbar idé, vi träffade de 
involverade tjejerna som var my-
cket nöjda med sitt arbete och det 
var otroligt inspirerande för mig.

>>Olika böcker, olika möten
Under kurserna läste vi om so-
ciala entreprenörer som hade 
som mål och syfte att åstad-
komma globala förändringar, 
att utvecklat samhället på något 
sätt och därigenom skapa ett 
bättre liv för medborgarna. 

Mest inspirerande för mig var de 
möten med socialt företagande 
eller samhällsentreprenörskap 
där vi fick titta närmre på deras 
arbete, utbyta idéer och jämföra 
olika erfarenheter. På kursens in-
ternat, de tillfällen då vi alla träf-
fas några dagar, har vi gjort flera 
studiebesök. Här är några av 
dem som jag minns särskilt, från 
ett av våra internat i Göteborg: 



Tikitut i Göteborg
>>Vi mötte Ulla Gawlik och Me-
hmet Yamanlar över en lunch 
och de berättade för oss om sitt 
sociala företag. De beskriver det 
som “community-based tour-
ism när den är som bäst”. Tiki-
tut förmedlar boende och up-
plevelser i Göteborg genom ett 
nätverk av Göteborgsfamiljer 
som öppnar upp sitt eget hem 
och tar med turister på sina 
egna fritidsaktiviteter. På så 
vis kan man bo i en liten trea i 
Bergsjön och gå på finsk tango 
med familjen på kvällen. Tiki-
tut följer den grundläggande 
idén att människor möts i ett 
kulturellt utbyte, och även de 
som bor i de mindre upprustade 
stadsdelarna kan locka besökare 
till sitt område. Den sociala di-
mensionen av projektet är att 
engagera människor som bor i 
de nordöstra delarna av staden 
och bryta den negativa bild som 

finns i dessa områden. Särskild 
betydelse är den interaktion som 
uppstår genom mötena med de 
som kommer för att bo eller ta 
del av upplevelser. Tanken är att 
turismen kan skapa en hållbar 
tillväxt även i storstadsområden. 
När vi träffade Ulla Gawlik 
och Mehmet Yamanlar var de 
tre personer som driver Tiki-
tut, men de hoppas kunna bli 
fler. Jag ser det som en bra 
idé för att förena människor, 
för att förändra sina liv, men 
samtidigt få en god ekonomi.

Stadsjord i Göteborg
>>Det handlar om odling, lokal 
matproduktion och att skapa 
samverkan lokalt i olika stads-
delar. Niklas Wennberg berät-
tade om Stadsjords planer och 
arbete, bland annat hur de bör-
jade arbeta med grisar. Planerna 
handlar om att skapa en stad 
med blomstrande trädgårdar 

som producerar mycket mat – 
mitt i de bostadsområden där 
människor bor. Niklas Wenn-
berg berättade: “Vi vill skapa 
en nygammal hållbarhetskultur 
och bygger mötesplatser för 
människor av alla sorter som 
vill vara med och göra kvar-
teret litet blommigare, roligare, 
varmare och mer hållbart. “
Han berättade också om hur han 
ser på framtiden för städer och 
ett gemensamt ansvar för att 
möta människor som flyttar till 
Sverige, där matproduktionen 
blir viktig. Människor längtar 
också efter ett “begripligt land-
skap” som odlingar bidrar till.
Så det var också en inspiration, 
och en bra idé att människor kan 
engagera sig i odlingsaktiviteter 
och göra förändringar i staden, så 
att landskapet blir mer förståeligt 
och alla kan må bättre. En inspi-
ration att ta med till mitt land.
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>> Engagemanget idag - tidning, 
radio, tv och författande

Idag är jag involverad i den albanska kul-
turföreningen som jag nämnde i inlednin-
gen, med bas i Borås. Vi ger ut tidnin-
gen “Dituria” riktad till ungdomar, där 
jag är journalist. Jag är med och sänder 
radio och vi samarbetar med en fören-
ing för albanska författare i Sverige.
Nu startar vi också tv-sändningar som 
kommer att ägnas åt albanska kulture-
venemang, och även svenska. Vi riktar 
oss till yngre med en ambition att in-
volvera och uppmuntra till ett aktivt liv. 
Jag arbetar även med ett företag, numera 
har vi fem anställda. Under min tid i Sver-
ige har jag skrivit tre böcker på albanska 
och blivit involverad i en författarförening.

Så, det är några av mina intryck från 
tiden med kurserna i samhällsentre-
prenörskap. Jag vill tacka August och 
Hannah som följde oss hela tiden med 
projekt, idéer och olika besök. Och även 
de goda kolleger som jag hade möj-
lighet att träffa genom kursen det här 
året: Frida, Towe, Ulrika, Emma och 
alla dom andra vi har mött på vägen.

Text: Bahtir Latifi

”Mest inspirerande för 
mig var de möten med 
socialt företagande eller 
samhällsentreprenör-
skap där vi fick titta 
närmre på deras arbete, 
utbyta idéer och jämföra 

olika erfarenheter. ”





SAMTAL 
OM 
STRESS
Jag och Cinna Gärdenfors har ar-
betat ihop ideellt med uppstarten 
av ett projekt som snart blev en 
viktig del av våra liv. I arbetet 
var allt learning by doing – och 
stundom blev det rätt stressigt. Vi 
mötte denna stress på olika sätt 
och hade ibland svårt att förstå 
varandras situation. Något år 
senare, när vi båda be-
fann oss i det avlönade ar-
betslivet, mötte vi stressen 
igen. Och även denna 
gång på olika sätt. Därför 
har vi haft en del samtal 
kring ämnet. Hur ska en förhål-
la sig till det här egentligen? 

Jag har förstått att du ser på 
stress som ett problem som är 
delvis överordnat individen, 
ett problem som är samhäl-
lets och som vi måste se på 
med strukturella glasögon...

Cinna Gärdenfors: Ja, det hjälper 
mig att tänka på det så. Då kan vi 
prata om stress i termer av förän-
dring. Och prata om det behöver 
vi! När jag var engagerad i en 
kulturfestival i Uppsala mötte jag 
en tjej som nyligen hade gått in i 
väggen, detta var långt före tiden 
då denna term egentligen an-

vändes. Hon var väldigt driven och 
inspirerande. Men hon provocer-
ade också genom att ofta säga nej 
och delegera  uppgifter till andra. 
Då tyckte jag att det var väldigt 
jobbigt. Nu ser jag det mer som 
ett medvetet, kanske feministiskt, 
steg att ta. Och tycker det är häft-
igt att hon fortfarande är villig att 

göra en massa saker som hon brin-
ner för, istället för att begränsa sig. 

I kursen har vi läst ”Brinntid”  
(av Sanna Lillie och Pernilla Al-
exandersson), en bok om stress 
och stresshantering. Den har 
väckt tanken hos mig att stress 
inte behöver leda till att  man 

säger nej till sina ambi-
tioner, utan snarare till 
att säga ja till att bli bät-
tre på att hantera sitt 
engagemang. Annars är 
risken stor att det blir en 

backlash även ur en feminis-
tisk synvinkel när kvinnor bör-
jar ”ta tillbaka” sin duktighet.

Cinna: Det låter väldigt sunt! Och 
jag förstår inte varför vi ska klan-
ka ner på duktiga flickor. Det är 
viktigt att bejaka att man faktiskt 
vill göra en massa saker – men 

“För mig har det alltid hjälpt att hitta 
sammanhang där stress ses som en 
sund reaktion på en ohållbar situation.”

INTERVJU:



det är lika viktigt att samtidigt  
säga nej, och framför allt att hitta 
sätt att säga nej på, helst utan att 
lämpa över sitt arbete på andra. 

Ibland känns det som att jag 
saknar något i dessa analyser 
som rör ja- och nej-sägandet. 
Istället skulle jag vilja foku-
sera mer på vad som egentligen 
är motivation. För vem vill jag 
egentligen vara duktig? Och 
varför verkar det ens finnas en 
provokation i andras duktighet?

Cinna: ...duktighet kan nog vara 
något så enkelt som att man brin-
ner för en fråga, att man har en 
massa eld som man vill göra något 
av. Prestation behöver inte nöd-
vändigtvis vara att man presterar 
för någon annans skull! Men ska 
man göra en analys av det så ser 
jag just ”duktighet” som något 
man inte enbart gör för sin egen 
skull - oavsett om omgivnin-
gen håller med om det eller inte.

Inom stresshanteringen verkar 
de flesta metoder bygga på en hel 
del självkännedom och självin-
sikt. Ibland känns det som sky-
höga krav att möta som individ... 

Cinna: Det ställer ju också en 
del krav på dem man jobbar med, 
nästan mer än på en själv. Det 
gäller ju att omgivningen håller 
med om den egna föreställnin-
gen om att man har för mycket 
att göra, så att man inte bemöts 
som om man måste lösa det själv. 
Förståelsen utifrån är superviktig!

Finns det inte någon risk då 
att man har svårt att komma 
vidare, genom att sätta sig i en 
offersituation och kanske t.o.m 
välter över delar av sin stress till 
andra? Till syvende och sist är 
det väl ändå en individ som har 
försatt sig i en stressig situation? 

Cinna: Försatt sig eller hamnat 
i...både och, det är nog inte så 
svart-vitt. Men är man väl där, 
är det viktigt hur man själv och 
andra ser situationen. Då är det 
nog inte så hjälpsamt om omgiv-
ningen lägger allt ansvar på in-
dividen eller knappt ens erkän-
ner situationen. För mig har det 
alltid hjälpt att hitta sammanhang 
där stress ses som en sund reak-
tion på en ohållbar situation.

Text: Hannah Ohm



>> I Malmö byggs det första kolle-
ktivhuset som är öppet för alla ål-
drar och i samma område byggs 
andra lägenhetshus med fler 
kollektiva ytor än i vanliga hyre-
shus. Detta initiativ kommer un-
derifrån, det vill säga från de som 
kommer att bo i huset när det står 
klart. Sedan 2009 har en ideell 
förening med över 100 medlem-
mar arbetat med att planera för 
nybyggnationen i nära samar-
bete med Malmös kommunala 
bostadsbolag.

När jag för några år sedan var 
i Venezuela besökte jag en rad 
olika kooperativa sammanslut-
ningar. Människor gick samman 
i olika typer av kooperativ för att 
säkra sin inkomst och för att själ-
va ha kontroll över sin arbetsplats. 
Det finns allt från jordbruk till 
skotillverkning till textiltillverkn-
ing inom ramen för de koopera-
tiva sammanslutningarna. Kanske 
är detta en trend som spänner över 
världen, även om den sakta går 
framåt och inte alltid är så synlig. 
En fabrik som tillverkar byggma-
terial i Thessaloniki har i februari 
öppnat produktionen på nytt un-
der arbetarkontroll. Det beskrivs 
som den första övertagna fabriken 
i krisens Grekland och inspiration 
kommer bland annat från exem-
pel i Venezuela och Argentina.

Kanske har människor börjat 
tröttna på de individualistiska 
tendenser som vi sett i världen de 
senaste decennierna och väljer 
istället kollektivt och koopera-
tivt, för att slippa ensamheten och 
för att klara vardagen? Danielle 

ATT DELA
TIDERNAS TREND?

LÄS MER – EN DELAD EKONOMI
• “The sharing economy” Artikel av Danielle Sacks http://bit.
ly/MNcDv5
• Vio.Me – övertagen fabrik i Thessaloniki. http://www.viome.
org/
• Spinlister – hyr ut din cykel http://www.spinlister.com
• Kollektivhus i Malmö http://kollektivhus.wordpress.com/
• ToolPool http://www.facebook.com/toolpoolmalmo
• Cykelköket http://cykelkoket.blogspot.se/
• Folkkök på Kontrapunkt http://bit.ly/18JVzef

KRÖNIKA:



Sacks skriver om den kollektiva 
rörelsen i artikeln ”The sharing 
economy”. Här beskriver hon 
hur människor i större utsträck-
ning har börjat att dela med 
sig av saker och tillsammans 
investerar i olika projekt. Hon 
tar den moderna couch surfing-
rörelsen som exempel, där män-
niskor möts online och delar 
med sig av sovplatser världen 
över. Om jag till exempel ska 
åka till Budapest kan jag hitta 
någon att bo hos, gratis dessu-
tom. Airbnb har utökat kon-
ceptet med uthyrning av lägen-
heter, och en besläktad tjänst 
finns för cyklar. Hos Spinlister 
kan du lägga upp din egen cykel 
för uthyrning med valbart pris. 
I ny stad kan du snabbt loka-
lisera en privat cykel att hyra.

Danielle Sacks berättar i sin ar-
tikel om Neal Gorenflo, bosatt 
i hypade Silicon valley, som 
använder mängder av tjänster 
för att dela resurser i vardagen. 
Upprinnelsen till han började 
söka efter ett annat sätt leva  
med kollektiva lösningar var att 
han blev rädd för att förlora sin 
flickvän, något han såg hända 
runt om honom i företaget där 
han arbetade. Skilsmässorna 
duggade tätt i ett uppskruvat ar-
betstempo 
med my-
cket inter-
nationella 
resor. Kan-
ske satsar 
människor för mycket på att 
tjäna pengar och för lite på sin 
fritid? Neal Gorenflo sa upp 
sig och skiftade perspektiv till 
att undersöka hur resurser kan 
delas – allt från bilar till kläder. 
En parallell kan dras till Sver-
ige där det finns bilpooler för 
samåkning och klädoteket, ett 
bibliotek fast med kläder. Dels 

är det ett miljövänligt alterna-
tiv och dels är det ekonomiskt 
bra, för har man inte råd kan 
man samåka eller låna. Dan-
ielle Sacks skriver: ”The shar-
ing economy is at one of those 
interesting junctures where no 

one knows how big it might 
get or how many industries 
and companies it might affect.” 
Hon menar att företag oavsett 
de vill det eller inte måste börja 
anpassa sig till att männsikor i 
större utsträckning kommer att 
dela med sig och dela på saker. 

I Malmö kommer det nya kolle-
ktivhuset stå klart under 2014. 

Det finns också en rad andra in-
itiativ som utveckar det urbana 
landskapet mor mer delande av 
resurser. ToolPool är Malmö 
Järnhandels svar på trenden, 
Cykelköket håller öppen verk-
stad, stadsdelsbiblioteket Ga-
raget inleder samarbete med 
Klädoteket och kulturhuset 
Kontrapunkt gör gratis folk-
kök varje tisdag. Men paral-
lellt växer shoppinggalleriorna.

Jag tycker att det är en positiv 
utveckling om världen går mot 
en mer öppen och kollektiv anda 
och det finns tendenser till 
att vissa saker går åt det-
ta håll. Det behövs i en 
värld där ekonomin styr 
allting och bara gynnar ett fåtal.

Text: Emma Severinsson

“Människor gick samman i olika typer av 
kooperativ för att säkra sin inkomst och för 
att själva ha kontroll över sin arbetsplats.”



 

Sociala företag
Definition av sociala företag som används inom det europeiska forskarnätver-
ket för social ekonomi och socialt entreprenörskap (EMES):

1. Målet är att tjäna samhället genom att integrera människor som har det 
svårt att komma in i samhälle och arbetsliv 
2. Grupp av medborgare, förening eller annan (dvs. sociala entreprenörer) tar 
initiativet 
3. Delaktighet från medarbetarna
4. Beslutsmakten i företaget baseras inte på kapitalägande 
5. Ingen eller begränsad vinstutdelning (vinsten återinvesteras eller går till en 
ägare som oftast är en ideell förening 
6. Självständighet från det offentliga 
7. Permanent produktion av varor eller tjänster 
8. Medarbetarna betalas lön eller annan ersättning för sitt arbete 
9. Ekonomiskt risktagande (både i projektstadiet och i den permanenta verk-
samheten men av olika art)

Källa: Rapport 2011:12. Arbetsintegrerande sociala företag - användning och be-
hov av statliga finansieringsstöd. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser. 
Finns att hämta på http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef890
29c3/1349864047675/Rapport_2011_12.pdf

>> Vad kan socionomer ha för roll 
inom samhällsentreprenörskap och 
vad gör socionomutbildningen för 
att förbereda studenterna på ett ar-
betsliv utanför den offentliga sek-
torn? Socionomen Frida Olofsson 
tittar tillbaka på sin utbildning och 
undrar hur man ska få fler sociono-
mer att ta aktiv del inom (det nya 
fältet) samhällsentreprenörskap.

När jag började på socionomut-
bildningen för nio år sedan var 
ett självklart motiv att jag ville 
jobba samhällsförändrande, både 
på grupp- och individnivå. Jag 
vet att jag inte var ensam, många 
av mina kurskamrater brann och 
strävade efter social förändring, 
och kände inte nödvändigtvis att 
de behövde göra detta som offen-
tligt anställd. Trots detta är det 
många som efter examen går ut 
till anställning inom kommun el-
ler annan offentlig förvaltning. 

Beröringspunkter mel-
lan socialt arbete och sam-
h ä l l s e n t r e p r e n ö r s k a p
>> Samhällsentreprenörskap är 
ett relativt nytt begrepp i Sverige 
även om detsamma ej kan sägas 
om själva företeelsen. Sverige 
har en lång historia av att män-
niskor på olika kreativa sätt har 
försökt hitta lösningar på samhäl-
leliga problem. Allteftersom jag 
har fördjupat min kunskap inom 
samhällsentreprenörskap, har jag 
allt oftare slagits av tanken på hur 
många beröringspunkter som finns 
med det akademiska ämnet socialt 
arbete, socionomens huvudämne. 
 För att lyckas täcka alla de 
olika områden som socionomer kan 
tänkas jobba med, är utbildningen 
väldigt bred. Den är också mycket 

teoretisk. Förebyggande socialt ar-
bete, att på olika sätt arbeta så att 
sociala problem inte uppkommer, 
diskuteras genomgående men förd-
jupas aldrig på ett praktiskt plan. 
Exempel på förebyggande socialt 
arbete kan vara att en människa har 
en inkomst och inte behöver söka 
försörjningsstöd, att en ungdom 
går till skolan och inte skolkar, el-
ler att förhindra att en människa 
blir hemlös. Att detta inte tas upp 
djupgående på utbildningen kan 
ha sin förklaring i att det i arbet-
slivet tyvärr är alltför få sociono-
mer som jobbar förebyggande, 
då det ofta får stryka på foten när 
ekonomin i kommunerna är knapp. 
 Begrepp som KASAM 

och salutogent perspektiv är vik-
tiga inom socionomutbildningen 
och har också under senaste tiden 
vunnit popularitet inom all om-
sorg (åtminstone pappret). Det 
handlar om att att lägga fokus på 
det friska istället för det som är 
problematiskt. Under fördjupn-
ingskurser på utbildningen valde 
jag kurser inom empowerment 
och social mobilisering, vilka 
handlar om att stötta människor 
att tillvarata sina egna resurser. 
 KASAM, salutogent per-
spektiv, empowerment och social 
mobilisering är alla begrepp som 
jag kopplar samman med sam-
hällsentreprenörskap – att arbeta 
förebyggande för att lösa sociala 

FRAM MED SOCIONOMERNA!
DEBATT:



problem, och skapa förändring 
genom att fokusera på stärkande 
faktorer hos människor. Trots 
detta hörde jag aldrig talas om 
samhällsentreprenörskap 
under mina fyra år på 
socionomutbildningen.
 
Många av landets so-
c ionomutb i ldn inga r 
har eller har haft kurser 
kring den sociala ekono-
mi och kurser med nära 
kopplingar till brukarorganisa-
tioner. Representanter för bruka-
rorganisationer bjuds också in att 
föreläsa på grundutbildningen, 
men snarare för att få informa-
tion om dem än att det blev tydligt 
hur jag som socionom kan jobba 
för att stötta dessa organisationer. 
 Sociala företag är inte hel-
ler det ett begrepp som nämns ofta 
på utbildningen. Jag hörde bara ta-
las om det på mina fördjupade (val-
bara) kurser. I förlängningen in-
nebär detta att många socionomer 
inte vet vad ett socialt företag är, 
och missar mycket av allt positivt 
som händer. De missar möjligheter 
som skulle kunna hjälpa ”våra 
målgrupper” och andra yrkesgrup-
per träder in på ett område där so-
cionomer kunde göra mycket nytta!

Så varför diskuteras inte 
s a m h ä l l s e n t r e p r e n ö r s k a p 
på socionomutbildningen?.. 
>> Min upplevelse är att det är 
andra akademiska discipliner, 
och inte att förglömma icke-
akademiska discipliner, som för 
utvecklingen framåt när det gäller 
samhällsentreprenörskap. Jag har 
upplevelsen att de olika områdena 
traskar på i egna spår oberoende 
varandra, med begrepp och synsätt 

som är specifika för ämnet. Olika 
initiativ och verksamheter kan ha 
liknande målsättningar och vänder 
sig till samma människor men är 

sprungna ur olika bakgrunder. Det 
är positivt och innebär att vi kan 
lära mycket av varandra. Men då 
måste det ske ett samspel mellan 
representanter från de olika disci-
plinerna och det är detta jag saknar!
 Vad beror det då på att 
socionomutbildningen inte tagit 

aktiv del i en samhällsförändrande 
trend såsom samhällsentreprenör-
skap? Jag har inget svar på frågan, 
jag kan bara redogöra för min up-

plevelse. Det kanske 
beror på gamla tradi-
tioner inom sociono-
mutbildningen, en vana 
av vad socialt arbete är, 
där socionomers största 
arbetsgivare traditionellt 
sett alltid har varit kom-
muner och offentlig 

förvaltning. Det kan också fin-
nas en politisk aspekt. Sociono-
mutbildningen anses av många 
ligga  politiskt sett åt vänster, 
och det hörs ofta kritiska röster 
till företagande och marknad-
slösningar. Detta kan göra att or-
det entreprenörskap avskräcker. 

KASAM
KASAM står för Känsla Av SAMmanhang. Begreppet myntades av Aaron 
Antonovsky när han i sin forskning hittade att en del kvinnor som överlevt 
förintelsen hade förvånansvärt god hälsa. Anledningarna till detta fann han 
i tre komponenter som är väldigt viktiga för att bibehålla god hälsa trots 
svårigheter; begriplighet: hanterbarhet och meningsfullhet.  

Salutogent perspektiv
Det salutogena perspektivet är nära kopplat till KASAM och handlar om 
att titta på friskfaktorer istället för sjukfaktorer. Att, såsom Antonovsky, 
fokusera på vad som gör en människa frisk istället för att fokusera på vad 
som göra den sjuk. 

Empowerment
Empowerment handlar bland annat om hur människor själva kan stärkas 
att ta tillvara sina egna resurser - att ge människor makt att själva påverka/
förändra sina liv. 

Social mobilisering
Empowerment och social mobilisering hör samman. Med sociala mobili-
sering avses att sammanföra och stärka grupper att driva frågor och skapa 
samhällsförändring. 

”Vad jag förespråkar är att man inom sociono-
mutbildningen, tar in och uppmärksammar sam-
hällsentreprenörskap och socialt företagande på 
ett tydligare sätt, som en positiv, kreativ och ans-
varstagande möjlighet till samhällsförändring.”



>> Utbilda samhällsförändrare 
istället
Jag har inte för avsikt att svart-
måla socionomutbildningen, 
den är bra men väldigt bred! 
Som student lär man sig lite 
om mycket. Att den är teoretisk 
har sina poänger, men den ska 
ju också förbereda studenter-
na för det verkliga arbetslivet. 
Under utbildningen läste vi 
om olika projekt och verksam-
heter, men ofta för att sedan 
tänka kritiskt eller applicera 
teorier kring dem - inte för att 
lära oss konkreta sätt att arbeta.
 Det är nu fem år sedan 
jag tog min examen och när jag 
tittar i backspegeln tycker jag 
att socionomutbildningen bör 
fokusera mer på att utbilda sam-

hällsförändrare än de gjorde när 
jag gick. Jag tycker det är uppen-
bart att många grundläggande 
begrepp inom utbildningen har 
mycket gemensamt med fältet 
samhällsentreprenörskap. För 
mig innebär det att socionomer 
borde kunna spela en viktigare 
roll inom utvecklingen av sam-
hällsentreprenörskap än vi gör 
idag. Jag tror att vi har mycket 
att bidra med! Det finns många 
områden som samhällsentre-
prenörer engagerar sig i som 
socionomer besitter stor kun-
skap om och där vi borde kunna 
samarbeta och samverka bättre. 
Ibland uppkommer sociala ini-
tiativ där människor vill göra en 
god gärning och ”hjälpa” utsatta 
människor. Ibland lyckas de i 
sina ansträngningar ge männi-
skorna en förbättrad vardag, men 
ibland stjälps människor istället 
av dessa ”goda” gärningar. Det 
finns en hel del forskning i hur 
man kan stötta människor i olika 
svåra situationer och saknar man 
den kunskapen riskerar man trots 
bra intentioner att befästa situ-
ationen. Med detta sagt menar 
jag inte att alla socionomer be-
sitter denna kunskap. Genom ut-
bildningen borde dock sociono-
mer kunna bli experter på detta.
 Socionomutbildningen 

har ett ansvar att hänga med i 
samhällsutvecklingen. Speciellt 
nu när mycket är konkurren-
sutsatt och mängder av företag 
inom omsorgen är i omlopp. 
Vad jag förespråkar är att man 
inom socionomutbildningen, 
tar in och uppmärksammar 
samhällsentreprenörskap och 
socialt företagande på ett tydli-
gare sätt, som en positiv, krea-
tiv och ansvarstagande möjli-
ghet till samhällsförändring. 

Text: Frida Olofsson

Positivt samarbete 
”Just nu pågår ett forskning-
sprojekt mellan Ulla-Carin 
Hedin, Jari Kuosmanen och 
Urban Herlitz, institutionen 
för socialt arbete, Göteborgs 
universitet, och Eva Laurelli, 
tidigare på institutionen för 
Arbetsvetenskap, med titeln 
”Arbetsintegrerande sociala 
företag – styrformer ledarskap 
och utveckling”.

”I förlängningen innebär detta att många socionomer inte vet vad 
ett socialt företag är, och missar mycket av allt positivt som händer. 
De missar möjligheter som skulle kunna hjälpa ”våra målgrupper” 
och andra yrkesgrupper träder in på ett område där socionomer 

kunde göra mycket nytta!”





RECENSION:

FRAMGÅNGSANDAN 
RÄCKER BARA
HALVVÄGS
Tankar om boken ”Det enda som räknas – Socialt 
entreprenörskap på riktigt”

>> Känslan när jag läser de in-
ledande kapitlen är dåligt sam-
vete – över att inte jag också läm-
nar mitt trygga liv i Sverige för 
att förändra för andra, och över 
att jag inte följer de drömmar jag 
har i alla lägen. Efter hand blir jag 
däremot irriterad på Björn Söder-
bergs naivitet - speciellt gällande 
råden där han menar att brist på 
pengar till att starta företag inte 
spelar någon roll – starta utan 
pengar då! Det är hans råd till 
alla som tvekar på grund av detta.

Den historia som tecknas kring 
Söderbergs eget företag är en rik-
tig solskenshistoria. Den handlar 
om den unga killen som beger 
sig hemifrån med sina besparin-
gar och inte vet vad som väntar, 
och det slutar med att Söderberg 
är ägare till ett framgångsrikt 
fair trade-företag i Nepal. Den 
naivitet och  nästintill för stora 
framgångsanda som präglar bo-
ken gör mig tveksam. Visst, det är 
stort och fint att våga satsa på sina 

Boken ”Det enda som räknas – Socialt entreprenörskap på riktigt” är 
utgiven av Bookhouse (2012) och skriven av Björn Söderberg tillsam-
mans med Lisa-Linnea Flising och Mattias Flising.



drömmar, men nej - alla har inte 
den möjligheten. Alla är inte unga 
och kan ge sig ut i världen för att 
leva sin dröm. Söderberg får det att 
framstå som att det är så enkelt, och 
kanske är det det för vissa, men jag 
är trött på denna typ av framgång-
shistorier som berättas utan en enda 
motgång, att bristen på pengar en-
dast är en lärdom och så vidare. Jag 
efterfrågar en bok med fler ingån-
gar om socialt entreprenörskap.

En annan sida som ger bitter efters-
mak är att det är en västerländsk vit 
man som kommer till ett fattigt land 
för att ”rädda och hjälpa” männi-
skor. Söderberg blir till hjälte i detta 
projekt och jag tycker att baksidan 
glöms bort: Problemen i att många 
människor i fattiga länder är ber-
oende av just västerländskas goda 
viljor, som ska förbättra deras liv 
genom bistånd och olika projekt el-
ler företag. Det är självklart en god 

gärning, men det försvinner i den 
framgångssaga som beskrivs. Detta 
problematiseras i kapitlet ”En vit 
mans börda” men kommer lite sent 
in, och ger inte den tyngd som jag 
anser att problematiken behöver.

Men jag ska vara rättvis. Det är 
inte bara brister i boken, de prob-
lem som skildras i starten av ett 
företag är givande att läsa om, 
även om jag gärna sett en fördju-
pning. Och kanske är det bra med 
en bok som på detta vis som ly-
fter fram de positiva sidorna av att 
våga kasta sig in i något nytt, och 
att det faktiskt kan fungera. Det 
kan förmodligen vara ett effektivt 
sätt att hos läsaren skapa dåligt 
samvete för att detta i förlängnin-
gen faktiskt leder till förändring.

Text: Emma Severinsson

3 andra böcker vi har läst och inspirerats av
• Brinntid (Atlas, 2012). Pernilla Alexandersson & Sanna Lilie.
• Fördomar, form och framtid – reflektioner om kooperation från unga 
politiker och kooperatörer (Sektor3, 2012). Red Hannah Ohm & Per 
Eklund.
• En värld utan fattigdom: socialt företagande och kapitalismens fram-
tid (Bookhouse, 2008). Muhammad Yunus med Karl Weber.



>> Att lite då och då slänga sig 
hals över huvud in i nya ini-
tiativ fungerar alldeles utmärkt 
väldigt ofta. Men för att göra 
det hållbart, möjligt, och trev-
ligt behövs mer än bara pas-
sionen. Frågor om hur samar-
beten kan organiseras, hur den 
egna arbetssituationen kan se 
ut eller hur resurser kan sam-
las till idéer är viktiga att brot-
tas med. Och den här typen av 
frågor passar alldeles utmärkt 
att utforska tillsammans. I 
distanskursen Samhällsentre-
prenör Steg 2 har vi rört oss 
i spektrat från den personliga 
nivån, till de sammanhang vi 
är verksamma i, till en bredare 
analys av politik och skeenden. 
Med den här publikationen 
bjuder vi in till ett urval av 
de texter som har skrivits 
genom kursens moment, i re-
digerad form. Trevlig läsning!


