
DRIVKRAFTER PÅ LANDSBYGDEN –
ENTREPRENÖRER SKAPAR EN LEVANDE

LANDSBYGD

Caroline Wigren-Kristoferson 

Caroline.Wigren@fek.lu.se





Vad innebär digitaliseringen för entreprenören och entreprenörskapet i Sverige?



ENTREPRENÖRSKAP – VÅR TIDS SKAPELSEBERÄTTELSE? 

 Arbetstillfällen och tillväxt – policy
 Gasellföretag vs. egenföretagande 

 Ett verktyg (?) 

 Alternativ karriärväg 

 Samhällsutveckling 

 Del av vår utveckling 
 Ny kunskap - > ny innovation -> ny marknad 

 Ett sätt att organisera livet på – förr och nu



TYPER AV ENTREPRENÖRSKAP

Möjlighetsbaserat entreprenörskap 
vs. 

Nödvändighetsbaserat entreprenörskap 

Kombinatörer



DRIVKRAFT ATT BLI ENTREPRENÖR

 Familjeföretagande 

 En livsförändring 

 En nödvändighet 

 Ett aktivt val – att engagera sig 



Helena & Tomas 

Jenny & Johan 

Catharina & Hans 



ATT FUNDERA ÖVER

 Helena & Catharina kommer med idéerna

 Blir vi hemmablinda? 

 ”Det kommer aldrig att fungera.” 

 Att se värdet i resurserna som finns… 

 Entrepreneurial bricolage

 Plötsligt får sågen ett värde – berättelserna om sågen, 
kulturarvet 

 Kognitiv inbäddning 

 Nära kopplad till “bounded rationality” vi är begränsade
av vad vi kan och vet (Zukin & DiMaggio,1990).



LOKALA NORMER OCH VÄRDERINGAR KAN STÖDJA

ALTERNATIVT HÄMMA ENTREPRENÖRSKAP

Är entreprenören 
alltid önskad?



HUR SER DET UT DÄR JAG ÄR VERKSAM – STÖDJER

DE LOKALA NORMERNA OCH VÄRDERINGARNA

ENTREPRENÖRSKAP? VARFÖR / VARFÖR INTE?

VEM ÄR INKLUDERADE / EXKLUDERADE? VILKA

FÖREBILDER LYFTER VI FRAM? 

VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP FÖR OSS?  



“It is said that the most important things to 

know about a group of people are

the things they themselves take for granted. 

Yet it is precisely those things that the people 

find most difficult to discuss.”

William Foote Whyte, Men at Work, 1961:57
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KAN REGLER OCH LAGAR HÄMMA ENTREPRENÖRSKAP?

Varför skall/skall inte Åre växa?
Flest boende i Åre, men kommunen består av flera orter, Järpen ”centralorten”
Vad innebär en tillväxt – på gott och ont? 
+    Fler skattebetalare
- Ökade krav på kommunal service – Bra eller dåligt?
- Kommunala utjämningssystemet… 

Olika intressenter har olika handlingsutrymmen! 


