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Entreprenörskap för hållbar utveckling och demokrati

I denna session diskuterar vi entreprenörskap som har utvecklats till en protest mot det 
traditionella entreprenörskapet där idén om ständig tillväxt och vinst dominerar. Det 
alternativa entreprenörskapet kritiserar men vill också anpassa det traditionella 
entreprenörskapet så att det bättre kan bidra till ett mer hållbart och demokratiskt 
samhälle. Nya former av entreprenörskap har därför växt fram som utgår från vikten av att 
skapa hållbarhet och demokrati.  Dessa alternativa former söker inkludera människor i, 
liksom att förbereda dem för arbetslivet, men också att bekämpa fattigdom, bevara och 
berika det kulturella arvet, genomföra en omställning till ett mer miljöanpassat samhälle, 
skapa ett mer jämlikt samhälle, och bidra till att både fler röster hörs och att fler fötter rörs i 
en demokratisk anda. Dessa nya entreprenörskapsformer söker således nå längre än att 
enbart fokusera på framgång utifrån monetära termer som vinst och tillväxt. 



Entreprenörskap för hållbar utveckling och demokrati

I denna session kommer vi att placera de nya entreprenörskapsformerna i ett större 
samhälleligt sammanhang. Dels genom att sätta dem i relation till konkreta empiriska 
exempel, utifrån pågående forskning. Dels genom att undersöka relationen mellan dess 
framväxt och kulturella och politiska perspektiv, men också att placera dem i sitt historiska 
sammanhang. Vi kommer också att diskutera entreprenörskapsformers relation till 
samhällsnytta som demokrati och hållbar utveckling, liksom vilka effekter som 
förskjutningen från konventionellt entreprenörskap till alternativa entreprenörskapsformer 
får för nuvarande såväl som för framtida generationer.

Vi inleder med presentationer av tre forskningsprojekt och därefter öppnar vi upp för samtal 
och diskussion med publiken.



Entreprenörskap för hållbar utveckling och demokrati

Empowerment och emancipation – vilken mening ges de i arbetet med att försöka skapa 

social förändring? Kan individen frigöra sig från situationer av förtryck och marginalisering 

genom entreprenörskap? Och, kan det i så fall leda till ringar på vattnet och strukturella 

förändringar? Professor Karin Berglund, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms 
universitet

Relationen till ”den andre” – hur formas den i socialt entreprenörskap? Vilket utrymme ges 

för “mottagarna” att påverka socialt entreprenörskap? Dr. Anna Wettermark, 
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet

När utanförskap blir en tillgång - hur verkar socialt entreprenörskap i lokalsamhället? Dr. 
Jessica Lindbergh, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet

Moderator: Docent Birgitta Schwartz, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms 

universitet



Ibland är det fler som 
vill hjälpa än som vill 
bli hjälpta…

Varför?





Intryck från språkkaféer:

- Den Andre bjuds in att bli en av oss
- Att lära sig av oss, svenska och 

sociala normer
- Att lära sig bli som oss
- Den andres olikhet tonas ned 
- Den Andres livsberättelse tystas

Kaféer ska vara glada och lättsamma: 
alla kan hjälpa till att skapa ett bättre 
samhälle!

Konsekvenser?

- Den sociale entreprenören överordnas 
medan den Andre underordnas

- Den Andre förväntas imitera oss 
- Den Andre som kompetent upplevs 

som provokativt

- Det verkar vara viktigt för den sociale 
entreprenören att få veta bäst

- Kaféer blir bra på att träna språk 
(svensken är bäst!), men kanske 
mindre bra på ömsesidig förståelse  

- Oklart hur det påverkar integration
Dialog?

Ömsesidighet
Lärande?
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Ett axplock av utmaningar:

● Att finna hållbara intäktsströmmar- fortfarande flera beroende av

stöd

● Oro att det sociala målet kommer i skymundan för affärslogiken

● Sårbara – volontärer, psykisk ohälsa, tyngd av ansvaret

● Svårigheter att för ett litet socialt företag att navigera mellan

olika samhällssektorer

● Otydlighet ifrån staten hur och vilken roll sociala företag ska ha i

samhället. 
Intresserad av att mer information? Rapporten finns att ladda ner på
https://www.powertochange.org.uk/research/assessment-community-based-social-enterprises-three-european-countries/ 



Ansvarsförskjutning – från välfärdsstaten till 
den nyliberala ordningen där individen bär 
ansvaret. 
Strukturupplösning. 

Överlappning
Samarbete
Samförstånd
…mellan sociala entreprenörer/ 
företag och offentlig sektor 



Frustrationskreativitet 
Den känsla av maktlöshet, ilska, 
vanmakt, oro eller sorg som sätter i gång 
en kreativ process

Komplexitetsbehov
Vårt behov av fördjupning i en 
medialt förytligad värld.

Marknadskultur
Att vara eller att vara en 
vara, det är frågan.

Absoluta värden
Paradoxal språklig konstruktion som i 
forntiden syftade på sådant som 
gjorde livet värt att leva.

Stå-still-kunskap
Att vänta in känslosvallen 
och inte gå i affekt

Hjälpsamhetslugn
Ödmjukhet inför den jag vill hjälpa – hjälpa är 
inte att härska utan att tjäna. 

Självmedkänsla 
Att lyssna in sig själv och 
klappa sig på axeln.

Helhjärtat förhållningssätt
Bejaka din sårbarhet – så blir du snällare mot 
dig själv och andra – det gör det lättare att ta 
initiativ, uttrycka idéer och se möjligheter 

Den entreprenöriella staten
När staten formar och skapar marknader kan 
människor vara kreativa inom ramen för det… 
och därmed lyckas, misslyckas, lära sig – de 
kan utvecklas och utveckla. 

Begreppsskepticism 
Att syna hur vi använder viktiga 
begrepp och fundera över vilken 
mening vi vill att de har för oss

Begrepp hämtade från kulturdebatter, 
akademiska diskussioner och egna 
erfarenheter som kan hjälpa oss att navigera 
när vi vill göra skillnad i en entreprenöriell
terräng. 




