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”Inom oss alla bor en entreprenör, vi måste bara 
lösa upp det som blockerar oss”, menade Mu-
hammad Yunus, mottagare av Nobels fredspris, 
när han i maj var på besök i Skåne. Vad är det 
då som kan lösa upp dessa blockeringar? Kan 
det handla om hur vi väljer att organisera vårt 
engagemang? 

Denna skrift bygger på intryck och reflektio-
ner om samhällsentreprenörskap. Det handlar 
ofta om exempel där berättelsen om organise-
ring står i fokus. Vi får följa Ricardo Semlers 
historia - ett ovanligt exempel på en demokra-
tisk organisering där arbetarna gemensamt 
kan styra sina löner och arbetstider. Vi möter 
Fashion Reloaded i Berlin som i workshops 
omvandlar begagnade kläder till nya skatter. I 
initiativet We_Change utvecklas lärarens roll 
för att väcka elevens inre samhällsentreprenör. 
Finansieringsmetoden crowdfunding beskrivs 
i två texter som ett verktyg för en mer demo-
kratisk och involverande finansiering.

Texterna visar också på att vi trots svårigheter, 
trots inre och yttre blockeringar, kan frigöra 
den samhällsentreprenör som bor inom oss - 
precis så som Muhammad Yunus beskriver. 

Välkommen till Resonans #2!
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På företaget Semco i Brasilien 
sätter de anställda själva sina 
löner och arbetstider. Chefen 
väljs demokratiskt och stora 
beslut fattas gemensamt. För-
ändringsarbetet började med 
en konflikt mellan grundaren 
och hans son och slutade med 
att omsättningen ökade med 
900% på tio år.

Ricardo Semler tog 1980 över 
företaget efter sin far och bör-
jade med en stor förändring av 
företaget. Under en tioårspe-
riod ökade företagets omsätt-
ning med 900%. Han har för 
sin ledarstil fått mottaga flera 
olika utmärkelser som ”årets 
affärsman” och får ofta före-
läsa på olika universitet runt 
om i världen. Han har skrivit 
böcker om sitt ledarskap som 
blivit bästsäljare.

Ricardo Semlers far Anto-
nio Semler startade företaget 
Semco 1912 som tillverkade 
hydrauliska pumpar i San Pao-
lo, Brasilien. Hans fars ledar-
stil var traditionellt auktoritär. 
När Ricardo började i företa-
get kom de två i konflikt med 
varandra om hur företaget 
skulle skötas. Ricardo såg att 
arbetarna på företaget var 
rädda. Rädda för chefen, rädda 
att förlora jobbet. Utanför fö-
retagen var arbetarna vuxna 
som valde presidenter, tjänade 
armén och ansvarade för sina 

familjer. Deras barn såg upp 
till dem för deras kunskap och 
visdom och de tog dagligen be-
slut om framtiden för sig själv 
och för familjen. Men så snart 
de kom till fabriken förvand-
lades de till minderårig a igen 
och var tvungna att komma 
med förklaringar om de var 
fem minuter försenade, var 
tvungna att bära namnbrick-
or och arbetsuniform, ibland 

även få tillstånd för att gå på 
toaletten.  

Ricardo Semler ville få alla 
anställda att känna sig positi-
va till att gå till jobbet på mån-
dagmorgnar, då skulle många 
problem lösa sig, tänkte han. 
Detta var något som Ricardos 
far inte kunde hålla med om 
och konflikterna eskalerade. 
När Ricardo till slut hotade 
med att lämna företaget gav 
fadern upp och lämnade över 
företaget helt till sin son som 
då var 24 år. Det första Ri-
cardo gjorde var att överge 

normer, manualer, regler och 
förordningar och införde sunt 
förnuft. Vägen dit har inte va-
rit helt rak utan man har fått 
prova sig fram.

Under 1990 talet hade Brasi-
lien en djup ekonomisk kris 
och för att kunna rädda job-
ben och företaget behövde 
alla utföra fler olika uppgifter. 
Detta visade sig vara positivt 
för företaget då det gav större 

kunskap bland de anställda om 
vad som gjordes på företaget. 
Detta ledde till att det kom in 
flera förslag på förbättringar 
som ledde till en minskning på 
65% av lagerhållningen, kor-
tare ledtider och antalet rekla-
mationer minskade till under 
1%. 

Ricardo hade många och långa 
diskussioner med sin led-
ningsgrupp och medarbetare. 
De kom till slut fram till tre 
fundamentala värderingar för 
företaget som man idag arbe-
tar efter; demokrati, vinst-

”... så snart de kom till 
fabriken förvandlades de till 

minderåriga igen...”

LEDARSKAP FÖR 
ARBETSLUST
Text: Eva Sandling Gralén
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fördelning och information. 
De identifierade även fyra 
olika faktorer som försvåra-
de genomförandet, dessa var 
storlek, hierarki, avsaknad av 
motivation och okunnighet.

Det är ofta en vedertagen 
sanning att arbetare som kan 
kontrollera sin arbetsmiljö 
trivs bättre. Många företag 
skulle säkert vilja införa ett 
ledningssystem där arbetarna 

har ett större inflytande, men 
att implementera ett sådant 
system är svårt och tar myck-
et resurser i anspråk.

Inom Ricardo Semlers före-
tag tas viktiga beslut demo-
kratiskt, med omröstning 
avdelningsvis eller på hela 
företaget. Till exempel blir 
ingen anställd förrän alla kol-
legorna har fått godkänna 
anställningen. Chefer utses 
genom omröstning. Verkstäl-
lande direktörs-ansvaret rote-
rar var 6:e månad mellan olika 
chefer. Två gånger om året får 
underställda göra en skriftligt 
bedömning av sina chefer och 
alla på företaget får anonymt 
fylla i ett frågeformulär om fö-
retagets trovärdighet och led-
ningsgruppens kompetens.

Ett exempel på hur demokra-
tin fungerar är när Ricardos 

förslag att förvärva ett före-
tag blev nedröstat då de övriga 
inte ansåg att de var mogna för 
köpet. Ricardo anser att även i 
så stora beslut måste majorite-
tens beslut gälla, om ledning-
ens trovärdighet ska bevaras. 
Trots att han än idag anser att 
de borde ha förvärvat företa-
get. Eftersom organisationen 
var emot så hade troligen re-
sultatet ändå inte blivit bra.

I en stor organisation kände 
arbetarna sig anonyma och 
små utan möjlighet till infly-
tande. De fann studier som vi-
sar att människan samarbetar 
bäst i grupper om 10-12 per-

soner och det finns begräns-
ningar på hur många sådana 
team som kan samverka. De 

bestämde sig för att hålla alla 
sina enheter små med max 
150 personer. De började med 
att fokusera på en enhet som 
bestod av ca 300 personer. En-
heten var alldeles för stor med 
för många chefer och nivåer, 
det hölls för många möten och 

ett komplicerat affärssystem 
försenade allt arbete. De be-
slutade att dela upp fabriken 

”Det är svårt för personer i 
toppen som planerar och de i 
basen som genomför planerna att 
dra åt samma håll.”

”Det första Ricardo gjorde 
var att överge normer, 
manualer, regler och 
förordningar och införde 
sunt förnuft.”
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i tre helt separata enheter. I 
början fick de ökade kostnader 
för uppdelningen med nya af-
färssystem och uppdelad ad-
ministration. Men inom ett 
år hade enheternas lagerom-
sättning fallit från 136 dagar 
till 46. De lyckades även lan-
sera åtta nya produkter som 
länge varit under utveckling 
på forskningsavdelningen 
och effektiviteten ökade så 
att man kunde minska antalet 
anställda med 32% genom att 
inte anställa ersättare till de 
som gick i pension.

En annan förändring som 
även bidrog stort till fram-
gången var omorganisationen 
som skedde. De ansåg att den 
traditionella triangel-organi-
sationen med chefen i toppen 
är problematisk då toppen är 
för långt från basen. Det är 
svårt för personer i toppen 
som planerar och de i basen 

som genomför planerna att 
dra åt samma håll. Därför ska-
pade Semco en organisations-
cirkel som endast består av tre 
nivåer. Den inre cirkeln består 
av fem rådgivare som plane-
rar och integrerar företagets 
aktiviteter. Den andra större 
cirkeln består av  partners, de 
som är ansvariga för de olika 
divisionerna. Den största cir-
keln är alla anställda som de 
kallar kollegor. De flesta av 
kollegorna är produktutveck-
lare, försäljare och produk-
tionspersonal som inte har 

någon som rapporterar till 
dem, men några är ledare för 
olika projekt eller gruppledare 
och kallas koordinerare. Så fö-
retagets struktur består av tre 
cirklar och fyra titlar.

Stämpelklockan har avskaf-
fats och arbetarna får själva 
bestämma sina arbetstider. 
Alla anställda ansvarar för sitt 
eget arbete. Varje arbetsteam 
ansvarar helt för en produkt 
och de planerar själva hur 
många produkter de ska göra 
varje månad och arbetstiden 
bestäms tillsammans mel-

”Det saknas inte struktur 
i gruppen, det är bara en 
påtvingad struktur som saknas.”

Foto: CC BY-NC Alper Çuğun
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lan medarbetarna. Det krävs 
disciplin och ansvar av de 
anställda och det finns inga 
extraförmåner, sekreterare, 
fasta arbetstider eller arbets-
platser. Det viktigaste är att 
arbetet ska bli färdigt i tid. 
Ricardo menar att om man 
sätter ihop en grupp männis-
kor för att genomföra en upp-
gift utan att utse en ledare, så 
kommer en naturlig ledare att 
träda fram. Så kommer även 
en problemlösare, organisatör, 
planerare eller något annat 
gruppen behöver för uppgif-
ten. Det saknas inte struktur 
i gruppen, det är bara en på-
tvingad struktur som saknas. 
Eftersom företaget insisterar 
på jobbrotation vart annat till 
vart femte år för att förhindra 
tristess får man också prova 
på olika roller.

Varje division har ett eget 
vinstfördelningsprogram. Två 
gånger om året avsätter före-
taget 23% av vinsten till varje 
division, som demokratiskt får 
besluta vad de ska göra med 
pengarna. Vanligtvis brukar 
pengarna delas lika mellan 
alla, städare som divisionsle-
dare. En division har beslutat 
att pengarna skulle användas 
till en fond som lånar ut peng-
ar till arbetarna så att de kan 
bygga en bostad. Några har 
redan fått lån och börjat byg-
ga sina hus. När reglerna för 
belöningssystemet är enkla är 
det lätt för alla att förstå hur 
mycket de kan få och hur de 
kan påverka resultatet. Detta 
har gett alla motivation att dra 
sitt strå till stacken och få rätt 
saker gjorda på rätt sätt. Alla 
får sin del av kakan.

Alla anställda får sätta sina 
löner själva. Två gånger om 
året får de lönestatistik för sin 
bransch och får därefter avgö-
ra själva hur mycket de vill ha 

i lön. Begär de för lite så får de 
det och de brukar komma på 
det själva efterhand och jus-
tera det till nästa gång. Begär 
de för mycket får de det men 
om medarbetarna inte anser 
att de arbetar tillräckligt för 
pengarna diskuteras det i divi-
sionen och de brukar komma 
fram till en mer rimlig nivå. 
Några av de högavlönade var 
oroliga att deras högre löner 
skulle bli ifrågasatta men Ri-
cardo ansåg att om de var ge-
nerade för sina höga löner så 
kanske de inte var värda dem?

Mycket bidrar till att före-
taget går med vinst och att 
vinstfördelningsprogrammet 
är så lyckat. Låg personalom-
sättning (ca1%) konkurrens-
kraftiga löner, avsaknad av 
hierarki, och möjlighet att 
ifrågasätta ledningens beslut 
är några. En annan viktig del 
är information. Alla anställ-
da har full insyn i företagets 
ekonomiska siffror och får ta 
del av alla rapporter om hur 
det går för företaget. Alla an-
ställda kan delta i undervis-
ning som deras fackförening 
håller i om hur man ska läsa 
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siffrorna. Var månad får alla 
anställda en rapport om vinst, 
kostnader och kassaflöde för 
deras division. I början redo-
visades alla siffror och det var 
rapporter med flera hundra 
poster, idag redovisas ett 70 
tal poster och det har förenk-
lat förståelsen för resultatet.

Ricardo Semler sammanfattar 
utvecklingen i en artikel han 
skrivit;

”Participation gives 
people control of their 
work, profit sharing 
gives them a reason to 
do it better, information 
tells them what’s wor-
king and what isn’t.

...it’s up to them to see 
the connection between 
productivity and profit 
and to act on it.”

På senare delen av 90-talet 
minskade Ricardo Semler sitt 
engagemang i företaget för 
att gå vidare till andra pro-
jekt. Under arbetet med fö-
retaget fick han en bild av att 
många blir rädda om de får för 
mycket ansvar. De är vana att 
bli styrda och Ricardo Semler 
anser att de beror på att de 
har formats redan i skolan. 
Han menar att samhället vill 
ha innovativa medborgare 
och människan själv vill vara 
innovativ. Men skolan formar 

alla att passa in i mallar som 
inte ger stort utrymme för att 
tänka utanför boxen. Ricardo 
Semler startade år 2002 en de-
mokratisk skola, Lumiar, som 
styrs av barnens nyfikenhet 
och intressen där de får leta 
efter svaren själva. Idag finns 
tre skolor för barn i åldrarna 
1-16 år.

Ett annat exempel på ett av 
hans nuvarande projekt är att 
bygga en by där han vill lösa 
det moderna samhällets pro-
blem. Ricardo köpte upp ett 
stort område mark och bör-
jade engagera människor för 
att bygga ett nytt samhälle 
som med ett politiskt och eko-
nomisk grannsamarbete ska 
förbättra människors liv. Han 
anser att det finns energi i ett 
kollektivt medvetande som 
påverkar hur vi gör saker. Om 
sitt projekt säger han; 

”Jag har inte ens tänkt tanken 
att det här kan gå fel. Det som 
kan hända kommer att hända. 
Det kommer inte att bli som 
jag trodde men jag är mycket 
mer intresserad av att starta 
det och se vad folk gör av det. 
Det kan inte gå fel för jag har 
inte jämfört det med något 
som är rätt.”

”Jag har inte ens tänkt tanken 
att det här kan gå fel.”

I dokumentären ”Lyckat 
ledarskap” porträtteras Ricardo 
Semlers arbete den finns 
tillgänglig att se via ur.se

http://bit.ly/1jyBtOs



10

År 2012 var jag i Kenya för 
att göra min volontärtjänst 
på Wayo Wayo Youth Center, 
en fritidsgård för 40 stycken 
barn från Kibera-slumområde. 
När jag fick jag gå en vandring 
genom slummen för att se hur 
barnen jag jobbade med bor 
och lever, hade jag min kamera 
uppe för att dokumentera allt 
jag såg. Det fick mig att börja 
fundera över vilken bild jag ger 
på det jag ser och fotograferar, 
och om det skulle se annorlun-
da ut om barnen jag gick med 
själva fick ta bilderna?

De funderingar jag fick un-
der den här resan blev början 
på mitt projekt. När jag ett år 
senare åkte tillbaka till Wayo 
Wayo och Kibera hade jag med 
mig åtta stycken kameror som 
jag skänkte till centret. Med 
dessa fick barnen ta bilder 
runt om i Kibera. För att visa 
hur de bor, vilken skola de går 
på och vad de gör på fritiden 
- allt som de själva ville dela 
med sig av. Det var barnen och 
ungdomarna själva som valde 
vad som skulle visas, med lite 
vägledning från mig. Men jag 

har försökt att inte styra något 
om vilka bilder som ska vara 
med. De som varit med och ta-
git bilder och skrivit texterna 
är mellan 6 och 25 år gamla.

Jag samlade ihop bilderna och 
lät dem även skriva texter till 
bilderna för att berätta både 
genom bild och text hur det 
är att vara barn och ungdom i 
slummen. 

Jag har tillsammans med några 
av ungdomarna och en av per-
sonalen på centret valt ut bil-
der som jag just nu sätter ihop 
till en fotobok. När jag sedan 
är klar med den ska den tryck-
as upp och säljas och pengarna 
kommer gå tillbaka till centret.

Det är även tänkt att det ska-
göras en utställning av bilder-
na. Jag vill att de som tar del 
av bilderna ska få se Kibera 
genom dessa barn och ungdo-
mars ögon.

En bild säger mer än 1000 ord 
så nu låter jag ett urval av bar-
nens bilder tala till er! Detta är 
deras berättelse, deras vardag 
och deras liv.

KIBERA // 
BARNENS 
ÖGON Text: Kajsa Uvenberg
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Lust och samarbete 
ger kraft till 

återbruksevent
Fashion Reloaded är en bytes-, 
skapande- och återskapande 
happening baserad i Berlin. 
Designers, skapare, användare 
och konsumenter samlas för 
att förvandla någon annans 
skräp till sin egen skatt. 

Fashion Reloaded inleddes i 
sommaren 2009 av grafiska 
designern Sophie Bayerlein 
och modedesignern Cecilia 
Palmer från det hållbarhetsin-
riktade märket Pamoyo. I Fa-
shion Reloadeds koncept ingår 
ett klädbyte där design, söm-
nad- och hantverks omvand-
ling sker genom workshops 
där begagnade kläder byter 
ägare, och ändrar stil. 

Cecilia Palmér som var en av 

två initiativtagare berättar att 
projektet Fashion Reloaded, 
fungerar som ett löst nätverk 
utan formell organisation 
bakom. Under åren som pro-
jektet funnits har det kommit 
och gått många olika personer 
som har engagerat sig på olika 
varierande sätt. Fashion Re-
loaded är i princip något som 
bara existerar under själva 
eventen. Det är vare sig för-
ening, företag eller registrerat 
märke. Cecilia Palmér berättar 
att de har funderat på att ge 
det en mera fast struktur, som 
att arbeta ut det mera som en 
företagsidé eftersom de tror 
att projektet i sig har poten-
tialen att kunna bli en större 
business, om man väljer att gå 

den vägen.

 - Anledningen till att vi 
inte gjort det var att i slutän-
dan är något som vi och jag 
gör vid sidan av annat jobb, 
och att det framförallt är nå-
got jag fortsätter göra för att 
det är så sjukt kul och moti-
verande. Problemet när man 
omvandlar något till en busi-
ness-idé, är att det kommer in 
helt nya krav. Man kan inte 
längre göra det bara för att det 
är roligt utan det skapar nya 
måsten, och ibland kan det 
döda en del av lusten, förkla-
rar Cecilia Palmér.

Hon berättar att de tidigare 
har sökt och fått bidrag från 
en EU-fond men att de nu 
mest erbjuder event på tillfrå-
gan vilket också betyder hon 
ser att de inte behöver göra så 
mycket tråkigt jobb eftersom 
de som bokar events/work-
shops istället betalar. 

 - Vi försöker se till att 
alla som är inblandade får be-
talt, att helt enkelt alla kost-
nader är täckta inklusive 
timmarna som läggs ner på 
organisation och dylikt. Sedan 
beror det på sammanhanget 
hur mycket budget det finns, 

Text: Olof Teng 
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men målet är inte att dra in så 
mycket cash som möjligt. Men 
att kunna göra vår grej på oli-
ka ställen, med olika männis-
kor och nå olika sorts publik.  
Hon fortsätter att förklara att 
det inte söks så mycket bidrag 
för tillfället men att hon ser 
många fördelar med att ansö-
ka om pengar.

 - Även om det kan vara 
tråkigt att skriva ansökning-
ar så är det positiva att man 
måste sätta sig ner och tänka 
igenom vad man gör och var-
för och formulera detta, det 
bringar rätt mycket klarhet 
och fokus. Samma sak gäller 
när man närmar sig sponsorer 
och måste pitcha projektet så 
tydligt, säger hon. Hon berät-
tar att de framförallt haft in-
kind spons genom åren som 
inneburit att de fått material, 
dryck och dylikt.

 - Det mest hållbara 
samarbetet är med ett syma-
skinsföretag, som levererat 
symaskiner till våra events, 
och personal som hjälpt till 
att ta hand om dessa. Det har 
också varit en stor del av vår 
framgång med projektet, för 
att vi haft gott om bra utrust-
ning och maskiner att använ-
da under eventen, säger hon.

Hur fungerar samspelet mellan 
de som är involverade i Fashion 
Reloaded?

 - Sedan omkring 2 år är 
jag den fasta punkten i pro-
jektet, som koordinerar event, 
och har ett antal personer som 
jag gärna jobbar ihop med och 
engagerar när någonting dy-
ker upp. Tidigare organiserade 
vi mer stora events i egen regi, 
men sedan min medgrundare 
inte är inblandad längre och 
jag är den enda drivande, har 

vi gjort event på förfrågan. 
Detta har vi oftast gjort som 
underdel av ett större pro-
gram, festival, event eller lik-
nande.  Fashion Reloaded är 
ingen förening med många in-
blandade utan istället en mas-
sa olika samarbeten och lösa 
förbindelser. Vi har ett antal 
individer likaväl som organi-
sationer som vi gärna samar-
betar med, personer vi trivs 
att samarbeta med och därför 
involverar i varandras projekt 
gång på gång, berättar Cecilia 
Palmér.

Vilka hinder finns med den här 
typen av organisation?

 - Själva eventen har 
nästan alltid stött på stor en-
tusiasm, positivt gensvar och 
varit rätt framgångsrika. Svå-
righeterna har mest även 
legat i en obalanserad organi-
sation och flytande bas, och 
ibland har det inte hunnits 
med att slutföra allt vi tagit på 
oss. Hela projektet bygger på 
en väldigt ad-hoc organisation 
egentligen, vilket funkar jät-
tebra när man har flow, min-
dre när man inte har det. Men 
för att gensvaret från delta-
gare alltid varit så positivt har 
vi gjort det igen och igen och 
igen. Det lever ett lite eget liv, 
har ingen utstakad plan utan 
händer när det händer. 

Läs mer på:

fashionreloaded.org

facebook.com/
fashionreloaded

http://fashionreloaded.org/
https://www.facebook.com/fashionreloaded
https://www.facebook.com/fashionreloaded
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Ungdomars ökade framtidso-
ro har gett upphov till en 
turné för hållbarhetsfrågor. 
Birgit Carlsson, lärare i socialt 
entreprenörskap och engage-
rad i turnén, lyfter fram kon-
troverserna bakom en sådan 
insats och ger synpunkter på 
den snåriga konflikten mel-
lan green washing och före-
tagsstöd. Pepp till förändring 
måste följas upp med konkre-
ta verktyg till idéförverkling 
därför har hon nu skapat en 
turné för lärarna istället för 
till eleverna.

“Det kan kännas hopplöst när 
man ser hur världen ser ut. 
Men för ungdomar som inte 
vet vilken makt de har och 
som inte vet hur man påverkar 
kan klimathoten, miljöförstö-
ring och sociala orättvisor bli 
överväldigande, ja, nästan pas-
siviserade. Denna känsla av 
maktlöshet tog Ungdomar.se, 
Sveriges största ungdomssajt, 
fasta på. Efter återkommande 
samtal med ungdomar ….”

We_Change - om att ge ung-
domar hopp om framtiden

Denna känsla av maktlös-
het tog Ungdomar.se, Sveriges 
största ungdomassajt, fasta 

på. Efter återkommande sam-
tal med ungdomar om deras 
klimatångest bestämde sig 
VD Kim Jakobson för att an-
lita Magnus Åkerlind som pro-
jektledare och ge sig ut på en 
hållbarhetsturné land och rike 
runt. De skulle genom inspira-
tion och information från före-
läsare och utställare inge hopp 
och tro om en bättre värld. Un-
der en kort och intensiv period 
på 12 dagar träffade de 5000 
elever och deras lärare. 

Året därefter bytte turnén 
namn till We_Change och 
denna gång höjdes ribban. Nu 
var Rebecka Carlsson, föred-
etta språkrör för Grön Ung-
dom, och Milad Mohammadi 
med som inspiratörer och fö-
reläsare, dessutom hade Johan 
Rockström och Mattias Klum 
bestämt sig för att stötta sats-
ningen. Denna gång fick elev-
erna ge tips till WWF, IKEA, 
H&M, SIDA och LSU, Plan Sve-
rige, SPP, Nordic Choice Ho-
tels & Yasuragi Hasseludden, 
Högskolan i Gävle, Returpack 
& Coca-Cola Enterprises, Post-
kodLotteriet, Stockholms stad 
och Sveriges ungdomsråd hur 
de kunde förbättra sitt arbete 
för en bättre värld. 

“WE_CHANGE”
Text: Birgit Carlsson
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Inför We_change 2014 kon-
taktade Magnus olika aktö-
rer inom påverkan, miljö och 
utbildning för att kommande 
turné skulle bli så bra som 
möjligt - däribland mig, en 
gymnasielärare som driver ett 
projekt för att utveckla socialt 
entreprenörskapen i skolan. 
Kritiken som framfördes i dis-
kussionen var uppriktig och 
ärlig. Referensgruppen kunde 
inte för någonting i världen 
legitimera en hållbarhetsfes-
tival som sponsras av företag 
som Coca Cola, än mindre att 
dessa tillåts ha workshops 
med elever som inte är på-
lästa och förberedda. De an-
såg att det handlade om att 
företagen fick en billig chans 
till “greenwashing”. Dessutom 
hade de några synpunkter 
på didaktiken, konsten att nå 
fram till elever. Bra förelä-
sare, god mat och bra musik i 
all ära, men det leder inte till 
att eleverna lär sig något nytt, 
de måste bli utmanade och få 
testa själva. Eleverna måste 
först och främst lära sig hur 
de kan påverka. Att de kan 
och får det stöd de behöver för 
att förverkliga sina idéer och 
drömmar. Att enbart prata om 

problemen och belysa att nå-
got måste göras utan att för-
klara hur kan bli ångestladdat 
och passiviserade. Och detta 
går direkt emot turnéns syfte. 

Magnus är inte personen som 
deppar ihop av kritik, om det 
är någon som vill se resultat 
så är det han. När det gäl-
ler företagens möjlighet till 
greenwashing funderade han 
mycket. Han ville hitta ett sätt 
där unga och näringslivet kan 
mötas och där  företagen fick 
svara upp på ungas frågor på 
ungas villkor.  

Den stora frågan blev: Hur 
kan vi inspirera elever att göra 
något EFTER turnén, att ta tag 
i de idéer som föds och för-
verkliga dem? Jag och Magnus 
satt och brainstormade fram 
till småtimmarna och sakta 
började svaret utkristalliseras. 
Svaret låg hos de som vet hur 

man lär ut och inspirerar, de 
som spenderar mest tid med 
ungdomarna och under långa 
perioder - lärarna. Tillsam-
mans kom vi fram till att om 
vi kunde övertyga lärare om 
att ta vid efter  We_Change 
turnén och stötta eleverna 
att driva igenom sina idéer så 
skulle effekten och resultatet 
kunna bli slående. Men för att 
detta skulle bli möjligt var de 
tvungna att erbjuda lärarna en 
lösning, något attraktivt som 
inte lade mer arbete på en re-
dan överbelastad yrkesgrupp. 
Det behövdes ett färdigt paket, 
där lärarna fick stöd och hjälp 
som avlastar dem. Stödet finns 
i skolans läroplan - genom att 
slå ihop kraven på entrepre-
nöriellt lärande och hållbar 
utveckling får man Socialt en-
treprenörskap. 

”...genom att slå ihop kraven 
på entreprenöriellt lärande och 

hållbar utveckling får man Socialt 
entreprenörskap.”

Foto: WE_CHANGE
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“Tell me and I forget. 
Teach me and I 

remember. Involve 
me and I 
learn”.

 Benjamin 
Franklin
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We_Change lärare

Magnus la in en högre växel 
och böjade skissa på en för-
beredande turné som bara 
skulle fokusera på lärare. Han 
ville peppa och boosta lärar-
na - en sårad yrkesgrupp som 
faktiskt redan är experter på 
projektledning, eftersom de 
nästan alltid har flera projekt 
samtidigt att planera, genom-
föra, utvärdera och vars 25-30 
projektmedlemmar inte alltid 
är särskilt samarbetsvilliga. 
Dessutom  har många lärare 
gått in i yrket för att de faktiskt 
vill rädda världen. Nu skulle 
lärare övertygas om de entre-
prenöriella krafterna och få 
dem att känna att de både vill 
och kan stötta de elever som 
blivit inspirerade och engage-
rade av We_Change turnén. 
Den här gången låg Magnus 
på sponsorer som visste vad 
han pratade om och han fick 
Antonia Ax:sons Johnsons 
stiftelse för miljö och utveck-
ling med på tåget. I november 
anställdes Annika Hagberg 
som projektledare för denna 
lärarförberedande turné. I 
januari- mars drog Magnus 
på nytt ut på turné, nu med 
hjälp av kollegan Annika och 
tillsammans med WWF, Non 
violence, Fryshuset och mig, 
som på olika sätt arbetar med 
de entreprenöriella kompe-
tenserna. 

We_Change 2014

I år gav sig turnén ut med 
målet att inspirera 10 000 
elever att själva vilja påverka 
sin framtid. Även denna gång 
hängde elevfavoriten och in-
spiratören Milad Mohammadi 
med. Det blev nu en enorm 
kick-off för sociala entrepre-
nörskapsprojekt med stöd av 
välförberedda och engagerade 
lärare. Turnén avslutades den 

13 maj då We_Change anord-
nade Hållbarhetsgrillen på 
Rosenbad i Stockholm.  120 
gymnasielever fick möjlighe-
ten att ställa makthavare mot 
väggen och få vara med och 
påverka samhällsutveckling-
en I panelen fanns represen-
tanter från Högskolan i Gävle, 
Coca-Cola, IKEA, SPP, H&M 
och WWF samt miljöminister 
Lena Ek.  

En framtid av självsäkra 
drivna och hoppfulla ung-
domar?

Vi vuxna måste tro och lita på 
våra ungdomar, vi måste släp-
pa kontrollen och tro på deras 
potential och vilja. Vi måste 
visa hur man kan påverka, 
utveckla deras handlingsför-
måga, empati, ledarskap och 
samarbetsförmåga. Genom 
praktiska och verkliga projekt 
som ämnar att förbättra värl-
den till det bättre, ger vi dem 
inte bara hopp om en bättre 
framtid, vi ger dem självför-
troendet, kunskapen och red-
skapen att ta tag i problem 
som vi idag inte ens uppfattar 
som problem. 

När vi fokuserar på lösning-
arna genom socialt entrepre-
nörskap istället för att se på 
problemen når vi fram till fler 
lärare än bara de som redan 
är  kunniga och insatta i håll-
bar utveckling. Här kan We_
Change påverka och göra en 
enorm förändring genom att 
inspirera, erbjuda workshops 
och viljan att ge ungdomarna 
hopp om en bättre framtid. Det 
kommer att bli mycket intres-
sant att få följa We_changes 
utveckling och engagemang 
att uppnå just detta. 

Entreprenöriellt lärande

“Entreprenörskap är en dy-
namisk och social process, där 
individer, enskilt eller i sam-
arbete, identifierar möjligheter 
och gör något med dem för att 
omforma idéer till praktiska 
och målinriktade aktiviteter i 
sociala, kulturella eller ekono-
miska sammanhang.”

Entreprenöriellt lärande är en 
utmärkt pedagogiskt form för 
att skapa möjligheter för de 
elever som börjat utveckla en 
inlärd hjälplöshet att väcka liv 
i den egna drivkraften. Entre-
prenöriellt lärande motiverar 
eftersom entreprenörskapet 
ger en mening till skolarbetet. 
Det stimulerar motivationen 
och engagemanget hos elev-
erna i skolans alla ämnen sam-
tidigt som eleverna förbereds 
för de utmaningar som finns i 
dagens samhälle. I en allt mer 
globaliserad och snabbt förän-
derlig värld kan skolan genom 
entreprenörskapet förbereda 
ungdomarna för en alltmer 
komplicerad framtid och bidra 
till nya insikter och förhåll-
ningssätt, vilket ger både elev-
er och lärare en större stabilitet 
och valfrihet. Samtidigt utveck-
lar eleverna kompetenser som 
efterfrågas i dagens arbetsliv 
som kräver större flexibilitet, 
kreativitet, initiativförmåga, 
problemlösningsförmåga mfl. 
Entreprenöriellt lärande syftar 
till den pedagogiska metod som 
utvecklar dessa kompetenser. 

Källa: Marielle Peterson & Chris-
ter Westlund, Så tänds eldsjälar, 

Me University 2007
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I början av mars 2014 träffades 
vi från kursen Samhällsentre-
prenör Steg 2 i Stockholm. Här 
följer ett litet axplock från de 
studiebesök som vi hann göra 
under helgen. 

Verksam-
heter i 
rörelse: 
bilder från 
StOckholm
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Cyklopen 
“En plats. 
Ett äventyr. 
En rörelse.”
Cyklopen är ett kulturhus 
som har utvecklats över en 
period av 10 år. En process 
som har inneburit allt från 
ockupation på Östermalm, 
kamp för bygglov, ett ned-
bränt bygge till ett helt nytt 
hus som fylls med verksam-
het. Victor Marx, arkitekten 
och en av många aktivister 
bakom kulturhuset, gav oss 
en föreläsning om tankarna 
bakom byggnaden och hur 
arbetsprocessen gick till. 

www.cyklopen.se
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På spåret - 
stadsodling 
mitt i 
Stockholm
Vi fick en guidning ner På 
Spåret i Stockholm där stads-
odlingen utvecklas. Här får 
förskoleklasser sitt pedago-
giska uterum, stockholmsbor 
en grön oas och ibland er-
bjuder På Spåret till och med 
fine dining med kulörta lyk-
tor en ljummen sommarkväll. 
Anders Fredriksson som är 
särskilt involverad i fören-
ingsarbetet mötte oss och be-
rättade om utvecklingen inför 
årets säsong.

www.pasparet.org
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Vi är Farsta
På Impact Hub mötte vi 
Kathleen Asjes som är en av 
initiativtagarna till ”Vi är Far-
sta” och ”Starta Farsta” - pro-
jekt som syftar till att lyfta 
medborgarna i stadsdelen 
Farsta, stödja förverkligan-
det av drömmar och bidra 
till starkare samhörighet och 
kraft i stadsdelen. Bland an-
nat arbetar de med unga mel-
lan 16-30 år som önskar driva 
ett projekt, företag eller eve-
nemang. Detta görs i sam-
arbete med entreprenörer, 
mentorer och studenter som 
finns som stöd på olika sätt 
för den unga entreprenören. 
Projektet är inne på sin andra 
omgång våren 2014.

www.viarfarsta.se
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Ever seen the popular reality 
TV-show where entrepre-
neurs meet venture capita-
lists to pitch their ideas? Ever 
wondered what it would be 
like to be one of the dragons, 
an almighty investor or a 
busy business angel? Now 
you can become an investor 
in just a couple of clicks, even 
if you´re not a millionaire.

Times are changing, and with 
the relatively new model of 
equity crowdfunding, any-
one can be an investor and 
have the chance be a part of 
something big. Maybe even 
get in early on The Next Big 
Thing. Equity crowdfunding 
has evolved out of crowdsour-
cing, where the crowd is asked 
to join and help out with their 
knowledge, man hours or net-
works, and traditional crowd-
funding, where the crowd is 
offered different rewards to 
support and fund a project.

Narrative (formally known as 
Memoto) is a good example of 
traditional crowdfunding at 

its best. 

They got more than $550.000 
in when asking for just 
$50.000 on the famous site 
Kickstarter for their lifelog-
ging camera company.  And 
that´s really cool, but they had 
something to offer their back-
ers - a great product. 

What about the companies 
that aren´t developing pro-
ducts? What about the com-
panies that are doing business 
while doing good?

This is where the equity-part 
comes in.  For companies that 
are entrepreneur-driven, 
have a great idea, a good story 
and a scalable business model, 
as well as a defined crowd or 
niche, giving away part of the 
company can be a wonderful 
thing:  Being able to push a 
bootstrapped business to the 
next phase with the help of 
the crowd is an awesome pos-
sibility, but more important-
ly: We are now moving the 
power to decide which ideas 

have potential away from 
venture capital and rich angel 
investors and into the hands 
of the crowd. That´s kind of a 
big deal, considering that most 
investors today are white 
males 40+ who live in rich 
parts of the world. Suddenly 
everyone’s invited! 

It might sound corny at first, 
but crowdfunding is actu-
ally really important for de-
mocracy worldwide. Magic 
things happen when initiati-
ves from young entrepreneurs 
in Lithuania gets support from 
bankers in Indonesia, music 
producers from London and 
carpenters from Sweden: Gen-
der, age, social status, previous 
experience or culture has little 
importance in crowdfunding, 
it’s the engagement and pas-
sion that counts.

Social entrepreneurship can 
really benefit from crowdfun-
ding, since projects with heart 
and great storytelling do real-
ly well in attracting the power 
of the crowd.

It´s time 
for
Dragons 
Den and 
everyone
is invited!
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Investing the equity crowdfun-
ding way is now just a couple of 
clicks away - at a cost equal to 
a night out, you can title your-
self Angel Investor. You get to 
say that you helped fund The 
Next Big Thing and you get a 
unique chance to participate 
as much or as little as you like 
in the process with the start-
up team behind the company. 
Maybe most importantly, you 
get to jump onboard at an early 
stage and invest a small sum, 
with the chance to change the 
world and earn some serious 
cash up ahead. 

The entrepreneurs get their 
proof of concept and some 
funding. But first and fore-
most, they get dedicated am-
bassadors that help spread the 
word and the stoke about the 
venture.

Welcome, you are all invited.

Nina Nordling

Reward-based crowdfunding
Belöningsbaserad crowdfun-
ding är den sorts crowdfunding 
(eller gräsrotsfinansiering) som 
har etablerat sig bredast de se-
naste åren, med plattformar 
som Kickstarter och Indiegogo 
online. Individer kan donera 
pengar i utbyte mot en ersätt-
ning – allt ifrån ett tack-email 
till en helt ny produkt eller 
möjlighet att ta del av det som 
förverkligas genom bidraget.

Equity crowdfunding
Equity crowdfunding kan 
översättas till delägarbaserad 
crowdfunding - individer in-
vesterar pengar i utbyte mot 
aktier i företaget som söker 
kapital. Den som bidrar med 
finansiering blir på så sätt 
delägare. Svenska plattformar 
för equity crowdfunding är 
bland andra Funded by me och 
Crowdcube.

Venture capital - riskkapital
Riskkapital är en samlande 
beteckning för investeringar 
i ofta nystartade företag med 
högre risk.

Business angel
Affärsänglar är privatpersoner 
som satsar delar av sitt kapital i 
nystartade företag. Ofta bidrar 
de även med sitt nätverk eller 
expertis för att stötta företaget 
de investerar i.

Bootstrapped business
“Bootstrapping” är ett begrepp 
för att beskriva hur en verk-
samhet skalar bort kostnader i 
ett startskede för att få resur-
serna att räcka till det viktigaste 
i utvecklingen av verksamhe-
ten.

Nina Nordling är grundare 
och VD för High Heaven 
– en site i utveckling för 
actionsport som riktar sig till 
kvinnor. Från hösten 2013 till 
februari 2014 genomförde 
de en equity crowdfunding-
kampanj genom fundedbyme, 
som samlade 30 928 euro från 
108 investerare.
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"Målet är att få spela teater. 
Och att ha en egen plats där 
vi kan göra det.", säger John 
Pekkari, en av initiativtagar-
na till 2Lång. Över 140 000 kr 
samlades ihop till renovering-
en av en gammal livsmedels-
butik på Andra Långgatan; 
Göteborgs öl- och hänggata nr 
1. Nu har några skådespelar-
vänner öppnat sin egen kvar-
tersscen.

"Jag älskar bra trams på scen. 
Bara hjärtat och hjärnan är 
med, i en blandning av finkul-
tur och fulkultur. Andra insti-
tutioner försöker göra samma 

sak men lyckas inte göra det 
så folkligt", berättar John Pek-
kari.

2Lång startades upp under 
2013 av 5 vänner med tea-
terbakgrund, och drivs som 
en ekonomisk förening. De 
träffades när de arbetade på 
Astrid Lindgrens värld, en 
plats där de alla formades 
som skådespelare. De fem 
vännerna blev delaktiga i tea-
terverksamheterna Improver-
ket och Pekkaris Kök, och idag 
är det främst dessa två verk-
samheter som gör arrange-
mang på kvartersscenen. 

Improverket huserade tidi-
gare på House of Win-Win, 
en kreativ kontorsmötesplats 
i Göteborg. Ett tag såg det ut 
som om Improverket till och 
med skulle ta över driften av 
House of Win-Win. Men så 
blev det inte av olika anled-
ningar, och de började leta 
efter andra lokaler. De letade 
efter en plats där det gick att 
spela teater, hålla i kurser och 
ha access-platser - arbetsplat-
ser i en kreativ miljö. Lokalen 
på Andra Långgatan dök upp. 

Pekkaris kök var egentligen 
inte så långt framme i sina 

De skapar
sin egen 
kvartersscen

Text: Lisa Rosengren

Foto: 2Lång 
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tankar att de letade efter lo-
kaler men när vännerna i 
Improverket berättade att det 
fanns en ledig lokal på Andra 
Långgatan beslutade de gan-
ska snart att haka på.

Att vara byggherre som 
skådespelare 

När de väl beslutade att dra 
igång projektet och börja hyra 
lokalerna gick allt snabbt. 
Samtidigt tycker John Pekarri 
också att vissa moment har 
känts långsamma. Sommaren 
2013 började de med den sto-
ra renoveringen av lokalerna, 
egentligen utan att ha någon 
större koll på hur detta borde 
gå till. De är skådespelare, inte 
byggherrar eller arkitekter. 

De tog hjälp av en kompis 
men han pekade mest på hur 
saker och ting skulle göras. 
Den stora utmaningen var 
att möta ”gubbarna” på kom-
munen - byråkraterna. Det 
var energikrävande när 
tjänsteman efter tjänsteman 
sa till dem att det inte skulle 
funka att få igång projektet. 
Men senare visade det ju sig 
att det visst gick att göra. "Det-
ta var en jobbig process", be-
rättar John Pekkari.

En av de fem vännerna, den 
med mest byråkratisk sinne, 
orkade inte när det blev tur-
bulent. John Pekkari tror det 

var för snabba beslut och per-
sonen valde att hoppa av. Då 
var de helt plötsligt bara fyra 
personer kvar, men idag har 
de fått tillökning och är återi-
gen fem personer. 

Ingen affärsplan eller fast or-
ganisationform – det behöv-
des inte

”Vi vill ha demokrati och att 
alla får säga sitt – samtidigt 

vill man ha en effektivitet. 
Jag tycker att demokrati och 
effektivitet ibland står emot 
varandra. Även om det är en 
liten grupp”, säger John Pek-
kari. 2Lång har inte pratat så 
mycket om värdegrund. Men 
verksamheten bygger på år 
av vänskap. De känner var-
andras sätt att vara, varan-
dras värderingar och hur de 
ser på visionen. Visst har 

”När 2Lång byggdes finansierades lejon-
parten av renoveringen med hjälp av do-
nationer. Över 140 000:- samlades ihop 
på några månader. Utan dessa donationer 
skulle vi inte ha funnits. I gengäld fick do-
natorerna kärleksfulla belöningar. Några 
köpte sig rätten att namnge något på me-
nyn, några andra köpte en toalettstol. De 
flesta köpte en vanlig stol, eller en bild på 

väggen. På så sätt blev de förevigade på 
2Lång och i Göteborgs kulturliv. För den 
som vill finns fortfarande chansen att 
stödja oss och samtidigt bli förevigad”. 

 (citat från 2lang.se)

Foto: 2Lång 
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de pratat om den men inte di-
rekt skrivit ner detta i någon 
affärsplan. De vet att alla är 
intresserade av delaktighet 
och alla är beslutsfattande när 
de är på plats.

De försöker att hålla i 
veckomöten. Under reno-
veringen var detta svårt, de 
kunde inte vänta med att ta 
vissa beslut tills veckomötet. 
De har inte en så fast struk-
turerad form att arbeta på och 
detta kräver en lyhördhet när 
alla inte kan vara på plats. Det 
som gör det lätt är att de fun-
kar bra ihop. De har alla olika 
personligheter och komplet-
terar varandra. Detta visste 
de redan innan projektet med 
2Lång startade. Och den en-
skilda viljan ligger inte långt 
från 2Långs vilja. 

Det kan vara svårt med så 
många olika ben att stå på. 
Kafé, föreställningar, kur-
ser och access-arbetsplatser. 
Men de vill hålla det öppet 
vad det är för en typ av ställe. 
De 5 medlemmarna i den eko-
nomiska föreningen har alla 
en röst var. Samtidigt är det 
två företag som ska samsas 
om platsen i lokalerna. Det 

finns nu en person som inte är 
bunden till någon av verksam-
heterna, och det tycker John 
Pekkari är bra. 

Crowdfunding som metod för 
att samla in pengar 

2lång tror mycket på trans-
parens. I början var det mest 
en av medlemmarna som var 
drivande omkring detta, men 
nu tycker alla att det är vik-
tigt. Tanken är att dörren ska 
vara öppen och det ska vara 
en folklig scen. Det är därför 
de valde crowdfunding som 
metod för att samla in pengar. 

Crowdfunding som metod har 
faktiskt vägt tyngre än att få 
projektpengar. Det handlar 
inte bara om att privatperso-
ner ger verksamheten pengar, 
utan också att de investerar en 
liten del av sig själva och där-
med känner en större delak-
tighet. På så sätt kan 2Lång bli 
en verklig kvarterscen.

Improverket erbjuder im-
provisationsteater i form av 
föreställningar, kurser och 
på beställning. www.impro-
verket.se

Pekkaris Kök är talkshowen 
där gästen inte är en kändis. 
I ett samtal där både skratt 
och allvar får plats får pu-
bliken istället lära känna en 
”vanlig” människa. En vanlig 
män-niska med en unik his-
toria. www.pekkariskok.se 

2Långs Kvarterscen 
www.2lang.se
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Ungdomsprojektet Länken i 
Kungsbacka gick från att vara 
tidsbegränsat till att bli en in-
tegrerad del av kommunens 
verksamhet. Vägen dit bygg-
de på aktivt nätverkande, 
kommunikation och mod att 
gå utanför ramarna. Helena 
Tingström har träffat Patrick 
Migas och fått inspiration till 
utveckla sitt eget koncept vi-
dare.

Det började med en idé hos 
mig, utifrån ett starkt upplevt 
och påtalat behov hos personer 
som känner sig ”mitt emellan” 
sin rehabilitering och arbets-
marknaden. Det finns en till 
antalet stor skara människor i 
dagens Sverige som anses för 
friska för rehab men för sjuka 
för att kunna konkurrera ute 
på arbetsmarknaden. De anses 
vara för ”friska” för att ingå i 
sjukförsäkringssystemet eller 
så har de redan genomgått di-
verse åtgärdspaket i samarbe-
te med försäkringskassa och/
eller arbetsförmedling, men 
har fortfarande en bit kvar. 
De upplever sig därmed ha 
fastnat i ett slags arbetsmark-
nadspolitiskt mellanläge. 

Risken att bli kvar i ”mellan-

läget” är överhängande stor 
och kostar samhället en hel 
del, både ifråga om hälsa och 
förlorad kompetens, men även 
ifråga om personlig livskva-
litet och investerad tid och 
energi i tidigare genomförda 
rehabiliteringsprogram.

Min idé handlar helt enkelt om 
att erbjuda denna grupp män-
niskor en slags sluss ut mot 
arbetsmarknaden via reella 
uppdrag och praktikplatser ut-
ifrån supported employement 
– samordning av myndigheter 
samt stöd och uppföljning på 
arbets- och praktikplatser.

Jag undrade om det fanns lik-
nande tankar om projekt och 
verksamheter för människor 
som ”fastnat”, i mitt geogra-
fiska närområde. Och ja – det 
fanns det faktiskt alldeles runt 
knuten.

En kreativ verksamhet inom 
de kommunala ramarna – 
Länken i Kungsbacka

Länkens verksamhet handlar 
om att hjälpa unga vuxna som 
av olika anledningar hamnat 
utanför och som fastnat i in-
aktivitet. Det fanns ett behov 
av att hitta andra vägar då 

Om att fastna 
mitt emellan och 
behovet av en länk 
utanför ramarna

Kungsbacka – var och en 
sköter sitt

Kungsbacka är en välmåen-
de och högerstyrd kommun. 
Många skulle säga att det finns 
en kultur där var och en sköter 
sitt. Kommunen är till exempel 
en av de sämsta kommunerna i 
landet på att ta emot flyktingar 
enligt Sveriges kommuner och 
landsting, och fick en ovanligt 
skarp tillrättavisning av inte-
grationsminister Erik Ullenhag 
tidigare i år.

Det byggs i stort sett inga hy-
resrätter och det står cirka nio 
tusen personer i kö för bostad. 
Det som byggs är bostadsrätter 
med höga insatser och höga hy-
ror. De få hyresrätter som byggs 
har också en hyresnivå över 
genomsnittet. Huspriserna lig-
ger på storstadsnivå. Även hy-
ror i kommersiella fastigheter 
ligger på storstadsnivå.

Arbetslösheten är lägre än ge-
nomsnittet i landet, 4,3 procent 
mot nationella 8,3 procent. 
Detsamma gäller förtidspen-
sioner där de utgör 3,8 procent 
i Kungsbacka i jämförelse med 
6,0 procent nationellt.

Text: Helena Tingström
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befintliga aktörer inom social-
tjänst, skola, arbetsförmedling 
kört fast.

Projektet/utredningen ini-
tierades för två år sedan av 
Kungsbackas nya kulturchef 
som undrade varför Kungs-
backas kulturenhet inte var 
mer engagerad socialt. Patrick 
Migas fick i uppdrag att inter-
vjua ledande och berörda per-
soner inom skola, barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP), so-
cialtjänst, arbetsförmedling 
samt psykiatri för att därige-
nom öka varandras känne-
dom och samarbete ifråga om 
dessa ungdomars behov. Pro-
jektet handlade mycket om att 
bygga ett nätverk där kommu-
nikation och samarbete mel-
lan de olika stödfunktionerna 
tillsammans med ungdomens 
egna behov och intressen bil-
dade fungerande handlings-
planer och synergier, där man 
kunde tänka utanför de gäng-
se ramarna. Efter ett år utvär-
derades projektet och blev en 
integrerad del inom Kultur 
och turism. 

Patrick Migas fungerar i dag 
som en slags koordinator el-
ler länk utifrån ungdomens 
situation. Bland hans arbets-
uppgifter ingår också att pla-
nera aktiviteter på boenden 
för ensamkommande flyk-
tingbarn, ungdomar som be-
höver extra hjälp och stöd. 
Han har via sina möten och 
nätverket byggt en modell att 
arbeta utifrån vars förtjänst 
är att underlätta arbetet och 
frigöra resurser. Under de två 
åren som verksamheten fun-
nits har han tagit emot ca 330 
ungdomar av vilka de flesta 
gått vidare till praktikplatser, 
anställningar, studier eller ak-
tiverats i fritidssysselsättning-
ar då målet aldrig handlat om 
arbetsmarknad utan aktivitet 

och att inte fastna i inaktivitet.

Patrick berättar om målgrup-
pen människor som befin-
ner sig i utkanterna av den 
breda svenska mittfåran och 
som inte riktigt passar in i de 
befintliga mallarna. Detta är 
ungdomar som kan ha pro-
blem med social kompetens 
men som på rätt plats och med 
rätt arbetsuppgifter fungerar 
alldeles utmärkt. Han tror att 
vår arbetsmarknad kommer 
att behöva ändra sig och att 
fokus på sociala kompetenser 
kommer dämpas till förmån 
för resultat. Han menar också 
att det finns 
effektivitets-
krav som kan 
göra det svårt 
för perso-
ner som inte 
klarar stress 
och att det 
behövs”luft” 
i systemen 
som kunde 
underlätta för personer att 
få mer tid på sig att lära in 
arbetsuppgifter och därmed 
komma vidare.

Patrick Migas har sitt ursprung 
i Tyskland och tycker sig se ett 
slags mer eller mindre kultu-
rellt betingat ”omhänderta-
gandesyndrom” i Sverige. Att 
man ofta hellre väntar in hjälp 
från myndigheter innan man 
sätter igång med något och att 
det tänket även i mångt och 
mycket färgar av sig inom den 
sociala ekonomin. Enligt ho-
nom finns ett stort behov av 
den här typen av samordnan-
de verksamheter som kan röra 
sig lite utanför ramarna och 
ha andra kreativa ingångar 
än de vanliga fyrkantiga. Han 
upplever också att det finns 
en vilja inom kommunal verk-
samhet att få in fler personer 
med kreativa tankebanor och 

som vågar bryta mot de van-
ligt förekommande teori- och 
”fasta strukturer”-tänk.

Lösningar bortom omhänder-
tagande-syndromet

Jag tänker på ”omhänderta-
gande-syndromet” Patrick 
Migas nämnde i vårt samtal. 
Jag stöter på det ganska ofta 
från kollegor, och även från 
deltagare. Fast då med andra 
benämningar – trygghets-
sjuka, inlärd hjälplöshet, insti-
tutionalisering. Samtidigt har 
flertalet personer som varit i 
rehabiliteringsåtgärder erfa-

renhet av att myndigheternas 
brister i samarbetsförmåga 
och kommunikation stoppar 
de flesta egeninitiativ ifråga 
om praktikplatser eller vägar 
vidare. Till exempel kopplas 
inte ekonomiska bidragssys-
tem inom Försäkringskassan 
till Arbetsförmedlingens åt-
gärder. 

Det handlar också om kodning 
och att handläggare har yt-
terst lite handlingsutrymme i 
systemen för att administrera 
egeninitiativ. Människor som 
varit sjuka under en längre tid 
har kanske inte kraften och 
orken att kämpa, ringa och 
föra sin talan. Det är precis 
i den här skärningspunkten 
mellan människors behov och 
myndigheter som den sociala 
ekonomin och samhällsen-
treprenörskap behövs – hur 
mycket som helst.

”Patrick Migas fungerar i dag 
som en slags koordinator eller 
länk utifrån ungdomens situa-

tion.”
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Har du någonsin varit i Barce-
lona har du kanske flugit dit, 
och då har du kanske kommit 
in över medelhavet med sta-
den på din högra sida, så nära 
att du nästan kan se stenfigu-
rerna på Sagrada Familia eller 
människorna som går upp och 
ner för Las Ramblas innan pi-
loten vinklar planet så du bara 
ser havet och vågorna och ni 
svänger in mot El Prat. Värl-
dens vackraste inflygning. Jag 
som aldrig annars bryr mig 
om sittplats brukade till och 
med se till att boka in fönster-
plats på höger sida så att jag 
inte skulle behöva sträcka mig 
över främlingar för att ta del 
av denna magiska stund. Jag 
brukade undvika att överhu-
vudtaget titta ut på hemresan 
så att inte mina ögon skulle 
vattnas när jag behövde läm-
na.

Nu lockar inte Barcelona läng-
re.

Jag försöker ibland, men det är 
inte samma sak. Husen finns 
där, Gaudís gatstenar på Pas-

seig de Gracia är fortfarande 
lika vackra och mina vänner 
är lika underbara som alltid. 
Men det är som att själva Bar-
celona saknas. Det sägs att 
staden har blivit som en tema-
park, och det tycker jag är ett 
väldigt passande uttryck. Det 

känns nästan som att gå runt 
bland kulisser som ska imitera 
ett mytomspunnet Barcelona, 
fast täckt av ett lager masspro-
ducerad lyxturism.

Det handlar inte om att nästan 
alla barer och caféer som jag 
brukade gå till nu har stängt, 

Barcelona, älsk-
ling, det är inte 
du det är överex-
ploateringen 

"... hur gör vi så 
att fördelarna 
kommer fram 

utan att helt ta 
över en plats så 
att den liksom 

”kapas” av 
turism?"

Text: Sofia Lindström
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eller att vissa byggnader har 
bytts ut mot nya. Städer för-
ändras, och det är en del av 
vad som gör dem spännande. 
Det som saknas är själen, lo-
kalborna, det vardagliga livet 
på gatan. Staden töms på invå-
nare, och fylls på med tillfäl-
liga besökare.

I filmen Bye Bye Barcelona tas 
problematiken med turismen 
upp ur ett lokalt perspektiv. 
Lokalbor från olika delar av 
centrala Barcelona säger hur 
de ser på turismen, och be-
rättar hur livet i staden har 
förändrats. Allt från hur de 
gamla grannarna byts ut mot 
turistlägenheter och nya an-
sikten i trappuppgången varje 
dag till dyrare priser för var-
je dag som går. Det som dock 
lämnade störst intryck hos 
mig personligen var mannen 
som berättade att han har bott 
i det ena av Gaudis hus precis 
vid ingången till Parc Güell, 
och använt Gaudis arbetsrum 
som ateljé. Mäkta avundsjuk 
blev jag på det! Och lite chock-
ad över att det nu kostar in-
träde att gå in i parken och att 
grannarna får ansöka om tid 
och datum för att besöka den 
gratis.

Jag saknar min stad. Kan jag 
ens säga så om en plats där 
jag varken har växt upp eller 
bott längre än ett par månader 
i taget? Jag är ju praktiskt ta-
get en av turisterna. Det må så 
vara, men i Bye Bye Barcelona 
resonerar flera precis som jag. 
Det är både lokalbor, grannar, 
och forskare som pratar om 
förändringen och faran med 
att fortsätta expandera turis-
men utan att varsamt tänka 
igenom vad som händer.

Faktum är att den förändring 
jag såg Barcelona genomgå 
bara på några få år, allt med 

att turismen växte var en av 
faktorerna till att jag intres-
serade mig så pass mycket för 
hållbar turism från början. 
Jag bor nu i Stockholm, och är 
rädd att den här staden ska gå 
samma öde till mötes.

Det som tas upp i filmen By 
Bye Barcelona är inte unikt, 
det kan handla om en annan 
stad, en öde paradisstrand el-
ler en historisk plats. Jag får i 
huvudsak upp två frågor när 
jag ser filmen:

Turism har ofta fördelar i 
form av jobb, upprustningar 
och liknande, men hur gör 
vi så att fördelarna kommer 
fram utan att helt ta över en 
plats så att den liksom ”kapas” 
av turism?

Vem har främsta rätten till 
en plats, personen som bor 
där eller personen som besö-
ker platsen? Förändras detta 
om personen som besöker 
platsen direkt eller indirekt 
bidrar till den bofastes för-
sörjning?

Barcelona, älskling. Jag vill 
inte vända dig ryggen, men 
det här går inte. Det är inte du, 
det är överexploateringen.

Fakta om turismen i 
Barcelona

Från filmen Bye Bye Barce-
lona.

Under 2012 besökte mer än 
8 miljoner människor Bar-
celona. År 2000 var siffran 
3,1 miljoner. Det bor ca 1,6 
miljoner människor i Barce-
lonas innerstad.

Barcelonas hamn har plats 
för 7 kryssningsfartyg, vil-
ket innebär en kapacitet på 
upp till 30 000 personer per 
dag.

Barcelona är den fjärde mest 
besökta staden i Europa, och 
hamnar även på en fjärde 
plats när det gäller det res-
mål som lämnat flest perso-
ner besvikna utifrån deras 
förväntningar.

Turismen står för 12% av Ka-
taloniens BNP,  och omsätter 
ca 20 miljoner euro per dag.

Turismen bidrar med ca 100 
000 jobb i Barcelona.

Sofia Lindström är aktiv inom 
nätverket Schyst resande, och 
har under 2014 startat eget 
företag med fokus på föreläs-
ningar och andra utbildningar 
inom hållbar turism.

Texten är tidigare publicerad 
på hemsidan kielo.se. 

Filmen By Bye Barcelona finns 
att se i sin helhet på YouTube: 
http://youtu.be/eH7GBl_m-
oU
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”Inom oss alla bor en entreprenör, vi måste bara 
lösa upp det som blockerar oss”, menade Mu-
hammad Yunus, mottagare av Nobels fredspris, 
när han i maj var på besök i Skåne. Vad är det 
då som kan lösa upp dessa blockeringar? Kan det 
handla om hur vi väljer att organisera vårt en-
gagemang? 

Denna skrift bygger på intryck och reflektioner 
om samhällsentreprenörskap. Det handlar ofta 
om exempel där berättelsen om organisering 
står i fokus. Vi får följa Ricardo Semlers histo-
ria - ett ovanligt exempel på en demokratisk or-
ganisering där arbetarna gemensamt kan styra 
sina löner och arbetstider. Vi möter Fashion 
Reloaded i Berlin som i workshops omvand-
lar begagnade kläder till nya skatter. I initiati-
vet We_Change utvecklas lärarens roll för att 
väcka elevens inre samhällsentreprenör. Finan-
sieringsmetoden crowdfunding beskrivs i två 
texter som ett verktyg för en mer demokratisk 
och involverande finansiering.

Texterna visar också på att vi trots svårigheter, 
trots inre och yttre blockeringar, kan frigöra den 
samhällsentreprenör som bor inom oss - precis 
så som Muhammad Yunus beskriver. 

Välkommen till Resonans #2!


