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Summary
Many local communities have the problem of creating the necessary renewal for the
community to continue to live and develop. One alternative is to let these local communities
go to sleep in a natural way. Another alternative is to make attempts to stimulate the local
entrepreneurship so that the necessary degree of recreation and renewal will flow again.
During 2000-2003 I was working as project leader for a local rural development project in
Hamrångebygden, 30-50 kilometres north of the central town of Gävle. In Hamrångebygden
is this question of vital importance.
The local identity in area is strong among the 3600 people that live there. The history of the
parish goes back to14th century and the area has been inhabited at least since the 7th century.
Hamrångebygden is dominated by a culture very similar to what is called A Company Town
(ACT). Stora Enso employs 500 people in their paper pulp plant and saw mill in Norrsundet.
There are about 120 additional small businesses in the area, part time businesses included.
The largest besides Stora Ensos industries, is the road restaurant Hakke Gård with about 30
employees.
Hamrångebygden is a collective name for some smaller and larger villages and small
communities. The relation between the different parts of Hamrångebygden balances between
co-operation, indifference and rivalry. Many associations in the area bind the social networks
together. This is one of the main reasons why the public sector financed local rural
development projects where I was a project leader. The projects was financed with a total of
3 million SEK (roughly 300.000 EURO) 2000-2003. The local business association
Hamrånge Företagarförening owned the project along with the local democracy group
Hamrångegruppen.
The starting point is the culture since that is seen in this thesis as the mother of all
communities. The conclusion is that a long-range development work needs an
entrepreneurial culture as a basis for continual renewal in all economic sectors: market,
public, non-profit and social economy. Entrepreneurship is defined as creating new ventures
and an entrepreneurial culture is defined as a social environment that gives support to
entrepreneurs in an active and constructive way.
A model for creation of entrepreneurial cultures is developed in the thesis. It is not enough
with cultural work (e.g. inspiration and work with attitudes) to create an entrepreneurial
culture. Capacity building learning and operational support is also vital to add during the
sensitive and critical entrepreneurial process when the entrepreneurs are building up their
entrepreneurial capabilities. Furthermore is a long term perspective a prerequisite for success
since a change of culture is a very slow process. Without working with this combination of
development perspectives, it is hard to create any lasting results.

Sammanfattning
Många lokalsamhällen har problem med att skapa den nödvändiga förnyelsen för att samhället
skall fortsätta att leva och utvecklas. Ett alternativ är att låta dessa lokalsamhällen somna in på
ett naturligt sätt. Ett annat är att försöka stimulera det lokala entreprenörskapet så att det
nödvändiga flödet av kontinuerlig återskapande och förnyelse uppstår igen. Under 2000-2003
arbetade jag som projektledare för ett lokalt utvecklingsprojekt i Hamrångebygden som ligger
3-5 mil norr om centrala Gävle. Där är denna problematik av central betydelse.
Geografiskt ligger Hamrångebygden vackert inramat mellan Bottenhavskusten med dess
skärgård och den stora gränsskogen mellan Gästrikland och Hälsingland - Ödmården.
Bland de 3600 invånarna är den lokala identiteten stark och bygden har varit kontinuerligt
bebodd sedan åtminstone 600-talet. Hamrånge Sockenbildning är från början av 1300-talet och
rötterna i bondesamhället finns kvar, även om få arbetar heltid på sin gård numera.
Hamrångebygden domineras av en brukskultur. Stora Enso med sitt pappersbruk och sågverk
har sammanlagt cirka 500 anställda och är bygdens enda riktigt stora privata arbetsgivare.
Sågverket anlades 1867 och pappersbruket 1925. I övrigt finns det cirka 120 aktiva småföretag i
Hamrångebygden, från deltidsföretag till vägrestaurangen Hakke Gård med cirka
30 årsanställda. Den offentliga sektorn är även en betydelsefull arbetsgivare i bygden.
Hamrångebygden är ett samlingsnamn för några större och mindre orter och byar där
relationerna mellan de olika delarna i bygden pendlar mellan samarbete, likgiltighet och
rivalitet. Ett rikt föreningsliv medför ett väl utbyggt socialt nätverk som binder samman olika
intressen och bygden i sej. Det var en av de viktigaste anledningarna till att Gävle kommun
tillsammans med EU, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen satsade pengar i det lokala
utvecklingsprojektet Affärsidé Hamrånge vilket jag varit projektledare för. Huvudprojektet
omsatte tillsammans med sidoprojekt cirka 3 mkr under närmare tre år 2000-2003. Projektägare
var Hamrånge Företagarförening tillsammans med Hamrångegruppen.
Utgångspunkten i uppsatsarbetet har varit kulturen eftersom jag ser den som
samhällsbyggandets moder. Vad jag kommit fram till är att ett långsiktigt utvecklingsarbete
behöver ta avstamp i en entreprenörkultur som stimulerar och aktivt arbetar med konstant
förnyelse av samhällets olika delar inom alla ekonomiska sektorer: marknad, offentlig ekonomi,
ideell ekonom samt inom den social ekonomin. Entreprenörskap definierar jag som skapande av
ny verksamhet och entreprenörkultur definieras som en omgivning som stöttar entreprenörer på
ett aktivt och konstruktivt sätt.
I uppsatsarbetet utvecklas en modell för hur entreprenörkulturer kan skapas. Det räcker inte
med kulturarbete (t.ex. inspirations och attitydarbete) för att skapa en entreprenörkultur.
Kulturarbete behöver kompletteras med såväl kapacitetsuppbyggande kompetensutveckling
(t.ex. genom korta kurser och utbildning) liksom operativt stöd (t.ex. konsultinsatser och
nätverk) under det kritiska uppbyggnadsskedet när företagsamma människor bygger upp sin
entreprenöriella kapacitet. Långsiktighet är ytterligare en grundläggande förutsättning. Utan
denna sammansatta utvecklingsansats riskerar utvecklingsarbetet att tappa hållbara resultat.

Förord
Läsanvisningar
Då uppsatsen kommer att ha några icke-akademiker som eventuella läsare kan det vara på plats att
ge en läsanvisning. Uppsatsen börjar med att lägga en teoretisk grund. För de som inte har ett
akademiskt intresse kan det vara lämpligt att börja att läsa sammanfattningen och avsnitt 6
slutsatser (se innehållsförteckningen). Om ni inte blivit avskräckt av detta, kan ni fortsätta med
avsnitt 3.3. Ev. kan de inledande kapitlen bli intressanta i ett senare skede.
Bakgrund till uppsatsarbetet
Högskolan i Gävle grundades 1977. Hösten 1978 började jag på fritiden läsa företagsekonomi på
en distanskurs Söderhamn som arrangerades av Högskolan i Gävle/Sandviken som den hette på
den tiden. Nu, 26 år senare, har C-uppsatsen blivit klar. Den sista pusselbiten till en filosofie
kandidatexamen är lagd på plats.
C-uppsatsen har varit ett tålamodsprövande arbete, främst för min handledare
Pär Vilhelmsson, som accepterade en förfrågan om handledarskap för tre år sedan.
Uppsatsarbetet påbörjades på allvar för två år sedan. Tillsammans med två krävande arbeten som
projektledare samt som lärare på Högskolan i Gävle, har gjort att den koncentration och tid som
krävs för den här typen arbete, inte har varit lätt att skapa. Än mindre har uppsatsarbetet varit
kompatibelt med ett liv i övrigt. Under sista semesterveckan sommaren 2004 har dock de sista
arbetsmomenten slutförts samtidigt som en känsla av att vara klar har infunnit sej.
Uppsatsarbetet handlar till stor del om mitt arbete som projektledare för Affärsidé Hamrånge, ett
lokalt utvecklingsprojekt i Hamrångebygden under 2000-2003. Projektägare var Hamrånge
Företagarförening och Hamrångebygden. Finansiärer var Gävle Näringslivs Arena, Länsstyrelsen
Gävleborg, Arbetsförmedlingen, EU-mål 2 norra samt egeninsatser från bygden. Tillsammans
med sidoprojekt omsatte huvudprojektet cirka 3 mkr tillsammans med kompletterande
finansiering från NUTEK, Gävle kommun och Arbetsförmedlingen.
Uppsatsen kan ses som en del av det inventeringsarbete som tillhörde uppdraget som
projektledare. En förhoppning är att uppsatsen kan bli till nytta för framtida lokalt
utvecklingsarbete. För mej har det varit ett privilegium att få arbeta i ett lokalsamhälle och
jag har fått en djup inblick hur ett mindre samhälle hänger ihop. Förståelsen har fördjupats genom
uppsatsarbetet och erfarenheterna har kommit till nytta även i mitt arbete som lärare i
företagsekonomi på Högskolan i Gävle.
Det är många som på olika sätt bidragit till uppsatsen. Men om jag skall peka ut en person som
betytt extra mycket så är det min handledare Pär Vilhelmsson. Med klokskap, kreativitet och
framför allt för att ha gett begreppet tålamod en fördjupad betydelse, har han lotsat mej fram till
slutfasen av detta egentligen allt för vidlyftiga uppsatsarbete. Många och stora tack till dej Pär och
till alla andra som på olika sätt hjälpt mej till nya insikter och utsikter.
Hamrångebygden 2004-09-02
Olle Wängsäter
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Juni 2003 avslutade jag tre års arbete i Hamrångebygden som projektledare för det lokala
utvecklingsprojektet Affärsidé Hamrånge. Hamrångebygden är den nordligaste kommundelen i
Gävle kommun och ligger 3-5 mil norr om centrala Gävle. Projektägare var Hamrånge
Företagarförening och Hamrångegruppen, kommundelens demokratigrupp.
Uppdraget har gått ut på att inventera bygdens utvecklingsmöjligheter, skapa arbetstillfällen och
utvecklingseffekter samt i övrigt skapa en attraktiv livsmiljö för bland annat företagsamhet. I
kontakter med företagare i Hamrångebygden har det visat sej att det största efterfrågade
förändringsbehovet är en mera positiv attityd till företagande och entreprenörskap i
lokalsamhället. Arbetet med attitydförändringar ligger även i linje med Hamrånge
Företagarförenings målsättningar som bland annat är att skapa ett företagsvänligt klimat i
Hamrångebygden (Hamrångegruppen & Hamrånge Företagarförening 2003-09-01).
Eftersom jag i mitt anställning haft ett bredare angreppssätt än att arbeta enbart med
attitydförändringar, har jag utvecklat frågeställningen i uppsatsarbetet till: ”Hur skapas
entreprenörkulturer ?”. Begreppet entreprenörkulturer passar väl in i sammanhanget och används
såväl inom forskning (t.ex. Morrison 2000 s 97) som i offentligt förändringsarbete (t.ex. NUTEK
2003:8 s 35).
Individerna är nyckeln till entreprenörskapet i samhället. Frågan är vad som krävs för att få igång
samspelet mellan individer och det omgivande samhället som i sin tur skapar nya verksamheter
och nödvändig förnyelse av det gamla.
Kvalitativt orienterade studier kring goda processer och attityder är efterfrågade
(Bull 2000 s 17), liksom ökad forskning inom landsbygdsområdet (Hushållningssällskapens
Förbund 2001 s 35). Det finns även ett behov av att stärka projektledarrollen med mer kunskap
och verktyg när det gäller attityder och värderingar för att förstå hur en kultur kan främja eller
hindra genomförandet av projekt (Börjesson & Lisiderius 1998 s 103-104).
Utvecklingsarbete misslyckas ofta därför att den mänskliga faktorns betydelse undervärderas i
många utvecklingsprojekt. Att infoga kunskaper om kulturella faktorer i de bredare
utvecklingsstrategierna och ett mer effektivt handlingsprogram bör vara nästa steg i nytänkandet
(UNESCO 1996 s 7, 8, 15; Hofstede 1997 s 4; Jessen 2001 s 47).
Över tid är det processen och attityderna som står i fokus snarare än de formella
organisationsförändringarna (Olsson 1998, 2.3).
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1.2 Undersökningens frågeställning och syfte
Huvudfrågeställningen är ”hur skapas entreprenörkulturer?”. Syftet är att utveckla en modell
för hur entreprenörkulturer kan skapas utifrån de mönster som identifierats under
uppsatsarbetet. Modellen är ett öppet system som utifrån ett processynsätt är öppen för
ständig utveckling beroende på aktörers intentioner, förändringar i omgivningen och val av
andra omgivningar.

1.3 Disposition
För att läsaren lättare skall få en bild av uppsatsen upplägg kommer jag nedan att kort
presentera kapitlens innehåll.
Kapitel 2 – Metoddiskussion. Här för jag en vetenskapsfilosofisk diskussion, tillsammans
med presentation av grundläggande vetenskapliga begrepp som på ett avgörande sätt har
påverkat hur uppsatsen växt fram. Vidare redogör jag för forskningsstrategin tillsammans
med några metoder som varit speciellt framträdande i uppsatsarbetet tillsammans med
tillvägagångssättet.
Kapitel 3 – Entreprenörkulturer – teoretiska utgångspunkter. Här presenteras intressant och
relevant teori med anknytning till uppsatsens ämne. Den teoretiska bakgrunden avgör med
vilka ”ögon” man har studerat det centrala temat för uppsatsen.
Kapitel 4 – Uttryck av entreprenörkulturer i Hamrångebygden. I detta kapitel beskriver jag
uttryck av entreprenörskap och entreprenörkulturer i Hamrångebygden, vilket också
inkluderar en del aktiviteter jag själv varit involverad i. Kapitlet är i huvudsak skrivet 2002
och uppdaterat till de förhållanden som råder våren/sommaren 2004.
Kapitel 5 – Hur skapas entreprenörkulturer? I detta avsnitt presenteras hur modellen växt
fram till ett verktyg för att skapa entreprenörkulturer. Utifrån modellen analyseras
Hamrångebygden, där även förslag presenteras hur entreprenörkulturer kan utvecklas och
stärkas i bygden.
Kapitel 6 – Slutsummering. I uppsatsen slutkapitel summeras modellen samt svaren på hur
entreprenörkulturer kan utvecklas i Hamrångebygden. Det är ett lämpligt ställe att börja läsa
sedan man läst sammanfattningen.
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2 Metoddiskussion
Nedan följer en diskussion om de grundläggande metodologiska förutsättningarna för
uppsatsarbetet. Samhällsvetenskap ses som en filosofisk inriktning med stor tonvikt på social
konstruktionism där världen skapas genom överenskommelser med andra människor.
Genom att studera de konstruktioner som skapas genom dessa överenskommelser, kan man få
bättre förståelse som eventuellt kan skapa bättre sociala konstruktioner. Forskningsstrategin i
uppsatsarbetet domineras av reflekterande etnografi, aktionsforskning och abduktion.
Slutligen beskrivs tillvägagångssättet mera konkret i antal konsultationer, arrangemang,
organisation m.m.

2.1 Samhällsvetenskap som filosofisk inriktning
Startpunkten för samhällsvetenskap som fortfarande har ett stort inflytande är John Stuart
Mills (1843) önskan om att använda naturvetenskapernas framgångsrika angreppssätt även
på studier om människan (Guba & Lincoln 1989 s 24-25). I praktiken är samhällsvetenskap
sällan eller aldrig en process som kan täckas upp analytiskt med en beskrivning av ett
fenomen där det finns en fullständigt heltäckande oklanderlig bevisföring. Forskaren kan inte
att undvika filosofiska antaganden (Hammersley 1992 s 43). Inte ens den hårdaste av
vetenskaper kan frigöra sig från mentala processer som är subjektiva, irrationella och
kulturbundna (Ehn & Klein 1994 s 40).
Samhällsvetenskap består till stor del av provisoriska sanningar som när som helst kan
kullkastas av nya upptäckter, nya uppfattningar och paradigm (Cuff & Payne 1979
s 219). En annan svårighet i samhällsvetenskap är att det som studeras sällan är statiskt
(Jessen 2001 s 91). Samhällsvetenskapen kan därför till stor del kännetecknas av ett ständigt
pågående samtal om giltiga verklighetsbilder. Antropologen Martyn Hammersley (1992 s 50)
menar att vetenskaplig kunskap borde ses som validerade trossatser.
Sedan grekiska antiken har filosofi betraktats som vetenskapens moder. Genom filosofen
Immanuel Kant finns en utgångspunkt för bland annat samhällsvetenskapliga studier. Han
menar att vi aldrig kan få kunskap om världen i sej. Vi kan bara undersöka hur världen
framträder för oss (Saarinen 1995 s 150). Jag kan aldrig fullständigt lära känna tingen i sej
utan bara hur de framträder för mej. Följdverkningarna av denna process är bland annat
beskriven av organisationsforskaren Gareth Morgan (1983 s 12):
”I now understand that in this early research experience I had encountered in a crude way
what Heisenberg has described as the `uncertainty principle´. In essence, this principle
suggests that scientific research involves an interaction between the scientist and the object of
investigation, and that what the scientist observes is directly related to the nature of that
interaction. This view of science is closely related to Berkeley´s observation that an object
gains its objectivity only by being observed, and that objectivity must thus be a property that
stems from the observer”.
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Jag ser därför samhället som en tankekonstruktion (Weber 1919 s 7) och verkligheten som ett
koncept (Baudrillard 2000 s 63) som man kan lära känna på olika sätt. Genom att bygga upp
kunskap kring denna tankekonstruktion kan man också påverka utformningen av den och
skapa nya önskade konstruktionen av verkligheten.
Utmaningen såväl individuellt som kollektivt ligger i att ta ansvaret för den skaparkraft som
skapar den verklighet vi lever i. Alternativet är att avstå från att använda sin skaparkraft och
passivt acceptera andras koncept av mer eller mindre önskade verkligheter som andra skapar,
styr och kontrollerar.
Även samhällsvetenskap ses som en social konstruktion där man studerar sociala fenomen
med en viss systematik i såväl förhållningssätt som fenomenen/tingen i sej. Enligt Lyotard
(1979/1984 s xxiii) är vetenskapen tvingad att legitimera sina egna spelregler och skapar
därför en legitimeringsdiskurs i förhållande till sin egen status, en diskurs som kallas filosofi.
Målet för samhällsvetenskapen ses som att skapa riktiga omdömen (Wittgenstein 1953/1992 s
261; Karl Popper citerad i Andersson 2000 s 28) genom att rensa linsen (perceptionerna) från
olika distorsioner av synen på verkligheten (Senge 1990 s 161). Utmaningen och meningen
med samhällsvetenskap för mej är att skapa bättre fungerande sociala konstruktioner.

2.2 Social konstruktionism
Min verklighetsuppfattning domineras av vad som inom samhällsvetenskapen benämns social
konstruktionism, eller konstruktivism (t.ex. Guba & Lincoln 1989), eller konstruktionism
(t.ex. Brunåker 1999 s 38; Bengt Johannisson i Entré Nr. 3 2002). Begreppen innehåller
eventuellt nyanser på samma tema; att människors föreställningar och tolkningar av världen är
skapade i interaktion med omvärlden.
Världen ses således som en social konstruktion (Gaddefors 1996 s 16; Berger & Luckman
1966) där den sociala verkligheten är en mänsklig konstruktion som skapas genom social
interaktion (Jessen 2001 s 102; Weick 1979 s 12) genom överenskommelser. Czarniawska &
Sevón menar tillochmed att objekt och fakta är lika socialt konstruerade som symboler och att
adjektivet social i social konstruktionism är onödigt (1996 s 6).
Liksom John Dewey (1929) ser jag kunskap som en mänsklig artefakt som är skapad för att
hantera världen liksom för att skapa den (Susman 1983 s 97). Genom att kunskap i sej är en
social konstruktion, en representation av verkligheten och inte verkligheten i sej, kan perfekt
kunskap inte uppnås. Sanning i sin absoluta form ses som ett ouppnåeligt ideal
(Lindhult 2001 s 2).
Abstraktionsprocessen kan betraktas som en konstruktion, snarare än en ekvation (Gaddefors
1996 s 46). Det som definieras som verklighet är `verkligt´ endast i en kontext och i samband
med mänskligt handlande (Alvesson 2001 s 120). Det medför att de vetenskapliga sanningarna
blir provisoriska (Thurén 1991 s 11) och att omdömet oundvikligen blir en viktig del i den
vetenskapliga processen (jmf. Karl Popper i Andersson 2000 s 28).
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Kunskap ses som metaforisk eftersom all kunskap är avhängigt av ett perspektiv (R H Brown
i Alvesson 1992 s 57). En avbildning av verkligheten blir då alltid en metafor av
verkligheten. Liksom Lindhult, tror jag att man måste uppmärksamma alla former av
kunskap och dess transformation för att skapa kunskap av hög kvalitet, dvs. trovärdig och
relevant kunskap (2001 s 2). Eftersom samhället existerar både som en objektiv och en
subjektiv verklighet, måste varje adekvat förståelse innefatta dessa båda aspekter (Berger &
Luckman 1966 s 149).
Inom social konstruktivism och entreprenörskap är interaktionism och samspelet mellan
individer centralt (Delmar 1997 s 9). Helheten kan därför inte förstås genom att addera
delarna. Istället kan förståelsen nås genom att lära känna de övergripande principer som
bestämmer hur delarna sinsemellan samverkar. Uppsatsarbetet blir ett sökandet efter mönster
(Lantz 1993 s 93).
Att se världen som en social konstruktion inbjuder till att ta ansvar för en gemensamt skapad
verklighet och ger även associationer till konstruktivt tänkande. För mej handlar den
vetenskaplig verksamheten främst om att förstå hur världen hänger samman, där uppsatsen
kan ses som en liten odling i den vetenskapliga trädgården (Bjereld m.fl. 1999 s 43, 127).
Genom att befinna sej mellan olika sociala konstruktioner, såväl egna som andras, kan man
öka kunskapen om hur dessa konstruktioner byggs upp (Davies 1999 s 6) och använda
kunskapen till att utveckla samhället.

2.3 Undersökningens perspektiv
Allt vårt vetande är perspektivstyrt - dvs. vår kunskap hämtas alltid ur en viss synvinkel
(Peavy 1998 s 28; Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999 s 55). Forskning innebär att ge ett
perspektiv på tillvaron (Bjereld m.fl, 1999 s 14). De slutsatser man drar utifrån data beror
mycket på vilket ramverk man tolkar det genom (Morgan 1983 s 12).
Många gånger är vi heller inte medvetna om den lins genom vilken vi betraktar världen
(Ruth Benedict i Ehn & Löfgren 1982 s 11). Det finns heller inget vetenskapligt sätt
varigenom man kan bevisa vilket perspektiv som är bäst (Cuff & Payne 1979 s 224).
Verkligheten är alltså inte självklar utan ser olika ut beroende på perspektiv och
jämförelseobjekt (Ehn & Klein 1994 s 75).
Uppsatsarbetet domineras dock av vissa centrala perspektiv. Lokal utveckling i sej kräver ett
sektorsövergripande synsätt – en helhetssyn (Arén, 2001-03-20). Det moderna samhället
domineras dock av ett monokulturellt synsätt. Begreppet helhetstänkande riskerar därför att
bli både pretentiöst och förvirrande om det utgår från ett monokulturellt och etnocentriskt
synsätt på samhället dvs. på den falska föreställningen att alla människor har samma livsform
och värderar utvecklingen lika (Arén 1994 s 95).
Ett mångkulturellt perspektiv är därför nödvändigt (Arén, 2001-03-21) och passar väl in i
Hamrångebygdens förhållanden. Även om bygden domineras av en brukskultur (se t.ex.
Risberg 1995 s 16), finns även andra subkulturer. Genom att ställa olika perspektiv emot
varandra kan en dialektik eventuellt uppnås mellan dessa olika synsätt (jmf. Morgan 1983 s
15). Ett förhållande mellan två saker är dialektiskt, när en förändring i den första framkallar
en förändring i den andra, som i sin tur förändrar den första (von Wright 1986 s 30).
5

Ett grundläggande perspektiv i uppsatsarbetet är mitt och mina uppdragsgivares positiva syn
på entreprenörskap och företagsamhet som ses som önskvärda företeelser och som en
förutsättning för ett lokalsamhälles överlevnad. Mot detta kan ställas en brukskultur som
värdesätter andra livsformer som t.ex. anställning i stora exportindustrier och inte ser på
utveckling av framför allt annat företagande på samma sätt.
Entreprenörskap ses som en förutsättning för förnyelse av samhället, dvs. förmågan att
organisera resurser på ett kreativt sätt. Konstant förnyelse ses som ett kännetecken för ett
levande samhälle. Med detta synsätt dör ett samhälle utan ett aktivt entreprenörskap som
aktivt stöttas av en entreprenörkultur.
I uppsatsen glider det in lånegods från andra författare (ibland flera författare på samma
gång). Idéerna går ihop på ett sätt som för mina tankar till något som Gadamer beskrivit som
”fusion of horizons” (Alvesson & Sköldberg 1994 s 58). Sammanfogningsprocessen har
oftast skett i referatform även om en hel del av citaten är ordagrant återgivna. I denna process
står giltigheten i centrum, på bekostnad av bland annat läsbarheten. Det har känts mer
angeläget att demonstrerat det stöd jag fått av forskare som gjort liknande erfarenheter som
jag själv, än att påvisa egen originalitet som framkommer på andra sätt i uppsatsen.

2.4 Forskningsstrategi
Metodfrågorna inom samhällsvetenskap är ofta ett dilemma, speciellt vad gäller studier
utifrån ett kulturperspektiv. Antropologen Clifford Geertz menar att operationalism som
metodisk dogma inte verkar vettigt (never made much sense) inom samhällsvetenskapen
(1973 s 5). I sin uppmärksammade metodbok Tolkning och reflektion menar Mats Alvesson
och Kaj Sköldberg att det knappast finns och förmodligen aldrig kommer att finnas någon
enhetlig metodlära som anger kungsvägen till Sanningen och förmår fånga in det
vetenskapliga projektet, vilket delvis handlar om kreativitet och överskridande (1994 s 60).
En ytterligare utmaning med studier av entreprenörskap är att de entreprenöriella processerna
är osammanhängande, fyllda av avbrott, icke linjära och vanligen unika händelser som inte
med framgång kan studeras med samma metoder för sammanhängande, linjära och ofta
repetitiva processer (Bygrave 1989 citerad i Johannisson & Landström 1999 s 5).
Det känns därför mer adekvat att anlägga en forskningsstrategi – ett sammansatt
handlingsmönster - än att fördjupa sej alltför mycket i en eller flera metoder där vägen ofta
får en tendens att bli viktigare än målet. Detta blir därför mer av en beskrivning av ett
tillvägagångssätt som vuxit fram utan någon linjär systematik. Tillvägagångssättet kan
beskrivas som en ständig omprövning av uppfattningar som sammanställts till en löst
sammanfogad text som sedan omvandlats till en tät beskrivning (Geertz 1973 s 3).
Tillvägagångssättet beskrivs mera utförligt under 2.5. Dock är det vissa
forskningsinriktningar, egentligen två forskningsstrategier och en metod, som har inspirerat
mej mer än andra och som stämmer bra in på vad jag gjort i denna uppsats. Det är
reflekterande etnografi, aktionsforskning och abduktion. Jag beskriver dem djupare under
punkterna 2.4.1, 2.4.2 och 2.4.3.
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Utifrån detta kan man löst säga att min forskningsstrategi består av ett antal metoder som jag
integrerat. Man kan beskriva detta som en dialektik mellan ett antal perspektiv (Morgan 1983
s 15), där vissa perspektiv är mer framträdande än andra.
Undersökningsarbetet domineras vidare av ett processynsätt där världen ses som ett ständigt
flöde av möjligt skapande, där begrepp, teorier och modeller är konstruktioner som kan
ständigt skapas och återskapas beroende på situationens behov och förutsättningar.
Någon slutgiltigt svar på frågan om hur entreprenörkulturer kan skapas får läsaren alltså inte
i uppsatsen. Däremot ger uppsatsen ett provisoriskt svar som kan användas som underlag för
diskussioner om forskningsfrågan genom den modell jag presenterar och de erfarenheter jag
och andra har gjort. Modellutveckling är en ständigt pågående process. Ständig anpassning
till aktuella situationer är inte något som kan undvikas genom att oreflekterat acceptera en
modell som den yttersta Sanningen.

2.4.1 Reflekterande etnografi
När jag flyttade till Hamrångebygden 2000 var jag inspirerad av antropologi och hade
någonstans även ett forskningsperspektiv med mej in i arbetet som projektledare för det
lokala utvecklingsprojektet Affärsidé Hamrånge. Vad händer när jag kommer till en bygd
som jag inte har några kopplingar med sedan tidigare? Hur långt kan jag komma med ett
positivt förändringsarbete? Hur kan mina relationer till människor i bygden utvecklas? Hur
är ett lokalsamhälle uppbyggt?
Ett syfte med antropologi är att upptäcka grundläggande principer för social organisation och
småskaliga samhällen är idealiska för det syftet (Turnbull 1972 s 17) och Hamrångebygden
påminner om min uppväxtmiljö i Ovanåker, södra Hälsingland.
En grundläggande del av min personliga filosofi är att man skapar sin egen verklighet och
när man arbetar med människor i utvecklingsarbeten är det tydligare än någonsin. Det är
därför viktigt att ha ett reflekterande förhållningssätt för att ständigt utveckla sina idéer om
vilken verklighet som är önskvärd att skapa för att styra och hantera situationer som dyker
upp på bästa möjliga sätt.
Ett reflekterande förhållningssätt är inte bara viktigt i samhällsvetenskaper och andra
humanvetenskaper utan även för t.ex. astronomer och fysiker som behöver hantera
observatörens effekter på vad som observeras (Davies 1999 s 3). Reflektion är alltså en
grundläggande del i det vetenskapliga förhållningssättet för ständig omprövning av
sanningar, uppfattningar och metoder (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999 s 169).
Reflektion kan alltså ses som en slags självkonfrontation för att testa, stärka, förebygga och
utveckla sina egna uppfattningar.
Inspirationen till begreppet ”reflekterande etnografi” har jag fått av Charlotte Aull Davies
(1999) som skrivit en bok om detta. Om jag skall klassificera de metoder jag använt i
uppsatsen, är etnografi en av de mest framträdande. Etnografi är konsten och vetenskapen att
beskriva en grupp eller kultur där kultur är det mest omfattande etnografiska konceptet
(Fetterman 1998 s 1, 17). Davies (1999 s 4-5) förklarar närmare vad det är (se nästa sida):
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”The term ethnography is used to refer both to a particular form of research and to its
eventual written product. I adopt a broad interpretation of ethnography as a research process
based on fieldwork using a variety of (mainly qualitative) research techniques but including
engagement in the lives of those being studied over an extended period of time. The eventual
written product – an ethnography – draws its data primarly from this fieldwork experience and
usually emphasizes descriptive detail as a result”

Davies (1999 s 67, 78, 108, 156) beskriver vidare etnografisk forskning som en
forskningsstrategi än en samlad forskningsmetod och är skapad av en mängd olika metoder.
Etnografisk forskning är vidare baserat på och beroende av social interaktion. För de
etnografer som beforskar sitt eget samhälle är det viktigt att ge akt på antagandet att det egna
perspektivet delas av informanterna. Vidare är det viktigt att inte göra anspråk på att vad som
beskrivs är en tidlös beskrivning av de människor som studeras, eftersom förhållanden kan
ändras och vad som beskrivs alltid kan ifrågasättas.

2.4.2 Aktionsforskning – en interaktiv forskningsmetod
Eftersom samhället existerar både som en objektiv och en subjektiv verklighet, måste varje
adekvat förståelse innefatta dessa båda aspekter (Berger & Luckman 1966 s 149). Den som
inte har insikt kan inte förstå (Molin 1994 s 125). Det krävs därför att man utvecklar former
för forskning som till fullo erkänner och använder subjektiv erfarenhet som en viktig del av
forskningen (Davies 1999 s 5). En intressant forskningsstrategi, eller metod om man så vill i
detta sammanhang, är aktionsforskning.
Aktionsforskning kan sammanfattas i aforismen: ” Om du vill lära känna något, skall du
försöka förändra det”. Aktionsforskning har som inriktning att både lösa problem och öka
den vetenskapliga kunskapen (Gummesson 1985 s 68; Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999 s
56).
Målet med aktionsforskning är att finna tankesätt som ger verktyg att hantera verkigheten,
inte att i första hand utveckla modeller och tankesätt som stämmer överens med verkligheten
(Morgan 1983 s 24; Rorty 1991 refererad i van Beinum 1998 s 4). Aktionsforskning stämmer
därmed väl överens med vad Brunsson menar är den yttersta meningen med
samhällsvetenskaplig forskning, nämligen att påverka och förändra sociala system (Brunsson
1981 refererad i Nilsson & Nilsson 1992 s 19).
Aktionsforskning kan beskrivas som att lära sej att simma genom att hoppa i vattnet och
försöka simma, eller att lära sej att cykla genom att försöka cykla, eventuellt med stöd av
andra. Eftersom teori och vetenskaplig litteratur endast behandlar fragment av verkligheten,
är det nödvändigt att komplettera kunskaper från den reflekterande praktikern (Gummesson
1995 s 22).
Hans Arén som är både akademiker och landsbygdutvecklare menar att fler som forskar om
regional och lokal utveckling borde skaffa sej praktik av att arbeta på landsbygden (2001-0321). Vi föds in i en värld som är rik i symbolisk betydelse, men som inte är tillgänglig för oss
förrän vi lär oss att gå in i den och kan relatera till den genom kommunikation med andra
(Morgan 1983 s 26).
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Aktionsforskning är varken någon särskild metod eller teknik att genomföra forskning utan
ett angreppssätt med praktiska och problemlösande inriktning (Bell 2000 s 15; Lindhult 2001
s 6). Access och förförståelse är i regel stora problem som den företagsekonomiske forskaren
måste handskas med. En stor fördel med aktionsforskning är att tillgången till access samt
förförståelsen är mycket större än i en normal forskningssituation
(Gummesson 1985 s 8-9, 68).
Aktionsforskning bygger, i motsats till mer traditionella ansatser, på en interaktion mellan
forskarna och de personer kunskapen skall spridas till. Interaktionen medför en närhet till
studieobjekten som dock står i strid med distanseringskraven vid ett objektivitetsideal
(Nilsson & Nilsson 1992 s 166). Därav vikten av reflektion i undersökningsarbetet.
Man måste komma nära men samtidigt hålla distansen. Det kräver en utvecklad mognad hos
forskaren för att hantera sina inre upplevelser på rätt sätt. Något som bland annat kräver en
omfattande självkännedom, en kapacitet att lära om sej själv och en stark orientering kring
att lära sej att lära (van Beinum 1998 s 16).
Att vara människa är att praktiskt taget hela tiden i någon form veta vad man gör och varför
man gör det (van Beinum 1998 s 23). Vidare krävs att forskaren håller ögonen på den nära
relationen mellan mening och moral i olika kontexter (van Beinum 1998 s 13), se nästa sida:
”Meaning is not built up through descriptions of an external reality. We did not come to know
reality from a perceiving it as it is, but from making choices and as a result of the
constructions formed in the daily practice of being engaged in interpersonal relationships. We
create social reality by the way we use it. We are not just mirrors, passively reflecting a
situation we find ourselves in. We are writers, not just readers, we are actors acting with other
actors, coefficient of the truth on one side, while on the other we register the truth which we
help to create. We traverse an epigenetic landscape. A landscape we discover as well as
create” (van Beinum 1998 s 22).
”In action research one starts in the middle and one ends in the middle. One moves in an
epigenetic landscape with a shifting horizon, as in all landscapes. It never ends”
(van Beinum 1998 s 27).

Van Beinum (1998 s 13) menar vidare att eftersom relationer med andra människor först och
främst är etiska relationer, kan en forskare inte undvika att ta personlig ställning beroende på
sina värderingar. Det väcker frågor, inte bara om det professionella ansvaret, utan också
frågor som har att göra med sin identitet och ansvar som människa.
Guba & Lincoln (1989 s 117) menar att samtidigt som detta kräver extra vaksamhet av
forskaren, är det också en möjlighet att utveckla forskningsmetoder som erkänner och
hanterar den etiska och politiska dimensionen i forskningen. Det är något som den
positivistiskt inriktade forskningen har misslyckats med.
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2.4.3 Abduktion – induktiv deduktion
Teori är inget enkelt och avgränsbart som kan väljas fritt, utan är paradigmatiskt bestämt.
Utan antaganden, begrepp och teori framträder över huvud taget ingenting som är
meningsfullt eller som ”data”.
Lämplighet, förklaringskraft och vägledningsförmåga kan inte fastställas ateoretiskt eller
aparadigmatiskt, med hänvisning till data (Alvesson & Sköldberg 1994 s 111).
Undersökningsarbetet i uppsatsen kan i huvudsak karaktäriseras som upptäcktens väg
(Starrin m.fl. 1991 s 9) eller skapandets väg om man så vill. Det har varit ett sätt för mej att
pröva etablerade teorier och skapa nya, ett ständigt testande av dess lämplighet och räckvidd.
Tillvägagångssättet i undersökningsarbetet är inspirerat av abduktion. Det innebär en
kombination av induktion och deduktion där jag genom induktion utgått från erfarenheter
och empirin, skapat tankegångar, arbetshypoteser och teorier som sedan i
undersökningsprocessen testats deduktivt på olika sätt (Alvesson & Sköldberg 1994 s 41-46)
där teorier på så sätt vuxit fram till en beprövad modell som presenteras längre fram i
uppsatsarbetet. Att använda teori som vägledning för en empirisk undersökning är också att
pröva den (Jarrick & Josephson 1996 s 42).
Vid abduktion sammanställer man först empiriskt material i regelbundna mönster,
ytstrukturer. Själva abduktionen går sedan ut på att finna teoretiska mönster eller
djupstrukturer, som, om de vore giltiga skulle begripliggöra det empiriska mönstret. Det
empiriska materialet som påträffats i ett enskilt fall sammanställs i ett empiriskt mönster,
som sedan kan göras begripligt genom att tolkas med hjälp av teoretiska mönster – teorier.
Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels
justeras och förfinas även teorin av djupstrukturerna (dvs. det föreslagna övergripande
mönstret). Genom inriktningen på underliggande mönster skiljer sig också abduktionen
fördelaktigt från de båda andra, grundare förklaringsmodellerna. Skillnaden är att den även
inbegriper förståelse och ägnar sej åt tolkning av mönster (Alvesson & Sköldberg 1994 s 4146; Michaeli 2000 s 10).
Arbetet är inriktat på insikt, upptäckt och förståelse. Nya begrepp formas vilket ger ny
förståelse och samtidigt en omformulering av frågor och förskjutning av studiens empiriska
område (Merriam 1994 s 25; Michaeli 2000 s 11). Ett huvudsakligt fokus ligger på att
generera teori, ett sökande efter mönster med en konstruerande ansats, där mönster är
viktigare än substans (Weick 1979 s 79). Man kan också beskriva sökandet efter mönster
som metakodning (Lantz 1993 s 89) för att avtäcka och upptäcka grundläggande sociala och
strukturella processer (Starrin m.fl, 1991 s 33).
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2.5 Tillvägagångssätt
I Sanning och metod citerar Hans-Georg Gadamer filosofen och nobelpristagaren i litteratur
Henri Bergson (1960/1997 s 42): ”Kanske finns egentligen ingen metod, snarare ett visst sätt
att gå tillväga”. Den grundläggande källan till allt väsentligt teoretiserande är den teoretiska
känsligheten hos observeraren själv, där teoretikerns uppgift är att utveckla dessa insikter till
systematisk teori (Glaser & Strauss 1967 s 251, 256).
Den yttre grunden för uppsatsarbetet är en mängd möten med människor samt skriftlig
dokumentation av olika slag. Den skriftliga dokumentationen framgår till stor del av
referenserna och består till stor del av böcker, broschyrer, utredningar, artiklar och annat
textmaterial om Hamrångebygden.
Under min tid som projektledare mötte jag en rad olika människor som var (och är) ledare på
olika sätt i Hamrångebygden eller har med utvecklingen av bygden att göra. I Affärsidé
Hamrånge med sidoprojekt var jag arbetsledare för två anställda, ett tiotal timanställda samt
nio praktikanter. Jag gjorde 114 registrerade konsultationer till 48 företag/organisationer och
medverkade till att fem nya företag startade (inklusive mitt eget).
Till detta kommer många möten och mindre arrangemang där jag haft personlig kontakt med
åtminstone 200 människor som inte ingår i konsultationer ovan, både inom Hamrångebygden
och utanför t.ex. genom Gävle kommun. Genom projektet arrangerades även en lokal mässa
som var välbesökt samt studiebesök för Hamrångebygdens företagare till Gnosjö samt till
företag i norra Hälsingland. Genom projektet tog vi också fram marknadsföringsmaterial
(HFF & HG 2003-09-01). Under 4.11 finns mer utförlig information om projektet.
Det finns inga regelrätta eller uttalade intervjusituationer med hänvisning till just detta
undersökningsarbetet. Möten med människor har alltid haft en koppling till utvecklingsarbete
i Hamrångebygden att göra. Dock har jag på möten med enskilda, i grupp och på offentliga
möten ofta fört sporadiska anteckningar som jag ibland har använt som grund när jag skrivit
empirin.
Empirin är till större delen skriven under 2002 och är i vissa delar uppdaterad till
förhållanden som gäller våren 2004. Sedan projektet Affärsidé Hamrånge tog slut sommaren
2003 har jag bott kvar i Hamrångebygden och har gjort tillfälliga men viktiga arbetsinsatser
för bygdens utveckling på olika sätt inklusive uppföljning av projektet. Det sista året har
därför bidragit med värdefull distans och reflektion i kombination med fortsatt kontakt med
centrala utvecklingsarbeten i bygden. Det har enligt min uppfattning stärkt giltigheten i
uppsatsarbetet, även om mina arbetsinsatser i Hamrångebygden under det sista året inte alls
har varit lika intensiva som tidigare.

11

3 Entreprenörkulturer – teoretiska utgångspunkter
Ingen studie kan genomföras utan teori eller modeller som guide (Fetterman 1998 s 5).
Några centrala begrepp, teoretiska utgångspunkter och antaganden i uppsatsarbetet utvecklas
i detta kapitel för att ge en bakgrund till hur dessa mångtydiga, ofta vaga begrepp och delvis
outvecklade teorier kring dessa begrepp tolkas av mej och av några andra. Dessa centrala
begrepp är entreprenörskap, kulturteori, entreprenörkulturer, motstånd mot
entreprenörkulturer. Under detta avsnitt finns även en diskussion kring teorier om hur
entreprenörkulturer kan skapas i lokalsamhällen. Teorierna ligger även till grund för
entreprenörkulturmodellen som utvecklas under analysen.

3.1 Entreprenörskap
Vad är entreprenörskap? Enligt ett talesätt är entreprenörskap förmågan att förvandla
tillfälligheter till möjligheter. Entreprenörforskaren Bengt Johannisson beskriver
entreprenörskap som kreativt organiserande (2004-03-12), en skapande verksamhet som i
egentlig mening inte kan planeras (Johannisson 1992 s 16). Organisationsforskarna
Czarniawska-Joerges och Wolff menar att entreprenören skapar helt nya världar (1991 s 529).
Entreprenörskap för mej handlar om skapa nya verksamheter samt förnya gamla verksamheter
på ett omfattande sätt. Entreprenörskap är en förutsättning för förnyelse av samhället, dvs.
förmågan att organisera resurser på nya sätt, att skapa nya miljöer, att förnya gamla resurser
och miljöer. Konstant förnyelse är ett kännetecken för ett levande samhälle. Med det synsättet
dör livet i ett samhälle utan ett aktivt entreprenörskap (jämför t.ex. de Latour 1994 s 5).
I ett samhälle där osäkerhet existerar blir funktionen att hantera osäkerhet viktig (Landström
1999 s 35). Organisationsledare konfronteras med problem som är beroende av varandra, i
dynamiska situationer som består av komplexa system av problem som förändras och
interagerar med varandra (Ackoff 1979 s 103). Det är omöjligt att se en verklig situation där
beslutsfattare inte måste ta hänsyn till att beslut måste fattas i en öppen kontext. Entreprenörskapets essens är att se igenom dimman av osäkerhet inför framtiden (Kirzner 1997 s 26, 51)
och skapa en ny önskvärd verklighet.
Nyckeln till framgångsrikt entreprenörskap är inte att ha mer specialiserad och detaljerad
information jämfört med andra, utan att ha en helhetsuppfattning. För entreprenören är
orienteringskunskap av central betydelse, vilket hjälper individen att förstärka sin identitet och
erbjuda en överblick över situationen. Detta indikerar att entreprenören måste vara en
generalist som har förmågan att sammansmälta information av olika slag (Landström 1999 s
51, 76) där förtrogenhet är en viktig sida av orienteringskunskap. Den bildas i en dialog,
prövas och rättfärdigas i en dialog med andra (Molander 1993 s. 180,183). Bengt Johannisson
menar att organiskt strukturerad erfarenhetskunskap är en nyckel (1992 s 115).
Entreprenörskap definieras olika beroende på sammanhang och vem som definierar begreppet.
Enligt managementfilosofen Peter F Drucker är entreprenörskap en
meta-ekonomisk händelse, som på ett avgörande sätt influerar och skapar ekonomin
(1985 s 12). Den entreprenöriella ekonomin är lika mycket ett kulturellt och psykologiskt som
ett ekonomiskt eller tekniskt fenomen (Bjerke 1989 s 33). Enligt Schumpeter är dock
entreprenörskap inget yrke och som regel inget varaktigt tillstånd (Schumpeter, 1911, s 60).
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Resurshantering är central i all organiserande verksamhet och utifrån detta kan
entreprenörskap definieras som organiserande av resurser på ett nyskapande sätt
(jmf. ex. Johannisson & Lindmark, 1996, s 27 – kreativ organisering av resurser),
En egen modell som delar upp kreativitet, innovation och entreprenörskap i tre dimensioner
indikerar i viss mån vad som krävs för att uppnå entreprenörskap:
Kreativitet – att tänka på ett nyskapande sätt
Innovation – att göra något på ett nyskapande sätt
Entreprenörskap – att organisera resurser på ett nyskapande sätt
För entreprenörskap krävs både kreativitet och innovation, men enbart kreativitet och
innovation räcker inte för entreprenörskap.
Entreprenörskap kan uttryckas på många olika sätt och behöver nödvändigtvis inte ta sej
formen av eget företagande (Landström, 1999, s 74). Enligt Björn Bjerke håller det på att växa
fram en skandinavisk modell av entreprenörskap som representerar entreprenörskap i vid
mening (2002-11-14). Entreprenörskapet kan uttryckas i alla ekonomiska sektorer; ideellt,
inom marknadsekonomin, inom offentlig ekonomi och inom den sociala ekonomin.
Möjligheterna till entreprenörskap skapas i en serie av möten mellan människor som formar
och utvecklar en idé (de Konig 2000 s 181). Det finns en tendens att förklara entreprenörskap
som en konsekvens av personligheter, snarare än vad situationen erbjuder. Personliga
egenskaper kan bara förklara en del av entreprenöriellt beteende och skillnader i resultat.
Entreprenöriellt beteende bör ses som en konsekvens av människa-situation interaktion
(Delmar 2000 s 133, 140) som i huvudsak är dialektiskt, där en förändring i den första
framkallar en förändring i den andra, som sedan i sin tur förändrar den första (von Wright
1986 s 30). Relationerna blir de byggstenar som formar delarna (Eneroth 1984 s 127). De
interaktionsförlopp som vävts samman till nätverk av kommunikativ vardagspraxis, utgör det
medium genom vilket kultur, samhälle och personlighet reproduceras (Habermas 1995 s 131).
Ett viktigt synsätt i uppsatsen är entreprenörskap som en integrerande princip. Enligt
organisationsforskaren Rosabeth Moss Kanter finns den högsta andelen av entreprenöriella
handlingar i företag som är minst segmenterade, som har integrerande strukturer och kulturer
och lägger tonvikt på samarbete. Den entreprenöriella andan är kopplat till ett speciellt sätt att
angripa problem som Kanter kallar ”integrativ”, det vill säga att se dem som helheter som är
relaterade till större helheter (1983 s 27-29, 178).
Det som väver samman entreprenörkulturen är en ständigt pågående dialog om
utvecklingsfrågor, oavsett om det är en individuell organisation, i nätverk eller i ett regionalt
utvecklingsprogram (van Beinum 1998 s 13). De bästa resultaten kommer sällan från
storskaliga satsningar utan i större utsträckning från små välfokuserade handlingar (Senge
1990 s 114). Det är därför viktigt att sträva efter en lärandeprocess med flexibla angreppssätt
och multistrategier för att få en fungerande dialog med olika aktörer i en bygd
(Glesbygdsverket 1997 s 68).
Vad människor gör i samspel med andra blir organiseringens kärna. Entreprenörskapet föds ur
och föder organiserad verksamhet. Tillvaron som rörelse är ett tema som Daniel Hjorth och
Bengt Johannisson vill lyfta fram, det fortlöpande skapandet av meningsfull förnyelse som
plattform för utveckling av entreprenörskap (1998, s 89, 90). Kanske är entreprenörskap mest
av allt ett arbets- och förhållningssätt (NUTEK 2003:8, s 35) till företagsamhet som ett
levande samhälle inte kan vara utan.

3.2 Kulturteori
Kultur ses i uppsatsen som samhällets inre liv som även skapar det yttre samhällslivet. Det är
en dogm inom modern social- och kulturantropologi att kultur är det grundläggande mänskliga
särmärket och att det delas av alla människor (Eriksen 1999 s 48). Kultur är i sej ett omstritt
begrepp men en av de mest spridda definitionerna jämför kultur med odling (Arvidsson 2001 s
14) av den mänskliga naturen och begreppet ligger nära latinets cultura som översätts med
kultivering och omvårdnad (Lewis 1879 s 488). En klassisk definition av kultur från
kulturvetenskapen är:
”Culture…is that complex whole which includes knowledge, beflief, art, morals, law, custom,
and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society” (Tylor 1871
Primitive Culture citerad i Hugosson 1999 s 32).

Kulturer är inga fasta enheter som det går att ta på, peka ut eller samla in, utan handlar mera
om att människor försöker skapa och upprätthålla meningsfulla sammanhang i det dagliga
livet (Arvidsson 2001 s 16). Kultur är som tyngdlagen som inte märks förrän man försöker
hoppa två meter upp i luften. Eller som vattnet för fisken som upptäcker behovet först när den
hamnat på land. Vår egen kultur är som vatten är för fisken som vi lever och andas genom
(Trompenaars & Hampden-Turner 1997 s 5, 20, 24).
Kulturen kan också ses som ett medium för livet. Kultur är något som utvecklas och blir
levande när människor uttrycker dess karaktäristiska drag (Morgan 1993 s 10). Kultur är
naturligt förekommande, verkliga system för tankar, känslor och beteenden som med
nödvändighet uppkommer ur människors samverkan (Alvesson 2001 s 47). Kulturen kan ses
som ett holografiskt system av attityder, benägenheter, möjligheter, värderingar, tro och social
praktik där det karaktäristiska av helheten finns aktivt eller latent i delarna.
Det finns en kulturell dimension i allt som handlar om gemensamma orienteringar (Alvesson
2001 s 45) och en värdegemenskap kring existensvillkor och inriktning (Sveiby & Risling
1986 s 174). Kulturer är helhetssammanhang (Arvidsson 2001 s 100) och ett slags kollektivt
medvetande (Ehn & Löfgren 2001 s 9) som påverkar oss på ett oerhört omfattande sätt.
Samtidigt skapar kulturella element och dess relationer mönster i organisationer på samma sätt
som en personlighet är unik för en individ (Hellriegel m.fl. 1999 s 624). Det finns en enorm
variation och mångfald i hur kulturen kan integreras och bilda mönster
(Kottak 2002 s 278).
Kultur kan också betecknas som samhällsbyggnadens moder (Lars-Göran Carlsson
1998-02-18) som ytterst handlar om att skapa idéer för samhället (Eriksson & WiedersheimPaul 1999 s 32). Kultur kan också beskrivas som sättet människor löser sina problem
(Trompenaars & Hampden-Turner 1997 s 6). Begreppet kultur på hög abstraktionsnivå
handlar om gestaltning av mänsklig verksamhet. (Gaddefors 1996 s 119).
Kultur och social struktur kan ses som två sidor av samma fenomen, där kulturen tolkar
meningen och vägleder handlingen, medan den sociala strukturen representerar själva
handlingen. Människan kan ses hängande i en väv av meningsfullhet som han och hon själv
har vävt (Geertz 1973 s 145, 5), där kulturella betydelser formar och vägleder tänkandet,
känslorna och handlandet (Alvesson 2001 s 15). Drivkraften att förstå erfarenheter, att ge det
form och ordning, kan ses som lika verklig och pressande som de biologiska behoven. Att ha
en orientering är livsviktigt eftersom människan inte klarar att leva i en värld den inte förstår
(Geertz 1973 s 140-141).
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Kultur kan även ses som en uppsättning av kontrollmekanismer med planer, recept, regler,
instruktioner (vad dataingenjörer kallar program) för att styra hur man uppträder (Geertz 1973
s 44). Kultur kan därför ses som mental programmering där varje människa bär med sej
mönster för tänkande, känsla och tänkbara handlingar. För att lära sej något nytt behöver man
avlära sej det gamla, vilket ofta är svårare än att lära sej något nytt för första gången.
Programmeringen startar i familjen och fortsätter genom grannskapet, skolan, ungdomsgrupper, på arbetet och det levande samhället. En vanlig term för mental programvara är
kultur, vilket är något som är inlärt från den sociala omgivningen och inte ärvt från generna
(Hofstede 1997 s 4-5). Kultur som kollektiv mental programmering är ofta svår att förändra.
Om det överhuvudtaget går, förändras den långsamt (Hofstede1980 s 474; Bhide 1999 s 21).
Kulturer är modeller för hur man skall leva. De uppfinns och förändras via sina medlemmars
begreppsbildning och aktiviteter – ibland snabbt, men oftare över längre tidsperioder.
Människor som föds in i en viss kultur föds med en mall för hur livet skall levas (Peavy 1998 s
44). Kulturen hindrar människor från att kritiskt undersöka skälen till att man ger sej in på och
håller sej kvar på en särskild väg i stället för att på allvar överväga alternativa sätt att leva.
Kulturella föreställningar kan alltså ses som ett sätt att frysa den samhälleliga verkligheten.
Människor underordnar sig existerande former, värderingar och sociala mönster. De tar vissa
intressen för givna och rätta och avstår från att betrakta alternativa sätt att skapa en social
verklighet (Alvesson 2001 s 184-185).
Sociologer utgår från att det är de kulturella faktorerna och den kulturella kontexten som i
huvudsak bestämmer mänskligt beteende (Cuff & Payne 1979 s 17; Morgan 1986 s 119).
Individuellt och kollektivt är vi bärare av olika tankemodeller som styr vad vi uppfattar som
viktigt. Sådana dominerande tankemodeller är mycket svåra att förändra eftersom de är djupt
rotade i kulturella vanemönster och otillgängliga för den medvetna tanken (Johannisson &
Lindmark, 1996, s 14). Bodil Jönsson har kärnfullt uttryckt det så att ”ingenting styr
utvecklingen så hänsynslöst som uppbyggda (tanke) infrastrukturer” (1996, s 157). Kulturer
kan ses som självförstärkande oavsett om de är konstruktiva eller destruktiva.
Utvecklingsarbete misslyckas ofta därför att den mänskliga faktorns betydelse – det komplexa
nät av relationer och åskådningar, värderingar och drivkrafter som utgör kärnan i varje kultur
– undervärderas i många utvecklingsprojekt. En av orsakerna till att så många
problemlösningar inte kan genomföras beror på att skillnaderna i tänkandet mellan parterna
har förbisetts. En utveckling som är skild från sitt mänskliga eller kulturella sammanhang är
en utveckling utan själ. Ekonomisk utveckling är en del av ett folks kultur. Att infoga
kunskaper om kulturella faktorer i utvecklingsstrategierna och handlingsprogram bör därför
vara nästa steg i nytänkandet (UNESCO 1996 s 7, 8, 15; Hofstede 1997 s 4).
Kultur är dock inget som man pressar in i ett socialt sammanhang. Kulturer utvecklas genom
sociala interaktioner (Morgan 1986 s 127). Det går att använda kulturerna aktivt och kreativt,
snarare än att blint följa dess diktat. Kultur är en av nycklarna till mänsklig anpassning och
framgång (Kottak 2002 s 4, 273).Kulturer är varken isolerade eller oföränderliga, utan
samspelar ständigt med andra och utvecklas oavbrutet (UNESCO 1996 s 17).
Kulturer kan även ses som öppna, kreativa dialoger mellan subkulturer, mellan insiders och
outsiders, mellan skilda fraktioner (Ehn & Klein 1994 s 44) och som ett aktivt levande
fenomen där människor skapar och återskapar världar som de lever i (Morgan 1986 s 131).
De kan utvecklas till fördel för kommande generationer (Morrison 2000 s 105).
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3.3 Entreprenörkulturer
En utgångspunkt i uppsatsarbetet är att kulturen är den mest grundläggande delen i ett
samhällsbygge och att den går att påverka men också är självförstärkande i såväl konstruktiv
som destruktiv riktning. När den en gång är etablerad är den trögrörlig och svår men inte
omöjlig att förändra. Det är dock en process som tar lång tid (NUTEK 2003 s 22). Kulturen är
därför viktigt att diskutera eftersom den bestämmer individernas attityder till entreprenörskap
(Morrison 2000 s 102) och samhället kan göra mycket för att stimulera eller förhindra
utvecklandet av entreprenörskap (Stevenson & Gumpert 1985 s 93).
Tanken med begreppet entreprenörkulturer från min sida är att undersöka om det kan
användas som en teoristrategi för att överbrygga de avstånd eller gap av olika slag som
existerar mellan individer för att nå någon form av kollektiv nytta, alltså undersöka
entreprenörkulturer som ett övergripande organisatoriskt begrepp (Sjöstrand 1998 s 25).
I Hamrångebygden, liksom på andra ställen där företagsfientliga attityder dominerar, har
utgångspunkten i bland annat företagarföreningens arbete varit att etablera en motkultur –
entreprenörkulturer, odlingar av positiva attityder och handlingar som stöttar initiativ att ta
tillvara möjligheter och nyskapande organisation av resurser. En ansats till att etablera en
sådan motkultur har t.ex. skett i utvecklingsprojektet Affärsidé Hamrånge under 2000-2003.
Eftersom finansiellt kapital ofta inte är tillgängligt för nya entreprenörer, är dessa speciellt
beroende av socialtkapital, humankapital samt kulturellt kapital för att få igång sin verksamhet
(Johannisson & Ramírez-Pasillas 2001 s 302). Tanken är att pro-entreprenöriella värderingar
kan tjäna som en inkubator för att sätta igång entreprenöriella processer (Morrison 2000 s 104)
och att använda närmiljön som drivhus för företagandet
(Johannisson & Lindmark 1996 s 131). Sociologen Johan Asplund (1987) ser social
responsivitet respektive asocial responslöshet som elementära mänskliga beteenden.
I ett lokalsamhälle där befolkningen ger positiv respons till entreprenöriella aktiviteter kan en
entreprenörkultur växa fram. Asocial responslöshet leder till en anti-entreprenöriell kultur.
Entreprenörkulturer har vuxit fram som begrepp de senare åren, både i forskningssammanhang och i samband med regional utveckling. I forskningssammanhang kan man skilja
på entreprenörkulturer i företag respektive i samhället som helhet. Ett exempel på en definition
med företags/aktörsinriktning är Kuratko & Hodgetts (2001 s 698):
”Entrepreneurial culture: a culture typified by the presence of characteristics such as a flat
management structure with multiple informal networks, episodic use or rent of required
resources, a long-run time perspective, and a strategic orientation driven by perception of
opportunity.”

En mera samhällsinriktad entreprenörkultur beskrivs av Johannisson (1992 s 16) även om man
använder kreativa miljöer som begrepp i texten:
”Entreprenörskap är som vi påtalat en skapande verksamhet som ej i egentlig mening kan
planeras. Måhända är det sådan insikt som gjort att man under senare år talat om
önskvärdheten av att skapa `kreativa miljöer´, karakteriserade av ett rikt utbud av konstnärliga
verksamheter och utbildningsaktiviteter, av en kulturell mångfald. En sådan miljö skapar
självklart ett rikare fritidsliv och en ökad personlig tillfredsställelse åt sina inbyggare. En
kreativ omgivning kan också antas frammana dessas entreprenöriella talanger. Miljöns
förnyelsekraft förstärks självklart om den i sig rymmer kulturella element som är engagerade i
frontarbete.”
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De ekonomier och regioner som har blomstrat under senare delen av 1900-talet har en
gemensam företagskultur som kan beskrivas som entreprenöriell. Den anpassar sej till
förändringar i marknadsekonomin, utvecklar nya produkter, fångar upp nya möjligheter och
teknologier. Viktigt för entreprenörkulturer är inte bara aspirationerna bland företagen utan
även i samhället (Morrison 2000 s 103).
I ett forskningsarbete från 1961, The Achieving Society, har David McClelland förklarat varför
olika länder uppvisar skillnad i ekonomisk tillväxt och utveckling. Slutsatsen i McClellands
resonemang är att mer ekonomiskt utvecklade länder kännetecknas av ett mindre fokus på
institutionella normer och istället fokuserar på en öppenhet för andra människor och deras
värderingar, samt ett utbyte mellan människor (Landström 1999 s 60-62).
I en samhällsinriktad avhandling beskrivs entreprenöriell miljö som en stark lokal kultur med
ömsesidighet och gemensamma normer (Norberg 1999). NUTEK lyfter upp den nya
nätverks- och kunskapsekonomin för att beskriva riktningen på vart samhällsekonomin är på
väg. En stark nätverksekonomi är i sin tur beroende av en entreprenöriell kultur i samhället
och inom offentlig förvaltning (NUTEK 2000 s 14).
I samband med utvecklingsprojekt har den omgivande kulturen stor betydelse. I en bok om
projektledning menar Börjesson & Lisiderius (1998 s 103) att en gnällkultur med dåliga
attityder, kräver stor belastning och ork av projektledaren för att vända på attityder till positivt
tänkande och göra berörda parter i projektet mer handlingsinriktade.
I en väl utvecklad entreprenörkultur lär man sej ständigt nya sätt att skapa sin verklighet, för
att parafrasera Senges teorier om lärande organisationer. Senge (1990 s 13, 173) menar att det
inte finns något viktigare för en människas individuella utveckling än en stöttande (supportive)
omgivning. Experimenterande, handfast prövning i samspel med andra, blir grundelementet i
kontinuerligt lärande (Johannisson 1996 s 122) där en paradigmskiftande mentalitet kultiveras
(Wåhlin 1999 s 134) och interaktiva samarbeten utvecklas i gynnsamma omgivningar
(Sjöstrand 1998 s 33). Människor utvecklar sej själva i samspel med varandra under det att de
utvecklar sina livsbetingelser (Ronnby 1995 s 270). Entreprenörkulturen kan ses som ett
kraftfält där den medskapande individen kan realisera sina intentioner och ambitioner (Hjorth
& Johannisson 1998 s 97).
En entreprenör som Gaddefors (1996 s 105) intervjuat beskriver sin drivkraft som känslan av
att forma något själv som man driver efter sin egen idé. Det är viktigt att få utveckla sin
kreativa förmågan och dessutom få uppskattning för det man gör (Ronnby 1995 s 29).
Samtidigt som även trivsel och fungerande service är en viktig grogrund för småföretagandet
(Bull 2000 s 9).
Ett annat näraliggande begrepp till entreprenörkulturer är mikrodynamik som är den
utvecklingskraft som uppstår när människors innovationskraft, kreativitet och företagaranda
frisätts (Karlöf & Söderberg 1989 s 80). Man skulle också kunna säga att syftet med
entreprenörkulturer är att frigöra mikrodynamik.
En entreprenöriell kultur omfamnar själva livets princip där den mest påtagliga skillnaden
mellan levande väsen och döda ting är att de förra fortlever genom förnyelse. Livet är en
process som förnyar sig själv genom inverkan på den omgivande miljön (Dewey 1985 s 35).
Om denna process stoppas, dör livet och skaparkraften i samhället.
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3.4 Motstånd till entreprenörkulturer
Ett sätt att fördjupa beskrivningen av entreprenöriella kulturer är att kontrastera dem i en
motsats, som kan kallas antientreprenöriella kulturer. Det är något annat än förvaltande
kulturer eftersom en klok förvaltare även bejakar förnyelse som en naturlig del i uthållig
förvaltning. En antientreprenöriell kultur kan ses som en beskrivning av den dominerande
rigida kulturen i Hamrångebygden liksom i många andra lokalsamhällen runt om i Sverige.
Ett grundläggande kännetecken för antientreprenöriella kulturer är att den går bortom det
kloka värnandet om det bestående och är öppet eller dolt förändringsfientligt.
Förändringsfientlighet har i alla tider varit ett omtalat fenomen. Gummesson menar att
nytänkare förr brändes på bål medan det i dag inte är ovanligt med social avrättning (1984 s
120). Niccolò Machiavelli skrev så här 1532 (s 94) som med tiden blivit ett klassiskt citat:
”One should bear in mind that there is nothing more difficult to execute, nor more dubious of
success, nor more dangerous to administer than to introduce a new system of things: for he who
introduces it has all those who profit form the old system as his enemies, and he has only
lukewarm allies in all those who might profit from the new system. This lukewarmness partly
stems from fear of their adversaries, who have the law on their side, and partly from the
skepticism of men who do not truly believe in new things unless they have actually had personal
experience of them.”

1600-tals filosofen John Locke menar att nya åsikter alltid möter misstänksamhet och i regel
motstånd utan något annat skäl än att de inte redan är allmänna (Magee 1998 s 106).
Schumpeter har också beskrivit förändringströgheten (1911 s 65):
”The third point consists in the reaction of the social environment against one who wishes to do
something new. This reaction may manifest itself first of all in the existence of legal or political
impediments. But neglecting this, any deviating conduct by a member of a social group is
condemned, though in greatly varying degrees according as the social group is used to such
conduct or not. Even a deviation from social custom in such things as dress or manners arouses
opposition, and of course all the more so in the graver cases. This opposition is stronger in
primitive stages of culture than in others, but it is never absent. Even mere astonishment at the
deviation, even merely noticing it, exercises a pressure on the individual.”

Detta motstånd kan bero på att kulturens uppgift bland annat är att reducera den ångest som
osäkerhet ger upphov till (Sveiby & Risling 1986 s 175) Entreprenörens inriktning är dock att
hantera denna osäkerhet genom nyskapande, som ofta innebär att man på ett eller annat sätt
just bryter mot gamla kulturella mönster och eventuellt frigör den ackumulerade ångesten som
kulturen tidigare balanserat.
Kulturer är självförstärkande i såväl konstruktiv som destruktiv riktning. Som destruktiv kraft
kan kulturen utestänga, skapa intolerans och maskera motsättningar (Ehn & Löfgren, 2001, s
169). Förändringströgheten behöver dock inte vara negativ i alla lägen. Alla idéer är inte bra,
allt förändringsarbete är inte kompetent eller hänsynsfullt genomfört. Förändringar kan både
bli till det bättre och sämre eller bli ett nollsummespel.
Organisationernas syfte är att reducera antalet möjligheter av vad som kan hända och skapa
aktiviteter med en hanterbar nivå av säkerhet (Weick 1979 s 6). Av sin natur hotar
entreprenören denna säkerhet på gott och ont.
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Grundtanken bakom nödvändigheten av entreprenörkulturer är att det behövs en konstant
förnyelse i samhället för att det skall vara långsiktigt hållbart. Vaksamheten mot förändringar
som riskerar att förstöra en konstruktiv utvecklingsprocess kan därför ses som hälsosam,
medan en urskiljningslös förändringsfientlighet kan ses som ett kännetecken för en
antientreprenöriella kulturer som i sej är självdestruktiva eftersom en kultur dör om den inte
ständigt återskapas och förnyas.
I en bok om managementkulturer ställs växarkultur och krymparkultur mot varandra
(Angergård m.fl. 1998). Med dessa begrepp kan entreprenörkulturer beskrivas som
växarkulturer medan antientreprenöriella kulturer som krymparkulturer. Såväl entreprenöriella
som antientreprenöriella kulturer finns i alla samhällen, frågan är bara i vilken utsträckning
och omfattning de tillåts att breda ut sej i samhället.
Exempel på uttryck av en växarkultur respektiv krymparkultur finns i en uppsats av
Cronsell & Engvall (2003 s 41) där ett syskonpar som är egenföretagare har olika
umgängeskretsar i olika generationer där attityden till företagande skiljer sej markant:
”Brukandan och Jantelagen har påverkat…Kerstin och Emma i sin syn på hur man får uppträda
som företagare. Att inte synas, att inte sticka ut har i de närmaste varit en hederskodex.
Systrarna återkommer till attityder bland såväl sina bekanta som det omgivande samhället. De
gör flera i våra ögon spännande reflektioner ur såväl generations-, attityd-, självkänslo-,
traditions-, kultur- som genusperspektiv. I generationshänseende är det intressant att Kerstin
fortfarande inte talar med sina väninnor om sitt yrke/karriärsval, att hon är egen företagare är
inget som diskuteras, och absolut ingenting som hon lyfter fram. För Emmas del är det helt
självklart. I hennes umänge är hennes företagande något positivt.”

Representanter för Hamrångegruppen och Hamrånge Företagarförening beskrev sin bygd som
brukssamhälle när jag kom dit. En intressant uppdelning av bruksandans positiva och negativa
egenskaper har gjorts av Bergendahl, Isacsson, Mellander (1997 s 131):
”Positivt är den starka samhörigheten och gemenskapen, lojaliteten, den tekniska kompetensen,
yrkesstoltheten, arbetsglädjen, tryggheten, viljan att hjälpa till att utveckla samhället och
företaget, det utbredda föreningslivet – särskilt idrotts-rörelsen som har en fostrande och
sammanhållande roll, samt den fysiska miljön.
Negativt är bristen på initiativkraft och entreprenörer, ovanan vid förändring och att utnyttja
annat än traditionella resurser, akademikerförakt och utbildningsfientligheten, den inåtvända
kulturen/slutenheten, ställföreträdarmentaliteten, den patriarkala strukturen, inställningen att
endast tungt industriarbete är `riktigt arbete´, den sociala kontrollen, misstänksamheten mot det
annorlunda och mot avvikare, könsrollsbevarandet, avundsjukan, underdånigheten, det
planerade och underordnade livet”.

Som nämnts i uppräkningen ovan är entreprenörskap, speciellt kommersiellt entreprenörskap,
inte välkommet. Den stora tonvikten på kollektivism i brukssamhällen gör att individer,
initiativtagare till entreprenörskap nästan alltid får arbeta i motvind, om de överhuvudtaget
kommer igång.
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Jantelagen i Hamrångebygden betecknas som stark (Hamrångegruppen & Hamrånge
Företagarförening, 1999-10-25). Jantelagen som begrepp är vitt spritt över hela Norden liksom
fenomenet. Den kompletta Jantelagen ser ut så här (Ofstad 1987 s 224):
”1 Du skall inte tro att du är något.
2 Du skall inte tro att du är lika god som vi.
3 Du skall inte tro att du är klokare än vi.
4 Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
5 Du skall inte tro att du vet mera än vi.
6 Du skall inte tro att du är förmer än vi.
7 Du skall inte tro att du duger till något.
8 Du skall inte skratta åt oss.
9 Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
10 Du skall inte tro att du kan lära oss något”

Jantesamhället är grundat på terror mot individens självförtroende. Lyckas samhället med att
knäcka en människas självförtroende har man fått en lätt manipulerad slav. När slaven har
fungerat en stund, växer det fram en ny typ av självförtroende: jag är en bättre slav än du och
bättre än du på att göra andra till slavar (Ofstad, 1987, s 233). Alf Ronnby menar att
Janteattityden bottnar i egen osäkerhet hos den som är Jante. De tycker inte att de kan något
själva och klarar därför inte av att se att någon annan kan göra något (Ronnby 1997 s 144).
Kåre Olsson (2001-01-22) lärare på Mora Folkhögskola menar att Jantelagen är rester av den
positiva sociala kontrollen som under industrialismen har blivit mycket negativt.
Att Jantelagen kan uttryckas på olika sätt bekräftas i en undersökningen som Svenskt
Näringsliv (2001 s 134) har gjort av bland annat Jantelagen i Pajala och Gnosjö. I Pajala
ifrågasätter Jantelagen företagandet som sådant där det betraktas som ett socialt övertramp att
bli företagare. I Gnosjö har Jantelagen en helt annan tolkning – man skall vara företagsam,
men `inte bära sig åt´ eller skryta om framgångarna.
Vilken entreprenöriell potential det ligger i den svenska kulturen är en öppen fråga.
Statsvetaren Robert Putnam (2001-05-11) beskriver Sverige som ett sällsynt homogent
samhället vid ett seminarium i Örebro. Det bekräftas av Hans Arén (2001-03-21) som arbetat
mycket med lokal utveckling där han beskriver Sverige som ett monokulturellt samhälle som
utgår från att alla vill samma sak.
Folklivsforskaren Orvar Löfgren (1994 s 38) menar att i ett homogent land som Sverige är
toleransramen för kulturella avvikelser ofta låg. Samhällsforskaren Åke E Andersson (1994 s
67) konstaterar att likformighet, uniformitet och homogenitet inte bildar någon bra grund för
kreativa processer.
Entreprenörforskarna Daniel Hjorth och Bengt Johannisson menar att det syns ligga djupt i
den svenska kulturen att missunna andra uppmärksamhet och framgång, särskilt då ekonomisk
sådan. Genom att entreprenörer är handlingskraftiga blir de synliga och får därför som
individer ofta klä skott för denna missunnsamhet (Hjorth & Johannisson 1998 s 86).
Förändringsarbete genom kommersiellt entreprenörskap i ett svenskt brukssamhälle som
domineras av Jantelagen innehåller alltså många utmaningar för eventuellt blivande
entreprenörer.
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3.5 Hur kan entreprenörkulturer skapas i lokalsamhällen ?
Gemensamma värderingar motiverar till sammanhållning inom en viss grupp (Johannisson &
Lindmark 1996 s 125). En bakomliggande tanke är att lokalsamhället representerar en
integrerad helhet. I idén om lokalsamhället ligger förväntningar om att vissa principer ska vara
förverkligade. Det gäller närhet mellan människor, mellan beslutsfattare och berörda,
överblickbar geografisk miljö där allt är meningsfullt och allt meningsfullt finns samlat bland
annat en känd och meningsfull historia (Arvidsson 2001 s 86).
I de lokala utvecklingsorganisationerna i Hamrångebygden finns önskemål om att skapa en
mer entreprenöriellt inriktad kultur. Överlevnad och utveckling av bygden är grundläggande
tankegångar som ligger bakom dessa ambitioner. Enligt organisationsteoretikern Jones (2001 s
17) är den ekonomiska hälsan i ett lokalsamhälle är starkt beroende av framgången hos de
lokala företagen. Alla delar av värdeskapande processer i företaget påverkas av den omgivning
där det verkar (Jones 2001 s 3).
Utifrån erfarenheter av utvecklingsarbete från andra landsbygdsområden har det vuxit fram
teorier om hur detta kan gå till. Landsbygdsutveckling förutsätter en gemensam grundsyn på
förändringsprocessen där det enligt Nilsson & Wadeskog (1983 s 119, 104-105) är de mentala
snarare än faktiska hinder som är tyngst att undanröja. Enligt dem kan man se denna process
ur tre perspektiv:
* Inifrånperspektivet: Den måste ske inifrån som en mental beredskap att pröva något nytt,
att överge gamla föreställningar, att ställa upp helhjärtat på att förändringen är nödvändig och
att inriktningen är den rätta.
* Underifrånperspektivet: Den måste ske underifrån så till vida att den skall växa fram bland
vanligt folk, antagligen i form av en kollektiv handling i ett bostadsområde, en by osv.
* Uppifrånperspektivet: Slutligen måste den ske uppifrån i form av anpassning av
institutioner, organisationer, spelregler osv, som möjliggör, stimulerar eller aktivt driver på
utvecklingen.
Författarna menar att om man inte får en förändring som omfattar dessa tre dimensioner
samtidigt kommer processen att spåra ur eller självdö.
Kåre Olsson (2001) menar att en gynnsam ekonomisk utveckling på små orter inte kan ske
med mindre än att alla tre ekonomiska sektorerna, ideella, offentliga och marknadsekonomin,
är involverade. Samverkan mellan dem betecknas som social ekonomi.
Entreprenörforskarna Johannisson & Lindmark betonar betydelsen av både/och- logik i den
lokala kontexten (1996 s 146) vilket stämmer bra in på tankegångarna bakom den sociala
ekonomin där man blandar de bästa egenskaperna i de olika ekonomiska systemen.
Enligt erfarenheter från EU-programmet LEADER som handlar om att stärka länkar för
landsbygdens ekonomi finns inget alternativ till entreprenörskap på landsbygden:
”There can in fact be no economic development without the emergence, consolidation and
diversification of the entrepreneurial fabric of rural areas, whatever the sectors of activity
concerned: farming and processing of local products, services, tourism, crafts, industry… to
create an environment which favours the emergence of initiatives…” (Latour 1994 s 3)
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Ett samhälle är ett system av ömsesidiga beroende relationer som binder ihop individerna med
varandra (Giddens 1998 s 34), där samspelet mellan olika aktörer i lokalsamhället är grunden
för att entreprenörkulturen skall kunna skapas. Eventuellt kan man se det som att ett samhälle
endast uppstår när människor inte bara är tillsammans utan också samarbetar och att det är
endast därigenom som individerna förenas till ett samhälle i egentlig mening (referat till
Spencer The Principles of Sociology i Durkheim 1895 s 33). Om människor slutade att
interagera med varandra, skulle det inte längre finnas något samhälle (Eriksen 1999 s 51).
För att skapa lokala entreprenörkulturer menar Johannisson (1996 s 132, 147, 140) att en
konstruktiv interaktion är en grundförutsättning för utveckling överhuvudtaget. Det allmänna
erfarenhetsutbytet i lokalsamhället kan ses som en del av den egna utvecklingsfunktionen.
Samspelet i lokala nätverk skapar genvägar till kollektiv kompetens som slipas fram ur
praktisk erfarenhet och nätverken får sin energi ur den kraft lokal identitet och lokalt
engagemang skapar. Kontexten stödjer bäst företagsamheten genom att stimulera
självorganisation via företagares spontana samarbete i personliga nätverk.
Detta förutsätter dock att människorna i lokalsamhället känner förtroende för varandra. Ett
effektivt samarbete dvs. då alla samarbetar för gemensamma ändamål kan bara uppstå då man
litar på att alla andra väljer att samarbeta. Utan denna tillit och tilltro till andras benägenhet att
samarbeta uppkommer ett socialt dilemma (SOU1998:155 s 82).
En missuppfattning är att en positiv kultur innebär att alla är överens om allting. Avvikande
åsikter är ofta utvecklande för en verksamhet. Det är sättet att hantera åsiktsskillnader och
konflikter, som avgör om kulturen är positiv eller negativ. Inte avsaknaden av åsiktsskillnader
och konflikter (Molin 1994 s 85).
Om man arbetar och lever i ett samhälle med många och täta sociala kontakter och mycket
tillit blir såväl aktörerna som omgivningen mer produktiv (Putnam 2001-05-11). Det finns
dock stora gradskillnader mellan välfungerande, sammanhållna lokalsamhällen, där invånarna
samverkar och samspelar med varann, och sådana samhällen där detta är mindre väl utvecklat.
Det är inom sociologin och socialantropologin välkänt att starka, välfungerande
lokalsamhällen kännetecknas av nära sociala relationer och frekvent samspel mellan
medlemmarna (Ronnby 1995 s 209).
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4 Uttryck av entreprenörskap i Hamrångebygden
Det empiriska arbetet består i huvudsak av beskrivningar av entreprenöriella uttryck och
entreprenörkulturer som utvecklats i Hamrångebygden som jag på olika sätt haft kontakt med
och/eller finns dokumenterat i böcker, utredningar, tidningsartiklar, verksamhetsplaner och
inventeringar. I huvudsak är empirin skriven under 2002 och har därefter delvis uppdaterats
till de förhållanden som råder under våren 2004. Texten innehåller även generella och
specifika beskrivningar av kulturen i Hamrångebygden, som jagsjälv upplevt och som jag fått
beskrivet för mej av, vad jag anser vara, klarsynta bedömare av kulturen bygden.
Jag har förkortat några namn på organisationer som varit centrala i Hamrångebygdens
utvecklingsarbete och förekommer ofta i undersökningsarbetet:
GNA = Gävle Näringslivs Arena, Gävle kommuns näringslivskontor.
HFF = Hamrånge Företagarförening.
HG = Hamrångegruppen, Hamrångebygdens demokratigrupp.

4.1 Hamrångebygden – en övergripande bakgrund
Eftersom bakgrunden och historien är viktig för förståelsen av hur kulturen i Hamrångebygden
fungerar, börjar jag där. Hamrångebygden är Gävles nordligaste kommundel som ligger 3-5
mil från centrala Gävle. Där bor 3600 personer, vilket är ungefär
4 % av de drygt 90.000 människor som bor i Gävle kommun. Hamrångebygden gränsar till
Hälsingland och Söderhamns kommun i norr, Ockelbo kommun i väster samt mot Bottenhavet
i öster.
Landskapet är mångfacetterat där det finns kustlandskap med skärgård och öppet hav, öppna
jordbrukslandskap och stora områden av skog. Ödmården, gränsskogen mellan Gästrikland
och Hälsingland, markerar gränserna mot väster och norr. Inlandet är rikt på vatten och det
finns mängder av smultronställen vid sjöar och utefter kusten. Sammanlagt finns cirka 500
sommarstugor i bygden, vilket gör att befolkningen i bygden ökar på sommaren. Kuststräckan
är även en del av den s.k. Jungfrukusten som sträcker sej från Gävle till Nordanstig i norra
Hälsingland.
Dock saknas berg och bygdens högsta punkt ligger under 90 meter (Länsmuseet Gävleborg
2000:20 s 9), vilket ger kullar och näs desto större betydelse i naturlandskapet. Sockennamnet
Hamrånge är utvecklat ur gammalsvenska för ”de som bor på näset (eller näsen)” (Budtz 1994
s 70). Det kommer av ett karaktäristiskt näs som varit en långsmal ö under bronsåldern men
som numera är en rygg som benämns Näset och som delar slättlandet i centrala Hamrånge i
två delar (Länsmuseet Gävleborg, 2000:20 s 9). Hamrånge socken är dock inte knutet till en
speciell ort även om Hamrånge kyrka finns i Bergby, som också ligger mitt i socknen. Bergby
var även kommuncentrum fram till 1969, då Hamrånge kommun gick upp i Gävle
storkommun.
Hamrångebygden består av olika lokalsamhällen där Norrsundet är det största med närmare
1200 innevånare. En ytterligare centralort är Bergby med cirka 700 innevånare där det bl.a.
finns bank, hälsocentral och högstadium. Några andra lokalsamhällen och byar är
Hamrångefjärden, Axmar by, Axmar bruk, Hagsta, Totra, Katrineholm och Råhällan.
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När Hamrånge kommun genom storkommunreformen gick upp i Gävle storkommun 1969, var
man rädd för att Hamrånge skulle glömmas bort som kommundel. Eldsjälar och lokalpolitiker
har därför i olika sammanhang arbetat för att behålla Hamrånge som övergripande namn för
kommundelen. På senare år har man även myntat Hamrångebygden som ett samlingsnamn för
de lokalsamhällen som tillhör gamla Hamrånge kommun. Att betona Hamrånge som bygd är
också ett förebyggande sätt att ladda ur den rivalitet som fortfarande förekommer mellan de
olika orterna, främst mellan Bergby och Norrsundet.
I Norrsundet finns en hamn med maximalt djup på 6,8 meter som kan ta emot upp till tre båtar
per dag från övriga Europa. Oceangående fartyg kräver större djup än vad Norrsundshamnen
kan erbjuda (Johansson intervju 2002-02-26). Den livligt trafikerade kustbanans järnväg skär
genom bygden, dock utan att pendeltåget stannar, vilket är en av de viktigaste lokala
utvecklingsfrågor som bygden arbetar med.
Närheten till Gävle gör tillgången till både landsbygd och stad påtaglig för Hamrångebygden.
Infrastrukturen är väl utbyggd för att vara ett landsbygdsområde. Både gamla och nya E4:an
går igenom bygden, vilket gör att man når Gävle stad på cirka 20 minuter med bil och
30 minuter med buss från Hamrångebygdens södra delar.
Hamrångebygden lever numera i skuggan av Gävle stad. Men det finns en lokal kultur med
viss initiativkraft och medborgaranda som fått en renässans på 90-talet, där man arbetat med
en rad olika lokala utvecklingsinitiativ med stöd från bland annat Gävle kommun,
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen Gävleborg. Även om en mindre del av den totala
lokalbefolkningen är aktiva i det lokala utvecklingsarbetet, identifierar sej stora delar av
befolkningen starkt med sin hembygd. Det lokala utvecklingsarbetet har därför ett relativt stort
passivt stöd i bygden.
Se bilaga 1 för fördjupad historik om Hamrångebygden.

4.2 Företagandet i Hamrångebygden
Tillsammans med vissa kommunala enheter finns 189 företag registrerade i Hamrångebygden
(Gävle kommun 2001 s 7). Av dem är ca 120 företag aktiva i till stor del traditionella
branscher. Det finns hantverkare, verkstäder, åkerier, legokörslor, frisörer, butiker, service,
mat, taxi, konsthantverkare, turismverksamhet, försäljning, hälsobehandlare, skylttillverkare,
smide, reklam, konsultföretag samt produktutveckling. Till detta kommer företagande inom
den sociala ekonomin (se 4.3).
Levebröds- och livsstilsföretagandet dominerar. Livsstilsföretagande är ofta ett litet företag
som är utformat för att möta grundarens behov av frihet, autonomi och kontroll
(Hellriegel m.fl. 1999 s 160). Den övervägande delen är ensamföretagare, många är också
deltidsföretagare. Handelsbanken är den enda banken som är kvar i bygden lokalt.
FöreningsSparbanken har flyttat sin verksamhet till Gävle och ut på internet.

24

Det finns även entreprenörskap av hög klass i området, demonstrerat av bland annat Axmar
brygga, Hamrånge Inredning samt vid uppbyggnadsskedet av Hagsta Krog, numera Hakke
Gård. Företagandet i bygden domineras dock av Stora Ensos sulfatfabrik och sågverk i
Norrsundet. Stora Enso Pulp är med sina 350 anställda den fjärde största privata arbetsgivaren
i kommunen (Gävle kommun, 2001, s 6). Stora Enso Timber (Kopparfors Sågverk) har cirka
150 anställda.
Det närmaste företaget i antal anställda i Hamrångebygden är därefter vägkrogen Hakke Gård
med cirka 30 årsanställda. Det är också det mest besökta företaget i bygden där det årligen
stannar cirka 300.000 besökare och där Shells bensinmack är, eller åtminstone har varit, den
tredje största i Sverige år 2000. Därefter i storlek kommer Sören Johanssons Åkeri med
ca 25 anställda som bland annat utför körslor på entreprenad åt Stora Enso.
Hamrånge Inredning har ca 15 anställda. Hamrånge Inredning är specialister på mjuka
komponenter som madrasser, dynor och kapell. Det är ett bra exempel på en lyckad
överlåtelse. Bygdesonen Bengt Andersson byggde upp företaget med två tomma händer på
1950-talet och överlät det till Svante och Ann-Marie Holmberg 1995. De har sedan
kompletterat produktionssystemet med att ta steget in i IT-åldern, där man med högmodern
teknik håller kontakten med kunderna och utformar produkterna efter behov. Man är även
kvalitetssäkrade enligt ISO 9002 vilket också har öppnat upp marknader för deras produkter
och har ökat exportandelen betydligt (Info Hamrångebygden 2001-04). Deras sätt att driva
företaget och positionera det på marknaden påminner starkt om en allmän beskrivning av
tillverkningsföretag som Ola Gummesson gjort i sin bok om Gnosjö:
”Om det handlade om billig produktion skulle väl all tillverkning ske mitt i Kina. Men kunderna
kräver förutom rätt pris mycket mer, service, snabbhet, flexibilitet, leveranser `just-in-time´ och
hög kvalitet” (1997 s 131).

I Hamrångebygden kretsar en del företagande kring havet och dess frukter. Ett starkt växande
företag är havskrogen Axmar brygga som 2002 hade cirka 10 årsanställda (se 4.12).
Två företag som utvecklat sina verksamheter trots fiskets hårda ekonomiska villkor är
Bergmans fisk och Gåsholma Fisk & Café. Genom att sälja direkt till turister och komplettera
sin verksamhet med båtturer och caféverksamhet har man visat prov på överlevnadskonstnärskap. Bergmans fisk exporterar även fisk till Europa. Kurt Edin har genom sitt företag
kontakter med Polen och har lockat nyrika fiskeintresserade till bygden genom sina fiskeresor.
Numera säljer han även båtar.
Jordbrukets rationalisering har slagit hårt mot Hamrångebygden liksom på många andra håll i
landet. Numera finns endast två mjölkproducerande bönder kvar. Många före detta
mjölkbönder har jordbruket kvar, men kompletterar detta med andra inkomstmöjligheter. Min
hyresvärd och ordförande i Hamrångegruppen Harald Åberg, har vedförsäljning och körslor
som komplement, där även hans son Per Åberg numera verkar i samma branscher.
Min projektassistent i Affärsidé Hamrånge Monica Sjökvist som jag arbetade tillsammans
med 2000-2003, sålde mjölkkorna på 1990-talet i likhet med många andra och har i olika
omgångar haft lönearbete. Hennes man Kalle Sjökvist har maskinförsäljning i företaget
Maskinhörnan som ”man borde ha börjat med tidigare”. Ingemar Hägglund binder
gärdesgårdar. Bröderna Sjöberg satsar på storskalig växtodling, uppfödning av köttdjur och
maskinkörslor. Lars-Olof Hedström vidareförädlar träprodukter och röjer snö.
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Marianne Lundkvist har sedan tjugo år tillbaka kompletterat jordbruket och mjölkgården med
lokalreportage till den regionala tidningen Gefle Dagblad. Sedan de sålde mjölkkorna 1998,
har det blivit en del reportage även till andra tidningar. Nu har hon tagit steget fullt ut från
jordbruk och boskapsskötsel, till ordbruk och bokstavsskötsel i sitt eget företag Textmakeriet. I
samarbete med Hamrånge Hembygdsförening och Hamrånge Företagarförening är Marianne
2004-2005 projektledare för ett EU-finansierat projekt som handlar om att göra en lättläst
översikt över Hamrångebygdens historia med titeln ”Hamrångebygden genom tiderna”.
Vad som händer med dessa jordbruksfastigheter i nästa generation är en öppen historia.
Med få undantag får söner och döttrar även på större fastigheter räkna med att skapa sin
huvudsakliga inkomst utanför gården. Många hästintresserade har köpt mindre
jordbruksfastigheter i Hamrångebygden. En del har även funnit nischer för eget företagande
med anknytning till gården. Börje Sjöberg är hovslagare och säljer hästprodukter.
Åsa Hedström säljer ullprodukter från egna får. KG:s Gårdsbuktik säljer egna ekologiskt
odlade tomater, gurka och färsk potatis och kompletterar sin inkomst med halvtidsarbete på
Stora Ensos sulfatfabrik.
Det industriella företagandet har under lång tid dominerat bygdens ekonomiska liv och är
fortfarande den mest grundläggande delen i Hamrångebygdens samhällsekonomi. Järnbruken
sysselsatte människor i Hamrångebygden från 1670 till 1920-talet. Numera är Stora Ensos
pappersbruk och sågverk i Norrsundet de mest dominerande industrierna.
I boken om Norrsundets sulfatfabrik 1923-1993 finns ett kapitel som bland annat handlar om
företagskulturen. Ett mått på andan borde enligt boken förhandlingsklimatet kunna vara –
viljan till tillmötesgående och förståelse, respektive snarheten att hota med och ta till
stridsåtgärder. Företagshistorien visar att det tidvis varit ett hårt klimat i företagskulturen,
speciellt i början, som sedan mjuknat. Efter en lång period med relativt stabil personalstyrka
och drift, rationaliserades dock fabriken hårt 1992-1994 och personalstyrkan minskades på
kort tid med över 100 anställda för att sedan minskas med ytterligare 50 personer till de cirka
340 som finns i dag (Lindgren & Berglund 1994 s 117-120).
Även om Stora Ensos industrier är en starkt dominerande faktor för samhällsekonomin i
Hamrångebygden, är pappersbruket och sågverket bara en droppe i havet för moderbolaget
som har 43.000 anställda i mer än 40 länder och en omsättning på 13,5 miljarder Euro
(platsannons Norrsundets Bruk, 2002-06-29). 1999 hade Stora Enso-koncernen 20 sågverk i
Sverige, Finland, Estland, Tjeckien och Österrike med en sammanlagd produktionskapacitet
på knappt 5 miljoner kubikmeter per år (Kopparfors Sågverk 1999). Se vidare bilaga 2 för
fördjupad historik om Stora Ensos industrier.
Skräckscenariot för Hamrångebygden är nedläggningshotet av någon eller bägge industrierna.
Investeringarna på 165 miljoner i Kopparfors Sågverk är ett uttryck för framtidstro trots
inkörningsproblemen. I en intervju med platschefen för Norrsundets Bruk, Karl-Gösta
Johansson, bedömde han att det åtminstone fram till år 2010 fanns ett existensberättigande för
pappersmassefabriken (2002-02-26), där tillbyggnaden av kontoret även är en symbol för
framtidstro även om övriga investeringar kan betraktas som underhåll.
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Fram till 1980-talet var Stora Enso negativa till etablerande av andra industrier i
Hamrångebygden eftersom detta skulle konkurrera med arbetskraften i området.
Sedan i början av 1990-talet har man radikalt ändrat attityd och är numera positiva till
etablerandet av andra företag och industrier i Hamrångebygden. Stora Enso har aktivt
medverkat till att starta Hamrånge Företagarförening som bland annat skall verka i denna
riktning. Ett väl fungerande lokalsamhälle och fungerande samhällsservice är något som är
viktigt för Stora Ensos fortsatta verksamhet (Johansson 2002-02-26).
Företagets tidigare policy har dock påverkat entreprenörkulturen i Hamrångebygden på ett
avgörande sätt. Symbiosen mellan företaget och de anställda samt de värderingar som växt
fram genom det ömsesidiga beroendet har varat i över ett sekel. Det märks tydligt att det är
något som lever kvar ännu bland anställda och före detta anställda, i deras familjer och
umgängeskretsar, trots att företaget radikalt ändrat uppfattning sedan över ett decennium
tillbaka. Detta förklarar också arbetarkulturens tidigare antipatier och numera kluvenhet till
andra företag än ”bolaget”.
Det finns en starkt inbyggd misstänksamhet mot dem som kan tjäna pengar på att sälja
produkter och tjänster, vilket innefattar de flesta former av företagande utom kooperativ.
Det har under lång tid varit en accepterad form av kommersiellt företagande eftersom
eventuella vinster tillfaller medlemmarna/ägarna som i ofta är konsumenterna själva.

4.3 Den sociala ekonomin i Hamrångebygden
Uppmärksamheten kring den sociala ekonomin har ökat i Sverige och speciellt i vår region
efter den europeiska konferensen i social ekonomi i Gävle juni 2001. Social ekonomi innebär
självständig verksamhet som bygger på samverkan mellan de tre ekonomiska sektorerna –
ideell ekonomi, offentlig ekonomi och marknadsekonomi. Inom social ekonomi är vinst inget
mål utan ett medel för att bibehålla och skapa ny verksamhet. Hamrångebygden har flera
exempel på social ekonomi.
I Norrsundet med cirka 1200 invånare, finns Sveriges antagligen största Folkets Hus i
förhållande till folkmängden. Besökare, speciellt utländska, förvånas av det faktum att lokaler
av den digniteten finns i ett så ”litet” samhälle. Men den stora byggnaden drar också med sej
kostnader, samtidigt som kommunens bidrag sjunkit drastiskt de sista åren. Arrangemangen
från arbetarrörelsen är på tillbakagång vilket märks på de minskade regionala uppdragen.
Numera har man i stort sett enbart lokala arrangemang. Längre tillbaka var Fyren, en del av
Folkets Hus i Norrsundet, även ett inarbetat dansställe dit man kom från hela regionen och
dansade. Försök pågår att återupprätta Fyren som dansställe.
En ny inkomstkälla har räddat ekonomin de sista åren. En uppgörelse med det kommunala
bostadsbolaget Gavlegårdarna gör att Folkets Hus kan hyra ut tomma lägenheter som
”vandrarhem” dvs. att hyra ut lägenheterna möblerade, vilket blivit en lysande affär för bägge
parter. Därmed har också utbudet av övernattning i Hamrångebygden ökat markant.
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ABF är en annan del av arbetarrörelsen som också är verksam inom den sociala ekonomin.
ABF:s verksamhet dominerar kraftigt bland studieförbunden i Hamrångebygden. Man har
också haft ett studiecentra med vuxenutbildning under ett par års tid på Folkets Hus som man
sedan drog in hösten 2001. Nu är man på gång igen med ett begränsat antal kurser i
vuxenutbildning. På sommaren har Rockskolan även mycket populära daglägerverksamhet i
musik, teater, hantverk och engelska. Till lägren kommer även ett stort antal barn och
ungdomar från Gävle. Ett fint initiativ för att bryta upp gränserna mellan stad och landsbygd
kring ett gemensamt tema.
Sedan 1999 driver ABF även en Rockskola som sedan 2001 fått projektstöd från Gävle
kommun och från Nya Sparbanksstiftelsen. Genom en anställd projektledare har man ställt i
ordning lokaler, kompletterat utrustningen av instrument samt byggt en studio. En
undersökning visar att över 90 % av Sveriges ungdomar i åldersgruppen 16-25 år har ett starkt
eller mycket starkt musikintresse (SOU 1996:154 s 209). Att musik mobiliserar ungdomar har
bekräftats även i Hamrångebygden. Rockskolan har varje vecka cirka 150 registrerade
besökare.
Uppbyggnaden av Rockskolan stötte på ett oväntat problem under 2001. Några ungdomar
spelade rasistisk musik i deras lokaler. Ledare, föräldrar och en rad ideella organisationer
reagerade tillsammans med skolan och kände att man måste göra något för att markera vilka
värderingar man står för. Man arrangerade därför en antirasistgala den 1 mars 2002
Regnbågsgalan – mot rasism på Folkets Hus. De ungdomar som tidigare spelat rasistisk
musik, var ett självklart inslag där de spelade helt annan musik och tydligt tog avstånd mot
vad de tidigare spelat, bland annat i ett TV-inslag strax innan galan. Tillsammans med andra
lokala band, fanns det även teaterinslag, dansuppträdande, eldslukare samt affischnamnet och
hårdrockgruppen Hardcore Superstar.
I Hamrångebygden finns även två konsumbutiker i Norrsundet och Axmarby. Butiken i
Norrsundet är modern med utbud av det mesta och resultatet var under 2001 bättre än på länge
enligt butikschefen. Butiken i Axmarby är en gammeldags lanthandel som kämpar för sin
överlevnad med hjälp av en köptrogen lokalbefolkning, landsbygdsstöd, turister och
sommarstugeägare.
Flera andra föreningar i Hamrångebygden har anställda. Våren 2002 var vi tre heltidsanställda
på Hamrånge Företagarförening. Numera är det enbart timanställningar. Under sommaren
2004 söker man dock en ny projektledare för ett nytt EU-projekt Entreprenörskap i
Hamrångebygden som kommer att pågå under 2004-2006. Den största arbetsgivaren inom den
sociala ekonomin i Hamrångebygden är Hamrånge Församling med ett tiotal årsanställda.
Hamrånge GIF har också en del socialekonomisk verksamhet. Dels driver man en
ungdomsgård i Bergby i samarbete med Gävle kommun. Idrottsföreningarna får också hjälp
att sköta anläggningarna, dels av arbetspraktikanter och offentligt skyddade anställningar
genom kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). Till december 2003 har man under många år
givit ut Hamrångebladet – ett annonsblad som gick ut till alla 1800 hushåll i bygden.
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4.4 Den offentliga sektorn i Hamrångebygden
Det lokala entreprenörskapet i Hamrångebygdens offentliga sektor har varit begränsat efter
storkommunreformen 1969, då Hamrånge kommun gick upp i Gävle storkommun.
Inriktningen på centralisering och storskalighet som följde, har successivt urholkat den lokala
servicen i bygden. Det är delvis en naturlig följd av att lokalsamhällen berövats den lokala
besluts- och offentlighetsorganisation de hade tidigare (Arén 1994 s 18; Arvidsson 2001
s 87). De som fattar besluten bor inte på orten, de som bor på orten fattar inte besluten.
Förutom att den offentliga sektorns serviceutbud är avgörande för att bygden skall ha en
attraktiv livsmiljö, är den offentliga sektorns i Hamrångebygden även en betydelsefull
arbetsgivare. Gävle kommun (daghem, grundskolan, hemtjänsten, äldreomsorgen) och
Landstinget Gävleborg har en hälsocentral i bygden. Hamrångebygden har dessutom två
lokalpoliser som är stationerade på Knut-Punkten i centrala Bergby.
Vidare har kommunens arbetsmarknadsenhet för närvarande några personer i offentligt
skyddade anställningar som främst arbetar på idrottsanläggningarna i bygden. Delar av den
offentliga sektorn har även visat exempel på intraprenörskap som t.ex. uppbyggnaden av
medborgarkontoret 1999 (som lades ned till sommaren 2004) samt ombyggnation och
nybyggnation av en grundskola.
Ett samhällsentreprenörskap som även fått regional uppmärksamhet är ett
rehabiliteringsprojekt som vuxit fram från Hälsocentralens samverkan med Stora Enso och
företagshälsovården Gävle Hälsan och som genomfördes under 18 månader 2000-2001.
Medan sjukskrivningarna ökat kraftigt i länet, minskade denna samverkan sjukskrivningarna
för Stora Ensos personal på ett markant sätt, bland annat genom deltidssjukskrivningar och
konkreta åtgärder på arbetsplatsen.
Enligt Hector Lerner på Hälsocentralen i Hamrånge har man sparat mellan 10-15 mkr åt den
offentliga sektorn tillsammans med minskat produktionsbortfall. Det kan jämföras med en
projektkostnad på 1,7 mkr. Projektet har nu blivit ordinarie verksamhet på Stora Enso och
även inspirerat liknande projekt i andra delar av länet.

4.5 Föreningslivet i Hamrångebygden
Hamrångebygden har i modern tid haft ett starkt föreningsliv och omtalas som
Gävle kommuns föreningsaktivaste kommundel. Då man för ett tiotal år sedan arrangerade
föreningarnas dag, uppgav man att det fanns 100 föreningar i bygden. Enligt en inventering
finns det åtminstone 78 föreningar (Sjökvist, 2001-07-19), varav ett 60-tal kan betecknas som
aktiva. Aktiviteterna är mycket skiftande. Vanliga verksamhetsområden är jakt,
vägsamfälligheter, byalag, lokal utveckling, stugföreningar, fackföreningar, idrott,
kulturföreningar, religiösa föreningar, politiska föreningar, intresseföreningar,
hjälporganisationer och studieförbund.
Hamrånge Hembygdsförening är mycket aktiv. Man driver en rad sommaraktiviteter på en
gård med återuppbyggda gamla byggnader. Man har också drivit en del lokala
utvecklingsfrågor, tills Hamrångegruppen bildades. Man ger sedan 1988 ut en gemensam
turistbroschyr för hela Hamrångebygden i samarbete med andra föreningar.
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Historieföreningen Totrakastalens intresseförening har samarbetat med Länsmuseet Gävleborg
under 20 år. Först med en arkeologisk utgrävning av Totrakastalen som byggdes under tidig
medeltid (Länsmuseet Gävleborg 2000:20). Numera assisterar föreningen Länsmuseet med att
undersöka Engmansvraket, ett 30 meter långt förlist fartyg från 1600-talet utanför Hamrånges
kust. Det är Gävleborgs läns första marinarkeologiska utgrävning.
Hamrånge & Norrsundets PRO-föreningar är också mycket aktiva. Sedan 1955 har man gett ut
tidskriften Aftonstjärnan som med sitt omfång av historiskt material är unik i Sverige enligt
Per Schelén (2002-09-22), en av de aktiva i föreningen. Enligt Bo Ulfhjelm på Länsmuseet
Gävleborg, är Hamrånge-bygden troligen länets historieaktivaste del. Tillsammans med
arbetarkulturens föreningar som finns beskrivna under 4.6 nedan, finns ett antal föreningar
som på olika sätt är engagerade i att bevara och förmedla bygdens mångskiftande historia på
olika sätt.
De största föreningarna i bygden är idrottsföreningarna Hamrånge GIF (fotboll),
Hamrångefjärdens IK (bandy) och Norrsundets IF (fotboll och ishockey). Rivaliteten mellan
lokalsamhällena i Hamrångebygden har i huvudsak fått sina uttryck i framför allt
fotbollsmatcherna mellan Hamrånge GIF i Bergby och Norrsundets IF. Samtidigt har det varit
få spelare som bott i Hamrångebygden vilket dragit med sej stora kostnader, samtidigt som
den lokala förankringen har minskat.
2002 påbörjades en sammanslagning av fotbollslagen samt en del annan verksamhet i en
idrottsallians. Fotbollslaget kallar sej NorrHam vilket är en förkortning av Norrsundet och
Hamrånge där spelarna numera till huvuddelen kommer från Hamrångebygden. Denna
samverkan öppnar också upp för utvecklingsarbete på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt
påverkar det de tidigare rivaliserande orternas kultur på ett genomgripande sätt. Det har bland
annat väckt en nygammal projektidé om att bygga en ny idrottsanläggning i anknytning till
den nya skolan i Bergby.

4.6 Arbetarkulturen i Hamrångebygden
Arbetarkulturen i framför allt Norrsundet, har ett starkt inflytande på entreprenörkulturen i
Hamrångebygden. Där har man även utvecklat ett eget entreprenörskap inom föreningslivet
med bland annat ett unikt arbetarmuseum och landets största arbetarteater.
Med pjäsen De bröto bygd som bygger på Hamrångeförfattaren Per Wikbergs roman från
1945 med samma namn, turnerade Norrsundets Arbetarteater på flera platser i Sverige i början
av 1980-talet med en pjäs som var kontroversiell och väckte stor uppmärksamhet. Numera har
man en revy på vintern och en sommarteater med drama eller lustspel på en sommarscen som
ligger i omedelbar anslutning till arbetarmuseet. 2002 och 2003 visade man den lokalt skrivna
pjäsen Splitved som handlade om de första arbetande kvinnornas levnadsvillkor och
konfrontation med samhällets dubbelmoral i slutet av 1800-talet.
De bröto bygd planeras att sättas upp igen 2005.
På arbetarmuseet kan man gå genom första delen av 1900-talet för att se hur man levde
tidigare. Det första rummet är ett kök från början av 1900-talet och det sista är ett
ungdomsrum från 1960-talets. Museet samarbetar med grundskolan och har varje år dagar där
barnen får klä sej i kläder från början av 1900-talet och arbeta med praktiska saker, bland
annat laga mat på dåtidens sätt.

Arbetarrörelsen i bygden har organiserat sej i fackföreningar sedan lång tid tillbaka. ABF är
också det i särklass största studieförbundet i Hamrångebygden. SSU var aktiva i bygden till i
början av 1990-talet och drev bland annat uppskattad ungdomsverksamhet. Norrsundet har,
som tidigare nämnts, antagligen landets största Folkets Hus i förhållande till folkmängden.
Stora Ensos industrier gör Norrsundet till ett än i dag levande brukssamhälle med starka rötter
i en arbetarkultur, som på andra håll i landet håller på att dö ut. Det lämnar också utrymmen
för fortsatt entreprenörskap inom föreningsliv, social ekonomi och turism i Hamrångebygden.
En resurs i sammanhanget är Norrsundets vackra läge vid Bottenhavskusten, med Norrsundsån
som skär igenom centrala delar av samhället.
Ideologiskt står arbetarrörelsen traditionellt för ett entreprenörskap där man i första hand
stöttar utvecklingen av den offentliga sektorn, utveckling av stora befintliga företag samt
föreningslivet. Historiskt har man haft negativa attityder till mindre företag, speciellt
lantbrukare och småföretagare i allmänhet. Lokalt har detta bland annat tagit sej i uttryck
genom att arbetarmuseet tidigare vägrat samarbeta med hembygdsföreningen som har sina
rötter i bondesamhället. Numera finns inte de spärrarna på samma sätt.
Enligt Kåre Olsson (2001-01-22) som har funderat en del kring kulturfrågor kopplat till lokal
utveckling, finner man arbetarklassen kulturellt i feodalismen. Samtidigt driver några anställda
på Stora Enso egna företag vid sidan av det ordinarie arbetet. En förändring kan alltså även
synas i praktisk verksamhet även utanför lönearbetet som i viss mån kan påverka
arbetarkulturens inställning till entreprenörskap och företagande.

4.7 Det lokala utvecklingsarbetet i Hamrångebygden
Från 1969 då Hamrånge kommun gick upp i Gävle storkommun, förde lokala politiker och
Hamrånge Hembygdsförening bygdens talan i olika utvecklingsfrågor till kommunen med
blandad framgång. I början av 1990-talet satte det lokala utvecklingsarbetet fart på allvar.
Kraften kom till stor del från den krismedvetenheten som orsakades av lågkonjunkturen med
omfattande arbetslöshet med cirka 300 arbetslösa att jämföra med cirka 130 under 2002.
Kommunernas begränsningar blev också tydligare och man började se det lokala
utvecklingsarbetet som resurser i samhällsutvecklingen.1993 bildades Hamrånge
Företagarförening som blev startskottet för ett intensivare lokalt utvecklingsarbete där
företagarna fick en arena där man kunde arbeta aktivt med företagarfrågor (se 4.8).
Vad som skiljer de lokala utvecklingsgrupperna från andra föreningar är att de arbetar med
hela bygdens utveckling (Herlitz 2000 s 45). Lokal utveckling är en form av
samhällsentreprenörskap som när det lyckas, kan ge en stabil grund för skapandet av
entreprenörkulturer.
Det första lokala utvecklingsprojektet var Hamrångeprojektet Näringsliv i Hamrånge
1993-1994 med Gävle-Sandviken Nyföretagarcentrum som projektägare och med Stora Cell
(nuvarande Stora Enso) som finansiär. Projektet genomförde en enkätundersökning om vad
Hamrångeborna saknade som t.ex. fritidssysselsättning, kulturutbud, serviceutbud, utbud för
ungdomar m.m. (Näringsliv i Hamrånge 1994). Man bemannade även en friggebod vid Hagsta
krog (numera Hakke Gård) för att ge besökare turistinformation om Hamrångebygden.
Projektet fick också 10 tkr av Gävle kommun för att göra filmen Smultronställen i Hamrånge.

1995 startade Hamrångegruppen genom ett demokratiprojekt som initierades av Gävle
kommun. Hamrångegruppen tillsattes via ett offentligt möte och har varit en aktiv
demokratigrupp sedan dess med offentliga möten varje månad där man behandlar både små
och stora lokala utvecklingsfrågor (se vidare 4.11).
Genom Gävle kommun startade även ett medborgarkontor i Hamrångebygden 1999, där
kommundelen var ett självklart försöksområde genom sitt redan aktiva demokratiarbete och
utbyggda nätverk (se 4.12). Medborgarkontoret fanns i Knut-Punkten i centrala Bergby där
även Hamrånge Företagarförening och polisen har sina kontor. Sedan sommaren 2004 är
Medborgarkontoret nedlagt.
Som jag ser det beror nedläggning till stor del på att tjänstemän på nyckelpositioner i Gävle
kommun inte var mogen för en övergång till en servicekultur från en förvaltningskultur.
Medborgarkontorstanken, dess (brist på) förankring och genomförande är ett helt uppsatsämne
i sej. Det har varit tråkigt men på samma gång fascinerande att se hur trögheter i en stor
organisation kan krossa goda idéer som inte fått det nödvändiga stöd som krävs för ett stabilt
genomförande. Övergången till en servicekultur i kommunen får vänta tills den får minst lika
stark förankring som förvaltningskulturen. Lika länge får man också vänta på ett verkligt test
av den besparingspotential i kombination med ökad samhällsservice som finns i
medborgarkontorsidén. Som jag ser det prövades aldrig idén på allvar under 1999-2004.
Ett annat lokalt utvecklingsinitiativ är att den lokala skolstyrelsen startade år 2000 där skolan
samarbetar med lokalbefolkningen för att utveckla skolans verksamhet. Andra exempel på
organisationer med anknytning till lokal utveckling är politiska föreningar, Röda korset,
Axmarby Intresseförening, Föreningen Hyttan, en rad byalag med lång historia bakom sig.
ABF Hamrånge som även driver en Rockskola som utvecklats i samarbete med Affärsidé
Hamrånge.

4.8 Hamrånge Företagarförening (HFF)
Det finns idag tre aktiva företagarförening i Gävle kommun. De finns i Hedesunda i Gävles
södra kommundel, på Kryddstigen i södra Gävle stad samt i Hamrånge (Gävle kommun 2001
s 7). Initiativet till att bilda Hamrånge Företagarförening kom bland annat från
Berit Östlund, Hamrånge Hembygdsförening tillsammans med en rad andra företagare i
bygden samt Stora Enso.
Föreningen hade våren 2003 närmare 110 medlemmar, vilket innebär att närmare 90 % av
bygdens aktiva företag är medlemmar. Verksamheten består främst i att fungera som
opinionsbildare, kontaktpunkt och nätverk för bygdens företagare och andra samarbetspartners
både i bygden och utanför samt verka för Hamrångebygdens utveckling.
En nära samarbetspartner är kommunens näringslivskontor, Gävle Näringslivs Arena (GNA),
som med hjälp av sitt nätverk och finansiering har gjort det möjligt att driva lokala
utvecklingsprojekt i föreningen. En annan nära samarbetspartner är Hamrångegruppen med
vilken man driver en rad utvecklingsfrågor (se vidare 4.9).
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Föreningen har ett servicekontor på Knut-Punkten i centrala Bergby där medlemmar och
anställda har tillgång till kontorutrustning. En uppskattad företagskatalog över den service som
finns i bygden delas också ut till alla hushåll. Ett informationsblad ges ut i samarbete med
annonsbladet Hamrångebladet som Hamrånge GIF tidigare varit ansvarig för.
Numera är man tillsammans med Hamrångegruppen ansvarig för bygdeportalen
(www.hamrange.nu). HFF arrangerar också företagsträffar och delar varje år ut ett pris till
årets stipendiat i Hamrångebygden tillsammans med GNA. Föreningen har också ansvaret för
utsmyckningen av flaggor (sommar) och julgranar (vinter) i Norrsundet och i Bergby.
En del aktiviteter i företagarföreningen har under årens lopp varit av engångskaraktär eller
drivits under kortare perioder som t.ex. studieresor, utbildning, turistinformation,
försäkringsrådgivning, bokföringsbyråverksamhet.
HFF driver också projekt. Tillsammans med Högskolan i Gävle, i samarbete med Gävle
Näringslivs Arena, Länsstyrelsen Gävleborg, Stora Enso och Gävle Energi har man varit
projektägare för en energisystemanalys i Norrsundet. Syftet var att kartlägga energiresurser
och energianvändning i Norrsundet för att undersöka möjligheten att bygga ett fjärrvärmenät
försörjt med spillvärme från massafabriken strax utanför samhället (Eade & Thuresson 2000 s
iii). Det projektet som dominerat HFF:s verksamhet de sista åren har varit Affärsidé Hamrånge
(se 4.11) med sidoprojekt som drivits tillsammans med Hamrångegruppen.

4.9 Hamrångegruppen (HG)
När Åke Edin blev kommundirektör på Gävle kommun, hade han med sej erfarenheten som
ordförande i Folkrörelserådet Hela Sverige Ska Leva. På hans initiativ startades ett
demokratiutvecklingsprojekt även i Gävle kommun, som blev en del i Folkrörelserådets
nationella Byapolitikprojekt. Sammanlagt deltog 71 kommuner (Olsson 1998, 2.1). I Gävle
utsåg man två kommundelar som försöksområden, stadsdelen Sätra som byggdes upp på
1960 -talet samt landsbygdsområdet Hamrångebygden som varit en egen socken sedan
1300-talet. Finansiärer var förutom Gävle kommun även Länsstyrelsen Gävleborg.
Kommunen bjöd in föreningar och Hamrångebygdekommittén till information om
demokratiutvecklingsprojektet vid ett flertal tillfällen. Vid ett av dessa möten 1995 utsågs en
valberedning. De fick i uppdrag att ge förslag på ledamöter till en utvecklingsgrupp för
Hamrångebygden. Till det mötet då ledamöter till utvecklingsgruppen skulle väljas inbjöds
allmänheten och det kom 75-100 personer (Olsson 1998 5.3.2).
Hamrångegruppen (HG) består numera av 16 personer tillsammans med suppleanter från alla
delar av Hamrångebygden. Gruppen träffas en gång i månaden och har offentliga möten som
förläggs till flera platser i kommundelen. En enklare dagordning presenteras med utrymme att
ta upp frågor som inte presenterats i förväg. Varje möte protokollförs i form av
mötesanteckningar som är tillgängliga på bygdeportalen www.hamrange.nu
HG innebär inte att det partiinterna arbetet ersätts, utan snarare kompletteras och förstärks på
politikens officiella arenor. Samtidigt är HG:s stora fördel att den är opolitisk. Genom att
ledamöterna inte behöver ta hänsyn till eller känna sej bunden av partiprogram och
uppfattningar hos partikollegor, kan man koncentrera sej på att arbeta för bygdens bästa
(Olsson 1998 1.2, 3.2.2).

I Hamrångebygden hade man 1995-1998 en årlig budget på 150 tkr till förfogande för
utveckling av själva Hamrångegruppen och utvecklingsinsatser i bygden. Det gjorde att man
bland annat kunde anställa en sekreterare och hålla sej underrättad om aktiviteter inom lokal
utveckling även i övriga regionen. Dessutom fanns medel till lokala utvecklingsinsatser.
Hamrångegruppen har en stor betydelse för mobiliseringen, nätverksuppbyggnaden och den
ökade sammanhållningen bland de annars delvis splittrade lokalsamhällena. Man försöker att
eliminera konkurrensen och istället uppmuntra till samarbete. Både små och stora frågor
behandlas. Allt från busskurer till ny- och ombyggnad av mellanstadie- och högstadieskola.
Hamrångegruppen har även medverkat till att det lokala poliskontoret finns kvar i bygden.
Trafikfrågor är ett ständigt tema där man även samarbetar med den lokala skolstyrelsen.
HFF har tillsammans med HG, Stora Enso och andra aktörer även varit delaktiga i att skapa ett
lokalt studiecentra för vuxenutbildning i Norrsundet i ABF:s regi, som fortfarande har
vuxenutbildning men inte i samma skala som tidigare. HG och HFF har också samarbetat om
skapandet av Wijtorget i Bergby och medverkat till att AXE-telefonsystemet och bankomat
finns i bygden. HG driver även projekt tillsammans med HFF (se 4.14).
Demokratiprojektet avslutades 1998 men HG fortsätter sin verksamhet, dock med betydligt
mindre medel till förfogande än man haft tidigare. Under en utfasningsperiod har projektstödet
successivt minskats från 150 tkr till idag 15 tkr per år. I utvärderingen av projektet har man
intrycket av att det är ett annorlunda, okonventionellt och kanske rentav unikt projekt (Olsson
1998 1.2).
HG nämns också i demokratiutredningen, SOU 1998:155 Lokala demokrati experiment. För
mej som deltagit i gruppens möten under två år och arbetat åt dem, uppfattar jag arbetssättet
som ett självklart och naturligt sätt att arbeta med lokalpolitiska utvecklingsfrågor.
Kommunen har använt erfarenheterna från demokratiprojektet och anställde en
demokratiutvecklare 1999-2001 som stöttade uppstarten av liknande grupper på andra håll i
kommunen. Idag finns nio stycken lokala utvecklingsgrupper. Ungdomsrådet är också kopplat
till kommunens demokratigrupp (Walther 2002-05-16). Demokratigruppen som lades ned
inför valet hösten 2003 och har inte ombildats sedan dess.
Lågt intresse från främst tjänstemannahåll men även politiker har starkt påverkat
demokratiarbetet i kommunen i negativ riktning. Kommunens heltidsanställda
demokratiutvecklare hoppade av sitt arbete efter en tid bland annat på grund av detta (ungefär
2001). En starkt bidragande orsak är att Åke Edin som initiativtagare till den här processen,
slutade arbetet som kommunchef och inte har kunnat stötta demokratiarbetet på samma sätt
som tidigare.
Hamrångegruppen är ett stabilt och inarbetat begrepp. Man har ett erkännande i både bygden
och i kommunen. Engagemanget för bygden är stark även om den kraftigt minskade
resurstilldelningen starkt påverkar möjligheterna att uttrycka engagemanget. Nyligen har även
Föreningen Hyttan i Axmar bruk blivit en demokratigrupp. Medan 15 tkr är mycket pengar för
ett liten brukssamhälle med cirka 35 bofasta innevånare, är 15 tkr mycket begränsade resurser
för en hel bygd med 3600 innevånare.
34

Under augusti 2002 tog HG och HFF ett nytt initiativ och bjöd in andra föreningar och
lokalpolitiker till ett bygderåd. Det är ett informellt forum där man kan diskutera gemensamma
frågor för utveckling av Hamrångebygden. Det följdes upp med ett ytterligare bygderåd i april
2003 där även HG stärktes upp med personliga suppleanter.

4.10 Förberedande projekt till Affärsidé Hamrånge
I samarbete med GNA och ALMI Företagspartner, genomfördes 1998-1999 projektet
Utveckling företag Hamrånge. Första delen 1998 var ett s.k. ALU-projekt, en arbetssökande
som gjorde arbetspraktik i projektform. 1999 finansierades en projektanställning under sex
månader med hjälp av s.k. frilänspengar dvs. Arbetsförmedlingens försöksverksamhet i
Gävleborgs län med friare användning av projektmedel/otraditionella medel under 1999.
Projektet genomfördes av Monica Sjökvist som sedan arbetade som projektassistent och
administratör i utvecklingsprojektet Affärsidé Hamrånge.
Parallellt med Sjökvists inventeringsarbete 1998-1999, besökte Hans-Göran Karlsson från
Almi Företagspartner Gävleborg 12 företag i bygden för att få en uppfattning om bygdens
företagande utifrån en företagsanalys sammanställd 1999-03-25, där bygden fick höga poäng
på kvalitet, miljö, produkter, samhällsregler och affärsidé, men låga poäng på främst
marknadsföring och distribution.
Resultatet av Sjökvists enkätundersökning 1998 visade att 27 företag hade planer på utökning
och vid personliga besök vintern 1999 var ytterligare 7 företag intresserade av att utöka sitt
företag. Sammanlagt hade alltså 34 företag expansionsidéer med en potential för
nyanställningar av 15 personer för permanenta arbeten. Inventeringen och resultatet var
grunden för ansökningar till projektet Affärsidé Hamrånge.
1999-10-23 - 24 samlades HG och HFF till ett gemensamt planeringsseminarium i Kratte
Masugn. Resultatet blev en strategisk utvecklings- och verksamhetsplan för Hamrångebygden
(1999-10-25) som är ett viktigt dokument för utveckling av bygden i sin helhet och som också
blev ett viktigt underlag för projektansökningarna för Affärsidé Hamrånge .
Inventeringen bygger i huvudsak på en SWOT-analys som är ett vanligt analysverktyg i lokal& regional utveckling (Chanard 1995 s 13) Den lokala analysen kan hämtas på
www.hamrange.nu under ikonen för Hamrångegruppen. Resultatet enligt SWOT-analysen:
Styrkor (Strengths)
Infrastruktur – E4, järnväg & djuphamn
Rikt föreningsliv och fin miljö
Industri och tomtmark
Bra utbildningsmöjligheter (för vuxna)
Hamrånge Företagarförening och Hamrångegruppen
Social omtanke och trygg miljö
Vacker avstressande miljö
Trogen arbetskår
Bra förutsättningar för pendling
Relativt korta avstånd
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Svagheter (Weaknesses)
Vi är hemmablinda
Svårt att få ut information
Inga lediga industrilokaler
Social kontroll
”Jantelagen” är för stark
Låg utbildningsnivå
Få större företag & svag företagaranda
Dålig kvällskommunikation
Rivalitet mellan orterna
Ingen planlagd industritomt

Möjligheter (Opportunities)
Rikt friluftsliv
Marknadsföra Hamrångebygden
Stora markområden (för industri och boende)
Kretslopp, skog, papper, spillvärme
Människornas resurser
IT-satsningar
Ny väg Norrsundet – Axmar

Hot (Threats)
Industri nedläggning
Försämrad service
Avsaknad av vision
Utebliven satsning på skolan
Demokratiprocessen
Hamrånge glöms bort

4.11 Utvecklingsprojektet Affärsidé Hamrånge år 2000-2003
HFF, HG och GNA tog tillsammans initiativ till ett större utvecklingsprojekt. Projektets syfte
var att inventera utvecklingsmöjligheterna i Hamrångebygden samt samordna och stödja
utvecklingsinitiativ som har starka utvecklingseffekter och skapar arbetstillfällen, främst med
inriktning mot företagande.
Projektet skulle bland annat fortsätta planeringsarbetet, förbättra företagsklimatet, vara en
resurs för rådgivning, underlätta nyetableringar, samordning och nätverksentreprenörskap,
förstärka verksamhetsplattformarna för lokal utveckling, utveckling av turism, marknadsföra
Hamrångebygden, fungera som arbetsmarknadsåtgärd, inspirera övriga regionen med idéer
kring lokal utveckling. Erfarenheter från annat håll (Chanard 1995 s 9) visar just att de högsta
prioriteterna när man tar ett lokalt utvecklingsinitiativ är att skaffa sej en överblick över
området så att hela befolkningen känner sej involverad och börja identifiera nya möjligheter.
Jag anställdes som projektledare september 2000 och hade ingen tidigare anknytning till
bygden. Vid sidan av mina andra meriter, såg man det som en fördel att jag kom utifrån
eftersom bygdens kulturella klimat och tendenser till splittring antagligen är lättare att hantera
för någon som inte har någon personlig historia i bygden. Projektet hade en spännvidd över en
rad olika områden och perspektiv. Det som presenteras här har anknytning till vad som stöttar
skapandet av entreprenörkulturer i Hamrångebygden.
Arbetsförmedlingen lade för första gången en starta-eget-kurs i Hamrångebygden hösten 2001
för 15 deltagare. Kursen gavs på lördagar för att även de som hade ett ordinarie arbete skulle
kunna gå den. Där utvecklades även en gruppkänsla som kan sägas blev ett embryo till en
entreprenörkultur, där det under undervisningsperioden fanns en vilja att stötta varandra.
Denna anda är något som en del bär med sej även efter kursen. Tre av deltagarna har startat
företag. Två deltagare hade företag tidigare men var intresserade av att utveckla verksamheten.
Några andra har planer på att starta eget när tiden är mogen.
Under 2001 fick Hamrånge Företagarförening 60 tkr från NUTEK till projektet
IT-kompetensutveckling för småföretagare i Hamrångebygden. Tillsammans med
anställningsstöd från Arbetsförmedlingen, egeninsatser från företagarföreningen, tidigare
avsatta medel för IT-utveckling i Hamrångebygden från Nya Sparbanksstiftelsen och
Gävle Näringslivs Arena, samt en del arbetsuppgifter med anknytning till IT i Affärsidé
Hamrånge, kunde vi anställa Ulf Carneland som IT-utvecklare på heltid under sex månader
vintern/våren 2002.
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I NUTEK:s IT-projekt har vi sett att datakunskaperna är mycket skiftande i bygden.
Kunskaperna varierar från dem som skaffat dator för första gången till dem som har
avancerade CAD/CAM-program. I huvudsak är det personliga kontakter och besök som har
givit verkliga resultat. Någonstans har de här diskussionerna om IT-kunskap och
IT-utrustning även väckt tankar om hur man kan utveckla företagen. Projektet finns mera
utförligt beskrivet i slutrapporten från 2003-01-09 (Hamrånge Företagarförening).
Genom projektutveckling har Affärsidé Hamrånge kunnat stötta Rockskolan med hittills
642 tkr som finansierats av Gävle kommun och Nya Sparbanksstiftelsen. Rockskolan har
blivit ett kreativt center som drar till sej kreativa människor inom allt från musik och bildkonst
till personlig utveckling.
Genom Affärsidé Hamrånge arrangerades den 16 mars 2002 en mässa för första gången i
bygden - Företagsamhet i Hamrångebygden. Uppslutningen blev långt över förväntan.
90 mässdeltagare visade för över 400 besökare vad företag, föreningar och organisationer kan
erbjuda i Hamrångebygden. Sammanlagt 135 åhörare lyssnade till sex föreläsningar om allt
från personlig utveckling, zonterapi, Axmar bruks historia och Engmansvraket till
företagsutveckling med Hamrånge Inredning och Axmar Brygga. 300 åhörare lyssnade till
underhållning från Hamrånge och Norrsundets PRO, Rockskolan, Hamrånge Dragspelsklubb
och Line Dance.
Kombinationen av utställningar, föreläsningar och underhållning visade sig vara ett lyckat
koncept för att nå ut till en bredare grupp människor. Intressant är också att vi som dragplåster
enbart hade bygdens egna aktiviteter. Dessutom uppmärksammades mässan och
Hamrångebygden regionalt genom bland annat tidningarna. Mässan är den enda åtgärden i
projektet som nått ut till en bredare målgrupp i bygden och förmedlat andan av
entreprenörskap. Det var en positiv och vänlig atmosfär under hela mässan mycket tack vare
att det praktiska arbetet var väl förberett av projektassistenten Monica Sjökvist.
Ett turistskyltsprojekt hade länge varit på gång på idé- & planeringsstadiet. Genom
EU-projektet Affärsidé Hamrånge har det kunnat finansierats. Numera möts alla som åker till
bygden av skyltar som önskar Välkommen till Hamrångebygden och med efterföljande
turistkartor där man kan se vilken service det finns i bygden. Turistskyltprojektet är också
viktigt för att stärka bygdens gemensamma identitet och marknadsföring både inåt bygden och
för besökare.
En utgångspunkt jag haft i projektarbetet är att det alltid finns människor med entreprenöriellt
intresse inom ett lokalt område. Under projekttiden arbetade jag med att nå dessa människor
och se vad jag kunde göra för att stötta dem. En del behövde mycket stöd. Andra inget alls
med sin egen verksamhet som t.ex. Axmar brygga. Vad de däremot efterfrågade var att få en
stöttande omgivning – att få hjälp med att skapa en entreprenörkultur kring deras verksamhet.
Axmar brygga behövde även andra entreprenörer som tog hand om verksamheter kring deras
havsrestaurang. Kunderna frågade efter något mer än god mat och vacker miljö.
Se vidare 4.12.
Ett projekt som pågår är Presentboken – Hamrångebygden genom tiderna. Den starkt
historieaktiva Hamrångebygden har mängder av material men saknar en översikt. Genom att
göra en lättläst presentbok med mycket bilder kan man marknadsföra bygden, samtidigt som
det kan ge inspiration till ytterligare forskning och uppdrag. Projektledaren Marianne
Lundkvist har varit lokalreporter på Gefle Dagblad, gick starta-eget-kursen i höstas och har

starta företaget Textmakeriet som har skrivandet som grund. Boken bidrar alltså att stärka
entreprenörtänkandet både inom det historiska området och öppna tankegångar för kulturellt
entreprenörskap och kulturturism i Hamrångebygden. Boken beräknas komma ut till julen
2004.
Projektet har i sej bidragit till att utveckla en entreprenörkultur genom de dagliga kontakterna
mellan anställda, arbetspraktikanter, ungdomspraktikanten, med en rad aktörer både inom
bygden, i kommunen och regionen. Rådgivning, arrangemang, skrivelser, projektutveckling,
marknadsföringsinsatser, diskussioner om utvecklingsfrågor, utvecklar även
entreprenörkulturen, sammantaget på en bred front i bygden. Att arbeta med idéutveckling
föder i sej framtidstro och stöttar människor i tankar kring att använda personliga resurser i en
konstruktiv riktning.
En viktig del av utvecklingsarbetet/kulturarbetet i bygden har visat sej vara att synliggöra och
därmed värdesätta det lokala utvecklingsarbetet som redan finns. Lika viktigt har det varit att
sätta in det lokala utvecklingsarbetet i ett större sammanhang i bygden och i regionen.
Studiebesöken för företagare till Gnosjö samt till företag i norra Hälsingland har givit såväl
inspiration som perspektiv till utvecklingsarbetet i Hamrångebygden.
Några konkreta mätbara resultat i projektet enligt normerna för EU-mål 2:
5 nya arbetstillfällen (mål=10). Samtliga projektanställningar, varav en anställning finns kvar.
2 bevarade arbetstillfällen (mål=2). Varav ett arbetstillfälle har försvunnit och det andra är åter
hotat.
5 nya företag har startats (mål=5). Inklusive deltidsföretag där samtliga företag finns kvar och
är aktiva i varierande grad. Ett av dem är mitt eget Hjärnriket filosofi & idéutveckling.
Projektet finns mera utförligt beskrivet i slutrapporten från 2003-09-01 (HFF & HG).
Den reviderade visionen för Hamrångebygden 2010 med HFF & HG:s planeringsseminarium
2002-02-16 som grund lyder så här:
Vi har förenat social omtanke, lokal service och IT
med vår gamla kultur och vackra naturlandskap
till en stark drivkraft för vår bygds utveckling.
Vi har skapat en attraktiv livsmiljö för företagsamhet, turism,
livslångt lärande och är stolta över vår hembygd.

4.12 Axmar bruk och utvecklingen av havskrogen Axmar brygga
Axmar bruk ligger i norra Hamrångebygden vid gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland.
Ur entreprenöriell synvinkel är det ett mycket intressant område numera. Förvandlingen av ett
gammalt fallfärdigt hamnmagasin till havskrogen Axmar brygga 1998 har radikalt ändrat
fokus på det lilla brukssamhället.
De cirka 35 bofasta och ett nästan lika stort antal sommarstugeägare har numera sällskap av
över 50.000 årliga besökare till havskrogen som i dagsläget har 25-30 personer på lönelistan.
Översatt till årsanställda blir det cirka 10 anställda inklusive de två företagsledarna (Persson
2002-06-18).
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Ägarna till Axmar brygga, Claus Hartwig och Yngve Persson, fick som erkännande för sitt
demonstrerade entreprenörskap, pris som årets företagare i Gävle kommun 2001. Dessförinnan
hade de fått kommunens byggnadsminnesvårdspris för att de renoverat hamnmagasinet på ett
sådant hänsynsfullt sätt. År 2000 fick de priset som årets stipendiat i Hamrångebygden av
Hamrånge Företagarförening och Gävle Näringslivs Arena.
Det mest prestigefyllda priset är en hederstallrik av Sveriges största restaurangguide Vägarnas
bästa, som bland 800 restauranger utsett Axmar brygga till en av pristagarna som därmed
blivit klassad som en av de åtta bästa krogarna i Sverige (Arbetarbladet 2001-05-08) med
motiveringen: ”För ambitiös nysatsning i en kulturhistorisk oas vid vackert skärgårdsreservat”
(Gefle Dagblad, 2001-05-08).
För många verkar Axmar bruk ligga avsides, men för ägarna av Axmar brygga är läget centralt
i regionen. På gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland, fångar man upp en region med tre
städer, Gävle, Söderhamn och Bollnäs, och dess närliggande områden. Ett besök på Axmar
brygga kan också ses som en vitaliserande avstickare utefter Jungfrukustvägen från den annars
snabba men tråkiga E4:an. För att öka attraktionskraften ytterligare har Axmar brygga även
renoverat ett härbre, Bläckhornet, där man har konstutställningar på somrarna.
Företagsledarna har vid flera tillfällen uttalat att de vill bjuda in andra entreprenörer och skapa
intressanta platser för dem att vara på (t.ex. Persson, 2002-03-16).
Havskrogen har öppet under sommarhalvåret, vid jul och har även börjat med helgöppet under
hösten 2002. Man tar även emot dagkonferenser under övriga tider. För att matcha efterfrågan
på övernattningskonferenser och erbjuda anställda mera stabila anställningsförhållanden,
presenterade man 2002-06-18 utbyggnadsplaner för en konferensdel (Erskine & Tovatt
Arkitektkontor AB, 2002). Det är dock många diskussioner och beslut som återstår innan detta
kan bli verklighet.
I dag representerar det ändå den bästa entreprenöriella möjligheter för Hamrångebygden med
omvandling från deltid till årsanställda och spin-off i form av möjligheter för andra företagare
och entreprenörer att utveckla ny och befintlig verksamhet. Axmar brygga drar också
uppmärksamhet till Hamrångebygden som helhet på ett positivt sätt. Restaurangbesökarna får
upp ögonen för andra övriga delar av bygden.
Etablerandet av havskrogen beskriver ägarna som en mycket tuff period. ”Normalt skulle man
ha lagt sej flera gånger under vår resa” (Persson, 2002-02-28). 1994 började Claus Hartwig
och Yngve Persson diskutera idén att skapa en havskrog vid stranden till den vackra
skärgården utanför Axmar bruk. Claus har ett förflutet som kock och restaurangägare och
Yngve har arbetat som tekniker. Där vanliga människor såg ett fallfärdigt hamnmagasin,
såg de visioner om en havskrog med konferensanläggning och utbyggd småbåtshamn.
De presenterade idén för byborna i Axmar bruk och andra intressenter 1995. De som deltog på
mötet vittnar än i dag om de starka negativa reaktionerna som bruksborna gav uttryck för.
Istället för att låta sej slås ned, tändes en positiv aggressivitet hos entreprenörerna som
antagligen var en nödvändig kraft för att orka genom de hinder de hade framför sej innan
krogen etablerades.
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De fick också stöd från olika håll under uppbyggnaden. Dels från Hamrångebygdens
lokalreportrar från Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Även de kände att de ville reagera
positivt på Axmar bruksbornas negativa attityd, och ville balansera upp detta genom att visa
att det fanns de i Hamrångebygden som ville stötta uppbyggnaden av Axmar brygga. Det
resulterade i positiva tidningsreportage, som enligt ägarna stod för halva framgången med
krogen under de första känsliga åren.
Även Gävle kommun har på olika sätt stöttat etableringen. Ulrika Jonsson, en student på
planingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle, har gjort en uppsats om kustutvecklingen
kring Axmar bruk, baserat på bland annat Axmar bryggas utvecklingsmöjligheter (Jonsson
1999).
Efter hand blev krogen allt mera uppmärksammad och välbesökt. Det gjorde också att
acceptansen från befolkningen ökade. När Stora Enso våren 2001 bjöd ut parken och hyttan i
Axmar bruk för en krona, fanns det förutsättningar för mej genom projektet Affärsidé
Hamrånge att gå in och stötta det lokalt utvecklingsarbete i området.
Genom att kalla till stormöten som i sin tur utsett arbetsgrupp och förhandlingsgrupp, har
förutsättningar skapats för ett eventuellt samägande av stora markområden med några centrala
byggnader i Axmar bruk. Viktiga anledningar till att arbetet i Axmar bruk har gått bra så här
långt, är dels att det är så hög kompetens och stort engagemang i arbetsgruppen, dels att
ordförande i den lokala utvecklingsgruppen Hyttan, Ebbe Lundqvist, genom sin erfarenhet
som chef och planerare på Gävle kommun, har drivit frågorna på ett sådant sätt att det fått
gehör i stora delar av det annars splittrade brukssamhället. När han under 2002 har övergått till
pension, har det ytterligare frigjort värdefull tid att driva processen vidare.
Detta kan dock bara vara början på en eventuell entreprenöriell resa. Förhandlingar och
utformandet av organisationer är något som kommer att ta tid, liksom att skapa både innehåll
och form för gemensamma aktiviteter i Axmar bruk i framtiden. På vägen dit har dock
projektet Affärsidé Hamrånge tillsammans med arbetsgruppen bidragit till att skapa
mötesplatser och bygga upp förutsättningarna för en entreprenöriell kultur, bland annat på ett
öppet idé- & visionsmöte hösten 2001. Om köpet inte blir av, hänger ändå utvecklingstankarna, öppningarna och diskussionsklimatet kvar att göra något av för den som vill.
Om Stora Enso med sitt sågverk, pappersmassefabrik och skogsförvaltning representerar
modernitetens monolitiska entreprenörskap och dagens mogna företagande, så representerar
havskrogen Axmar brygga postmodernitetens entreprenörskap och de framtida möjligheternas
företagande. Axmar brygga bjuder in andras entreprenörskap som stärker deras egna
entreprenörskap och står som dragare för en entreprenörkultur som det är upp till
Hamrångebygden och andra intressenter att göra något bra av.
I en anda av pionjärskap arrangerade Gävle konstcentrum i samarbete med Hamrångebygdens
företagare, Gävle Näringslivs Arena, Landstinget Gävleborg och Högskolan i Gävle en digital
konstutställning under juni 2003 AIDE – Axmar International Digital Exhibition med
deltagare från övriga Sverige och Europa.
Ett aktuellt utvecklingsprojekt just nu är idéer kring en fiskeby med övernattning i Döviken
strax norr om Axmar bruk.
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5 Hur skapas entreprenörkulturer ?
Efter att ha redogjort för en metoddiskussion, teori och själva undersökningsarbetet (empirin)
är det dags för nästa steg i uppsatsarbetet. Den första delen av detta kapitel handlar om
modellutveckling som speglar sättet jag tänkt när jag arbetat i med utvecklingsarbete i
Hamrångebygden. Modellen har sedan använts som grund för analys av Hamrångebygden
där jag också givit förslag till hur entreprenörkulturer kan fortsätta att utvecklas.

5.1 Framväxten av modell för skapande av entreprenörkulturer
I följande underkapitel redogör jag för de olika stegen i modellutvecklingen.

5.1.1 Teoretisk bakgrund till modellutveckling
Eftersom organisationer och samhället är så komplext, krävs modeller eller teorier om
önskvärda förändringsprocesser för att skapa resultat från forskningsarbeten (Seashore 1981 s
117). Ett problem enligt Karl Weick är att det är omöjligt att skapa teorier om beteenden i
sociala sammanhang som samtidigt är generella, exakta och enkla (1979 s 35), där alla tre
kriterierna är uppfyllda på en och samma gång.
Som Morgan (1983) nämnt under 2.4.2 är målet med aktionsforskning att finna tankesätt som
ger verktyg att hantera verkligheten, inte nödvändigtvis att utveckla modeller och tankesätt
som stämmer överens med verkligheten (1983 s 24). Jag har därför skapat/vidareutvecklat en
modell som är användbar samtidigt som den är enkel och eventuellt generell. Exaktheten kan
utvecklas och fördjupas vid behov och i andra sammanhang. Ett sådant dynamiskt arbetssätt
kan eventuellt fånga upp det generella, exakta och enkla.
I mitt angreppssätt finns även en konstruktionistisk ansats som syftar till att skapa en delvis ny
önskvärd verklighet med hjälp av modellen som utvecklats i samband med mitt arbete och
forskningsarbete i Hamrångebygden. Därmed är jag inne i att påverka och förändra sociala
system vilket Brunsson ser som den yttersta meningen med samhällsvetenskaplig forskning
(Brunsson 1981, refererad i Nilsson & Nilsson 1992 s 19).
Modeller är mera central i människans tankevärld än de flesta är medvetna om. Den svenske
sociologen Johan Asplund talar om ”tankefigurer”, det vill säga ett slags tankemodeller i
bakhuvudet som styr vårt tänkande och indirekt vårt handlande. Dessa tankefigurer är
svåråtkomliga eftersom de inte ligger långt framme i medvetandet. De låter sej inte utan vidare
tas fram och läggas på bordet för att kritiskt granskas. De fungerar som osynliga, inre
regissörer som dominerar vårt tänkande (Ekstrand 2001 s 5).
Peter Senge skriver i Den femte disciplinen (1990 s 174, 175), en klassisk bok om
organisatoriskt lärande, att nya insikter misslyckas att genomföras i praktiken för att de är i
konflikt med våra djupt rotade föreställningar om hur världen fungerar, föreställningar som
begränsar oss till bekanta sätt att tänka och handla. Därför är disciplinen att hantera mentala
modeller, att ta fram dem, testa dem och förbättra våra inre bilder om hur världen fungerar, ett
lovande sätt att bygga lärande organisationer. Våra mentala modeller avgör inte bara hur vi
uppfattar världen utan också hur vi handlar, bland annat för att de påverkar vad vi ser.
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Om modeller skapas på ett medvetet sätt kan de fungera som arbetsredskap för önskade
förändringar (Hägg m. fl. 1994 s 10). En modell blir inte bättre ju mer verklighetstrogen den
är. Det viktiga är om modellerna kan användas för de ändamål de är avsedda för (Eriksson m
fl 1999 s 175, 176). En fungerande modell skapar en gemensam plattform och referensram
som förenklar möjligheterna till meningsfull kommunikation (Molin 1994 s 22).

5.1.2 Framväxten av modellen för skapande av entreprenörkulturer – en idéhistoria
Utvecklingen för entreprenörkulturmodellen påbörjades 1998. Då var jag arbetslös och deltog
i ett EU-finansierat arbetsmarknadsprojekt i en förening för lokalt utvecklingsarbete i västra
Bollnäs kommun. Vi tog del av föreläsningar, studiebesök, gjorde egna undersökningsarbeten
för att stötta den lokala utvecklingen i området. I samband med en föreläsning av
landsbygdsutvecklaren Lars-Göran Carlsson från Friggesund i Hälsingland, stötte jag för
första gången på synsättet där kultur betraktades som samhällsbyggandets moder.
I arbetsmarknadsprojektet arrangerade också en studieresa till Irland för att få inspiration till
lokal utveckling och entreprenörskap. Där blev jag mer bekant med EU-programmet LEADER
som stöttar uppbyggnaden av länkar i landsbygdens ekonomi.
Begreppsparet ”animation” och ”kapacitetsuppbyggnad” är något som man lägger stor vikt i
LEADER-programmet både i Sverige och på Irland.
”Animation” är ett begrepp som vuxit fram i samband med utformningen av LEADERprogrammet där animation på franska betyder att lotsa och vägleda och på engelska att
levandegöra och åskådliggöra (intervju Per Ericson juli 1998). En skrift från Svenska
LEADER-nätverket (1997) beskriver det så här:
”Animatörer ska hjälpa till att förverkliga de idéer som finns. Det kan innebära att lyssna,
samordna, se ett mönster bland uppslagen som kommer in, stödja, uppmuntra, vägleda och lyfta
fram människor och idéer.”

Vid studiebesöket på Irland lade speciellt en utvecklingsledare i centrala Irland stor vikt vid
animation och planeringsarbete. Han beskrev animation som ”spiritualisation, capacity
building, mobilisation, information” och tryckte särskilt på vikten av att integrera animation i
alla stadier. Utvecklingsledaren drog också paralleller mellan animation och koordination
(studiebesök Ballyhoura Development Ltd, Irland, 1998-07-07).
I det gamla LEADER-II-programmet från perioden 1995-1999, menar man att ”animation”
och ”kapacitetsuppbyggnad” är två viktiga verktyg för att uppnå kraven på vad de kallar
innovation. Det hjälper inte att bygga upp förhoppningarna i byarna om de inte har kapacitet
att förverkliga idéerna. Därför måste man också höja genomförandekapaciteten hos den
enskilda människan, byagrupperna, de små företagen etc. Detta kan man göra genom att
överföra kunskap, kompetens och verktyg som tillsammans ger den rätta förmågan och ansvar
till aktörerna (Glesbygdsverket 1998-07-30 www.gbv.se/leader/kapacitet.html).
Kulturarbetaren Dan Lundström (1994) beskriver vad jag anser ligger nära såväl animation
som kapacitetsuppbyggnad:
”Alla människor har inneboende resurser till skapande. Genom att stödja, uppmuntra och
underlätta för varje individ att söka sina kreativa uttrycksformer skulle mänskliga resurser
kunna frigöras för att ett ständigt pågående samhällsbyggande.”

Animatörrollen närmar sej också andra rollmodeller som t.ex. konsulten, läraren, coachen.
Idéutvecklare är för mej en nära svensk synonym till animatör. Entreprenörforskaren Svante
Brunåker på Högskolan i Gävle nämner ibland begreppet ”co-creator” i dessa sammanhang.
Genom att underlätta den skapande processen är man medskapare i en kreativ process som
fyller framtiden med möjliga utrymmen (Hjorth & Johannisson 1998 s 96), ett synsätt som kan
öka delaktigheten och engagemanget.
En kompetens jag tror är viktig för animatören är den orienteringskunskap som hjälper
individen att förstärka sin egen identitet och erbjuder en överblick över situationen.
För entreprenören är orienteringskunskap av central betydelse (Landström 1999 s 76;
Molander 1993 s 180,183).
Det var bland annat med dessa bägge centrala utgångspunkter jag började mitt arbete som
projektledare och samhällsentreprenör i Hamrångebygden hösten 2000 i projektet Affärsidé
Hamrånge. En samhällsentreprenör är en person som bidragit till att skapa en entreprenöranda,
där det finns en strävan att skapa ett kreativt klimat där allas förmåga får chansen att blomma
ut (Ronnby 1995c s 212).
Parallellt med mitt arbete i Hamrångebygden 2000-2003, fortsatte jag att studera bland annat
entreprenörskap och social ekonomi på Högskolan i Gävle där dessa kurser på olika sätt
bidragit till modellutvecklingen. Under flera år har således dessa tankar funnits med i en cirkel
av studier, erfarenheter, tänkande, testande, omprövande, testande osv.

5.1.3 Modell för skapande av entreprenörkulturer
Enligt NUTEK förutsätter ett starkare entreprenörskap positiva attityder till entreprenörskap
och företagande. Att främja attityder är dock komplext och kräver långsiktiga insatser inom en
rad områden (2003 s 20).
När jag utformade entreprenörkulturmodellen omformade jag animatörrollen till det bredare
begreppet ”kulturarbete”, jag behöll begreppet ”kapacitetsuppbyggande” bland annat på grund
av spännvidden i begreppet, men lade till ”operativt stöd” genom att även det är så centralt för
att skapa resultat, speciellt i en handlingsinriktad kultur som har litet tålamod för abstraktioner
och nytänkande. ”Långsiktighet” är ett självklart begrepp som lätt faller bort i projektarbete
där tålamodet har sina begränsningar. Det är därför viktigt att ständigt påminna om detta och
jag har därför satt ”långsiktighet” i mitten av modellen.
Modellen speglar och sammanfattar på ett koncist sätt hur jag tänkt när jag tänkt och arbetat i
Hamrångebygden. En viktig del i modellutvecklingen har idén om ”entreprenörskap som
integrerande princip” varit. Sammantaget har det resulterat i följande modell (se nästa sida):
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Entreprenörkulturmodell
(Källa: egen)

Kulturarbete

Långsiktighet
Kapacitetsuppbyggande

Operativt stöd

Modellen är en utgångspunkt för den fortsatta diskussionen om hur entreprenörkulturer kan
skapas. Begreppen i modellen står i huvudsak för:
* Kulturarbete: animation, inspiration, förståelse, attitydförändringar, möten mellan
människor, utvecklingsdiskussioner, dialoger, strategiskt tänkande, förankring av
entreprenörskap och företagande som accepterad och uppskattad livsform.
* Kapacitetsuppbyggande: utbildning, kompetensutveckling, utveckling av entreprenöriell
teori, praktik och metoder, personlig utveckling, utveckling av ledarskap och
organisationsförmåga, kommunikationskompetens och teori kring nätverksbyggande.
* Operativt stöd: konsultinsatser, nätverk, planering, projektutveckling, finansiella
punktinsatser (t.ex. såddfinansiering och medfinansiering av projekt), förstärkning av den
kreativa infrastrukturen i regionen.
* Långsiktighet är en grundförutsättning för hållbar utveckling med varaktiga resultat
eftersom kultur är ett sådant trögrörligt fenomen. Utveckling av entreprenörkulturer kräver en
långsiktig förändringsprocess.
Modellen är ett öppet system som utifrån ett processynsätt är öppen för ständig utveckling
beroende på aktörers intentioner, förändringar i omgivningen och val av andra omgivningar.
Det synsätt jag tillämpar är därför starkt dynamiskt och organiskt. Ett mekaniskt synsätt och
tillämpning av modellen strider mot dess inre natur.
Som en målbild i detta sammanhang ger Bengt Johannisson (1996 s 132-134) exempel på en
utvecklad entreprenörkulturer:
”Vidare kan det allmänna erfarenhetsutbytet på lokaliseringsorten ses som en del av den egna
utvecklingsfunktionen. En dynamisk och rik lokal miljö, en organiserande kontext, erbjuder
därför företag/entreprenörer ett kraftfullt stöd… På en sådan plats kan en företagare både dra
nytta av kollegor och realisera ansvaret och möjligheten att medskapa en lokal marknad liksom
övriga villkor för verksamheten… Den solidaritet som utvecklas till följd av samlokaliseringen
innebär att man ställer upp för varandra: ett kvalificerat skyddsnät erbjuds… Kontexten blir
dynamisk och livskraftig när å ena sidan medlemmarna är många nog för att erbjuda mångfald
och nya spännande möten, å andra sidan de personliga nätverken mellan företagarna är så tätt
vävda att de ger varje företagare överblick över kontexten som helhet… Överblicken i
lokalsamhället medför att man ständigt har en uppfattning om potentiella samarbetspartners,
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både deras verksamhet och deras organisation, både deras moraliska och affärsmässiga
kvalitet. Möjligheten till löpande informationsutbyte gör att formella avtal inte behöver skrivas
med ökad flexibilitet som följd. Skrivs ändå kontrakt fyller de snarast funktionen av
minnesnoteringar. Täta sociala nätverk garanterar att oskrivna lagar följs och att eventuella
avtalsbrytare snabbt avslöjas och brännmärks via ryktesspridning”

5.1.4 Bakgrund till ”kulturarbete” som komponent i modellen
Ett av de främsta argumenten till att betrakta kulturen som samhällsbyggandets moder är att
det krävs en frisk kultur för att genomföra förändringsarbeten. Utan en frisk kultur finns inget
som en strategi kan luta sej mot (Bjerke 1989 s 127). En paradox är att de lokalsamhällen som
har de största problemen och utmaningarna, också har de sämsta förutsättningarna för att
utveckla kreativa kopplingar (Ds 1994:102 s 51). Vidare förutsätter strategier och
koordinerade handlingar gemensamma innebörder och föreställningar, vilket ytterligare
stärker kulturbegreppets centrala ställning (Alvesson 2001 s 9).
Rollen som animatör som inspirerat begreppet ”kulturarbete” i denna modell har redan
behandlats i under 5.1.2. Det är viktigt att skapa en motvikt till den allmänna känslan av
alienation i det ”färdigorganiserade samhället” samt att hantera den inlärda hjälplösheten hos
de inblandade och bryta vanans makt (Salonen 1995 s 184). Centralt är att utveckla strategiska
arenor där olika aktörer kan introducera och driva strategiska frågor. Kring de frågor som
under en viss period är på agendan utvecklas en strategisk dialog som har stort inflytande på
de strategiska förändringar som inträffar (Melin 1998 s 84; Ds 1994:102 s 52).
Grundtanken med det proaktiva kulturarbetet är att förändringsmedvetande inte skall skapas
av en kris utan genom kontinuerlig analys och information (Molin 1994 s 47). En gynnsam
växtkultur innebär ständiga tolkningar och omtolkningar av händelser internt och externt
(Melin 1998 s 72) för att öppna upp utrymmen för innovation och kreativitet genom att göra
utgrävningar i vår egen kultur (Michel Foucault i Martin m. fl. 1988) för att frigöra sej från en
historiskt förmedlad låsning (Hjorth & Johannisson 1998 s 91).
Birgitta Wrenfelt på Framtidsjorden menar att kulturen man lever i ger ett perspektiv som kan
vara svårt att vidga. Därför är det nödvändigt med utbyte mellan olika kulturer. I projektet
Affärsidé Hamrånge vidgade vi våra perspektiv bland annat genom att åka till Gnosjö i augusti
2002. Där besökte vi Töllstorp industrimuseum där vi även fick en hembygdsbok med oss
hem. En passus från den beskriver kärnan i en verklig entreprenörkultur som engagerar hela
samhället, där alla har betydelse för att entreprenörskapet kan förverkligas
(Johansson 1972 s 137):
”Jag för min del anser, att…enkla och obemärkta människor även böra inkopplas i den långa
kedjan av banbrytande föregångsmänniskor, som lagt grunden till den hemslöjd och industri,
som vi senare släkten fått bygga på. Låt vara, om den enskilde arbetaren endast räknas som en
mindre länk mot uppfinnare, företagare och ledare, så äro dessa små länkar oumbärliga och
utan dessa skulle kedjan bliva både kort och ohållbar. Gör varje länk, liten som stor, sin plikt
och sitt bästa mot sig och det hela, så blir kedjan både stark och lång. Gnosjö kan, enligt min
mening, i stort sett glädja sig åt att sådana prima länkar alltid funnits därstädes i dess långa
historiska kedja.”
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Bengt Johannisson och Bengt-Åke Gustafsson har studerat den mytomspunna Gnosjöandan
och kommit fram till att miljöer faktiskt kan skapa entreprenörer. En miljö med bra
tillväxtklimat kan göra att en medelmåtta blir bra. Men det går inte att planera fram den här
typen av kreativa miljöer. Vad man kan göra är att ge positiva växtbetingelser
(Bengt-Åke Gustafsson Entré 2002 Nr 1 s 10).

5.1.5 Bakgrund till ”kapacitetsuppbyggnad” som komponent i modellen
Som nämnt ovan under 5.1.2 har begreppet kapacitetsuppbyggnad vuxit fram parallellt med
animation/ kulturarbete. Det krävs även kapacitet att genomföra de idéer och visioner som
växer fram under kulturarbetet. I det kunskaps- & nätverkssamhälle som håller på att växa
fram är även förmågan att skapa relationer centralt, vilket även den behöver tränas upp.
Sociala processer som befrämjar lokal utveckling och ett positivt småföretagarklimat uppstår
inte på kommando. Däremot kan pågående processer synliggöras, stimuleras eller dödas
(Bull 2000 s 15). Hans Arén, som har mycket erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete, menar att
landsbygden behöver bilda sej, behöver massor av utbildning (2001-03-19). Visionsarbete och
nulägesanalys kräver utbildning, det vill säga att något tillförs utifrån (2001-03-21).
En kulturs synsätt till företagsamhet är uppknuten till den föreställning som allmänheten har
till entreprenörskap. För att skapa en stabil grund för entreprenörkulturer i ett samhälle är det
nödvändigt att denna bildning börjar redan i grundskolan med starkare band mellan skola och
näringsliv (European Commission 1999 s 26,11). Kreativt tänkande kan stärkas eller hindras
av utbildningssystemet, vilket också påverkar hur möjligheterna kommer att betraktas, inte
bara under utbildningstiden utan även senare (Deakins & Whittam 2000 s 117).
Entreprenörforskarna Bengt Johannisson och Hans Lundberg (2002 s 3) menar att en
entreprenörkultur bara kan etableras i ett samhälle om utbildningssystemet är involverat.
Studier kring skolan och entreprenörskap slår fast att alla barn är företagsamma och
entreprenöriella (Ds 1997:3) men att socialiseringen in i samhället, främst via skolan, gör att
lönearbete och anpasslighet ses som en självklarhet. Det gör att det entreprenöriella får svårt
att trivas. Genom att bejaka sin skapande förmåga kan alla individer uppleva
entreprenörskapets passion för en idé (Hjorth & Johannisson 1998 s 104, 96).
Eftersom människan är den viktigaste länken i all verksamhet kan man likställa utvecklingen
av människor med utveckling av verksamheter (Molin 1994 s 124). Nyfikenhet, kreativitet och
lekfullhet parad med handlingskraft gör det möjligt för entreprenörskapets utövare att
identifiera etablerade gränsers svaga punkter (Hjorth & Johannisson 1998 s 97). Bildning i
entreprenörskap skapar förhoppningsvis en vana att organisera sej i samverkansprojekt
(Hans Arén 2001-03-19) som bidrar till att skapa ett flexibelt och anpassningsbart näringsliv.
Det kan medföra den trygghet som ofta är nödvändig för att våga göra nya satsningar
(Glesbygdsverket 1997 s 77).
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5.1.6 Bakgrund till ”operativt stöd” som komponent i modellen
Många människor och entreprenörer i synnerhet, är starkt handlingsinriktade och undviker ofta
att tänka på mål och strategier (Bhide 1999 s 24). Erfarenheter från landsbygdsutveckling är
att folk inte gillar när det blir för mycket prat (Hans Arén, 2001-03-19).
Att ge operativt stöd är ett bra sätt att utveckla entreprenörkulturer eftersom man samtidigt
som man stöttar entreprenören med operativa problem och skapar praktiska resultat, även kan
bygga upp den entreprenöriella kapaciteten och bygga in strategiskt tänkande i den ordinarie
verksamheten. För dem som är på väg att starta upp en verksamhet kan operativt stöd väcka
intresse för aktiviteter inom såväl kulturarbete som kapacitetsuppbyggnad när de konfronteras
med sina egna och andras begränsningar.
Det är främst inom fem områden som jag tror att operativt stöd kan få starka
utvecklingseffekter:
*
*
*
*
*

Uppbyggnad och samordning av nätverk
Kompetens för projektutveckling
Företagskonsultationer
Finansiellt stöd
Företagarnas eget stöd till andra företagare

* Uppbyggnad och samordning av nätverk
Delmar menar att det mest iögonfallande draget för de misslyckade entreprenörernas
riskhantering i hans studie var deras dåliga sociala nätverk (1997 s 110). Hans Degerman som
arbetat med EU-mål 3 i Gävleborg som bland annat stöttat projekt som bygger nätverk, hävdar
att det inte finns någon tradition av att arbeta i nätverk i vår region. Det är viktigt att lägga
rälsen innan tåget kommer (2001-04-11).
Samhällsforskaren Göran Brulin menar att samverkan mellan företag är nyckeln till Gnosjös
utveckling (2001-03-21). I uppbyggnaden av det här samspelet kan samhällsentreprenören
eller nätverksentreprenören om man så vill, spela en central roll. Som koordinator kan
samspelet mellan olika aktörer stimuleras, resurser kan länkas samman, grupper och nätverk
bildas. Entreprenörens handlingar inspireras av och förstärks genom samarbete med andra
aktörer på och utanför marknaden (Johannisson 1996 s 141).
Utgångspunkten är redan etablerade relationer där ömsesidigt förtroende har utvecklats
(Håkansson 1990 s 378-379). Det personliga nätverket är många gånger lokalt under
företagets tillblivelse, under dess tidiga entreprenöriella skede (Johannisson 1996).
Nätverk bygger bland annat på idén om att upprätta ett oberoende ömsesidigt förtroende som
genom sociala nätverk kan bli överförbart och sprida sej genom en dialektisk process av
ömsesidighet som underlättar samarbete och sänker transaktionskostnader
(Putnam 1996 s 177, 194, 203, 207).
”Ju mer förtroende två människor visar för varandra, desto större blir deras ömsesidiga
förtroende. Och omvänt: `Så fort misstroendet har slagit rot blir det snart omöjligt att veta om
det någonsin har varit berättigat, ty det har förmågan att vara självuppfyllande.´”
(Putnam 1996 s 204).
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* Kompetens för projektutveckling
Vissa typer av utvecklingsarbeten kan med fördel ske i projektform, som till exempel de som
erbjuds stöd via EU-program och liknande. Det är dock viktigt att initiativen till dessa projekt
kommer underifrån så att det finns en lokal förankring för utvecklingsarbetet, samtidigt bör det
finnas hjälp att få för att utveckla projekten som i vissa delar och moment kan vara
komplicerade (Ronnby 1997 s 164). För att skapa lyckade utvecklingsprojekt krävs tryck både
underifrån i lokalsamhället och uppifrån från berörda institutioner i den offentliga sektorn.
Stöd till projektutveckling förutsätter också att det finns tillgång till kompetenta projektledare
som är beredd att gå in om projektet finansieras. När utvecklingsprojektet kommer igång
måste det även finnas mottagare i lokalsamhället som kan använda resurserna i projektet på ett
aktivt och konstruktivt sätt. Mobiliseringsskedet bör vara över. I annat fall resulterar projektet
i resursslöseri.
* Företagskonsultationer
Entreprenörer söker sällan stöd via professionell konsultation, trots värdet som det kan ge,
även om högre utbildade har en tendens att i högre utsträckning använda sej av konsultstöd.
Det finns ett offentligt intresse av att öka andelen konsultationer för att öka överlevnadsgraden
hos nya företag (European Commission 1999 s 35).
Delmars studie (1997 s 111) visade att det inte är bara dåliga sociala nätverk som brister i
riskhanteringen för misslyckade entreprenörer. De saknade också kunskaper och förståelse för
ekonomiska problem. Deras kostnader och priser var högre än konkurrenternas. De verkade
också ha svårt att formulera långsiktiga mål och uppmärksamheten riktades ofta mot operativa
frågor, medan strategiska och ekonomiska aspekter mer eller minde lämnades därhän.
De erfarenheter jag har från bland annat Hamrångebygden är att det är branschspecifik
kunskap som efterfrågas där de företagsekonomiska frågeställningarna ligger inbäddade i
konkreta frågorna. Eftersom vanan att tänka och arbeta med abstrakta frågeställningar ofta
saknas, kan många företagare inte tillgodogöra sej den företagsekonomiska kunskap som
bland annat jag hade med mej in i Hamrångebygden, trots all praktisk erfarenhet med
kvalificerad ekonomisk rådgivning i andra sammanhang.
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* Finansiellt stöd
I vissa lägen kan finansiering ha avgörande betydelse för om ett företag eller annan
organisation skall kunna exploatera sina möjligheter. Dels gäller det finansiering av
samhällsinriktade projekt, dels såddfinansiering i tidiga skeden av innovations- &
företagsutveckling, dels investeringsbidrag, dels riskkapitalfinansiering vid kritiska
entreprenöriella skeden.
Bankerna skall normalt inte hantera riskkapitalfrågor, eftersom de då tar alltför stora risker
med spararnas medel. Däremot kan de stå för finansiering där det finns grundläggande
säkerheter som täcker upp eventuella förluster vid obestånd. Någon/några andra institutioner
måste till för att lösa riskkapitalproblemet. Det är också en av anledningarna till att regionen
har så få tillväxtföretag med potential att växa sej stora.
Själv har jag erfarenhet av de två första finansieringsformerna i praktiken samt de bägge andra
formerna i ett undersökningsskede. Ibland kan små belopp göra stor skillnad. I andra fall
hjälper det inte hur mycket pengar man pumpar in för att skapa resultat – det är ändå
människor med deras omdömesförmåga och genomförarkapacitet som avgör om det blir något
resultat.
* Företagarnas stöd till andra företagare
Det bästa operativa stödet kommer från företagarna själva när de stöttar andra företagare att
utveckla sin verksamhet, vilket bland annat förekommer i Gnosjö (t.ex. Gummesson 1997
s 91, 123). Att ha en företagarförening som till exempel i Hamrångebygden ger en plattform
att stå på. Men det bör också kompletteras med en anda där företagarna aktivt stöttar varandra.
Att få igång en sådan företagaranda kanske är det mest kraftfulla sättet att skapa
entreprenörkulturer. Se vidare Johannissons beskrivning av en entreprenörkultur ovan 5.1.3.

5.1.7 Bakgrund till ”långsiktighet” som komponent i modellen
En förutsättning för att skapa entreprenörkulturer är långsiktighet. Kultur anses ibland som
den mest trögrörliga av alla strukturer i samhället och några snabba resultat är inte realistiska
att vänta sej, även om korta projekt och andra insatser kan ge resultat som kan växa på sikt.
Holzhausen (1995 s 25) har gjort liknande erfarenhet som mej i samband med uppbyggnaden
av kunskapscentra för små företag och menar att det inte är den enstaka kontakten med andra
företag som resulterar i utveckling och lärande. Det är den kontinuerliga kontakter över tid
som skapar processer som kan leda till entreprenörskap. Organisationer skapas genom en
kultiveringsprocess som i sin tur ger upphov till nya tankemönster.
Det finns också parallella resonemang med koppling till hållbarhet. Agenda 21 arbetar med
såväl en ekonomisk, social och ekologisk dimension med koppling till hållbarhet, dvs. med ett
tankesätt som påminner om entreprenörkulturmodellen. Även i entreprenöriella sammanhang
används hållbarhet som ett begrepp i samband med att bygga långsiktigt hållbara företag
(Bhide 1999 s 7, 14, 21). Som en företagare från Hamrångebygden, Yngve Persson delägare i
Axmar brygga uttrycker sej: ”Är man bara lite uthållig, sätter det sej” (2002-02-28).
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5.2 Analys av Hamrångebygden
5.2.1 innehåller en uppföljning av SWOT-analysen under punkt 4.10 från 1999 till de aktuella
förhållandena för 2003. Övrig analys utgår från entreprenörkulturmodellen.
5.2.1 SWOT-analys 2003
Den analys som gjordes 1999 av Hamrånge Företagarförening och Hamrångegruppen
(se 4.10) arbetade jag vidare med under projekttiden och uppdaterade.
SWOT är en förkortning av fyra engelska termer som används när man analyserar styrkor
(Strengths), svagheter (Weakness´), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). SWOTanalys är en av de vanligaste metoderna för att analysera nuläget vid långsiktigt (strategiskt)
arbete. Den SWOT-analys som presenterades på bygderådet 2003-04-22 ser ut så här:

Styrkor (Strengths)

Svagheter (Weaknesses)

* Rikt föreningsliv & aktivt lokalt utvecklingsarbete *
* Rikt kulturhistoriskt arv. Troligen länets
historieaktivaste bygd.
* Stark lokal identitet
*
* Bra kontakt med Gävle Näringslivs Arena
* Social omtanke, trygg & avstressande miljö
*
* Fantastisk kuststräcka, smultronställen även
*
vid insjöarna, vackra landskap, Ödmårdens gränsskog *
* (Medborgarkontor – nedlagt maj 2004)
* Bra infrastruktur – E4 – gamla & nya,
*
järnväg och djuphamn
* Bra förutsättning för pendling till Gävle
- stadsnära landsbygd. Bra bussförbindelser dagtid *
* Etablerad industri
*
* Tomtmark för industri & bosättning
*
* Trogen arbetskår
*
* Ny centralskola i Bergby
*
* Populär bygd för sommarboende, även relativt
nära för Mälardalen.

Möjligheter (Opportunities)

Rivalitet mellan orterna. Svag
mobilisering gör att få arbetar för
hela bygdens utveckling
Stark gnällkultur – ”någon annan”
skall göra vad ”man” vill ha gjort
Stark Jantelag & social kontroll
Svag företagaranda
Negativa attityder till initiativ och
företagande.
Dåliga allmänna kommunikationer
sena kvällar och helger. Inga
kommunikationer till Hälsingland
Vi är hemmablinda
Få större företag
Inga lediga industrilokaler
Låg utbildningsnivå
Dåliga möjligheter för idrott i
Bergby

Hot (Threats)

* Turismutveckling kan skapa entreprenörskap,
* Industrinedläggning
företagsutveckling och nya arbetstillfällen
* Svag företagaranda och negativa
* Stora möjligheter till lokal utveckling få resurser
attityder till företagande gör att få
för att utveckla den sociala ekonomin (ex. kooperativ) vill driva företag i Hamrångebygden
* Utv.& profilering av Hamrångebygdens historiearv
* Människors resurser
* Stark Jantelag motarbetar nya
* Stora markområden för industri & boende
initiativ och förändringar
* Kretslopp, skog, papper, spillvärme
* Stark gnällkultur – ”någon annan”
* Pendeltågstopp – snabbhet, bättre helgkommunik.
skall göra vad ”man” vill ha gjort.
* Utveckla bra utbildningsmöjligheter för vuxna
* Försämrad service
* IT-satsningar – bl.a. bredband
* Självcentrerad bygd missar
kommunalt och regionalt samarbete

Möjligheter (Opportunities) -fortsättning

Hot (Threats) -fortsättning

* Rikt friluftsliv & utvecklingsmöjligheter i idrotten *
*
* Fortsatt marknadsföring av Hamrångebygden
*
* Människors initiativ och resurser
*
* Skapa bra utbildningsmöjligheter

Svårt nyrekrytera till föreningslivet
Demokratiarbetet stannar av
Hamrångebygden glöms bort
Bristande mobilisering och
organisatorisk kompetens gör att man
missar möjligheter till lokal
utveckling
* Hamrångebygden somnar och
blir sovstad till Gävle
samt sommarstugeområde

Förändringar mellan SWOT-analyserna 1999 - 2003:
Sedan analysen presenterades på bygderådet har medborgarkontoret lagts ned. Jämfört med
tidigare analys 1999 har under respektive rubrik förändrats till 2003:
Styrkor: det historiska kulturarvet har uppmärksammats, värdet av etablerad industri har lyfts
fram, kontakten med Gävle Näringslivs Arena har stärkts, ny centralskola har byggts i Bergby,
värdet av sommarboendet har lyfts fram. Bra utbildningsmöjligheter för vuxna har försvunnit
(ABF:s studiecentra har lagts ned).
Svagheter: den starka gnällkulturen och de negativa attityderna till initiativ och företagande
har uppmärksammats, försämrade kommunikationer med Hälsingland, de dåliga möjligheterna
till idrott i Bergby har uppmärksammats. Planlagd industritomt finns numera så den punkten
har tagits bort bland svagheter.
Möjligheter: Möjligheterna med turismutveckling, marknadsföringen av bygden,
historiearvet, idrotten samt utveckling av den sociala ekonomin har uppmärksammats,
pendeltågstopp skulle göra Hälsingland tillgängligt samt utveckla kommunikationerna med
Gävle, värdet och möjligheterna att utveckla utbildning har lyfts fram. Den nya vägen mellan
Norrsundet och Axmar har tagits bort då den inte längre ses som prioriterad utvecklingsinsats.
Hot: faran med svag företagaranda, negativa attityder till företagande, den starka Jantelagen,
gnällkultur samt en självcentrerad bygd har uppmärksammats, svårigheterna att rekrytera till
föreningslivet har uppmärksammats, bristen på mobilisering och organisatorisk kompetens har
uppmärksammats vilket gör att man missar möjligheter till lokal utveckling, risken blir att
Hamrångebygden somnar och blir sovstad till Gävle samt sommarstugeområde. Jämfört med
1999 finns numera en vision (se 4.11) och sedan 1999 har kommunen också satsat på skolan.
Kommentarer: SWOT-analysen 2003 har jag själv gjort med ett visionsmöte med HFF och
HG under 2002 som grund. Den är färgad av mitt fokus på kulturfrågor inom lokal utveckling,
men även de erfarenheter som gjorts genom projektet.
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5.2.2 Analys av kulturen i Hamrångebygden
Kultur bottnar till stor del i värderingar (se avsnittet 3.2 kulturteori). Vilka uttryck av
värderingar är dominerande för Hamrångebygden som jag sett och upplevt det (tillsammans
med många andra i bygden)? Vilken eventuell bakgrund kan dessa värderingar ha?
Liksom många andra lokalsamhällen är även Hamrångebygden ett relativt slutet socialt system
(Ds 1994:102 s 49). Jones skiljer på adaptiva (adaptive) kulturer och tröga (inert) kulturer
(2001 s 370), där Hamrångebygden helt klart tillhör den senare kategorin.
En lek med ord som innehåller en viss mått av allvar är att sätta begreppet lokalbedövning som
motsats till lokal utveckling. Ett lokalsamhälle dör utan utveckling. Om lokalbedövningen blir
för stark, dödar den initiativförmågan. Samhällsdöden blir en tidsfråga och resultatet blir en
fråga om grader av ytligt liv utan starka inre samband, ett lokalsamhälle till stor del styrd av
krafter utanför samhället.
Hamrångebygden är dock ingen monokultur utan består av flera olika kulturer som smälter
samman genom att bygden varit en enhet som sockenbildning i nästan 700 år. De subkulturer
som är tydligast är bondekulturen, arbetarkulturen samt det övriga föreningslivet.
Hamrångebygden är för mej ingen entreprenörkultur trots alla goda initiativ. Bruksandan är
stark och företagande ses som en avvikelse från det normala. Man kan säga att det
förekommer inslag av entreprenörkulturer som blossar upp i vissa skeden och som givit såväl
tillfälliga som bestående resultat i form av aktiviteter och etablerad verksamhet.
I dagsläget är motståndet till entreprenörkulturer med dess förändringsambitioner starkare än
stöttandet av uppbyggnaden av entreprenörkulturer. Negativa synsätt är mycket starkare rotade
bland bygdens befolkning än möjlighetsskapande förhållningssätt. När nya initiativ exponeras
för huvuddelen av bygdens befolkning domineras de spontana uttrycken till stor del av
negativitet. Ett exempel nämns i en högskoleuppsats av Nina Risberg (1995 s 17):
”Det fanns en affär med barnkläder förut i Norrsundet som en ung kvinna hade…
men hon fick slå igen för folk ville inte handla där p.g.a. de gilla inte hennes karl och då kan
man inte nyttja dem, tänkte folk, typiskt alltså, hon kunde inte hålla något lager och då fanns
inte det man ville ha.”

En kommentar vid en enkätundersökning i Hamrångebygden av utvecklingsprojektet
”Näringsliv Hamrånge” var att: ”Bruksmentaliteten gör att nya företag får svårt att komma
igång eftersom allt nytt möts med skepsis” (1994). I mitt arbete har jag märkt att denna
mentalitet skrämmer bort många av dem som i annat fall skulle vara intresserad av att etablera
ny verksamhet i bygden. Marianne Bull som forskar om bland annat entreprenörskap och lokal
utveckling beskriver från en annan ort i Sverige något som lika gärna kunde vara
Hamrångebygden (2000 s 95):
“Samtidigt upplevde de förändringsbenägna att de hotat samarbetsklimatet och hegemonin i
byn. De började bli ordentligt desillusionerade och besvikna. Trots allt engagemang vågade
ingen stödja dem offentligt i byn. Konsekvensen av besvikelsen och uppgivenheten kommer att
bli negativa för byn på lång sikt. Företagarna behövde samtidigt som konflikten utvecklades
utrymme för att expandera den egna verksamheten. Det fanns möjlighet till expansion inom byn.
Bybornas inställning som alltför mycket präglades av bevarande och utvecklingsfientlighet
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gjorde emellertid företagarna skeptiska till en dylik lösning. Alternativet blir att verksamheten
flyttas från byn och idémakarna lämnar bygden för centralorten.”

En grundpelare till de negativa attityderna till företagande är troligen den tradition av ständig
opposition som arbetarrörelsens ideologi är uppbyggd kring som kan ses som en reaktion till
de större företagens makt över livsmiljön (Spjuth 1997 s 42). Denna inställning har sedan
spritt sej till företagande som generellt fenomen.
Avsaknaden av helhetstänkande vad gäller bygdens utveckling är tydlig, liksom bristen på
insikt hur samhällsekonomin hänger ihop. Även processtänkande saknas. Med ett utvecklat
processtänkande hade i annat fall nya initiativ uppskattas för vad de är och i den
utvecklingsfas de befinner sej i.
De attityder som odlas i samband med konsumtionssamhället spelar antagligen även det stor
roll, där vi ofta konsumerar färdiga produkter, utan att tänka på och uppskatta arbetet som
krävs för att utveckla, producera och distribuera produkten. Ett annat starkt mönster är den
inlärda hjälplösheten som antagligen är komplex att analysera från sitt ursprung men inte desto
mindre är en realitet att hantera för entreprenörerna i bygden när det finns ambitioner att
utveckla lokalsamhället.
Generellt kan man säga att bygden präglas av stark skepsis och/eller likgiltighet inför
småföretagens betydelse för uppbyggnad av lokal service och skapande av arbetstillfällen.
Många företagare i Hamrångebygden beskriver generellt att de negativa attityderna till
företagare dominerar, vilket även är min uppfattning.
Stora Enso har även en intressant roll i detta. Platschefen för Stora Ensos pappersbruk,
Karl-Gösta Johansson nämnde i en intervju att det tidigare låg i företagets intresse att inte
andra företag etablerade sej i området och började konkurrera om arbetskraften (intervju 200202-26). Företagets fientliga attityd mot andra företag har antagligen även påverkat
legitimiteten hos arbetarkulturen med en negativ attityd mot annat företagande än ”bolaget”.
Stora Ensos radikala svängning under 1990-talet där de numera aktivt stöttar uppbyggnaden av
entreprenörkulturer, har alltså inte slagit igenom på bred front bland allmänheten i bygden,
men har helt klart en mycket stor betydelse för en positiv attitydförändring i bygden.
Att förändra en befintlig kultur är dock svårt och eventuellt omöjligt med rimlig resursåtgång.
Vad man däremot kan göra är att skapa motpoler som ger grogrund för egna initiativ och ge
stöd till dem som vill etablera nya verksamheter, det vill säga bygga upp, stärka och odla
entreprenörkulturer genom lokalt utvecklingsarbete Det är också i entreprenörkulturerna som
entreprenörskapet får en chans att verka fram sin process från idé till etablerad verksamhet.
En kritisk grundförutsättning är att en tillräckligt stor del av lokalbefolkningen vill att denna
utveckling skall ske (Chanard 1995 s 5). Risken för en låst moment 22-situation är uppenbar.
Speciellt när befolkningen i Hamrångebygden rent generellt har uppfattningen att en kris kan
åtgärdas med ekonomiska, administrativa, politiska eller institutionella förändringar
(Nilsson & Wadeskog 1983 s 105). Ansvaret för samhällslivet läggs på någon annan som
”man” ställer krav på. Genom att lägga ansvaret utanför sej själv, kommer heller inte den
lokala utvecklingen att komma igång i den skala som krävs för att hela lokalsamhället skall
utvecklas. En ond cirkel skapar ett dödläge som är svårt att bryta.
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En kulturellt mycket viktig grupp för överlevnaden för många företagare och speciellt
besöksnäringen, är de sommarboende som är mycket positiva till det lokala företagandet.
Det upplevs av många företagare som ett andligt lyft jämfört med den tunga vintrarna med låg
försäljning och lokalbefolkningens negativitet.

5.2.3 Uppbyggnad av en stabil entreprenörkultur i Hamrångebygden
”Vi kan alla hjälpas åt att gynna ortens företag, tänka positivt och dränka den svenska
avundsjukan i havet”
(Ett uttalande från en Hamrångebo i samband enkätundersökning från projektet
Näringsliv Hamrånge 1994).

Att bygga entreprenörkulturer är en komplex och långsiktig uppgift. Det går inte att bygga i ett
vacuum. Byggarbetet beror till stor del på vilka initiativ som framträder i bygden och hur
dessa tas emot av lokalbefolkningen.
En grundförutsättning för att bygga en stabil entreprenörkultur är att det finns en
överenskommelse bland lokalbefolkningen att en sådan är önskvärd. Som bland annat
framkommit under teoriavsnittet ovan (t.ex.3.5) är gemensamma värderingar en
grundförutsättning för ett levande lokalsamhälle. Ett synsätt på ett levande samhälle är där
människor inte bara är tillsammans utan också samarbetar (Durkheim 1895 s 33).
Om människor slutar att samarbeta skulle lokalsamhället inte bli något annat en samling
människor som råkade bo på samma plats utan mycket gemensamt i övrigt.
Med tanke på de starka antipatierna mot såväl företagande som intellektuellt arbete i
kombination med den omfattande likgiltigheten, är det en öppen fråga huruvida bygden
verkligen vill ha en entreprenörkultur. Ibland får jag intrycket av att bygden snarare hålls ihop
av antipatierna till entreprenörskap och nyskapande, än glädjen över den utveckling som sker i
bygden genom företagssamma individer.
Hela bygden behöver dock inte vara överens om att en entreprenörkultur är önskvärd för att en
sådan kan skapas men det krävs en kritisk massa av engagerade människor och grupper för att
bryta nuvarande negativa tankemönster.Om man kan skapa tillräckligt mycket samförstånd
kring detta behöver Hamrångebygden, som jag ser det, medvetet bygga upp entreprenörkultur
som en motkultur till de dominerande kulturerna med självdestruktiv riktning.
Det första steget i denna inriktning skulle var att uppskatta de initiativ som redan är tagna och
det som håller på att hända. Genom att gynna de lokala företagen kan de fortsätta att existera
och utvecklas för att därmed bibehålla och utveckla service samt bibehålla och skapa nya
arbetstillfällen. Denna balansgång förutsätter att lokala serviceföretag också har sunda
affärsprinciper med en rimlig balans mellan kvalitet och pris samt har öppen kommunikation
med kunder om beräknade leveranstider.
När något är på väg att byggas upp betyder det mycket för entreprenören att bli positivt bemött
för att han eller hon vill och vågar ge sej ut i det okända. Det kommer sannolikt att ske på ett
sätt som även gynnar bygden när verksamheten är etablerad. Genom de lokala företagen
bevaras och utvecklas den ekonomiska hälsan i lokalsamhället (Jones 2001 s 17).
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För att positiva attityder skall blomma ut till en entreprenörkultur bör det även finnas en vilja
att diskutera framtidsfrågor. Denna diskussion bör så småningom utmynna i en strategisk
helhetssyn där varje handling i lokalsamhället stärker andra handlingar i närmiljön. I det läge
som Hamrångebygden befinner sej i innebär det att man fortsätter att arbeta och förankra den
utvecklingsplan som skapades under 1999 och vidareutvecklades under Affärsidé Hamrånge.
Den behöver också omsättas i praktiken på ett påtagligt sätt för att skapa trovärdighet både i
bygden och utanför.
Följande förslag till ansvarfördelning i utvecklingsplan för Hamrångebygden presenterades
vid bygderådet 2003-04-22:

1 Lokal utveckling
1.1 Lokal utveckling och skapandet av en attraktiv livsmiljö.
1.2 Offentlig service.
Samordning: Hamrångegruppen, delvis med hjälp av Hamrånge medborgarkontor.

2 Företagsamhet
2.1 Företagsamhet och kommersiell service.
2.2 Attityder mot företagsamhet
2.3 Turism.
2.4 IT (Informations Teknik).
Samordning: Hamrånge Företagarförening.

3 Kultur & livslångt lärande
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kultur & livslångt lärande i grundskolan.
Livslångt lärande i gymnasiet & högskolan.
Kultur & livslångt lärande i folkbildningen.
Kultur & livslångt lärande i företagen.
Idrott

Samordning: lokala skolstyrelsen.
Samordning: Hamrånge medborgarkontor.
Samordning: studieförbunden.
Samordning: Hamrånge Företagarförening.
Samordning: Idrottsalliansen

Ett bra sätt att börja kan vara genom en kraftsamling kring utvecklingen i Axmar bruk. Där
finns redan Axmar brygga som ett kraftcentrum, för att en kraftfull entreprenörkultur kan få en
plattform att stå på, som sedan kan spridas till resten av Hamrångebygden.
Det är också viktigt att företagarföreningen och Hamrångegruppen fortsätter att driva projekt
på ett långsiktigt sätt som gör att det byggs en stabil plattform genom deras engagemang som
sedan kan spridas vidare. EU-medel har också nyligen beviljats för projektet Entreprenörskap
i Hamrångebygden som omsätter 1,2 mkr 2004-2006 som också är tänkt att i första hand
fokusera kring utvecklingen i Axmar bruk. Man söker just nu efter en projektledare.
Oavsett projektaktiviteterna har de lokala utvecklingsgrupperna stor betydelse för att förstärka
känslan för hembygden och vi-andan hos lokalbefolkningen (Ronnby 1995b s 155).
Väl fungerande och förändringsorienterade grupper bidrar såväl till fördjupad demokrati som
till ökad tillväxt och en positiv grogrund för entreprenöranda (Bull 2000 s 20).
Det är också viktigt att stärka arbetet med det historiska arvet. Utan ett historiskt medvetande
kan man inte handla förnuftigt och långsiktigt (Arén 1994 s 37). Speciellt i Hamrångebygden
med dess rika historia och aktiva förvaltande av kulturarvet, kan ”rätt” historiebeskrivning
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vara till stor hjälp. En studie visar att det kan ha betydelse när man skapar kreativa miljöer.
Det handlar inte om att ljuga, utan om att plocka fram rätt fakta (Bengt-Åke Gustafson i Entré,
2002-1 s 10). Det kan ge upprättelse av lokalbefolkningens kultur (Hans Arén 2001-03-20)
och med en kulturellt medveten planering kan man göra människor medvetna om och stärka
sin kultur (Arén 1994 s 24).
Det skulle antagligen göra att kulturlivet vidgas både inom Hamrångebygden och kan väcka
större intresse hos Hamrångeborna för det som sker utanför bygden. Ett sådant projekt pågår
just nu genom ett EU-finansierat projekt där Hamrånge Hembygdsförening är projektägare,
där en lättläst bok om Hamrångebygdens historia är på väg att publiceras. Marianne Lundqvist
som driver företaget Textmakeriet är projektledare och jag är med i styrgruppen som
projektkonsult tillsammans med hembygdsföreningens ordförande Berit Östlund.
Marianne Lundqvist ger även ut en uppskattad annonstidning, Alla tiders, där artiklar om
Hamrångebygden blandas med annonser. Marianne, som är besjälad av en entreprenöranda,
skriver även själv i tidningen som förmedlar den positiva andan. Genom detta stärker hon den
lokala identiteten samt bidrar i högsta grad till att utveckla nätverken i bygden. Betydelsen av
annonstidningen som kommer ut varje månad är stor även för uppbyggnad av en eventuell
entreprenörkultur.
Livsformer som kan stärkas och utvecklas vidare till bygdens fördel är företagarlivsformen
och den karriärbundna livsformen (lönearbeten där man säljer sin personliga kompetens och
problemlösningsförmåga; Arén 1994 s 64) . Stora pensionsavgångar de närmaste åren frigör
en arbetskraftsreserv för lokal utveckling. Om det finns intresse för dessa människor att mötas
och eventuellt samverka, kan dessa stärka utvecklingen av entreprenörkulturer i bygden.

5.2.4 Analys av den entreprenöriella kapaciteten i Hamrångebygden
Vilken kapacitet finns det för entreprenörskap i Hamrångebygden ? För att en
samhällsbyggnad skall ske i en entreprenörkultur – i en stödjande omgivning – måste det
också finnas entreprenöriella individer, nyckelpersoner i samhället (NUTEK 2003 s 17) som
vill ta stegen att etablera nya verksamheter eller expandera befintliga verksamheter.
Under projekttiden har jag arbetat med dem som haft entreprenöriella ambitioner inom såväl
företagande, projekt som inom föreningslivet. Det finns alltid några som vill och vågar i en
bygd av den här omfattningen. Hamrångebygden i sej har också attraktiva element som till
exempel boendemiljö, närheten till naturen, kulturen med det i viss mån livliga föreningslivet
och närheten till Gävle, som kan vara attraktivt för potentiella entreprenörer. Axmar brygga
tillhör den kategorin, liksom Bo Stenbäck som byggde upp Hagsta Krog, numera Hakke Gård.
Det finns många kvalificerade yrkesarbetande människor som arbetar i Gävle och som bor i
Hamrångebygden som utgör en potential för samhällsutveckling och entreprenörskap i dess
många olika former. Denna grupp som kan sägas tillhöra den karriärbundna livsformen är en
grupp som inte märks så tydligt, men som ändå finns i bakgrunden. Det finns även företagare
som har sitt företag i Gävle men som bor i Hamrångebygden.
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Stora Ensos närvaro i bygden är en grundsten i samhället, men har också, åtminstone tidigare,
medfört att studiemedvetenhet och därmed studievanan är låg i bygden. Eftersom industrin
tidigare givit arbetet åt alla, har inte motivationen att studera vidare funnits. Man har fått jobb
efter skolan i vilket fall (Erik Lundén, 2002-01-17). Numera kräver många arbeten även högre
studier. Detta i kombination med ständiga rationaliseringen och en åtminstone delvis osäker
framtid för industrin i Norrsundet gör att läget är annorlunda.
Men när människors tankesätt och medvetande förändras långsamt, tar det tid att odla fram en
ny kultur som är mera anpassade efter en delvis ny tid som vi lever i. Högstadiet i Bergby
(Hamrångebygden) verkar här ha hittat rätt när studieresultaten visat på en dramatisk
förbättring. Om detta kan kompletteras med genomtänkt entreprenöriell träning kan nya
generationers synsätt och normer bli en inkörsport till en entreprenörkultur (NUTEK 2003 s
22). Användningen av begrepp som självtillit, samspel, vision samt initiativ- och ansvarstagande kan stimulera till entreprenöriella handlingar (Hjorth & Johannisson 1998 s 102).
Samtidigt bär många på en negativ intellektuell självbild i Hamrångebygden (HG 2002-01-08)
och det har i utvecklingsdiskussionerna ofta påtalats att samverkan mellan de lokala företagen
saknas med få undantag (bl.a. HFF & HG 2002-02-16). Som tidigare nämnts har en företagare
i Hamrångebygden sagt att företagarna i bygden hellre arbetar ihjäl sej än att ta hjälp av någon
annan. Att det är en dominerande attityd bland många småföretagare i Hamrångebygden är
något som jag också erfarit.
Men det håller också på att växa fram en ny generation av företagare som dels startat eget och
dels tagit över befintliga företag. Till en del speglas detta numera i företagarföreningens
styrelse som kanske har den lägsta medelåldern i regionen. Det finns en attityd och öppenhet
hos dessa nya företagare som kan leda till att det bildas en ny företagaranda och kultur i
bygden. Det skulle underlätta betydligt för de personer som har entreprenöriell kapacitet som
alltid finns och kommer att finnas i Hamrångebygden.
Hur och var de uttrycker denna kapacitet är dock en öppen fråga. Det beror mycket på vilka
människor och organisationer de kan samverka med samt hur väl de blir mottagna i
Hamrångebygden i övrigt. I annat fall kan frestelserna bli stora att etablera verksamheten på
annat håll.
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5.2.5 Att stärka den entreprenöriella kapaciteten i Hamrångebygden
Erfarenheterna från starta-eget-kursen lokalt i Hamrångebygden har visat att det både stärker
den entreprenöriella kapaciteten och skapar nätverk mellan nya företagare. Den här typen av
kurser bör kombineras med skräddarsydda utbildningsinsatser och konsultinsatser
(se 5.3.3 nedan).
Vid sidan av de rena ekonomiska frågorna, ser jag personlig utveckling som en förutsättning
och en grund för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad. På HFF & HG:s
planeringsseminarium 2002-02-16 kom flera idéer med inriktning mot personlig utveckling
där man ville att människor skulle få lära sej att se andra människors inre egenskaper och inte
vara så negativa. På seminariet menade man vidare att ”en uppepparskola” skulle ge ”folk”
självförtroende och plocka fram alla ur ”gråzonerna”. Genom att lära känna varandra ges
förtroendet också möjlighet att växa (Nilsson & Nilsson 1992 s 212).
Den personliga utvecklingen bör vidare kompletteras med kurser inom entreprenöriella
nyckelkompetenser, främst områdena ledarskap och organisation. Inspirationsföreläsningar
genom t.ex. Hamrånge Företagarförening kan väcka intresse kring vidare förkovran inom
området. Att nyttja personer inom bygden som redan har denna kompetens borde vara en
självklarhet.
Eftersom kooperation är en organisationsform som har kulturell acceptans hos både
arbetarkulturen och bondekulturen, kan den sociala ekonomin vara en viktig entreprenöriell
plattform i Hamrångebygden. Kooperativ är ett sätt att starta eget tillsammans. Genom att
bygga på ett långsiktigt arbete i såväl projektform som genom socialt företagande, kan man
bygga upp den entreprenöriella kapaciteten upp successivt och resultat kan skapas på sikt.
Vidare kan den offentliga sektorn stärka legitimiteten för demokratiarbetet och dess status i
samhället. Det var vad man gjorde i Gävle kommuns demokratiprojekt i slutet av 1990-talet
där Hamrångebygden och Sätras lokala utvecklingsarbetet lyftes fram på ett helt annat sätt än
det görs idag.
Vid ett seminarium för revidering av Hamrångebygdens utvecklingsplan påpekas att
Jantelagen råder i Hamrångebygden, men att den sociala kontrollen vid rätta tillfällen även kan
vara positiv (HFF & HG 2002-02-16). Skolan är antagligen det främsta stället för att odla fram
entreprenöriell kapacitet och positiva attityder under överinseende av en positiv social
kontroll. Samtidigt tar negativiteten lätt överhanden i ett mindre samhälle. Skolan har alltså en
nyckelroll för det entreprenöriella klimatet under alla omständigheter.
Mycket viktigt är också att klargöra de ekonomiska sambanden mellan förekomsten av
företagande i bygden och uppbyggnaden av en stark lokal ekonomi som gynnar alla i
lokalsamhället. Här har skolan en viktig uppgift, men även folkbildare, opinionsbildare och
lokala utvecklingsorganisationer i bygden.
I Gävleborg håller man på att bygga upp något man kallar för företagsamhetens trappa där det
finns pedagogiska inslag för att stimulera den entreprenöriella andan från förskolan upp till
högskolan. I Affärsidé Hamrånge kopplade jag vid ett tillfälle ihop Bergby skola med
Kent Bogren som är projektledare för Entré, ett projekt som arbetar med att samordna denna
pedagogik. Det finns all anledning att fortsätta att odla denna kontakt.
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5.2.6 Det operativa stödet i Hamrångebygden
I vilken omfattning finns det stöd att få för entreprenörer i Hamrångebygden när de bygger
upp sin verksamhet?
Uppbyggnad och samordning av nätverk: Föreningslivet och vardagslivet för framför allt
företagare fungerar i viss utsträckning som koordinator av nätverken och det sociala kapitalet i
Hamrångebygden. En nyckelfunktion som projektet Affärsidé Hamrånge haft för uppbyggnad
av entreprenörkulturer var som nätverkentreprenör och koordinering av nätverk. Denna
funktion sköter de lokala utvecklingsorganisationerna i begränsad utsträckning nu. I nästa
projekt under 2004-2006, Entreprenörskap i Hamrångebygden, kan denna funktion fortsätta
att utvecklas.
Kompetens för projektutveckling: Även om Hamrångebygden drivit en del aktiviteter i
projektform tidigare, så kräver samhällsinriktade projekt tid, resurser och i vissa moment även
speciellt kompetens. Detta är också något som Affärsidé Hamrånge tidigare arbetat med men
som nu lämnar bygden lite grann i ett vacuum när projektet tagit slut. I viss utsträckning har
jag arbetat med detta även efter Affärsidé Hamrånge upphört.
Företagskonsultationer: Som jag varit inne på tidigare är tålamodet lågt för intellektuella
diskussioner även om de är handlingsinriktade. Många personer i lokalsamhället har en
okritisk inställning och är ovana vid intellektuellt arbete. Allt för snabbt vill man avfärda eller
påskynda analyserande diskussioner för att komma fram till ett ”resultat” (Arén 1994 s 100).
Ett sätt kan vara att bygga upp en handlingsberedskap för att hantera operativa problem.
När potentiella entreprenören stöter på begränsningar kan mottagligheten ökas för de mera
långsiktiga och utvecklande perspektiven. De allmänna kunskaper om ekonomi och
organisation som jag hade med mej i projektet, visade sej vara användbara vid
företagskonsultationer i samband med nystart av företag. Bland etablerade företag var denna
kompetens inte lika efterfrågad. Det är främst branschkunskap som etablerade företagarna var
intresserad av.
Finansiellt stöd: I enstaka fall kan såddfinansiering ge en positiv stimulans till att få igång ny
verksamhet. Pengar är inte bara laddat med köpkraft, utan är också laddat förtroendekapital
när en offentlig myndighet eller annan organisation ger finansiellt stöd. I övrigt kvarstår
många klassiska finansieringsproblem där det är svårt att låna mindre summor som räcker för
den expansion som mindre företag behöver. Fenomenet betecknas bland annat som MacMillan
Gap (Storey1994 s 204) där det konstateras att det generellt är svårt att låna upp till 3 mkr för
mindre företag. Under projekttiden assisterade jag i viss mån GNA att arbeta vidare med en
projektidé de hade om riskkapital. Detta är något som man behöver arbeta vidare med i
Gävleborg om man skall få igång entreprenörskapet på allvar i Gävleborgs län.
Företagarnas eget stöd till andra företagare: Det är oklart vilka attityder etablerade företagare
generellt har till andra företagare i Hamrångebygden. Att det finns enstaka företagare som
brinner för bygden och gärna samarbetar är klart. I övrigt är det osäkert. Att enbart förlita sej
på offentliga interventioner och engagemanget från lokala utvecklingsgrupper för att skapa
entreprenörkulturer är inte realistiskt. Att företagare stödjer andra företagare är både en
psykologiskt och ekonomiskt kraftfull faktor för att skapa en stabilt förankrad
entreprenörkultur. En förhoppning är att andan hos de nya företagarna i bygden samt i den nya
styrelsen i företagarföreningen sprider sej även till andra företagare.
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5.2.7 Utveckling av operativt stöd
Uppbyggnad och samordning av nätverk: I Hamrångebygden är, som jag nämnt tidigare, det
lokala utvecklingsarbetet en grundpelare, speciellt för utveckling av nätverk med betydelse för
framtida entreprenörer. Det gäller inte bara för att bygga upp en entreprenörkultur i
Hamrångebygden, utan också för att upprätthålla och utveckla nätverken även externt mellan
lokala och offentliga intressen i bygden. Om den dialogen saknas förlorar både invånare och
planerare känslan för sammanhanget mellan del och helhet (Arén 1994 s 124). Aktivt
nätverksarbete såväl internt i Hamrångebygden som utanför är alltså en grundförutsättning för
att bygga upp en entreprenöriell kultur.
Kompetens för projektutveckling: För att få tillgång till de medel som finns att söka för lokala
utvecklingsprojekt, krävs såväl tid som i vissa avseenden speciell kompetens som man bara i
undantagsfall kan få tag i på ideell basis. Det krävs ofta att den offentliga sektorn går in med
medel för förstudier och projektutveckling för att skapa förutsättningar till projekt som kan ge
kraftfulla resultat. Det har också hittills skett genom GNA:s starka stöd. Det finns eventuellt
även medel att söka från Kooperativ Utveckling för projektutveckling med inriktning mot
utveckling av den sociala ekonomin.
Företagskonsultation: Under tiden jag arbetade i projektet, hänvisade jag ofta nyföretagarna
till Etablera för fortsatta konsultationer vid företagsstarter. Där kan man också få hjälp med
bedömning av starta-eget-bidrag. GNA kan också i viss utsträckning ge konsultationer till
befintliga företag, liksom ALMI Företagspartner. Lokalt har det varit till fördel att jag funnits
på plats för att ge den första konsultationen för dem som är intresserad av eget företagande och
fungerat som lots bland de möjligheter till fortsatt rådgivning som finns i andra organisationer.
Nu när projektet Affärsidé Hamrånge inte längre finns på plats, vore det önskvärt om
företagarföreningen kunde ha en kontaktperson som de med nyföretagartankar kan kontakta.
Det skulle vara önskvärt att man även gjorde information om privata konsulter mera
tillgängliga genom till exempel Etablera. Framför allt är det kompetensområden inom
marknadsföring som behöver stärkas. Idealiskt vore om något eller några företag inom
Hamrångebygden vill arbeta med detta.
Önskvärt hade också varit att kommunen hade ett ”en-dörr-in”-liknande koncept på hantering
och beslut på det som har med företagande att göra. Det skulle med fördel kunna placeras i
samband med Etablera. Flera företagare jag har varit i kontakt med har varit mycket upprörda
över bristen på helhetssyn och det tunnelseende som man ofta stöter på hos kommunen när de
handlägger ärenden som handlar om att starta nya företag eller expandera befintlig
verksamhet.
Utvecklingen av den sociala ekonomin och de kooperativa tankarna är antagligen en
nödvändighet för att Hamrångebygden skall överleva. Det är denna integration av de tre
ekonomiska sektorerna som kan skapa den samlade kraft som är nödvändig för ett
entreprenörskap som det kan ligga nära för bygden att acceptera och stötta (jmf. t.ex. Kåre
Olsson 2001). Här kan också Kooperativ Utveckling Gävleborg vara en resurs i
sammanhanget, speciellt vid bildandet av ekonomiska föreningar.
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Finansiellt stöd: Det är ofta bankerna som tar hand om detta. Det är viktigt att bankerna har
kunskap om småföretagande för att göra en korrekt kreditbedömning för att ge en finansiell
bas till företagare utan att ta extraordinära risker med spararnas medel. Bankernas roll är att
hantera krediter mot säkerhet, inte tillhandahålla riskkapital.
Fortfarande återstår, som jag tidigare argumenterat för, att lösa de klassiska problemen med
riskkapitalfinansiering. Kreditgarantiföreningar som finns i några andra europeiska länder och
håller på att testas i Sverige är en intressant lösningar att arbeta vidare med. På ett lokalt plan
kan det annars vara svårt att arbeta med detta. Ett mera kommunalt eller regionalt grepp krävs
antagligen.
Såddfinansiering och mindre belopp i stöd kan också vara laddat med såväl köpkraft som en
markering från den offentliga sektorn att företag är önskvärda och uppskattade. I häftet Ett
starkt entreprenörskap utgivet av NUTEK finns förslag på hur man kan arbeta med det främst
på ett regionalt plan (2003 s 26).
Företagarnas eget stöd till andra företagare: Genom att företagarföreningen i Hamrånge finns
på plats, är organiserad och har så pass stor andel av företagarna i bygden anslutna, finns en
mycket viktig grund för fortsatt utvecklingsarbete redan på plats. Nästa steg är att få igång en
anda av att samverkan mellan företagen även på ett naturligt sätt, vilket är en förutsättning för
att entrprenörkulturer skall blomma ut. Framför allt kan nya företagare vara öppen för detta.
Det är viktigt att utveckla strategiska arenor för att diskutera utvecklingsfrågor som man till
exempel gör på HFF:s & HG:s möten.
Det förutsätter dock att man har något konkret att samarbete kring. Att bara snacka håller inte
(Ronnby 1995c s 212). Därför är ett arbete med utvecklingsplanen som grund viktig.
Konkret innebär området kring Axmar bruk en intressant möjlighet att mobilisera bygden
kring en gemensam utveckling som sedan kan sprida sej till andra delar av bygden.
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5.2.8 Långsiktighet
Genom Hamrångebygdens geografiska läge med stora natur- & kulturresurser, med ett
utvecklat föreningsliv, med närheten till Gävle, med såväl nya som gamla E4:an som går
genom bygden, med närheten även till Hälsingland, kommer Hamrångebygden att fortsätta att
finnas kvar som lokalsamhälle under överskådlig tid. Även om Stora Enso lägger ned sina
industrier och befolkningsunderlaget minskar är risken för den avfolkning som är så vanlig
längre upp i Norrland liten. Hamrångebygden har en inbyggd attraktionskraft vilket gör att de
yttre förutsättningarna för entreprenörskap är ljusa.
Valet gäller om hela lokalsamhället skall fortsätta att vara levande och eventuellt i större
omfattning än i dag. Alternativet är att Hamrångebygden fortsätter vägen mot att bli en
sovande förort till Gävle. De enstaka utvecklingsinitiativen blir inte mottagna på ett sådant sätt
att de bildar en plattform i en sådan omfattning att man kan tala om en stabil och långsiktig
grund för förnyelse och återskapande.
I grund och botten handlar det om de negativa attityderna till företagande, den antiintellektuella inställningen i allmänhet samt de starka tendenserna till isolering och
perspektivlöshet som är förödande när den övriga världen är på väg in i kunskaps- &
nätverkssamhället. Det finns så mycket ”man” skulle kunna göra men som inte blir gjort just
på grund av att de starka negativa attityderna som konfronterar i stort sett alla uttryck av
entreprenörskap i Hamrångebygden, i synnerhet kommersiellt entreprenörskap. Det gör att de
inre förutsättningarna för att skapa en sammansatt plattform för entreprenörskap i
Hamrångebygden är mörka.
Vad jag argumenterar för i uppsatsen är att bygga upp förutsättningarna för utveckling av
entreprenörkulturer. Men det finns också en gräns för hur mycket yttre resurser man kan satsa
på detta. Initiativet, grogrunden måste finnas i själva lokalsamhället, inifrånperspektivet
behöver vara utvecklat. I annat fall riskerar man att ett slöseri med skattemedel som kunde
prioriteras på ett bättre sätt.
Om man skall satsa, krävs ett långsiktigt perspektiv redan från början. Som de lokala
utvecklingsorganisationerna själva konstaterar så ”bygger vi upp men håller inte i det (HFF &
HG 2002-02-16). Det långsiktiga perspektivet krävs från alla inblandade, inklusive de
offentliga aktörerna för att skapa verkliga och hållbara resultat.
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5.2.9 Utveckling av långsiktighet
Det är viktigt att involverade parter har klart för sej att det är ett långsiktigt arbete att bygga
upp en entreprenörkultur. Bygden är fortfarande i en valsituation mellan att satsa på den
mobilisering som kommer att kräva en hel del för att bygga upp den plattform som behövs för
att skapa den entreprenörkultur som är en förutsättning för en levande bygd.
Det andra alternativet är att inte göra något, vilket innebär att bygden fortsätter att somna in
och blir en sovförort till Gävle. Det kan vara ett väl så bra alternativ om människorna i bygden
ser att man kan skapa livskvalitet på egen hand och i samarbete med andra grupper av
människor, samt drar nytta av närheten till Gävle. Lokalt utvecklingsarbete är krävande och
det kan vara ett bättre alternativ att arbeta på ett individuellt plan än att arbeta mot
gemensamma mål som blir orealistiska om bygden inte har en genuin och gemensam
handlingsberedskap att ta ansvar för sin framtida utveckling.
I lokalt utvecklingsarbete tror jag man uppnår de mest hållbara resultaten om man lägger sej
på en lägre nivå av målsättningar och vara säker på att uppnå den, än att sätta upp krävande
mål som det är tveksamt att man orkar att upprätthålla. Eftersom förtroende är en grundpelare i
allt socialt arbete är det oftast bättre att bygga upp förtroendekapitalet successivt än att satsa
allt på ett kort och det må bära eller brista. Från denna inriktning finns givetvis undantag då
det verkligen är viktigt att satsa stort. Som jag ser det är det rätt av till exempel Ockelbo
kommun att satsa på Lars Krantz uppbyggnad av trädgårdar. På samma sätt ser jag satsningen
i Axmar bruk. Det är viktigt att fokusera på något som kan lyfta upp bygden på något sätt och
risktagande är ett pris man får betala för att behålla vitaliteten och livet i samhället.
Utmaningen i Hamrångebygden blir därför att sätta realistiska mål som man orkar med att
arbeta med, men samtidigt vara med och stötta entreprenörer som vill göra stora kliv för sej
själva och därmed även lyfta bygden. Tankesättet med den sociala ekonomin som drar nytta av
fördelarna inom de tre ekonomiska sektorerna: marknad, offentligt och ideellt har också en
utvecklingspotential. Väl förberedda gemensamma projekt kan även de ta stora kliv som för
bygden framåt på ett långsiktigt sätt.
Ett samhälle vävs samman av sina relationer. På väg in i ett kunskaps- & nätverkssamhälle
kännetecknas ett levande samhälle på sättet man bygger upp sina relationer med vitala samtal i
en positiv anda och intellektuellt arbete som kan leda till ett ständigt nyskapande av samhällets
olika delar. Här är det viktigt att bryta Hamrångebygdens starka tendenser till isolering från
omvärlden och den anti-intellektuella inställningen som dominerar.
Just integrationen och samordningen är en viktig nyckel i att mobilisera ett område. HFF &
HG konstaterade på ett möte (2002-02-16) att många grupper arbetar med samma frågor i
bygden och en samordning krävs. Det innebär samma läge som 1998 (SOU 1998:155 s 68)
med samordnings- och samarbetsproblematik. Här var projektet Affärsidé Hamrånge inne på
rätt spår med att i viss mån koordinera människor och grupper.
Utvecklingsplanen är i sej ett uttryck för långsiktiga utvecklingsambitioner. Den behöver
fördjupas och förankras. Poängen med en strategi är att varje handling blir en del av ett större
sammanhang. Risken är annars att man tappar helhetsgreppet och eventuellt också
motivationen när man inte ser vilken betydelse det har det man faktiskt gör och åstadkommer i
både det lilla och det stora.
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6 Slutsummering
I detta kapitel summeras entreprenörkulturmodellen samt rekommendationerna till
Hamrångebygden för hur de kan utveckla och stärka sin(a) entreprenörkulturer. Förslag ges
även till fortsatt forskning. Kapitlet samt uppsatsen avslutas med några filosofiska
funderingar. Bakgrunden till modellen och rekommendationerna finns i föregående kapitel.

6.1 Entreprenörkulturmodellen
Uppsatsarbetet har redovisat centrala tankegångar för hur man eventuellt kan hålla ett
lokalsamhälle levande på ett långsiktigt sätt. Genom att bygga och stärka entreprenörkulturer
kan ett samhälle skapa en plattform för den nödvändiga förnyelsen av samhället, vilket även
inkluderar de ekonomiska delarna av samhällsstrukturen vilka avgör om ett eventuellt
utvecklingsarbete skall lyckas.
Utgångspunkten i uppsatsarbetet har varit att kulturen är samhällsbyggandets moder och att
det är där man måste börja om man vill skapa ett verkligt resultat. Det krävs en helhetssyn som
bygger på värdepluralism (att tolerera många olika värderingar) och ett mångkulturellt synsätt
för att bygga en entreprenörkultur.
Det räcker dock inte med kulturarbete (t.ex. inspirations och attitydarbete) för att en
entreprenörkultur skall kunna skapas. Kulturarbete behöver kompletteras med kapacitetsuppbyggande och operativt stöd (t.ex. konsultinsatser och nätverk) till de som bygger upp sin
entreprenöriella kapacitet. Långsiktighet är en ytterligare grundläggande förutsättning.
Interaktionen mellan modellens olika delar är central eftersom de kompletterar varandra.
Min slutsats är att man behöver en sammansatt ansats för att skapa verkligt hållbara resultat.
Entreprenörkulturmodellen representerar denna ansats med följande fyra centrala
komponenter: kulturarbete, kapacitetsuppbyggnad, operativt stöd och långsiktighet (se nästa
sida). Det är samtidigt viktigt att betrakta denna modell i ett processperspektiv, något som
ständigt är under utveckling och aldrig i egentlig mening kan bli ”färdigt”. Modellen behöver i
alla lägen anpassas till de avsikter som aktörerna har, tillsammans med de förutsättningar som
finns i lokalsamhället.
Den eventuella kvalitén i modellen, som jag ser det, är att modellen är en beprövad
utgångspunkt för en diskussion om entreprenöriella utvecklingsinsatser i lokalsamhällen.
Uppsatsarbetet kan också ses som en efterlysning efter mera strategiskt tankearbete i
utvecklingsprojekt, där det ofta krävs ett sammansatt handlingsmönster för att nå verkliga
resultat. Enskilda personer och små grupper kan inte underrätta underverk om inte resten av
lokalsamhället stöttar utvecklingsinsatserna med åtminstone positiva attityder. Därför är även
social mobilisering en nyckelfaktor för framgång i lokalt utvecklingsarbete.
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Entreprenörkulturmodell
(Källa: egen)

Kulturarbete

Långsiktighet
Kapacitetsuppbyggande

Operativt stöd

Modellen är en utgångspunkt i uppsatsen om hur entreprenörkulturer kan skapas.
Begreppen i modellen står i huvudsak för:
* Kulturarbete: animation, inspiration, förståelse, attitydförändringar, möten mellan
människor, utvecklingsdiskussioner, dialoger, strategiskt tänkande, förankring av
entreprenörskap och företagande som accepterad och uppskattad livsform.
* Kapacitetsuppbyggande: utbildning, kompetensutveckling, utveckling av entreprenöriell
teori, praktik och metoder, personlig utveckling, utveckling av ledarskap och
organisationsförmåga, kommunikationskompetens och teori kring nätverksbyggande.
* Operativt stöd: konsultinsatser, nätverk, planering, projektutveckling, finansiella
punktinsatser (t.ex. såddfinansiering och medfinansiering av projekt), förstärkning av den
kreativa infrastrukturen i regionen.
* Långsiktighet är en grundförutsättning för hållbar utveckling med varaktiga resultat,
speciellt när kultur är en sådant trögrörligt fenomen. Utveckling av entreprenörkulturer kräver
en långsiktig förändringsprocess.
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6.2 Hur kan entreprenörkulturer skapas i Hamrångebygden ?
En grundförutsättning för att bygga en stabil entreprenörkultur är att det finns en
överenskommelse bland lokalbefolkningen att en sådan är önskvärd. Hela bygden behöver inte
vara överens för att en sådan kan skapas men det krävs en kritisk massa av engagerade
människor och grupper för att bryta nuvarande negativa tankemönster.
Om lokalbefolkningen är positiv till att skapa en entreprenörkultur kan nästa steg vara att
uppskatta de initiativ som redan är tagna och det som håller på att hända. Speciellt gäller det
utveckling omkring Axmar bruk. Men även att handla av de lokala företagen.
Ett förslag på övergripande ansvarfördelning finns i en utvecklingsplan för Hamrångebygden
(se 5.2.3). Om man arbetar efter och samordnar utvecklingsinsatserna tillsammans med
positiva attityder, finns en plattform för att skapa en entreprenörkultur. En speciellt intressant
grupp att involvera är dem som tillhör den karriärbundna livsformen (lönearbeten där man
säljer sin personlig kompetens och problemlösningsförmåga). Stora pensionsavgångar under
de närmaste åren frigör en arbetskraftsreserv för lokal utveckling.
Ett lyckat genomförande av EU-projektet Entreprenörskap i Hamrångebygden under
2004-2006 skulle ytterligare stärka förutsättningarna för utveckling av en entreprenörkultur.
Det pågår även ett projekt, Presentboken – Hamrångebygden genom tiderna, som genom att
göra en lättillgänglig och spännande historiebeskrivning, stärker den lokala identiteten och de
gemensamma historiska rötterna som bygden har. Dessutom kan det ge en grund för fortsatt
utveckling inom kulturturism.
För att stärka den entreprenöriella kapaciteten krävs det en hel del (ut)bildning. Det behöver
börja redan på grundskolan där positiva attityder, initiativkraft och genomförarförmåga stärks.
Det kan kompletteras med lokala starta-eget kurser, andra studier i företagsekonomi,
ledarskap, organisation och personlig utveckling för att stärka de entreprenöriella
nyckelkompetenserna. Inspirationsföreläsningar t.ex. genom Hamrånge Företagarförening kan
väcka intresse för vidare förkovring. Att nyttja personer i bygden som redan har denna
kompetens borde vara en självklarhet.
Kooperativ är en organisationsform som eventuellt har en potential att utvecklas i
Hamrångebygden. Om det intresse som finns kan stärkas med information och utbildning kan
eventuellt någon organisation kan bildas som sedan inspirerar andra att starta eget
tillsammans. Samhällsprojekt kan med fördel drivas i många kooperativa verksamheter.
Gävle kommun kan också påverka uppbyggnaden av entreprenörkulturer på ett avgörande sätt
genom att fortsätta med det långsiktiga arbetet med att stötta utvecklingen av företagsamhet
genom Gävle Näringslivs Arena. Det skulle antagligen vara avgörande för bygdens utveckling
om Gävle kommun i fortsättningen stödjer Hamrångegruppen på samma sätt som man gjorde
under 1990-talet. Det skulle ge ett moraliskt och finansiellt stöd som numera bara är en
bråkdel av det tidigare.
De operativa stöden för utveckling av entreprenörskap är stöd till uppbyggnad och samordning
av nätverk, kompetens för projektutveckling, företagskonsultationer, finansiellt stöd. Den
viktigaste delen är företagarnas stöd till andra företagare. Här har Hamrånge Företagarförening
en nyckelroll att utveckla positiva attityder och stärka nätverken företagarna emellan. Slutligen
förutsätter allt detta ett långsiktigt arbete för att skapa hållbara resultat.
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6.3 Idéer kring fortsatt forskning
Etablering och utveckling av entreprenörkulturer föreställer jag mej kommer att ha en
avgörande betydelse i lokal och regional utveckling även fortsättningsvis.
Hamrångebygden med sin belägenhet mellan Gästrikland och Hälsingland har drygt 1 % av
länets innevånare. Bygden har rötter såväl i bondesamhället som industrisamhället och är
knappast unikt vad gäller kulturen rent generellt i länet även om det finns en del unika lokala
nyanser. En gissning är att områdets problematik är generell i många avseenden för
Gävleborgs län, eventuellt för ett större regionalt område.
En bredare undersökning skulle förädla de validerade trossatserna till att skapa mera vetande –
ett vetenskapande där detta uppsatsarbete kan ses som en liten odling i den vetenskapliga
trädgården, med möjlighet att utöka odlingen om intresse finns.

6.4 En slutkommentar
Man kan ta tågtrafiken genom Hamrångebygden som en metafor för den utveckling som susar
förbi bygden. Ett stort antal X2000-tåg åker dagligen genom bygden utan att stanna, vilket är
förståeligt eftersom de nationella snabbtågen trafikerar de större städerna. Men de nya
regionaltågen X-tåget stannar inte heller i bygden. Jag har försökt att arbeta med att få
åtminstone dem att stanna till i bygden.
Efter lång tid och mycket arbete har det skapats en bräcklig enighet från bygdens sida i denna
fråga. Hur långt det räcker är en öppen fråga. Timing och kontakter är avgörande för att nå
fram. Det behövs inte mycket för att stjälpa ett engagemang när de inte stöttas av en
entreprenörkultur. Tanklöshet och självcentrering splittrar en bygd som i övrigt har
förutsättningar för att utvecklas.
Därför valde jag det föga lättarbetade men i min situation nödvändiga problemställningen
”Hur skapas entreprenörkulturer ?” i mitt uppsatsarbete. För att skapa uthålliga resultat krävs
en entreprenörkultur att luta sej emot för de som engagerar sej för bygdens utveckling. Det är
de som står för den nödvändiga förnyelsen av samhället.
Många vistas dagligen i en kultur som till stora delar är destruktiv och speciellt
entreprenörerna måste förhålla sej till kulturen och hantera den på något sätt. I lokalsamhället
har kulturen ett avgörande inflytande på hur vi formar våra liv och hur ekonomin utvecklas.
Jag har under det lokala utvecklingsarbetet och uppsatsskrivandets stärkts i min uppfattning att
entreprenörkulturer är en förutsättning för uthållig utveckling. Jag har under några år gjort vad
jag förmått i Hamrångebygden och är glad över att ha funnit en entreprenörkultur att arbeta i.
Den finns i dag bland annat på Högskolan i Gävle i den enhet jag arbetar i.
Men det är en annan historia…
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Bilaga 1 Kompletterande historisk bakgrund till Hamrångebygden
Hamrångebygden är delvis avgränsad geografiskt med naturliga gränser och har en rik
historia. Det finns boplatser från stenåldern och framåt. Bygden har varit kontinuerligt bebodd
sedan åtminstone 600-talet (Wikberg 1970 s 9, 22).
Gästriklands största gravhög, Axmarhögen, finns strax utanför Axmar by. Tillsammans med
andra gravhögar, boplatser och fornfynd i bygden, visar det på tidig bebyggelse i
Hamrångebygden (Budtz 1994 s 80). En glödkanna från 800-talets Bagdad indikerar
kopplingar mellan Hamrångebygden och östliga vikingafärder. En pilspets från cirka 900-talet
med fornnordisk/keltisk design indikerar även den att Hamrångebygden varit en del av det
kulturutbyte i de nätverk av samhällen som fanns i norra Europa under vikingatiden.
Hamrångebygden är även en gränsbygd. Fram till slutet av 1800-talet har storskogen
Ödmården varit en hindrande barriär i alla tider för dem som velat ta sej till de norra delarna
av Sverige. Ödmården är gränsskogen mellan Hälsingland/Norrland och därmed mellan
Hälsingelagen och Upplandslagen där Gästrikland länge var en förlängning av Uppland
(Wikberg 1970 s 9). Numera tillhör Gästrikland Norrland och är dess sydligaste landskap.
Gränsskogen Ödmården är sägenomspunnet. Det finns bevarade historier från medeltiden med
bland annat den helige Staffan som mötte sin död där (Wikberg 1970 s 9, 50) och rövaren
Stigman-Sote som hade en Romeo och Julialiknande kärlekshistoria med sin Sigrid i samma
gränstrakter. Den heliga Birgitta stannade till i Hamrånge kyrka någon gång 1339-1340 för att
be om gudomligt beskydd innan hon red genom den ökända rövarskogen för att komma till
Nidaros, numera Trondheim (Wikberg 1970 s 19). Ännu en bit in på 1800-talet ansågs
Ödmåren mycket farofylld (Länsstyrelsen Gävleborg 1996 s 71).
Sjön Hamrångefjärden hade fram till för cirka 700 år sedan en naturlig förbindelse med
Bottenhavet men är numera en av Gästriklands största insjöar. Tidigare tjänstgjorde den som
en naturlig hamn för såväl de uppländska vikingarna under den tidiga medeltiden, som en
skeppshamn för Svea rikes behov under den senare medeltiden. Totrakastalen nära
Hamrångefjärden, är troligen en befästning från 1100-talet tillhörande det nybildade svenska
riket mot Hälsingland och Norrlanden, en förvaltningsgård från vilken en kunglig fogde kunde
samla in skatter från en svårkontrollerad befolkning norr om Ödmården Den grävdes ut under
1980-talet i samarbete den lokala historieföreningen Totragruppen och Länsmuseet
(Länsmuseet Gävleborg, 2000:20, s 6).
Hamrånge socken bildades i början på 1300-talet och gick sedan över i en kommunbildning på
1800-talet i likhet med många andra socknar i landet. Först på 1600-talet byggdes vägar på
allvar till Hamrångebygden från andra delar i Gästrikland, vilket sannolikt hade betydelse för
industrialismens utveckling i bygden. På 1670-talet etablerades det industriella järnbruket i
Axmar bruk och spred sej senare till flera platser i Hamrångebygden.
1721 totalförstördes järnbruket i Axmar bruk tillsammans med nästan alla byggnader i
Hamrångebygden genom rysshärjningar på initiativ av Peter den Store. Därför är det få
bevarade byggnader av äldre datum i bygden (Syrén 1996). Häckelsängs fäbodar är dock
landets bäst bevarade exempel på kombinationen av havsfiske och fäbodbruk som förr var så
vanlig (Jordbruksverket m.fl. 1997 s 8).

1721 räknar man med att Hamrånge socken hade 650 innevånare (Syrén 1996 s 4) som ökade
till 2202 personer år1850 (Söderman 1937 s 49). Befolkningen steg sedan kraftigt främst i
samband med ytterligare industrialisering i bygden. Ett sågverk i Norrsundet anlades 1867 för
att bland annat ta tillvara virke i samband med en stor stormfällning (Wikberg 1970 s 292).
1925 anlades en sulfatfabrik i Norrsundet, vilket gjorde att befolkningen ökade markant till i
mitten av 30-talet då man som mest var 5550 innevånare i Hamrångebygden (Söderman 1937
s 49), för att sedan successivt minska till slutet av 1980-talet. Befolkningsläget har under
1990-talet och framåt legat stabilt på omkring 3600-3700 personer. Kommunens prognos för
2005 ligger på samma nivå (Gävle kommun 2001 s 5).

Bilaga 2 Kompletterande historisk bakgrund till Norrsundets sulfatfabrik
och Kopparfors sågverk
Sågverket i Norrsundet anlades 1867 av bönderna i Hamrångebygden i samband med en
stormfällning som sopade ned stora skogsområden. Eftersom bönderna saknade möjligheter att
i befintliga små sågar ta tillvara skogen för uppsågning till virke, blev byggandet av sågen i
Norrsundet blev en nödfallsutväg. Av virket byggde man bland annat briggen ”Olaus af
Hamrånge”, ett skeppsbygge som blev något av en folkrörelse i Hamrångebygden. Fartyget
såldes vidare och gjorde bl.a. flera årslånga Ostindienseglingar (Wikberg 1970 s 292-296).
Efter diverse ägarbyten köpte Kopparberg & Hofors Sågverks AB Norrsundets sågverk 1891.
Verksamheten ökade kraftigt och omkring sekelskiftet sågade man 28.000 kubikmeter och
hyvlade 4.700 kubikmeter. 1910 hade man det högsta antalet anställda under sågens historia –
605 man. Kontinuerliga investeringar ökade produktionen till 70.000 kubikmeter 1936 en nivå
som var relativt stabil till 1971 då man genom några större investeringar kunde såga 126.000
kubikmeter. Efter ytterligare investeringar var man 1983 uppe i 150.000 kubikmeter och
numera är kapaciteten 250.000 kubikmeter sågad vara (Kopparfors Sågverk 1999 s 3).
Stora Enso har de senaste åren investerat sammanlagt 165 miljoner för att rusta upp sågverket
till att bli ett av Sveriges modernaste. Timmersorteringen har byggts om, liksom sågintaget,
råsorteringen och torkanläggningen. Två nya såglinjer har installerats liksom ett nybyggt
hyvleri, den största enskilda delen i investeringen (Gefle Dagblad, 2002-06-29). När allt står
klart skall årskapaciteten höjas från 250.000 till 360.000 kubikmeter sågad vara och tillhöra de
3-4 största sågverken i Sverige (Gefle Dagblad, odaterad artikel troligen från 2001).
Man har dock haft inkörningsproblem och under sommaren 2002 meddelade man att 54 av
idag 171 anställda kan mista sin anställning vid sågverket (Arbetarbladet, 2002-06-28). En del
av verksamheten har också lagts ut på entreprenad där utomstående firmor har fått lägga anbud
på städning, truckkörning och slipning. Med de investeringar man gjort har det här sågverket
en ganska bra framtid, menar dock företaget (Gefle Dagblad, 2002-06-29.
1925 började massproduktionen i Norrsundet (Wikberg 1970 s 299, 305). Avgörande var
närheten till det egna sågverket, en smalspårig järnväg för transport av framför allt massaved
och kemikalier, men även av personal samt en egen djuphamn (Lindgren & Berglund 1994 s
5). Man har sedan första början kontinuerligt gjort investeringar som ständigt ökat
produktionskapaciteten. 1926 installerades maskinutrustning för dubbelt så stor produktion.

1932 uppfördes ett blekeri för blekning av cirka 15.000 årston, det första av sitt slag i Europa.
Ett andra blekeri uppfördes 1936-1937 och ökade blekerikapaciteten till 40.000 årston. 1957
var årsproduktionen 60.000 årston. En ny produktionslinje med återvinningsanläggning 1966
höjde årsproduktionen till 135.000 årston. En ytterligare sodapanna och andra kompletteringar
1970 höjde årskapaciteten till 180.000 årston. En ny produktionslinje 1982-1983 ökade
kapaciteten till 240.000 årston blekt massa (Lindgren & Berglund 1994 s 9-10).
Idag producerar man 285.000 årston (platsannons Norrsundets bruk Gefle Dagblad
2002-06-29). Norrsundets Bruk är kvalitetsledande vid tillverkning av armeringsmassa, en
mycket stark sulfatmassa som används för att ge styrka till olika typer av pappersprodukter.
Cirka 75 % av produktionen exporteras med huvuddelen inom Europa (Stora Enso 2000 s 5).
1925 var antalet anställda 263 och ökade successivt till som mest 588 anställda 1960.
Personalstyrkan har därefter pendlat mellan 458 personer (1968) och 570 personer (1978).
Därefter har pappersbruket haft omkring 500 anställda till och med 1991 (499 anställda), för
att sedan sjunka till 457 personer 1992 och 377 personer 1993-06-30 (Lindgren & Berglund,
1994, s 106). Idag har pappersbruket cirka 340 anställda inklusive Fortek AB, ett majoritetsägt
underhållsbolag (platsannons Norrsundets bruk, 2002-06-29).

