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Syftet med den digitala mässan/
konferensen Samling Online var att 
påbörja ett kunskaps- och 
perspektivsutbyte mellan stödsystem 
och landsbygdens småföretagare. På så 
sätt kan stödsystemets aktörer lära sig 
mer om dessa företagare, deras bild av 
verkligheten och upplevelse av att vara 

företagare, och därmed undersöka 
möjligheten att förbättra sitt erbjudande 
om stöd och hjälp. Vi valde en digital 
mässa/konferens med tillhörande 
matchnings/nätverkandeverktyg (Grip) 
och presentationer i Zoom för att 
möjliggöra detta kunskaps- och 
perspektivsutbyte under 
konferensdagen den 26:e maj. 

Utgångspunkten för projektet och 
därmed Samling Online var att 

Tillväxtverket pekat på att finns ett 
kunskapsglapp mellan stödsystem och 
landsbygdens företagare. Vår tes om att 
stödsystemets "linjära" system står i 
kontrast till småföretagarnas 
"pragmatiska" verklighet har stärkts, så 
även intrycket att det inte handlar om 
några enstaka specifika 
kunskapsskillnader utan en skillnad i 
upplevd verklighet. Problemet är på så 
sätt inte att den ena sidan har rätt och 
den andra fel. Problemet är snarare 
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att båda sidor har rätt, utifrån sina egna uppfattningar och 
premisser. Det går nog inte att starkt nog understryka 
konsekvenserna av hur tydligt båda sidor tycks uppfatta den 
egna verklighetsuppfattningens rimlighet och rättfärdighet. 
Det har uppstått en polarisering där det tycks svårt att se det 
andra synsättets relevans, därför att det finns så övertygande 
argument för det egna synsättets riktighet. 

Men så klart, det finns också åtminstone ett embryo av vilja till 
samverkan och kanske ömsesidig förståelse. Vilket inte minst 
Samling Online den 26:e maj visade. "Alla" vill att företagen 
ska må och gå bra, så att det finns en bra grogrund för ett 
gynnsamt företagarklimat. Det är liksom inte där det sitter. En 
skillnad i verklighetsuppfattning är istället ett komplext 
samband av utgångspunkter, drivkrafter, rädslor, individer och 
institutioner och vad som bör anses rimligt, rätt och värdefullt. 
Som vi ser det är den rimliga ståndpunkten att först acceptera 
att denna skillnad finns, för att sedan också acceptera att en 
exakt beskrivning av denna skillnad nog inte är möjlig och 
kanske inte ens önskvärd. Detta är en potentiellt stor 
utmaning för stödsystemet, eftersom den till stora delar 
bygger sitt existensberättigande kring kontroll och mätbarhet, 
vilket kan vara svårt när det som ska mätas och den som mäter 
har olika utgångslägen/utgångsförståelser. Däremot kan det 
vara bra med en gemensam grov förståelse och 
utgångspunkt, som avstamp för varje aktör att undersöka 
vidare och dra sina egna slutsatser. Ur de samtal och 
presentationer som genomfördes på Samling Online den 
26:e maj har vårt intryck av skillnaderna mellan dessa två 
verklighetsuppfattningar stärkts. Och vi kan sätta ett namn på 
dessa perspektiv. Vi kan kalla dessa Informell respektive 
Formell. 

Dikotomin Informell och Formell har stora likheter med det 
begreppspar som den tyske sociologen Ferdinand Tönnies 
skrev om redan 1887 i sin bok "Gemeinschaft und 
Gesellschaft". Tönnies menade att detta analytiska koncept var 
väldigt användbart för att studera skillnaderna mellan 
landsbygdens gemenskap och de urbana och moderna 
industrisamhällen som vuxit fram. Grovt sett att landsbygdens 
informella gemenskap innebär en annan strukturering av livet, 
i jämförelse med det formella urbana struktursamhället. Vi 
tycker oss se likartade mönster i dagens småföretagande på 
landsbygden kontra det urbana stödsystemet. 

I den formella företagsutvecklingsvärlden är det givet att 
företag ska och bör utvecklas. Denna utveckling sker genom 
struktur, planering, mätbarhet och fokusering. I denna 
strukturvärld bör känslor kunna läggas åt sidan, så att mål kan 
uppnås med effektivitet. Tönnies beskrev Gesellschaft så här: 

"Gesellschaft, or society, is comprised of impersonal and 
indirect social ties and interactions that are not necessarily 
carried out face-to-face (they can be carried out via telegram, 
telephone, in written form, through a chain of command, etc.). 
The ties and interactions that characterize a Gesellschaft are 
guided by formal values and beliefs that are directed by 
rationality and efficiency, as well as by economic, political, and 
self-interests. While social interaction is guided by Wesenwille, 
or seemingly naturally occurring emotions in a Gemeinschaft, 
in a Gesellschaft, Kürwille, or rational will, guides it. This kind of 
social organization is common to large-scale, modern, 
industrial, and cosmopolitan societies that are structured 
around large organizations of government and private 
enterprise, both of which often take the form of 
bureaucracies." 

I den mer informella gemenskapen, Gemeinschaft, är istället 
de mellanmänskliga relationerna i centrum: 

”According to Tönnies, Gemeinschaft, or community, is 
comprised of personal social ties and in-person interactions 
that are defined by traditional social rules and result in an 
overall cooperative social organization. The values and beliefs 
common to a Gemeinschaft are organized around 
appreciation for personal ties, and because of this, social 
interactions are personal in nature. Tönnies believed that these 
kinds of interactions and social ties were driven by emotions 
and sentiments (Wesenwille), by a sense of moral obligation to 
others, and were common to rural, peasant, small-scale, 
homogenous societies. When Weber wrote about these terms 
in Economy and Society, he suggested that a Gemeinschaft is 
produced by the "subjective feeling" that is tied to affect and 
tradition.” 

Återigen, det här är en grov uppdelning och verkligheten är 
inte så entydig. Men visst finns det likheter och genom 
Tönnies beskrivningar kan vi förstå lite om hur och varför båda 
verklighetsuppfattningar kan verka lika rimliga inifrån sin egen 
logik. Dessa kan också tydligt exemplifieras med två 
kommentarer från Samling Online; en representant från den 
Informella världen uttrycker sin frustration över den Formella 
strukturvärldens byråkrati, överlägsenhet och överdrivna 
rationalitet. En representant från den Formella strukturvärlden 
uttrycker sin frustration över att den Informella världens 
småföretagare inte tycks förstå (och bör acceptera) byråkratins 
regler och förutsättningar. 

Under Samling Onlines presentationer uppstod några 
öppningar. Till exempel nämndes forskning kring behovet att 
stödsystemet bättre behöver förstå småföretagarnas 
känslovärld. Till exempel skamkänslor kring misslyckande.  



En liknande öppning uppstod i ett samtal mellan en 
representant från stödsystemet och en småföretagare, där det 
belystes hur stark längtan är efter att den andre ska förstå den 
egna sårbara situationen. Ett annat exempel är insikten om att 
landsbygdens småföretagande kan och kanske bör ses ur ett 
ekosystemperspektiv, snarare än ur enskilda företagares 
utvecklingsbehov. Med andra ord att den Formella världen 
behöver förstå den Informella världens styrkor i form av 
sociala nätverk. Men å andra sidan så finns det också en 
potentiell fara i att förstå landsbygden som alltför annorlunda, 
som en romantisk plats för gemenskap. Det är inte alls säkert 
att de enskilda småföretagarna alltid skriver under på det. Så 
att bli sedd och förstådd av andra är en gemensam tråd. Att 
inte bli automatiskt satt i ett fack, oavsett om man är stödaktör 
eller småföretagare, är ett gemensamt behov. Kanske kan den 
här frågan vara användbar: Är din organisation mer struktur 
utan tydliga värderingar, eller starka värderingar utan tydlig 
struktur? 

Insikterna och reflektionerna från Samling Online lägger vi nu 
över på stödsystemet att bearbeta. Förhoppningsvis blir 
resultatet av detta mer än enbart en upplysning om, och en 

förståelse och acceptans för, att relationen mellan stödsystem 
och företag på landsbygden grundas på olika premisser och 
därmed skilda kulturella perspektiv och bilder av företagande. 
Förhoppningsvis kan förståelsen för detta, att den formella 
och informella världen existerar och vill mot samma mål, göra 
att aktörer inom stödsystemet börjar tänka i nya banor och så 
smått börjar agera efter det.  

Hur stödaktörer då bör agera för att närma sig den informella 
världen är den stora knäckfrågan. Samling Online har inget 
färdigt recept på detta, men utifrån den korta sessionen med 
Scott Catamas (relationscoach), Marcus Bergh (stödaktör) och 
Jonas Fläckerud (företagare) under Samling Online den 26:e 
maj kan vi konstatera att mellanmänskliga aspekter såsom tillit, 
att lyssna in, sårbarhet, känslor och förståelse är viktiga ledord 
för att närma sig varandra, vilket också kan tänkas anammas 
för mer konkreta åtgärder och handlingar. Detta gäller båda 
sidor, både stödaktörssidan och företagarsidan, men då 
stödsystemet finns till för att stötta och möjliggöra för 
företagande så är det rimligen stödsystemet som har störst 
möjlighet (och kanske skyldighet) att närma sig den informella 
världen.



Empatisk verksamhetsutveckling 

Den 14 september genomförde vi 
Samling Framåt, som var en digital 
halvdags-workshop tillsammans med 
relationscoacherna Scott Catamas och 
Trish Wright från Love Coach Academy i 
USA. Inbjudna och deltagare var 
stödaktörer från Sörmland och Uppsala 
län som vill utveckla sin emotionella 
intelligens för att bli än bättre på att hjälpa 
mindre företag särskilt på landsbygden. 
Relationscoacherna delade med sig av 
verktyg för att förstå sin egen vilja, sina 
behov, sina känslor och värderingar, för 
att på så sätt också bli mer lyhörd för 
andras utgångspunkter. Vi kallade 
tillvägagångssättet "Empatisk 
Verksamhetsutveckling" för att beskriva 
att det handlar om en kombination av 
mellanmänskliga aspekter och 
företagsutveckling. 

Relationscoachernas centrala budskap var 
att för att kunna hjälpa andra behöver vi 
först förstå oss själva. Det handlar alltså 
om att känna igen individuella behov som 
på olika sätt aktualiseras inom 
stödsystemet. Som rådgivare kan vi känna 
behov av att bli förstådda och 
uppskattade, det kanske kan finnas 
bristande tydlighet som ökar behov av 
ordning och struktur, eller kanske en 
avsaknad av lekfullhet och humor vilket 
ger upphov till behov av utforskande. 
Oavsett vad det är som skaver så riskerar 
det att påverka hur stödsystemet bemöter 
både andra aktörer inom systemet men 
också de klienter vi försöker hjälpa. 

En central aspekt som kom fram under 
workshopen den 14 september var 
rollförväntan som rådgivare. Det innebär 

att det upplevs som om att det ofta finns 
en förväntan från klienter, t.ex. 
småföretagare, på att stödaktören ska ha 
entydiga svar på klientens problem. Som 
rådgivare vill man ju förstås inte göra 
klienten besviken så man strävar efter att 
uppvisa en trovärdighet i sin kompetens. 
Med denna strävan efter trovärdighet kan 
vissa kvaliteter, t.ex. resultatinriktad och 
tillväxtorienterad, uppfattas som viktiga. 
För att använda vår tidigare nämnda 
uppdelning av världar i en Formell och 
Informell värld, så är det rimligt att tänka 
sig att förebilder för trovärdighet hämtas 
från den Formella världen. Då formell 
kompetens givetvis är viktig för att kunna 
ge relevanta råd, så finns det samtidigt en 
risk att formell kompetens upprättar 
mallar som andra, i detta fall företagare, 
förväntas anpassa sig till. Enkelt uttryckt så 
tycks det i den Formella världen finnas en 
delvis outtalad mall för hur en "riktig" 
företagare eller en entreprenör bör vara. 
Det är ju också därför vi genom Samling 
Framåt valde att bygga vidare på 
emotionell intelligens, och delvis anpassa 
namnet på temat till den Formella världen 
genom att kalla det Empatisk 
Verksamhetsutveckling.  Tanken var att 
öka förmågan att förstå andra definitioner 
och förståelse av företagarrollen som kan 
vara aktuella i den mer Informella 
verkligheten. Som någon uttryckte på 
workshopen så är mallen för hur en 
”riktig” företagare ska vara inte enbart ett 
problem för företagaren, eftersom den 
också skapar osäkerhet hos rådgivaren 
kring huruvida hen kan våga avstiga från 
den förväntande rollen. Att vara en 
empatisk lyssnare kan å ena sidan framstå 
som rätt självklart, i bemärkelsen av att det 
uppfattas ingå i rådgivarrollen att lyssna 
på klienten, men kan å andra sidan riskera 
att upplevas som alltför empatisk och 
därmed riskera att tappa förtroendet för 

den förväntande formella kompetensen. 
Ur ett sådant perspektiv kan man förstå 
att "det empatiska" lätt förstås som en 
form, eller ett sätt att vara, mer än något 
som påverkar innehållet. 
Relationscoachernas budskap under 
dagen var istället mer inriktat på själva 
innehållet av stödaktörernas 
verksamheter, att genom en ökad 
självförståelse lättare också förstå 
mottagarens behov och utgångspunkter 
och på så sätt öka förmågan att anpassa 
innehållet i rådgivningen eller 
kommunikationen till mottagarens 
situation. Risken är ju givetvis annars att 
rådgivaren anstränger sig för att framstå 
som empatisk, medan innehållet är 
oförändrat formell och rigid, vilket lätt i 
värsta fall kan leda till än värre 
missförstånd. 

Låt oss zooma ut ett stycke till 
stödsystemet som helhet. Vad kan tänkas 
bli konsekvenserna av att det finns ett 
visst rådande ideal kring entreprenörskap 
och företagande, och där empati framstår 
som att ha mer med form att göra än 
innehåll? Det första, det rådande idealet, 
riskerar förstås att ha en 
uteslutningseffekt, där vissa individer och 
organisationer har lättare att få ta del av 
resurser genom att bättre anpassa sig till 
den förväntade mallen. Det vill säga att å 
ena sidan kan det påverka stödaktörer att 
oftare och bättre hjälpa dem som framstår 
som om att de har den rätta stilen för att 
bli potentiella lyckade projekt eller 
företagare. Och å andra sidan kan det 
påverka företagare att avstå ifrån att söka 
hjälp eftersom de upplever att de inte 
passar in i den förväntade mallen. Att 
ovanpå det lägga till empati som enbart 
form skulle rimligtvis kunna riskera att det 
framstår som falskt.  
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För vem förtjänar egentligen att få stödsystemets stöd? Är det 
företagare som kan uppvisa en viss potentiell effekt, eller är 
principen rättvisa? Om det är effekt som rådande princip, är 
då en viss slags effekt bättre än någon annan och i så fall 
varför? Om vi skrapar lite på ytan kring vad idealet kring vad 
idealet kring företagande och entreprenörskap handlar om så 
tycks det handla om klassiska mönster som bottnar i 
konkurrens, tävlande och konflikt. Det vill säga att mallen för 
det ideala företagandet handlar om handlingskraft, ambition, 
en stark vilja att bl.a. ”komma först och längst” samt ofta ett 
stort ego. Denna handlingskraft bör också kunna översättas till 
en konkret plan med tydliga målsättningar. Om vi sätter upp 
hypotesen att företagande i grund och botten uppfattas vara 
en beredskap till konflikt (konkurrens) samt innovation med en 
vilja till makt (dominera med överlägsen lösning) så uppstår 
den besvärande frågan – varför ska stödsystemet stödja en 
enskild aktör på bekostnad av någon annan? Är det 
oundvikligt? 

Denna frågeställning kan ställas i relation till ett perspektiv 
som framkom under Samling Online, nämligen att 
företagande på landsbygden ofta kretsar kring ett ekosystem 
mer än enskilda företags konkurrenskraft.  Den 
konfliktorienterade mallen kan då snarare ses som 
kontraproduktiv. Det vill säga motsatsen av vad företagarna 
vill åstadkomma eller upprätthålla. På så sätt är det faktiskt 
rimligt att tänka sig att det är fullt möjligt att ett stödsystem kan 
ha en empatisk förståelse för olika utgångspunkter och 
målsättningar för företagande. För att dra det aningen till sin 

spets så borde det kunna vara rimligt att understödja ett 
ekosystem på landsbygden även om det inte alltid är 
maximalt lönsamt, eftersom det totala kostnaden vid en 
eventuell nedläggning skulle kunna vara högre än kostnaden 
för ett stöd. Inte minst eftersom det paradoxala är att stöd till 
enskilda företagare som ökar sin konkurrenskraft riskerar att 
underminera verksamheten för andra. Men det är troligen en 
politisk fråga. 

Men även om vi skulle acceptera den mer entydiga formen av 
företagande och entreprenörskap, baserad på ambition och 
konflikt, tycks det ändå finnas en koppling mellan empati och 
en organisations prestationer. Som Center for Creative 
Leadership pekar på i sin studie så finns ett generellt mönster 
av att "empathic emotion as rated from the leader’s 
subordinates positively predicts job performance ratings from 
the leader’s boss" (Center for Create Leadership, 2016) vilket 
antyder att även stödaktörers empatiska förmåga i sitt 
ledarskap kan påverka företagarnas förmåga att lyckas. Den 
insikten är troligtvis inte ny, och under Samling Framåts 
workshop påpekades att tanken på mer mellanmänsklighet i 
stödsystemet har funnits sedan länge. Men vi vill ändå lyfta 
fram att det är möjligt att empati då har förståtts som lite 
allmänt ”schysst och vänligt ”(det vill säga form), medan en 
djupare definition av empati kan öppna upp för en ökad 
förståelse av en större mångfald av utgångspunkter som inte 
på förhand kan avvisas som mindre relevanta för effektivt 
företagande. 
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