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Sammanfattning: Social economy is a concept that nowadays is often used in discussions about
local development. This essay is a theoretical discussion dealing with the definition of the concept
of social economy linked to the processes of local mobilisation in sparsely populated areas. The
initiative of this essay came from Nätverket för kooperativt och socialt företagande and it is a part
of a project to scientifically document the signification of social economy in a region in northern
Sweden which is considered as Objective b region according to the  regional policy. Social
economy is a part of what is sometimes called the “third sector”, activities that are neither strictly
classified as public sector nor private sector. Activities in this sector are always a result of indi-
viduals seeking by united effort to supply a common need. This process takes place in a certain
location and is dependent on the conditions and people in that place. Therefore it is interesting
to evaluate the characteristics of the people and places where the process of local mobilisation
has been successful. From the basis of a number of case studies found in literature, my own ca-
se study (), the experience of people working at Nätverket and scientific theories of various
kinds a model has been constructed to describe the variety of processes vital to the process of
local mobilisation. A comparison with the product life cycle model describes the development of
a local mobilisation process over time. The positive effects of a successful mobilisation is obvious
while even small improvements in supply of service or activities in a sparsely populated area can
make a big difference for the people who live there. The road to a successful local mobilisation
is not without obstacles as it is dependent first and last on the commitment of people. Another
important conclusion is that the process of local mobilisation is highly dependent on the local
structural conditions and can not be forced by external volition.
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Förord

Denna uppsats har tillkommit på initiativ av och i samarbete med Nätverket för kooperativt och
socialt företagande i Västerbotten. Nätverket är ett företag som har till främsta uppgift att i Väs-
terbottens län initiera, stimulera och stödja nya kooperativa och sociala företag. En av Nätverkets
medlemmar är Koopsam i Västerbottens län. Övriga medlemmar är länets kommuner, Lands-
tinget, studieförbund, Hushållningssällskapet, Bygderådet, Kvinnliga nätverket och Kommunal-
arbetareförbundet. Uppsatsen är ett led i ett projekt att vetenskapligt dokumentera den sociala
ekonomins betydelse inom :s mål b område i Västerbotten.

Jag vill tacka Katarina Markström och Bosse Olsson som varit mina kontakter på Nätverket
och läst och kommenterat materialet. De har delat med sig av sina erfarenheter och givit mig
tillfälle att fördjupa och vidareutveckla tankar och idéer i samtal. Vidare vill jag tacka Ulf Wiberg
för hans stöd i egenskap av handledare vid Kulturgeografiska institutionen.

Umeå juni 

Emma Lundholm







Inledning

Avfolkningen av glesbygden i Sverige sker idag i snabbare takt än någonsin tidigare. Det är främst
de unga som flyttar och detta resulterar i att åldersstrukturen förskjuts och domineras allt mer
av äldre. I avfolkningens spår kan service inte längre upprätthållas på tidigare nivå. De regionala
skillnaderna växer och liknande problem återfinns i andra länder i Europa. Denna utveckling har
inneburit att den regionalpolitiska debatten tagit fart och att nya åtgärder för att stödja glesbyg-
den presenteras. Regionalpolitiken står inför nya utmaningar och regionalpolitikens innehåll har
förändrats i och med det svenska medlemskapet i .

Många människor önskar trots allt kunna bo kvar på landsbygden. Finns det något sätt att
uppväga gleshetens nackdelar med fördelar att bo på en liten ort? Bondesamhället präglades av
oreglerad arbetstid, hemarbete och en nära koppling mellan arbete och familjeliv. Idag kan vi i
positiva ordalag beskriva detta som flexibilitet, nätverk och multikompetens. Under industrisam-
hällets epok har livet förändrats och präglats allt mer av reglerad arbetstid, åtskilda platser för
arbete, familjeliv och fritid, specialiserade arbetsuppgifter och hierarkiska organisationer. Idag ser
vi en återgång mot mönster som karakteriserade bondesamhället men försvagades under industri-
samhällets framväxt (Jönsson ).

Kan detta medföra en renässans för lokalsamhället på landsbygden? Små samhällen besitter
egenskaper som gör det möjligt att ligga långt framme i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart
samhälle. Småskalighet, helhetssyn, lokala resurser och lokaldemokrati är principer som är lättare
att förena med glesbygd än storstäder. Utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte
ske sektorsvis på central nivå utan måste ske genom beslut fattade på lokal nivå där man kan
överblicka helheten. Så kan ekologiskt och ekonomiskt robusta samhällen byggas genom lokala
initiativ (Åhlander ).

Finns det således lösningar som innebär att utflyttningen från glesbygden kan hejdas och
landsbygden leva? Begreppet Den sociala ekonomin har lanserats inom  som ett verktyg att mot-
verka och dämpa centraliseringskrafterna. Begreppet är ett samlingsnamn för företag och organi-
sationer som bedriver ekonomisk verksamhet med en samhällelig funktion men som är fristående
från såväl offentlig som privat sektor. Detta begrepp nämns allt oftare bland de som kämpar för
glesbygdens överlevnad. Men vad innebär det? Begreppet har ingen entydig definition men inne-
börden är att människor ska uppmuntras att ta eget initiativ och sluta sig samman på lokal nivå
för att hitta lokalt utformade lösningar. Är detta en lösning som kan rädda sysselsättning, service
och välfärd i glesbygdsområden? Och i så fall, vilka förutsättningar krävs för att en sådan lokal
mobilisering ska kunna äga rum?

Syfte och avgränsningar

Syftet med uppsatsen är att belysa innebörden i begreppet social ekonomi och att analysera den
sociala ekonomins förutsättningar med koppling till lokala mobiliseringsprocesser i glesa miljöer.

Några centrala frågor är följande:

. Hur kan den sociala ekonomin definieras?
. Vilka processer krävs för att en lokal mobilisering ska komma till stånd?
. Vad är möjligt att påverka med yttre åtgärder?
. Hur utvecklas en lokal mobiliseringsprocess över en längre tidsperiod?

Denna uppsats är inriktad på uppkomsten av verksamheter inom den sociala ekonomin som
syftar till att stimulera lokal utveckling av små orter i glesbefolkade områden. Detta kan vara
på landsbygden i närheten av större städer eller i glesbygd långt från urbana miljöer. I uppsatsen
används begreppen glesbygd, landsbygd och gles miljö för att allmänt beskriva miljöer präglade av
låg befolkningstäthet och små orter. För läsarens förståelsen av uppsatsen krävs ingen operationell
definition av dessa begrepp.

Metod och källor

Denna uppsats har ett teoretiskt upplägg och framställningen grundas på tre kategorier underlag.
Den första är de kontaktpersoner som arbetar hos Nätverket för kooperativt och socialt företagande





som bidragit med viktiga synpunkter och erfarenheter i samtal och diskussioner vid ett flertal
tillfällen. Nätverket är ett företag som arbetar med att initiera, stimulera och stödja nya kooperativ
och sociala företag i Västerbottens län.

Den andra typen av underlag är ett antal fallstudier av lokala mobiliseringsprocesser i Sverige.
Denna uppsats ska ses som en fördjupning av den fallstudie i Legdeå/Sikeå som ingick i min
c-uppsats, Den sociala ekonomins betydelse för hållbar lokal utveckling. Många beskrivningar av
lokala mobiliseringsprocesser har formen av idéskrifter skrivna i syfte att inspirera, uppmuntra och
bekräfta positiva skeenden. Dessa skrifter är ofta utgivna av organisationer som har till uppgift
att sprida kunskap om de kooperativa idéerna och inspirera till tillkomst av nya kooperativa
verksamheter.

Fallstudierna har anknutits till vetenskapliga teorier som betonar viktiga dimensioner och
samspel i resonemanget kring lokal mobilisering. Teorierna är hämtade från litteratur inom di-
sciplinerna kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap och etnologi. Dessutom har jag utarbetat en
analysmodell för att strukturera och ge en översiktlig bild av de olika processer som bidrar till en
lokal mobilisering.

 Inledning



Begreppet social ekonomi

Begreppet social ekonomi har sedan  varit en officiell term inom . Ordet har på senare tid
börjat användas allt oftare även i Sverige i diskussioner som gäller frågor om sysselsättning och
regionalpolitik. Att definiera begreppet social ekonomi är inte helt enkelt. Själva orden kan ge
associationer åt de mest skilda håll. Ordet social kan skapa förvirring. I detta sammanhang an-
vänds det i betydelsen samhällelig. En entydig definition som täcker in hela begreppet är knappast
möjlig. Nedan följer en beskrivning som syftar till att ge en förståelse för vad som menas med den
sociala ekonomin.

Närbesläktade begrepp är ideell sektor, den tredje sektorn eller civilt samhälle. Dessa begrepp
används parallellt med den sociala ekonomin och inget av dessa begrepp har någon absolut defini-
tion och är därför svåra att skilja från varandra. Beroende av tillämpning kan ordens användning
variera. I engelskspråkig litteratur används ofta begreppet non-profit sector som brukar översättas
till ideell sektor på svenska.

Den sociala ekonomin kan i huvudsak definieras utifrån två utgångspunkter: antingen målet
eller formen för verksamheten. Inom den sociala ekonomin är målet i första hand inte vinstmax-
imerande. I verksamhetens fokus finns människor och deras konkreta behov. Målet är att främja
ett gemensamt bästa på olika sätt. Detta kanske sker genom sociala insatser för ökad trivsel och
sammanhållning i en by eller upprättande av service som saknas eller genom samverkan för att
stärka det lokala näringslivet för att stärka bygdens robusthet och skapa en hållbar lokal utveck-
ling.

Med utgångspunkt från verksamhetens form och organisation är avgränsandet mot andra ty-
per av verksamhet viktig. Verksamheter inom den sociala ekonomin angränsar till den offentliga
sektorn och den privata sektorn. Mellan den offentliga och privata sektorn finns den tredje sek-
torn där social ekonomi ingår som en del. Inom den tredje sektorn återfinns även hushållens
ekonomi med aktiviteter som barnpassning, lek, omsorg i familjen etc. En annan del i den tredje
sektorn är den informella som består i arbetsbyten, jakt, bärplockning och så vidare, inom denna
sektor finns också svartjobb och kriminalitet. Gränserna mellan de olika sektorerna i Figur  är
flytande.

Den formella organisationen för den sociala ekonomin kan vara varierad. Ofta bedrivs verk-
samhet i någon typ av kooperativ form, även om medlemmarna inte använder detta ord. Genom-
gående är att det finns någon form av öppet medlemskap och demokratiskt beslutsfattande, där
varje intressent har en röst.

Vi känner kanske den sociala ekonomin i form av ideella rörelser som de gamla folkrörelserna
men också som byautvecklingsgrupper och nykooperativ. De senaste åren har personal och för-
äldrakooperativ växt fram i olika delar av landet inom områden som barnomsorg, äldreomsorg
och skola. De etablerade kooperativen såsom Konsum, , Folksam och  kom till i seklets
början som en folkrörelse men stämmer knappast in i definitionen av social ekonomi idag då de
snarare liknar storskalig företagsverksamhet.

Såväl myndigheter som forskare och frivilligorganisationer sökt definiera den sociala ekono-
min. Nedan följer några exempel.

Ett definitionsförslag från inrikesdepartementet rapport (Ds:) lyder: “Den sociala eko-
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Figur : Den sociala ekonomin.





nomin består av organiserade verksamheter som primärt har ett samhälleligt ändamål och är organi-
satoriskt fristående från den offentliga sektorn”

En annan definition som används av Institutet för social ekonomi (Westlund & Westerdahl
) är “Social ekonomi är demokratiskt styrda ekonomiska verksamheter som varken försiggår in-
om den offentliga sektorn eller har ekonomisk vinst som huvudsyfte för verksamheten. Den sociala
ekonomin utgör en tredje, “medborgarstyrd” sektor, vid sidan av de vinstmaximerande delarna av
marknadsekonomin och den verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn.

I den europeiska diskussionen används ofta en definition i form av fyra punkter: (Olsson J.
)

✗ Verksamheten skall tjäna medlemmarna och kollektivet och inte vinstintresset.
✗ Verksamheten skall förvaltas självständigt.
✗ Verksamheten skall ha en demokratisk beslutsprocedur.
✗ Människan och arbetet skall ha förtur framför kapital när verksamhetens resurser fördelas.

Nätverket för kooperativt och socialt företagande i Västerbotten (Olsson B. ) baserar sin
förståelse av begreppet på  nedanstående punkter som beskriver vad som kännetecknar den
sociala ekonomin sammanställda av Nätverket i samarbete med bl.a. European Network for Eco-
nomic Self- Help and Local Development (Birkhölzer  s.–).

✗ Grundar sig på samarbete
✗ Verksamheten drivs utifrån kriterier formade utifrån deltagarnas behov och förmåga
✗ Är demokratisk såväl politiskt som ekonomiskt
✗ Är ekonomiskt nyttigt för lokalsamhället
✗ Har en decentraliseras organisation
✗ Bidrar till en utveckling för människans, naturens och kulturens fortlevnad
✗ Holistisk grundsyn
✗ Inkluderar alla medverkande
✗ Främjar humana arbeten och arbetsförhållanden
✗ Bevarar naturens, samhällets och kulturlivets mångfald.

Den sociala ekonomin i Sverige

Den sociala ekonomin i Sverige skiljer sig från andra europeiska länder. Anledningen till detta
kan vara den starka svenska folkrörelsetradition som traditionellt dominerar på områden som
fackföreningar, frikyrkor och nykterhetsförelser. Andra områden där ideella krafter har en stark
tradition är idrottsrörelsen, hyresgäströrelsen och studieförbunden. Svenskarna är ett i hög grad
organiserat folk. Enligt en svensk utredning är svensken i genomsnitt medlem i fyra organisationer
och endast var tionde svensk är inte med i någon organisation alls. ( :) Dessutom utför
. milj. svenskar någon form av oavlönat arbete i organiserad form. Detta motsvarar uppemot
  heltidstjänster (Wijkström ).

Till skillnad från många andra europeiska länder har de ideella rörelserna inte spelat någon
större roll i välfärdsfrågor. Inte heller har den haft någon större betydelse som arbetsgivare. I
Sverige har under hela efterkrigstiden statens roll varit stor och välfärdsstatens kärnområden såsom
omsorg, skola och sjukvård har helt organiserats av staten. Detta har inneburit att de ideella
organisationernas verksamhet varit tämligen fristående och oberoende av den offentliga sektorn.
Det ekonomiska beroendet av den offentliga sektorn har också varit mindre än i många andra
europeiska länder. De ideella rörelsernas roll har varit att mobilisera och aktivera människor till
frivilliga insatser och inte att utgöra alternativ till offentlig sektor eller generera arbetstillfällen.
Vid en ekonomisk jämförelse mellan den ideella sektorns omsättning i Sverige jämfört med andra
europeiska länder visar det sig att storleken av den svenska ideella sektorn mätt med ekonomiska
mått ändå är jämförbar med andra länder och har en omsättning som motsvarar ungefär % av
 (ibid).

Behovet av alternativa lösningar inom välfärdsfrågor har medfört att den sociala ekonomin
haft stor betydelse inom dessa områden i flera länder i Europa. Därför associeras ofta verksam-
heter inom den sociala ekonomin till “svaga grupper” i samhället. Förståelsen och bruket av be-
greppet är därför i hög grad präglat av dessa verksamhetsområden. I Sverige har den omfattande
offentliga sektorn inneburit att ideella organisationer inte verkat i någon betydande grad inom
traditionellt vård, omsorg eller utbildningssektorer. Verksamheten i den ideella sektorn har till
största delen inriktats på välmående för en bred allmänhet till skillnad från riktade åtgärder för
särskilt svaga grupper. Den sociala ekonomin ska därför betraktas utifrån dess betydelse för sam-
hällets utveckling i stort och inte utmålas som en marginell företeelse för särskilt “socialt sårbara”
eller en konkurrent till det offentliga.
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Figur : Principskiss över kritiska platsrelaterade strukturella samband (Wiberg ).

Kulturgeografi och den sociala ekonomin

Forskning om kooperativ verksamhet och den sociala ekonomin bedrivs idag endast av en hand-
full forskare i Sverige och är därmed med internationella mått mätt liten i Sverige. Ämnesområdet
spänner över flera discipliner, men hittills har det företagsekonomiska forskarområdet dominerat.
Inom detta forskningsområde undersöks de kooperativa företagens villkor och strategier. En an-
nan grupp forskare, mestadels sociologer och forskare inom socialt arbete, inriktar sig på forskning
kring kooperativa samhällsrelationer. Dessa forskare knyter samman frågor om kooperation och
social ekonomi med sysselsättning, demokrati, regional utveckling. Ett samlingsnamn kan va-
ra “den kooperativa idéns roll i samhällsförändringen”. Inom ett tredje forskningsområde finns
historiker, etnologer, och sociologer som studerar den kooperativa rörelsens framväxt och bety-
delse under -talet. Inom detta område finns också tydliga öppningar mot genusforskningen
(Aléx & Zakrisson ).

Inom Kulturgeografi är ämnet knappast alls utvecklat. Detta trots att det finns tydliga berö-
ringspunkter till frågor som kulturgeografer ofta intresserar sig för. Frågor om regional utveckling
och regionalpolitik berörs av debatten om social ekonomi. Begreppet har blivit något av ett “mo-
deord” i debatten om glesbygdens framtid men en klar definition av begreppet social ekonomi
saknas.

Själva grundförutsättningen för den sociala ekonomin är att den är lokalt förankrad. När det
gäller frågan om lokal mobilisering är kopplingen till platsens betydelse och människors lokala
identitet tydlig. Under åttiotalet har en debatt seglat upp inom geografiämnet som gäller det som
kallas “den nya regionalgeografin”. Forskare började framhäva vikten av att studera olika platsers
specifika egenskaper. Målsättningen är inte att generalisera utan att undersöka det unika på varje
plats. Alla sociala processer äger rum i en viss historisk och geografisk kontext och detta innebär
enligt förespråkarna att enskilda platser måste studeras som unika. Samhället är under ständig
omvandling genom människors handlingar. Dessa handlingar formas av den rumsliga kontexten.
Den nya inriktningen har sina rötter i en strukturalistisk tankevärld. Ett viktigt studieområde
är olika regioners lokala anpassning till kapitalismens processer. Ett annat studieområde inom
den nya regionalgeografin är studier kring platsens betydelse för skapandet och återskapandet av
kulturell identitet (Johnston ).

Varje plats har en mer eller mindre unik sammansättning av strukturella förutsättningar. Dessa
kan beskrivas med hjälp av Wibergs principskiss () över kritiska platsrelaterade strukturella
samband (Figur ). Även om yttre och inre strukturer kan likna de som finns på andra orter är
kombinationen av olika förutsättningar alltid unik för en viss plats.

Strukturerna formas av människor och människors handlande. Samtidigt utgör strukturerna
arenan för olika aktörer och bestämmer möjligheter och begränsningar för människor att agera.

I takt med att transportsystemen utvecklas minskar betydelsen av avstånd mellan orter. Trans-
porter som tidigare tog många dagar kan idag genomföras på några timmar. Varor köps och säljs
på en global marknad och den lokala marknaden blir mindre viktig. Detta innebär att stora av-
stånd mellan centrum och periferi inte behöver innebära hinder för regional och lokal utveckling
utan kan uppvägas av kvalitéer i det lokala och regionala ortsystemet. Dessa kvalitéer som är
avgörande för en regions möjligheter till utveckling är mycket komplexa. Vissa orter tycks vara





fyllda av kreativitet. Det mest välkända exemplet i Sverige är Gnosjö. Ett annat exempel är byarna
Legdeå och Sikeå (Lundholm ). Inom den nya regionalgeografin har en ny ansats utvecklats
under senare år där sambandet mellan mänskliga attityder, handlingar och fysiska uttrycksformer
undersöks ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Samverkan mellan rumsliga strukturer med sociala
och ekonomiska processer står i centrum (Nyström ).
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Svensk regionalpolitik under omvandling

Den regionala obalansen ökar, mellan olika regioner i Sverige och mellan länder i världen. Ti-
digare präglades olika industriregioner av en viss bransch, men näringslivet har sedan -talet
genomgått en funktionsdelning som innebär att olika delar av verksamheten lokaliseras på olika
ställen. Ledningen lokaliseras i centrum medan den rutinmässiga produktionen sker i periferin
(Berger ).

Statistik visar att de regionala skillnaderna har ökat i Sverige under -talet. Storstadsregi-
onerna och universitets- och högskoleregionerna uppvisar tillväxt när det gäller befolkning och
arbetstillfällen medan utvecklingen går åt motsatt håll i stora delar av landet, främst i skogslänen.
Under  tillkom % av de nya arbetstillfällen i storstadsregionerna där hälften av landets
befolkning bor, och endast % i skogslänen där % av befolkningen lever. Många nya arbets-
tillfällen genereras inom den privata tjänstesektorn som är koncentrerad till storstadsområdena.
Samtidigt minskar sysselsättningen inom industrin och detta drabbar små orter hårdast. Befolk-
ningsmässigt har storstadskommunerna ökat sin befolkning under nittiotalet med % medan
glesbygdskommunernas befolkning minskat med %. Det är framför allt yngre och välutbildade
som flyttar från glesbygdskommunerna. Andelen människor i yrkesför ålder i befolkningen mins-
kar därför. Under -talet har sysselsättningen totalt minskat i landet med %. Detta innebär
att andelen helårsarbetande i befolkningen minskat kraftigt och ligger idag på en nivå som är den
lägsta sedan femtiotalet. I många norrländska kommuner är andelen helårsarbetande under %
av befolkningen (pressmeddelande ––).

Regionalpolitiken kan sägas ha två huvudinriktningar. Den ena är omfördelning i syfte att ut-
jämna skillnader mellan olika regioner och främja den nationella sammanhållningen. Den andra
inriktningen är den tillväxtinriktade som lyfter fram olika regioners konkurrensförmåga gente-
mot andra regioner. Om den första inriktningen är statlig i första hand är den andra präglad av
autonomi och “regionalisering” av regionalpolitiken. Båda inriktningarna finns och har funnits
inom svensk regionalpolitik men utvecklingen går från omfördelning som huvudstrategi även om
det fortfarande anses önskvärt, mot den tillväxtorienterande strategin som anses nödvändig i den
globaliserade ekonomin (ibid.).

Den svenska regionalpolitiken genomgår stora förändringar. Två viktiga orsaker har fram-
tvingat denna utveckling. Det ena är ekonomins avnationalisering. Möjligheten till politisk styr-
ning av ekonomin har kraftigt begränsats. Sverige har också liksom många andra länder drabbats
av en statsfinansiell kris de senaste decenniet som ytterligare begränsat statens handlingsutrym-
me. Den andra omständigheten som framtvingat regionalpolitikens omvandling är -inträdet.
Sverige har anpassat sin regionalpolitik till :s strukturprogram. Tidigare var regionalpolitiken
framför allt en nationell angelägenhet bedriven i syfte att främja sammanhållningen i national-
staten. Idag är regionalpolitiken inte längre i första hand en statlig angelägenhet utan bedrivs i
“partnerskap” mellan den regionala, nationella och transnationella () nivån (Hallin & Lund-
ström ).

Statens roll i regionalpolitiken har alltså minskat i takt med att subnationella nivåer får allt
större inflytande över den regionala utvecklingen. Detta kan ses som ett resultat av en allmän
decentraliseringstrend och som en tolkning av den så kallade subsidiaritetsprincipen. Den offent-
liga sektorns roll i regionernas utvecklingsarbete ifrågasätts och från att tidigare fritt ha kunnat
disponera pengar tvingas den offentliga sektorn söka en ny roll. Nya aktörer hemmahörande i den
privata eller i den “tredje sektorn” deltar i allt högre utsträckning i det regionala utvecklingsarbe-
tet. Denna utveckling har medfört en ökad grad av interlokalt och regionalt samarbete baserat på
avgränsade frågeställningar eller ett långsiktigt intresse för gemensamt agerande (Ramfelt ).

Den nya regionalpolitikens inriktning präglas av en såväl innehållslig som geografisk bredd-
ning. Den geografiska utvidgningen innebär att regionalpolitiken gäller hela Sverige alltså även
städer. Den innehållsliga breddningen består i att regionalpolitiken kopplas i allt höger grad till
näringspolitiken. I Sverige är det näringsdepartementet som ansvarar för regionalpolitiken. Bredd-
ningen omfattar också andra politikområden som fått stort utrymme i regionalpolitiken. Främst
gäller detta infrastruktur,  och högre utbildning (Ramfelt ).

Regionalpolitikens kanske viktigaste redskap är den regionala näringspolitiken. Regeringen
har föreslagit följande övergripande mål för den regionala näringspolitiken. “. . . att utifrån de för-
utsättningar som finns i varje region stimulera till en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler
och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både kvinnor och män” Knutet till detta mål
föreslås ett program för utarbetande av regionala tillväxtavtal. Dessa tillväxtavtal ska utarbetas av
olika aktörer som arbetar med tillväxt och sysselsättningsfrågor på olika nivåer. Detta “regionala





partnerskap” har en regional sammansättning bestående av representanter för kommuner, lands-
ting, näringsliv. Andra parter kan vara högskolor, arbetsmarknadens parter, kulturliv och lokala
utvecklingsgrupper. Länsstyrelsen har i uppgift att initiera, driva och samordna utarbetande av
tillväxtavtalen. Genom arbetet med tillväxtavtalen önskar man uppnå en samordning av de resur-
ser som finns i regionen. De deltagande aktörerna lär av varandra och bygger upp en gemensam
kunskapsbas inom olika områden och kan utforma en lokalt och regionalt anpassad tillväxtpoli-
tik. I det inledande skedet ställer sig aktörerna frågan om vad som är den hållbara ekonomiska
tillväxtens drivkrafter och vilka möjligheter och hinder det finns för tillväxt. Utgångspunkten är
forskning på området och aktörernas egna erfarenheter. Näringslivets medverkan i utvecklingsar-
betet är avgörande. Näringslivet är en nödvändig aktör som bidrar med viktiga erfarenheter. Det
är ju inom näringslivet som tillväxten ska ske (promemoria ––).

Från och med år  kommer :s strukturfondsprogram att förändras. :s nya regional-
stödområden innebär att det gamla mål  området som täcker inlandet från norra Värmland och
norrut går in i ett nytt målområde  där också norrlandskusten från Sundsvall och norrut ingår.
Nytt för detta område är att befolkningsgleshet blir inskrivet som grund för stödpengarna. To-
talt kommer :s stödpengar till detta område att omfatta . miljarder från  till . Till
-medlen kommer svensk offentlig medfinansiering på lika mycket och därtill även vissa privata
insatser (pressmeddelande ).
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Samspel för lokal mobilisering

Lokal mobilisering kan innebära många saker. Liksom begreppet social ekonomi är det svår-
greppbart men de två begreppen hör nära samman. Inom den sociala ekonomin är den lokala
mobiliseringen nödvändig. Själva grunden för den sociala ekonomin är att människor går sam-
man på lokal nivå för att tillsammans söka lösningar för att möta ett konkret behov. Detta kan
ske på landsbygden men lika gärna i en stadsdel eller i en småstad. En tydlig form kan vara de
lokala utvecklingsgrupper som utvecklas på många håll i glesbygd men mobiliseringen kan också
resultera i andra typer av organisation. Sällan är alla i en bygd inblandad utan det är oftast en
grupp människor som väljer att på eget initiativ försöka tillgodose ett gemensamt behov. En viss
lokal förankring är trots allt nödvändig. Det kan gälla familjer som har ett behov av barnomsorg
eller en grupp arbetslösa som har ett behov av sysselsättning.

Den lokala mobiliseringen kan också komma till uttryck i former som ligger i gråzonen till
det som kallas social ekonomi. Det kan vara ett vanligt företag som startas men som samtidigt
är beroende av ett brett lokalt stöd. Ett exempel är handlaren som kan fortsätta driva en ned-
läggningshotad affär tack vare en lokal mobilisering av bybor som bestämmer sig för att stödja
företaget. Den lokala mobiliseringen kan också resultera i kollektiva aktioner som inte omfat-
tas av ekonomisk verksamhet i någon högre grad. Det kan vara i form av opinionsbildning och
protestaktioner. Nedan följer en genomgång av de olika faktorer som samspelar i den lokala mo-
biliseringen.

En analysmodell har konstruerats för att underlätta förståelsen av de processer som ligger
bakom en lokal mobilisering (Figur ). Modellen är en bearbetning av Wibergs samspelsmodell
() och den nödvändiga triangeln (Ronnby ) som anpassats för att beskriva detta problem-
område. Analysmodellens övre del representerar den viktiga målformuleringen och resursinven-
teringen. Detta utgör själva utgångspunkten för den lokala mobiliseringen. Om en gemensam
bild av situationen saknas finns inte heller något att mobiliseras kring. En rimlig lösning med
utgångspunkt från lokala resurser måste också finnas för att mobiliseringen ska kunna komma till
stånd. Modellens vänstra del beskriver den mänskliga delen av mobiliseringen. Drivkraften i den
lokala mobiliseringen måste vara människor både enskilt och i grupp. Högra sidan representerar
de lokala förutsättningarna. Mobiliseringen äger rum på en plats med vissa givna förutsättningar
men också förutsättningar som skapas i mobiliseringsprocessen. I den undre delen av figuren be-
skrivs de yttre omständigheterna som bidrar till den lokala mobiliseringen. Alla dessa delar ingår
i samspelet som möjliggör en lokal mobilisering.

Målformulering och resursinventering

För att en mobilisering ska vara möjlig krävs att personerna i lokalsamhället har en gemensam bild
av hur situationen ser ut och vad som kan göras för att förbättra den. En del människor ser av olika
anledningar behov tydligare medan andra kanske snarare har “på känn” att något borde göras.
Behoven måste uttryckas, avgränsas och formuleras så att de uppfattas som gemensamma och att
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det bästa eller enda sättet att lösa dem är att lägga upp en gemensam strategi utifrån de lokala
resurser som finns. Det gäller att inte fastna i negativa bilder utan att se positivt på framtiden.
Mobiliseringen måste ske kring en gemensam vision som har ett långsiktigt helhetsperspektiv för
bygdens framtid.

Möjliga medel att uppnå visionen måste också identifieras. Lokala resurser, både materiella
och immateriella måste kartläggas. Frågan som måste ställas är om det är möjligt att genomföra
idén med befintliga resurser. Kanske måste de kompletteras med visst stöd utifrån.

Det kan vara nödvändigt för den pådrivande gruppen att göra vissa efterforskningar med kom-
munens tjänstemän och politiker och med det lokala näringslivet för att kunna ge en helhetsbild
och få den bekräftad. (Johannisson & Mårtensson ) Sedan bilden av situationen synkronise-
rats bland aktörerna är det möjligt att gå till handling.

I en situation där en person ställs inför ett problem finns olika sätt att hantera detta och
uttrycka sin protest mot rådande omständigheter. Det kan beskrivas med hjälp av exit – voice
teorin. (Hirschman ) I det längsta försöker människor anpassa sig efter omständigheter men
när detta inte längre är möjligt kan man antingen välja att protestera genom olika kanaler som
finns, att använda sig av voice. Det andra sättet är att visa sin protest genom att helt enkelt lämna,
alltså exit. En stark lojalitet mot en plats eller mot människor innebär en större benägenhet att
välja voice istället för exit.

Människor

Mobiliseringen består i att människor bestämmer sig för att tillsammans handla för att uppnå ett
gemensamt syfte. Vilka motiv har egentligen människor för kollektivt handlande? Enligt klassisk
handlingsteori baserat på antagandet om en rationell individ finns stora problem för ett kollektivt
agerande för ett gemensamt bästa. Enligt denna teori karaktäriseras en kollektiv nytta av att den
kommer alla till gagn oavsett vem som producerat den. Många samhällsfunktioner fungerar på
detta sätt. Infrastruktur och miljövård är tydliga exempel. Ett centralt problem för kollektivt
handlande beskrivet av Olsen () är fripassagerarproblemet. Utgångspunkten är antagandet om
den rationellt egoistiske individen som vill att det goda produceras men söker minimera sin egen
insats. Om de andra väljer att bidra kan individen utnyttja nyttigheten som en fripassagerare
och om de andra också väljer att inte bidra kan nyttigheten ändå inte komma till stånd. Detta
antagande innebär att det kollektivt goda aldrig kommer att produceras eftersom det alltid lönar
sig bäst för en individ att invänta att andra bidrar. Det som är individuellt rationellt kan alltså
leda till kollektiv irrationellt handlande. (Udéhn )

Kritiker till den klassiska handlingsteorin menar att det finns andra motiv till handlande än
de rationellt ekonomiska. Elster () urskiljer olika typer av motiv att delta i ett kollektivt
handlande. En grupp som Elster kallar vardagskantianer motiveras av plikten att verka för en god
sak. Utilitaristen kan tänka sig att delta om dennes bidrag direkt ökar den totala nyttan. Därtill
tillkommer de som deltar av en känsla för rättvisa med motiveringen “–om andra ställer upp är
det inte mer än rätt att också jag bidrar”. Dessutom finns grupper som deltar av rent sociala skäl,
där deltagandet i sig utgör motivet. Denna grupp kan indelas i två där den ene, elitisten, återfinns
i små grupper medan den andre, massdeltagaren deltar under devisen “–ju fler desto roligare”.
I en kollektiv process förändras sammansättningen av människor med olika motiv. Variationer
i sammansättnigen kan få stora konsekvenser för utformandet av en kollektiv aktion. (Storstad
)

Näringsutveckling och utveckling i en mera generell betydelse sker på orter där det finns
människor med förmågan att starta nya verksamheter. Detta kan vara i form av kommersiella
eller ideella verksamheter (Jönsson ). Människor är den viktigaste tillgången i den lokala
mobiliseringsprocessen. Varje lokalt initiativ måste drivas fram av människor. Det krävs både att
många hjälps åt och att det finns personer som kan vara ledargestalter. Dessa nyckelpersoner eller
eldsjälar, har rollen av att vara pådrivare och entusiasmera andra. Balansgången kan vara svår när
det gäller dessa eldsjälars roll i ett lokalt utvecklingsarbete. För att saker och ting ska hända krävs
att någon har modet att gå före, men eldsjälens roll kan bli för stark och innebära att hela projekt
står och faller med en eller några få enskilda personer.

Ledargestalter behövs som har sådana pedagogiska, taktiska och strategiska färdigheter att de
kan mobilisera andra. Avgörande för dessa eldsjälar är att de åtnjuter bybornas förtroende. Eldsjä-
lar är inte personer som alltid finns och framträder när tillfälle ges utan skapas av omständigheter,
situationen och gruppen. Till eldsjäl “väljs” den som är utåtriktad, rörlig, engagerad och har åsik-
ter och idéer och förmågan att fatta beslut och få något gjort. Eldsjälarna har också ofta goda
kontakter i och utanför lokalsamhället inte sällan erhållen genom engagemang i föreningslivet.
(Ronnby )

Eldsjälen är inte den enda personlighetstyp som är nödvändig i en mobiliseringsprocess. Män-
niskor behövs som kan fylla olika funktioner i det gemensamma arbetet. Dessa personer har visat
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sig i olika studier omfatta vissa grupper. Särskilt kvinnor visar sig spela en viktig roll, ofta som
eldsjälar men också i andra roller. Detta var tydligt i fallet Legdeå/Sikeå där kvinnor, särskilt i –
 årsåldern visat sig särskilt pådrivande, både som idéalstrare och som genomförare. En annan
aktiv grupp som framträdde som aktiva i den studien var äldre män, ofta med en föreningsaktiv
eller småföretagarbakgrund (Lundholm ).

Lindfors () fann i sin studie av en lokal mobiliseringsprocess i byn Kalv sex huvudgrupper
av aktörer. Dessa är eldsjälar, kvinnor, inflyttade och hemvändare, brobyggare, de tysta och osynliga
och de nya. Betydelsen av eldsjälarnas starka engagemang och tro på att förändring är möjlig är
störst i inledningsskedet av en mobiliseringsprocess. Kvinnorna visade sig i Lindfors studie i likhet
med andra studier vara särskilt aktiva i många olika roller i mobiliseringen. Med kvinnorna kom
nya idéer och värderingar som tidigare inte ventilerats på den offentliga arenan. De kvinnliga
sociala nätverken i den by som studerades visade sig ha haft stor betydelse för mobiliseringspro-
cessen. En grupp som visat sig särskilt aktiv är inflyttare och hemvändare. De tillför något utifrån
till samhället och kan ofta se saker med nya ögon. De är inte bundna av bygdens historia och
traditioner. Genom en ny byaorganisation i studien fick nyinflyttade möjligheten att ta plats i
byagemenskapen. Brobyggarna är personer som har kontakter både lokalt och med en mer central
nivå. De utgör länkar mellan beslutsfattare på olika nivåer. Dessa personer kan vara deltagare i
en lokal mobiliseringsprocess som har kontinuerlig kontakt med tjänstemän och politiker men
eldsjälar behövs också bland tjänstemän inom den kommunala organisationen. Dessa personer
var avgörande för att mobiliseringsprocessen inte skulle fastna i olösliga konflikter. Själva kittet
och den sociala sammanhållning i bygden visade sig vara personer som inte gjorde särskilt mycket
väsen av sig men ändå spelade en viktig roll genom till synes triviala uppgifter som till exempel att
koka kaffe. Dessa personer, de tysta och osynliga tillhörde ofta den äldre generationen och var ofta
kvinnor som indirekt stödde den lokala mobiliseringen. För att ett utvecklingsarbete ska kunna
leva vidare krävs att nya aktörer tar över uppgifter. Den första intensiva fasen övergår så småning-
om till en förvaltningsfas där eldsjälarna drar sig tillbaka och nya aktörer kommer till. Det är
viktigt att dessa nya personer stakar ut sin väg och driver nya frågor.

Social gemenskap

Det är inte tillräckligt med några enskilda eldsjälar för att en lokal mobilisering ska äga rum.
Initiativ måste förankras hos många för att få genomslagskraft. Genom den sociala gemenskapen
i en bygd kan en plattform byggas som har sin grund i redan befintliga nätverk av människor.

I glesbygd finns ofta täta informella nätverk som knyter samman människor. Den rurala livs-
formen innebär ofta mångsysslande och en stark sammanhållning. Genom binäringar och småfö-
retagande knyter såväl sociala band som ekonomiska samman människor. Begreppet livsformer är
utvecklat av den danske etnologen Højrup (). Livsformen är helheten av alla dagliga aktivi-
teter bestående av arbete, fritid, umgängeskrets och familjeliv. Højrup delar in livsformerna i två
huvudgrupper där den ena är rural och den andra är urban. Den urbana livsformen kännetecknas
av att många områden av livet är organiserade som offentlig verksamhet eller som utbud på mark-
naden. Barnomsorg, rådgivning av olika slag, sportaktiviteter och underhållning finns att köpa för
pengar och tillgå på speciella platser vid avgränsade tidpunkter. Dessa tjänster utförs av människor
som köparen saknar personlig relation till. I den rurala miljön har människor fler anknytningar
till färre människor. Barnens lärare är kanske också din kusin eller kassörskan på konsum är också
ordförande i en förening som du själv är engagerad i. Utbyte av varor och tjänster sker i större
utsträckning inom den informella sektorn i form av t.ex. arbetsbyte, egen potatisodling och bär-
plockning. Människor är därför mer beroende av varandra. Bland familj och vänner finns starka
traditioner som utgör ett sammanhållande kitt mellan människor.

För den lokala gemenskapen är också den lokala identiteten avgörande. Människor som “kän-
ner för” sin bygd och som identifierar sig med den är också motiverade att arbeta aktivt för att
utveckla bygden. För att engagera människor i en utvecklingsprocess behövs enligt Wahlström
() två viktiga komponenter. Den första är en känsla för bygden, sense of place som innebär
en identifikation med platsen. En känsla av personlig tillhörighet. Den andra komponenten är
sense of time att utveckla en känsla för bygdens historia och rötter men även ett intresse för byg-
dens framtid. Det är vanligt att man i ett lokalt utvecklingsarbete anstränger sig för att stärka den
lokala identiteten genom engagemang av typen bygdespel, revyer eller studiecirklar om bygdens
historia. På detta sätt skapas en god grund för utvecklingsarbete.

En studie som ofta anknytes till lokal mobilisering är Putnam () som behandlar medbor-
garandan i Italien. Slutsatsen i denna studie är att en region präglad av ett starkt civilt samhälle är
ett robust och demokratiskt samhälle där människor har ett starkt förtroende för varandra men
också för myndigheter. En regions historia påverkar den fortsatta utvecklingen. Det finns enligt
Putnam två sätt att övervinna handlingsteoretiska dilemman. Det ena är genom horisontell och
det andra är genom vertikal organisation. I samhällen där samspelet mellan människor främst





sker i form av vertikala band i hierarkiska organisationer föds beroende och misstro. I de regioner
som präglas av starka nätverk av horisontella band utvecklas förtroende och samhällsengagemang.
“Frivilligt samarbete är lättare i ett samhälle som har ärvt ett stort socialt kapital i form av förtroende,
normer och nätverk av samhällsengagemang.” (Putnam  s.) Detta sociala kapital byggs upp
genom engagemang i ideella organisationer såsom sångkörer eller idrottsföreningar. Det vill säga,
i ett samhälle där varje person är känd av andra och inte vill bryta förtroenden och normer kan
handlingsteoretiska dilemman som fripassagerarproblemet övervinnas.

Organisation

Initiativen från enskilda och viljan hos en grupp måste kanaliseras genom någon slags organisation
för att en lokal mobilisering kan komma till stånd. Genom en organisation stärks demokrati
och insyn i projekten och fler får möjlighet att påverka. Organisationen är också plattformen
för en viktig komponent i arbetet nämligen medlemmarnas egna insatser i form ideellt arbete.
Organisationen kan vara formell eller informell. Den informella organisationen kan helt enkelt
bestå i att en grupp människor träffas regelbundet och samtalar om de aktuella frågorna. Informell
organisation räcker oftast till för de inre kontakterna. Pappersexercis avskräcker många snarare än
främjar nya idéer. För kontakterna utåt är det emellertid nödvändigt med en formell organisation.
Myndigheter behöver en tydlig samtalspartner (Johannisson & Mårtensson ).

En plats som har ett starkt civilt samhälle i form av starka föreningstraditioner och många
mötesplatser har redan organisationer som kan kanalisera den lokala mobiliseringen. Nya projekt
kan kanske genomföras genom den redan befintliga byaföreningen eller någon annan ideell före-
ning. Sammankomster i idrottsklubben, syföreningen eller sångkören kan också vara arenan där
människor möts, sätter sig runt fikaborden och helt informellt formulerar gemensamma behov
och nya idéer. Så småningom kan nya idéer växa sig starka och avknoppas till egna projekt.

När ett projekt växer till och börjar omfatta större penningsummor utvecklas ett behov av en
formell organisation. Om initiativtagarna bestämmer sig för att genomföra projektet tillsammans
i en öppen organisation efter demokratiska grundprinciper innebär detta att man valt en koo-
perativ organisation. Vilken associationsform som väljs för detta kooperativ beror på syftet med
den verksamhet som skall bedrivas. Om verksamheten a) skall främja medlemmarnas ekonomiska
intressen (t ex billigare varor eller tjänster, arbete osv) b) genom ekonomisk verksamhet (nästan
alltid näringsverksamhet) som c) medlemmen deltar i, så skall verksamheten drivas som ekono-
misk förening eller aktiebolag. Om samtliga tre kriterier inte är uppfyllda så kan verksamheten
nästan alltid drivas som ideell förening. (B. Olsson )

För att en bred lokal förankring ska vara möjlig krävs att organisationen omfattar så många
olika parter och intressegrupper i bygden som möjligt. Uppslutningen blir också bredare om
organisationen kan omfatta många olika sidor av samhällslivet det vill säga såväl kulturella, eko-
nomiska som sociala frågor. (Johannisson & Mårtensson )

Bygdens karaktär

På varje plats finns en mer eller mindre unik uppsättning givna förutsättningar för lokal mobi-
lisering. En viktig faktor är det regionala sammanhanget, det vill säga en plats läge i förhållande
till andra platser. Andra faktorer som spelar in är platsens kommunikations-möjligheter och den
lokala näringslivsstrukturen. Denna är ofta nära sammanknuten med och formad av platsens
historia.

Vissa platser och bygder tycks vara mer innovativa och utvecklingsbenägna än andra. Den
lokala miljön är formad av en historiska händelser och förlopp. I vissa miljöer som till exempel
Gnosjö, Mora och Anderstorp finns det en småföretagskultur som bygger på täta sociala relationer
och nätverk mellan olika aktörer. Dessa orter har en historia där bönderna tidigt fått kombinera
jordbruket med småföretagande och hantverk för att försörja sig. Nya verksamheter har sedan tagit
över, men mångsyssleriet är en viktig del i kulturen. Sådana småföretagarorters motsats utgörs
av bruksorten och storföretagsregioner som exempelvis norrlandskusten och Bergslagen. Dessa
har en historia av mera hierarkiska strukturer. Bruksorterna har också visat sig mera sårbara i
globaliseringsprocessen. Specialisering, marknadsuppdelning och ägarkoncentration har bidragit
till denna utveckling. Tidigare hade storföretagen ofta kompletterande verksamhet på en och
samma ort. Nedgång inom ett område under en period kunde kompenseras med uppgång i ett
annat. Idag ställer företagen kravet att alla enheter måste vara vinstgenererande, annars flyttas
verksamheten eller läggs ner. Om ett enda företag är dominerande på den lokala arbetsmarknaden
innebär detta stor sårbarhet (Berger ).

Historien sätter också spår i form av byggnadsmönstret som ofta speglar en särskild epok i
platsens historia och som har stor symbolisk betydelse för ortsborna. Byggnadsstilar och lokalise-
ringen av byggnader med olika funktion speglar ideologier under olika tidsepoker. Den byggda
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miljön kodifierar en viss “social ordning” för en specifik epok men också materiella och symboliska
omvandlingar. Särskilt i bruksmiljöer är sådana strukturer påtagliga (Wahlström ). Upprust-
ning av gamla byggnadsmiljöer är en vanligt förekommande fråga på lokala utvecklingsgruppers
dagordning som exempelvis i Legdeå/Sikeå (Lundholm ).

Befolkningsstrukturen spelar också en avgörande roll. Inte minst migrationsmönstret. Vilka
flyttar in till bygden, vilka flyttar ut och vilka stannar? Särskilt fördelningen mellan kön, ål-
dersgrupper och olika yrkeskategorier är intressant. Den regionala identiteten är beroende av att
traditioner hålls vid liv och därigenom att genomströmningen av människor är relativt liten och
att befolkningen är någorlunda homogen. Orter som ligger avsides och isolerade från omvärl-
den har således goda förutsättningar för en stark lokal identitet. En stark lokal identitet är inte
enbart positiv, för inflyttare kan det vara ytterst svårt att bli accepterad i ett samhälle med stark
lokal identitet och liten andel inflyttare. Ur ett utvecklingsperspektiv krävs emellertid inte bara
en starka traditioner utan också en viss öppenhet mot omvärlden. Nya idéer som ofta bärs fram
av personer utifrån har svårt att få fotfäste i en sluten bygd. En sund balans mellan öppenhet och
tradition är således det bästa ur detta perspektiv (Wahlström ).

Offentlig uppbackning

Många verksamheter inom den sociala ekonomin är beroende av offentlig finansiering. Dessa
pengar kan indelas i två huvudkategorier. Den ena typen av medel är pengar ur statens och kom-
muners kassa som avsatts för vissa verksamheter. Exempel är pengar till äldreomsorg och barnom-
sorg. Kommunen kan för dessa pengar köpa vissa tjänster av tex. ett kooperativ. Genom att ta
tillvara människors engagemang att möta ett lokalt behov kan kvalitén på verksamheten höjas.
Förhöjd kvalité kan exempelvis vara att göra det möjligt för äldre att slippa flytta in till centralor-
ten när de inte längre klarar sig hemma. Problem uppstår om företag inom den sociala ekonomin
genomför offentlig verksamhet till orimligt låg ersättning. Detta skulle innebära att vi går mot en
utveckling där ideella organisationer står för välfärden. (Markström )

Den andra typen av bidrag omfattar projektpengar från kommun, länsstyrelse och . Dessa
pengar beviljas utifrån särskilda kriterier och är oftast tidsbegränsade. I många fall denna typ av
finansiering nödvändiga men risken finns att verksamheter blir alltför beroende av osäkra bidrag
och inte klarar att bli självfinansierande när projekttiden löpt ut.

Ett problem i den regionala utvecklingen är den offentliga sektorns hierarkiska och byråkra-
tiska organisation. Ekonomiska bidrag beviljas bara till etablerade företag och organisationer. För
lösa strukturer, visioner och idéer är det svårt att finna stöd. (Jönsson ) Inte minst :s struk-
turfondsprogram bygger på denna princip och detta gynnar organisationer som har stora resurser
att “ta för sig”. Ansökningsförfarandet är omständigt och utbetalningen av strukturfondsbidrag
trög vilket försvårar för projektägare som saknar ett upparbetat kontaktnät. Möjligheten för små
och svaga projektägare begränsas av kravet på medfinansiärer som innebär att en idé måste pre-
senteras för många olika möjliga medfinansiärer innan ansökan kan behandlas. ( :)

Den lokala mobiliseringen behöver också uppbackning från det offentliga i andra former än
pengar. Lokala politiker och tjänstemän kan vara mer eller mindre uppmuntrande till lokala ini-
tiativ. Samnyttjande av kommunägda lokaler och rådgivning när det gäller bidragssökande eller
annat kan vara tjänster som kommunal förvaltning kan hjälpa till med utöver allmän uppmuntran
och tillåtande atmosfär. Lagstiftning och regelverk kan ibland ställa till med krångel för den loka-
la mobiliseringen. Decentralisering av beslut från högre till lägre nivåer kan underlätta för lokala
initiativ.

Katalysator

Utlösande faktor vid en lokal mobilisering är ofta en kris av något slag. Det kan vara att en
stor arbetsplats läggs ner eller permitterar ett stort antal anställda, skolan hotas av nedläggning
eller kanske affären. I en sådan situation kan många sluta upp för att söka nya lösningar. Kriser
kan också vara av en mer utdragen process. I glesbygd är avfolkning av byar ofta en långsam
utveckling.

Nya idéer och lösningar på problem hämtas ofta från andra orter. Aktiva utvecklingsgrupper
har ofta kontakt med liknande verksamhet på andra orter och fungerar som bollplank och förebil-
der för varandra. I vissa fall bildas också formella nätverk och paraplyorganisationer som erbjuder
såväl inspiration som praktisk hjälp. Ett exempel är Kvinnum i Jämtland som har till uppgift att
stödja kvinnors verksamhet i olika former och som fått stor betydelse för kvinnliga företagare men
också tillkomsten av nykooperation och sociala företag i Jämtland. Kvinnum är ett samverkans-
projekt mellan länsstyrelse, lantbruksnämnd, kommunförbund, utvecklingsfonden, landstinget i
Jämtlands län och regionalpolitiska medel (Björklund ). Anställda på lokala näringslivskontor
och kooperativa rådgivare spelar ofta en stor roll som smörjmedel i processen.





Ibland kan mobiliseringen också komma igång i som resultat av initiativ som kommit utifrån.
(se t.ex. Lindfors  och Lundholm ) En grupp kan få erbjudande att ingå i ett större
projekt eller kampanj och nya forum och mötesplatser blir grunden för en lokal mobilisering. Ofta
kan det vara till stor hjälp vid en lokal mobiliseringsprocess om initiativ utifrån kan kombineras
med det lokala engagemanget.
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Mobiliseringsprocessen i ett tidsperspektiv

Samverkan på lokal nivå är sannerligen inget nytt. Hantverkarnas medeltida skråväsende och
bondesamhällens byalag är historiska exempel på lokal mobilisering. Som en följd av industriali-
seringen försvagades många sociala nätverk när människor flyttade in till städerna. Folkrörelserna
växte fram som ett svar på industrisamhällets behov av solidaritet och gemensamt agerande. Då
växte också den nu etablerade kooperationen fram. Under efterkrigstiden minskade folkrörelse-
och medborgaraktiviteterna. I ett samhälle präglat av ökande välstånd, urbanisering och centra-
lisering av såväl beslutsfattande som företagsledning fanns inte längre samma behov av mobilise-
ring. Nu befinner vi oss åter i en övergångsperiod och i en kristid när ekonomiska klyftor mellan
människor och regioner ökar. Nu tycks också frågan om kooperation och samverkan återigen vara
aktuell (Ottermark ).

Målen vid en lokal mobilisering kan vara kortsiktiga, att lösa ett akut problem eller långsiktiga,
att underlätta för människor att bo kvar i bygden. Visionen bakom den lokala mobiliseringen
är ofta att skapa en hållbara strukturer som reducerar ortens sårbarhet och gör det möjligt för
människor att bo kvar. Genom att utforma lokalt anpassade verksamheter och ett starkt socialt
nätverk hoppas man kunna skapa ett robust lokalsamhälle. Men vad händer i ett längre perspektiv
när eldsjälen inte längre orkar eller bidragen dras in? Lyckas man skapa projekt som kan bära sig
själva?

En lokal mobiliseringsprocess är hotad på många sätt. Eftersom projekten står och faller med
människors personliga engagemang måste motiven för den enskilde hela tiden kvarstå. Människor
väljer att bidra i processen eftersom de ser ett behov som är möjligt att tillgodose med en rimlig
insats för den enskilde. Om insatsen höjs eller arbetsdelningen upplevs som orättvis är risken att
människor avslutar sitt engagemang och trycket ökar ytterligare på de kvarvarande. I exemplet
kooperativ barnomsorg och skola är perioden av engagemang av naturliga skäl begränsad. Nya
personer måste hela tiden motiveras att överta verksamheten för att den ska kunna fortleva.

Ett annat hot mot processen är motsättningar mellan människor. Konflikter bland de aktiva
eller med kritiker i lokalsamhället kan slita sönder den sociala gemenskapen. Konflikter med myn-
digheter kan tvinga in projekt i en återvändsgränd. I andra fall kan det vara finansieringsproblem
som hindrar. Tidsbegränsade projekt kan få ett abrupt slut när projekttiden löpt ut och pengarna
är slut.

Utvecklingsprocesser är alltid dynamiska. Begrepp som tillväxt och hållbar utveckling är ord
som ofta används i samband med lokal utveckling. Dessa begrepp antyder något slags linjärt
positivt förlopp men så är sällan fallet. Sett ur ett längre tidsperspektiv kan processen hellre liknas
vid ett produktcykelförlopp i olika faser. Produktcykelmodellen (jmf. Dicken & Lloyd  och
Törnqvist ) är en vanligt förekommande modell som används för att beskriva en produkt eller
process utveckling på en marknad men den kan också modifieras till att beskriva olika faser i en
lokal mobilieringsprocess. Modellen beskriver ett idealiserat förlopp. I verkligheten är processer
av detta slag unika men några generella drag kan ändå beskrivas med hjälp av figuren nedan.

Den första fasen består av en initieringsfas. Mobiliseringen sker i en liten grupp visionä-
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Figur : Mobiliseringsprocessens olika faser.





rer. Verksamheten är fortfarande okänd för det stora flertalet. Enligt den klassiska produktcy-
kelmodellen är det i denna fas som forskning och teknikutveckling sker. Detta motsvaras av
mål/medelanalysen och utvecklandet av nya idéer i den lilla gruppen. Externa katalysatorer i form
av förebilder av lyckosamma projekt på andra orter kan ofta fungera som inspiratörer. Denna fas
inkluderar också marknadsundersökning som i detta fall innebär att lansera idéer och förankra
bland andra möjliga intressenter. Om processen i denna fas är lyckosam och idéerna lyckas få
fotfäste (så är inte alltid fallet varken när det gäller nya produkter eller mobiliseringsprocesser)
inträder den andra fasen.

Idéerna är nu mogna för genomförandefasen. Aktiviteten intensifieras och omfattar allt fler
människor. Visionerandet övergår i arbetet med att lösa praktiska problem. Marknadsföring blir
en viktig del i arbetet, en bred förankring i lokalsamhället måste säkras och kontakter med om-
världen knytas. För att lyckas med genomförandet av projekten ställs högre krav på organisation.
Katalysatorer som avhjälper processen i detta skede kan vara rådgivare från olika paraplyorga-
nisationer som ger stöd och praktisk hjälp. Stöd från det offentliga är ofta avgörande för att
genomförandet ska vara möjligt och kontakter med myndigheter blir ett viktigt inslag i processen
i detta skede.

Med tiden avstannar ökningen av aktivitet och stabiliseras på en ny nivå som är högre än den
ursprungliga. Mobiliseringsprocessen har kommit in i förvaltningsfasen. Produktionen standardi-
seras och det sker inte längre någon produktutveckling enligt den traditionella produktcykelte-
orin. Det samma kan sägas om den verksamhet som åstadkommits genom lokal mobilisering.
Fortfarande krävs engagemang från ett stort antal personer då aktiviteten är fortsatt hög men
arbetet är inriktat på att förvalta det som åstadkommits och inte att utveckla nya idéer. Organisa-
tionen är nu etablerad och välkänd för alla inblandade parter. Katalysatorernas roll är överspelad,
kanske är organisationen istället en förebild för andra.

Parallellt med denna fas kan en introduktionsfas äga rum för en ny process och detta är nöd-
vändigt för att aktiviteten ska kunna stiga ytterligare. Risken är att det efter den tredje fasen
kommer en nedgångsfas då aktiviteten minskar och verksamheten inte längre känns angelägen för
de berörda. För att mobiliseringsprocessen ska kunna göra ett nytt språng krävs en ny initierings-
fas där nya idéer kommer fram och nya människor engageras. Då kan aktiviteten stiga ytterligare
med utgångspunkt från den nivå som den första cykeln stagnerat på.

I nya faser i ett utvecklingsarbete behövs insatser av olika karaktär och kanske också olika
människor. För att aktiviteten inte ska dala krävs insatser för att bevara och förvalta det som
åstadkommits. Andra egenskaper krävs av de bärande personerna jämfört med inledningsskedet.
I initieringsfasen behövs idésprutan och visionären. I genomförandefasen krävs en eldsjäl med
förmåga att driva igenom saker trots motstånd och som har förmågan att engagera andra, medan
förvaltaren och organisatören blir den tongivande i fas tre. Dessa egenskaper kan naturligtvis
omfattas av en enda person eller personer men ofta kan olika personer vara mer eller mindre
aktiva i olika faser.

Lokal mobilisering inom olika verksamhetsområden

Ett visst utbud av arbetstillfällen, service, omsorg och fritidsaktiviteter behövs för att en bygd ska
leva och dessa verksamheter kan organiseras på olika sätt. Den offentliga och privata sektorn bi-
drar med utbud på olika områden. På många mindre orter har det offentliga svårt att upprätthålla
olika typer av service på grund av besparingar och vikande skatteunderlag. Privata företag drabbas
med lönsamhetsproblem på grund av en begränsad lokal marknad. En lokal organisation inom
den sociala ekonomin är ett annat sätt att få till stånd verksamheter som motsvarar behov hos
lokalbefolkningen som inte tillfredsställs på annat sätt. Den lokala mobiliseringen kan resultera i
olika typer av verksamheter. Olika processer är framträdande inom de olika verksamhetsområde-
na. En grov indelning kan se ut som följer:

✗ Kultur och Fritid
✗ Bygdeangelägenheter
✗ Service
✗ Vård, omsorg och skola
✗ Lokal näringslivsutveckling

Inom alla verksamhetsområden gäller att inget kan åstadkommas utan pådrivande människor.
Även små projekt kräver att någon tar initiativet. En gemensam vision och en genomförbar idé är
också grundförutsättningar som måste finnas i alla typer av verksamheter.

Fritid och kulturverksamhet är områden som ofta finns med i en mobiliseringsprocess även om
huvudprojektet är ett annat. Dessa sektorer är nära sammankopplade till den sociala gemenskapen
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både som en förutsättning men också som ett resultat. Lokala mobiliseringsprocesser kan hämta
näring ur gemenskapsfrämjande aktiviteter som byafester, utflykter och lokalrevyer. I kölvattnet
av en lyckad kultursatsning kan andra projekt komma till stånd (se t.ex. Björklund ). Inom
dessa verksamhetsområden är behovet av stöd utifrån ofta litet. Behovet av formell organisation
behöver heller inte vara särskilt stort. Den interna sammanhållningen är helt avgörande. Dessa
projekt initieras därför sällan utifrån och hotas inte heller av yttre omständigheter.

Bygdeangelägenheter är åtgärder för att förhöja den lokala miljön. Det kan gälla uppstädning
av gamla industritomter eller uppförande av t.ex. grillplatser och lekplatser. En annan bygde-
angelägenhet är upprustande och bevarande av gamla kulturmiljöer som framhäver den lokala
historien. Bygdeangelägenheter kan också hävdas gentemot omvärlden, det kan gälla vägbyggen,
bussturer eller regionala turismsatsningar. För många projekt av denna karaktär är den interna
mobiliseringen viktigast. Många saker kan åstadkommas med ideellt arbete och lokala resurser.
Större projekt kräver externa resurser och därigenom ofta en formell organisation.

Lokal service är också en slags bygdeangelägenhet. Genom lokal mobilisering kan verksamhe-
ter som butiker, post, underhåll och snöskottning bedrivas trots att det inte är företagsekonomiskt
lönsamt för den privata sektorn. Även om verksamheter inom fritid, kultur, service och bygde-
angelägenheter drivs igenom av en mindre grupp aktiva kommer resultatet i form av ett utökat
aktivitets- och serviceutbud och en trivsam miljö alla bybor till gagn.

Verksamheterna vård, skola och omsorg berör vissa grupper mer direkt än andra. Gruppen
intressenter är därför mer avgränsad. Detta hindrar inte att projektet får sidoeffekter som gynnar
orten som helhet. Tillgång till barnomsorg ökar till exempel platsens attraktivitet för barnfamiljer
och detta kan inverka på befolkningsutvecklingen. En viktig effekt kan vara en förändrad attityd
hos befolkningen då goda idéer verkligen visar sig vara genomförbara även i en bygd som under
en längre period präglats av utflyttning. Stödet från det offentliga är helt avgörande för denna typ
av verksamhet. Ett nej från politikerna innebär att projektet inte blir av oavsett det interna stödet.
Likaså är inslaget av externa katalysatorer mer utpräglat då behovet av en formell organisation
kräver att initiativtagarna får hjälp av organisationer med erfarenhet av liknande projekt.

Lokal näringslivsutveckling kan också omfatta samverkan av större och mindre omfattning.
Lokala företagare kanske väljer att samnyttja lokaler eller göra en gemensam marknadsförings-
eller utbildningssatsning. Hantverkare och konstnärer kan bilda kooperativ för att kunna hitta
vägar till försäljningsställen. Också denna typ av verksamhet berör endast en mindre grupp i lo-
kalsamhället men får ändå betydelse för utvecklingen i bygden. Näringslivsutveckling kan också
innebära att olika intressenter, det kan vara både företag och ideella föreningar samarbetar om
t.ex. en lokal turismsatsning. Detta kan vara helt interna initiativ men också resultatet av uti-
från/ovanifrån kommande initiativ i form av kampanjer eller utvecklingssatsningar.

Projekt som i första hand kräver interna resurser är inte beroende av yttre omständigheter och
har därför goda möjligheter att verkligen bli av när väl processen kommit igång. När projekten är
genomförda är chansen stor att de uppnått väntat resultat. Näringslivssatsningar är mera vanskli-
ga. Trots aldrig så hjältemodiga insatser är det risk att företagens resultat ändå inte blir det avsedda
på grund av yttre omständigheter som det lokala näringslivet inte rår över.







Slutsatser

Är den sociala ekonomin en bra lösning på glesbygdens problem? De positiva kvalitativa effek-
terna av en lyckad lokal mobilisering kan knappast ifrågasättas. I en bygd som lyckas mobilisera
befolkningen till ett gemensamt arbete utvecklas den optimism och framtidstro som ofta är en
bristvara i dagens glesbygd. En attitydförändring hos människorna kan vara första steget till en
positiv utveckling. Detta kan vara den kvalitetshöjning som tillsammans med andra förutsätt-
ningar som t.ex. trivsam, naturnära boendemiljö kan göra en bygd mer attraktiv för människor
och företag. Glesa miljöers positiva egenskaper i form av småskalighet, täta kontaktnät mellan
människor och närhet till naturen kan accentueras genom aktiva organisationer inom den sociala
ekonomin.

Lokal mobilisering är en komplex process som till stor del präglas av lokalt utformade struk-
turer som är svåra att bryta. Traditioner, sociala och kulturella särdrag förändras inte i en hand-
vändning och även om pådrivande personer finns kan motståndet i bygden bli för starkt. Kanske
vaknar initiativtagare i elfte timmen och lyckas förankra nya idéer först när gamla patriarkala och
hierarkiska strukturer brutits ner av en lång period av avfolkning och nedgång inom den traditio-
nella industrin. Att det är kvinnor som ofta ser möjligheter och som tycks få utökat svängrum att
genomföra dem är knappast en tillfällighet. Nya strukturer ger utrymme för nya aktörer.

Grundförutsättningen för en lokal mobilisering är alltid att det finns människor som har idéer
och vågar driva dem. Dessutom måste det finnas öppenhet i lokalsamhället för yttre impulser.
Idealet inom den sociala ekonomin är att utifrån lokalsamhällets perspektiv anta en sektorsöver-
gripande helhetssyn och uppnå maximalt utnyttjande av lokala resurser. Det kan emellertid vara
lätt att bli hemmablind och inte se möjligheter som finns. På många platser i glesbygden finns
en pessimistisk attityd som vuxit fram under årtionden av utflyttning, befolkningsminskning och
arbetslöshet. Verksamheter inom den sociala ekonomin kan vara en injektion som bidrar till att
en positiv attityd inför bygdens möjligheter utvecklas.

Eftersom dessa processer måste växa underifrån och är helt beroende av den lokala förank-
ringen kan ingen regering lansera ett regionalpolitiskt program med innehållet “rädda glesbygden
genom lokal mobilisering”. Människors engagemang kan inte framtvingas och tiden och platsen
för en lokal mobiliseringsprocess aldrig bestämmas utifrån. Yttre faktorer spelar ändå en viktig
roll. Myndigheter kan uppmuntra och stödja både enskilda projekt och organisationer som ver-
kar i glesbygdsområden för att inspirera människor att ta egna initiativ. En mall som passar alla
kan inte utformas eftersom varje plats har unika förutsättningar och ny verksamhet måste anpassas
till dessa för att kunna bli lyckosam.

Det är viktigt att inte bortse från den osäkerhet som processer av lokal mobilisering innebär.
Svårigheterna kan vara många. En del skulle kunna underlättas genom uttalat stöd från myndig-
heter för lokala initiativ och förbättrade möjligheter också för små och resurssvaga organisationer
att få tillgång till :s strukturfondsmedel. Andra hot mot dessa processer kan aldrig undanröjas.
Enskilda människors sviktande motivation eller konflikter mellan människor är hot som inte kan
avvärjas med yttre åtgärder. Å andra sidan har många stoskaliga centrala satsningar i glesbygden
också visat sig förenade med stor osäkerhet.

När det gäller verksamhetsområdena vård, omsorg och skola måste alternativen inom den
sociala ekonomin ses främst som ett sätt att höja kvalitén och ta vara på människors engagemang
och inte i första hand som ett sätt att spara pengar. Mobiliseringen måste alltid komma underifrån.
Den sociala ekonomin kan aldrig ta över verksamheter på det offentligas initiativ, då förloras själva
meningen med ett kooperativt alternativ. För att satsningar ska kunna bli hållbara på lång sikt och
att offentliga medel hushålles på ett lämpligt sätt krävs ett gott samarbete med lokala politiker.

Glesbygdens strukturella problem orsakade av den internationella ekonomins utformning och
industrins omvandling kvarstår trots lyckosamma projekt genomförda tack vare lokal mobilise-
ring. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att för personer som verkligen vill kunna bo kvar på
en mindre ort kan en till synes liten förändring i inflyttning, antal arbetstillfällen eller aktivitets-
utbud upplevas som en avgörande förbättring. Ökad trivsel och framtidstro kan göra himmelsvid
skillnad för enskilda människor. Effekterna av lokal mobilisering kan därför vara stora även om
det inte syns i offentlig statistik.
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